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Дисертаційна робота присвячена концептуальним засадам, інституційним 

механізмам, інноваційним та інвестиційним параметрам функціонування 

міжнародних виробничих мереж оборонно-промислового комплексу розвинених 

країн, а також формам і передумовам інтеграції українських компаній до них.  

Досліджено концептуальні засади міжнародних виробничих мереж. 

Обґрунтовано, що формування концепції міжнародних виробничих мереж досі 

триває. Виокремлено два сучасні підходи до розуміння міжнародних виробничих 

мереж: управлінську школу Д. Ернста та «Манчестерську школу» Дж. 

Хендерсона. Перша школа стала продовженням досліджень глобальних 

ланцюгів створення вартості, друга – глобальних продуктових ланцюгів. 

Представники управлінської школи зосереджують увагу на параметрах 

виробництва, асиметрії влади та розповсюдженні знань у межах міжнародних 

виробничих мереж, підвищенні спроможності місцевих постачальників та 

промислового потенціалу країн, що розвиваються. У межах «Манчестерської 

школи» аналізуються три елементи міжнародних виробничих мереж: вартість, 

влада та вбудованість. 

Проведено аналіз інституційного механізму функціонування міжнародних 

виробничих мереж оборонного сектору розвинених країн. Обґрунтовано 

інституційну структуру, де значного значення надано урядовим структурам, 

зокрема Міністерству оборони та Агенції із закупівель озброєнь, а також центрам 

мереж (ядрам) – багатонаціональним підприємствам. Виділено чотири рівні 



 

ієрархії виробничих мереж у цьому секторі, зокрема вгорі обмежена кількість 

великих системних інтеграторів, і розгалужену мережу постачальників з 

декількома ярусами, що складаються із середніх та малих компаній. Виробники 

оригінального обладнання інтегрують компоненти та підсистеми, що 

виробляються підрядчиками. Вони є лідерами галузі та відповідальні за оборонну 

систему в цілому, а також виступають в ролі головних підрядників для урядів. 

Доведено значення контролю за експортом озброєнь, офсетних угод, угод з 

розподілу ризиків та доходів, а також національної та міжнародної консолідації 

сектору (злиття та поглинання, стратегічні альянси) для еволюції мереж. 

Оцінено інноваційні параметри міжнародних виробничих мереж, які   

пришвидшують життєвий цикл наукових розробок та підвищують операційну 

гнучкість, що посилює потенціал співпраці між учасниками мережі. Порівнюючи 

країни та інтеграційні об’єднання за абсолютними та відносними показниками 

витрат на наукові розробки, зроблено висновок про незмінність технологічного 

лідерства США в оборонній сфері. Додатково було проаналізовано витрати на 

рівні найбільших багатонаціональних компаній аерокосмічної галузі. Зроблено 

висновок, що інвестиції в наукові розробки стабільно зростають у тих з них, які 

мають значний невійськовий сектор бізнесу. З використанням регресійного 

аналізу для часових рядів показано взаємозв’язок між витратами на розробки та 

кількістю патентів, виданих сімом найбільшим компаніям. Зокрема, на кількість 

патентів позитивно впливають витрати поточного року, перша та третя лагова 

змінна витрат, а також третя лагова зміна кількості виданих патентів. 

Проаналізовано відмінності фінансової звітності та потреб у фінансуванні 

для компаній на різних рівнях міжнародної виробничої мережі, а також низьких 

вимог багатонаціональних підприємств до операційного фінансування. Зокрема, 

розраховані відносні фінансові коефіцієнти для компаній-центрів виробничих 

мереж та їх субпідрядників з підсектору виробництва дронів. Показано, що 

великі компанії, які є головними урядовими підрядниками витрачають менше (як 

відсоток від доходу), на нові продукти у вигляді НДДКР та капітального 

обладнання, ніж компанії нижчого рівня, що підтверджує гіпотезу, що основні 



 

підрядники покладаються на державні контракти для безпосереднього 

фінансування розробки нових озброєнь, тоді як субпідрядники витрачають на цю 

діяльність більше власного капіталу. Названо додаткові причини відмінностей у 

фінансових показниках для компаній на різних рівнях мережі, зокрема 

несприятлива макроекономічна конʼюнктура, обмеження у кредитних договорах 

з встановленим максимумом кредитного плеча. 

Досліджено передумови та етапи інтеграції українського оборонного 

комплексу до глобальних виробничих мереж, зокрема виділено його слабкі та 

сильні сторони, підсектори з потенціалом на міжнародних ринках. Обґрунтовано 

вигоди від затвердження в 2019 р. законодавства про надання повноважень на 

імпорт та експорт оборонної продукції підприємствам різних форм власності, що 

ліквідувало давню монополію державних спеціальних експортерів, що 

знаходяться в рамках «Укроборонпрому». Це дозволило збільшити частку 

приватник компаній у секторі до 60 %. Показано переваги від співпраці з 

Агентством підтримки та закупівель НАТО (NSPA), іншими союзниками. 

Обґрунтовано систему необхідних заходів на рівні держави та напрями 

міжнародної співпраці з метою мінімізації негативного ефекту від завершення 

розриву виробничих зв’язків українських компаній з підприємствами ОПК країн 

СНД. Зокрема, пояснена необхідність лібералізації порядку передачі товарів 

військового та подвійного призначення; змін у системі управління державними 

підприємствами, щоб позбутися неефективних активів, здійснити їх 

корпоратизацію та приватизацію; реформувати систему стандартизації й 

технічного регулювання у сфері розроблення й виробництва оборонної 

продукції; запровадження пільг щодо податків та обов’язкових платежів 

підприємствам оборонно-промислового комплексу, які вкладають власні кошти 

у розвиток виробничої бази. 

Проаналізовано роль співпраці з НАТО для модернізації ОПК України та 

пришвидшення інтеграції підприємств до міжнародних виробничих мереж. 

Наведено шляхи позитивного впливу від співпраці, зокрема  доступ України до 

різних документів, включаючи військові доктрини, необхідні для підтримки 



 

реформ у Збройних Силах України; схвалення  пакетів заходів, необхідних для 

підвищення ситуативної обізнаності та підтримки партнерів НАТО в Чорному 

морі; і нарешті,  визнання України розширеним партнером у червні 2020 р. Такий 

статус надає низку можливостей як для України, так і для НАТО у таких сферах, 

як навчання,  операції та місії Альянсу, а також обмін інформацією та досвідом. 

Ключові слова: оборонний сектор, глобальні виробничі мережі, інновації, 

банатонаціональні підприємства, оборонно-промисловий комплекс. 

 

ABSTRACT 

Khmara O.P. Development of global production networks of defense industrial 

bases in developed countries. – Manuscript. 

The thesis submitted for the academic degree of the «candidate of science» in 

Economics, specialty 08.00.02 – world economy and international economic relations. 

– Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the analysis of the institutional mechanism of 

functioning of the international production networks of the defense sector of the 

developed countries. The institutional structure has been substantiated, where 

significant importance has been attached to government structures, in particular to the 

Ministry of Defense and the Arms Procurement Agency, as well as to network centers 

(cores) - multinational enterprises. Four levels of hierarchy of production networks in 

this sector are substantiated, in particular, a limited number of large system integrators 

at the top, and an extensive network of suppliers with several tiers, consisting of 

medium and small companies. OEMs integrate components and subsystems 

manufactured by contractors. They are industry leaders and responsible for the defense 

system as a whole, as well as acting as major contractors for governments. The 

importance of arms export controls, offset agreements, risk and revenue sharing 

agreements, as well as national and international consolidation of the sector (mergers 

and acquisitions, strategic alliances) for the evolution of networks is substantiated; 

The differences between financial reporting and financing needs for companies 

at different levels of the international production network, as well as the low 



 

requirements of multinational enterprises for operational financing are analyzed. In 

particular, the relative financial ratios were calculated for the companies-centers of 

production networks and their subcontractors from the sub-sector of drone production. 

Large companies that are major government contractors have been shown to spend less 

(as a percentage of revenue) on new R&D and capital equipment than lower-level 

companies, confirming the hypothesis that major contractors rely on government 

contracts to directly fund development new armaments, while subcontractors spend 

more equity on these activities. Additional reasons for differences in financial indicators 

for companies at different levels of the network are named, in particular, unfavorable 

macroeconomic conditions, restrictions in credit agreements with a set maximum 

leverage; 

The preconditions and stages of integration of the Ukrainian defense complex 

into the global production networks are studied, in particular, its weaknesses and 

strengths, subsectors with potential in international markets are highlighted. The 

benefits from the approval in 2019 of the legislation on granting authority to import and 

export defense products to enterprises of various forms of ownership, which eliminated 

the long-standing monopoly of state special exporters within the «UkrOboronProm». 

This allowed to increase the share of private companies in the sector to 60%. The 

benefits of working with the NATO Support and Procurement Agency (NSPA) and 

other allies are demonstrated; 

Innovative parameters of international production networks are estimated, which 

accelerate the life cycle of scientific developments and increase operational flexibility, 

which strengthens the potential for cooperation between network participants. 

Comparing countries and integration associations in terms of absolute and relative 

indicators of research and development expenditures, it is concluded that the United 

States' technological leadership in the defense sector remains unchanged. In addition, 

costs at the level of the largest multinational aerospace companies were analyzed. It is 

concluded that investments in research and development are steadily growing in those 

of them that have a significant non-military business sector. Using time series 

regression analysis, the relationship between development costs and the number of 



 

patents granted to the seven largest companies is shown. In particular, the number of 

patents is positively affected by the costs of the current year, the first and third lag 

variables of costs, as well as the third lag change in the number of issued patents; 

The system of necessary measures at the state level and directions of international 

cooperation are substantiated in order to minimize the negative effect of the completion 

of the severance of production ties of Ukrainian companies with the enterprises of the 

CIS defense industry. In particular, the need to liberalize the order of transfer of military 

and dual-use goods is substantiated; changes in the management system of state-owned 

enterprises to get rid of inefficient assets, their corporatization and privatization; to 

reform the system of standardization and technical regulation in the field of 

development and production of defense products; introduction of tax benefits and 

mandatory payments to enterprises of the defense-industrial complex, which invest 

their own funds in the development of the production base. 

The role of cooperation with NATO for the modernization of Ukraine's defense 

industry and accelerating the integration of enterprises into international production 

networks is analyzed. The ways of positive influence from cooperation are 

substantiated, in particular Ukraine's access to various documents, including military 

doctrines, necessary for support of reforms in the Armed Forces of Ukraine; approving 

the packages of measures needed to raise situational awareness and support NATO 

partners in the Black Sea; and finally, the recognition of Ukraine as an expanded partner 

in June 2020. This status provides a number of opportunities for both Ukraine and 

Ukraine. 

Key words: defense sector, international production networks, innovations, 

multinational enterprises, defense industrial base. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Світова економіка переживає період швидких і 

глибоких структурних перетворень. Поява глобалізованих систем виробництва 

та розподілу, які поєднують економічних суб’єктів через складний механізм 

глобального корпоративного управління, державного регулювання та нових 

моделей поділу праці, висуває вимогу щодо теоретичного пояснення та 

емпіричного тестування таких систем. Міжнародні виробничі мережі та ланцюги 

створення вартості за таких умов набули особливого значення як концептуальне 

підґрунтя для розуміння участі компаній, регіонів і держав у функціонуванні 

глобальних ринків. На практиці галузі світової економіки характеризуються 

різним рівнем поширеності міжнародних виробничих мереж. Найменша їх 

кількість функціонує у оборонно-промисловому комплексі. Тому дослідження 

особливостей еволюції міжнародних виробничих мереж, зокрема в галузевому 

розрізі, як домінантної риси світової економіки набуває особливої актуальності. 

Значущість і актуальність цієї проблеми для України зумовлена також 

нагальними потребами міжнародної інтеграції вітчизняного оборонного 

виробництва, пов’язаними з подоланням деструктивних процесів у цій сфері, 

збереженням і розвитком науково-технічного потенціалу, підвищенням його 

соціально-економічної ефективності на основі найкращих практик індустріально 

розвинених країн, особливо членів НАТО.  

Питання дослідження теоретичних і методичних аспектів міжнародних 

виробничих мереж досить широко висвітлені в працях зарубіжних вчених 

П. Атукорала, Д. Волтерса, Дж. Гамфрі, М. Грановеттера, Г. Джереффі, С. Дхамі, 

Д. Ернста, Х. Єонга, Дж. Йогансона, М. Каллона, Н. Кое, Дж. Ланкастера, 

Б. Латоура, Л. Меттссона, К. П’єтробеллі, М. Портера, Р. Рабеллотті, 

Т. Старджеона, Д. Ернста, Дж. Хендерсона та ін. Серед українських вчених цими 

проблемами займалися В. Вергун, І. Гладій, І. Гужва, Р. Заблоцька, І. Зварич, О. 

Каніщенко, Л. Кістерський, Г. Дугінець, Ю. Конрад, Є. Крикавський, 

Л. Кудирко, Т. Мельник, В. Онищенко, Н.  Резнікова, А. Рибчук, О. Рогач, 

А. Філіпенко, Н. Черкас, О. Шнирков та ін. 
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Незважаючи на значну кількість зарубіжних і вітчизняних робіт з питань 

міжнародних виробничих мереж оборонно-промислового комплексу, ця 

проблема потребує подальшого всебічного аналізу, особливо її інституційні та 

фінансові аспекти. Це зумовило необхідність проведення дисертаційного 

дослідження, визначило його мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з темою наукових досліджень кафедри 

міжнародного бізнесу «Галузеві особливості формування міжнародних бізнес 

стратегій українських компаній» (2016-2020 рр., № 16КФ048-04), яка є 

складовою наукової теми Інституту міжнародних відносин «Асоціація як новий 

формат відносин України з ЄC: політичний, правовий, економічний та 

інформаційний аспекти» (2016-2020 роки, № 16БФ048-01) у межах комплексної 

наукової програми Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових 

процесів глобалізації». Основний внесок автора у дослідження цієї теми полягає 

в аналізі теоретичних і практичних засад функціонування міжнародних 

виробничих мереж в оборонній сфері, оцінюванні інституційних та інноваційних 

параметрів участі в них багатонаціональних підприємств, а також передумов 

просторової та функціональної реконфігурації українських оборонних компаній.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

визначення концептуальних засад, інституційних механізмів, інноваційних та 

інвестиційних параметрів функціонування міжнародних виробничих мереж 

оборонно-промислового комплексу індустріально-розвинених країн, а також 

форм і передумов інтеграції українських компаній до них.  

Відповідно до мети сформульовано завдання, що зумовили структуру і 

логіку роботи, а саме:  

 розкрити економічну природу, види та передумови формування 

міжнародних виробничих мереж; 

 здійснити ретроспективний аналіз теоретичних та методологічних 

засад міжнародних виробничих мереж; 
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 виявити особливості формування та функціонування міжнародних 

виробничих мереж оборонно-промислових комплексів розвинених країн; 

 дослідити інституційну структуру міжнародних виробничих мереж 

оборонно-промислового комплексу; 

  виявити взаємозв’язок інновацій та розвитку міжнародних 

виробничих мереж оборонно-промислового комплексу; 

 дослідити фінансові аспекти функціонування сучасних міжнародних 

виробничих мереж оборонно-промислового комплексу; 

  проаналізувати причини та особливості дезінтеграції оборонно-

промислового комплексу України з країнами СНД; 

  обґрунтувати форми та передумови інтеграції України у міжнародні 

виробничі мережі оборонно-промислових комплексів розвинених країн; 

 запропонувати шляхи адаптації оборонно-промислового комплексу 

України до виробничих мереж країн НАТО. 

Об’єктом дослідження є закономірності функціонування міжнародних 

виробничих мереж як цілісних інституційно-функціональних систем, що 

охоплюють увесь цикл створення вартості продукту і є невід’ємною  складовою 

сучасного світового господарства.  

Предметом дослідження є особливості та механізми функціонування 

міжнародних виробничих мереж оборонно-промислового комплексу 

індустріально-розвинених країн, у тому числі оборонно-промислового 

комплексу України. 

Методи дослідження. При написанні дисертації використано низку як 

загальнонаукових, так і спеціальних методів пізнання: метод аналізу та синтезу, 

історичний метод, діалектичний, системний, логічний – для дослідження 

концептуальних підходів до міжнародних виробничих мереж (підрозділи 1.1, 1.2, 

1.3); порівняльного аналізу – для порівняння теорій, які стали основою сучасних 

концепцій міжнародних виробничих мереж, дослідження інституційних, 

інноваційних та фінансових аспектів механізму міжнародних виробничих мереж 

(підрозділи 1.2, 1.3, 2.1–2.3, 3.1–3.3); сучасні методи статистичного аналізу, 
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регресійного дослідження – для виявлення причинно-наслідкового зв’язку між 

витратами на НДДКР та кількістю патентів, виданих багатонаціональним 

підприємствам в оборонному секторі (підрозділ 2.2); фінансовий аналіз – для 

оцінювання впливу бюджетного фінансування проєктів в оборонній сфері на 

структуру капіталу компаній, вартість його залучення (підрозділ 2.3).  

Інформаційну базу дослідження становлять зарубіжні та вітчизняні наукові 

публікації, монографічні видання, матеріали міжнародних організацій, органів 

державного управління (Державної служби експортного контролю України, 

Укроборонпрому) та недержавних структур, результати наукових досліджень 

автора, експертні оцінки Асоціацій виробників озброєнь, спеціалізованих 

науково-дослідних установ, статистика ОЕСР, SIPRI, CapitalIQ.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в науковому 

обґрунтуванні теоретико-методологічних засад функціонування міжнародних  

виробничих мереж оборонно-промислового комплексу індустріально 

розвинених країн, виявленні специфіки механізмів їх функціонування, а також 

обґрунтування напрямів використання потенціалу оборонного сектору України в 

процесі інтеграції в ці мережі.   

Нові та найбільш суттєві наукові положення, що отримані особисто 

автором і виносяться на захист, полягають у такому: 

уперше: 

- здійснено комплексний, поглиблений аналіз механізмів функціонування 

міжнародних виробничих мереж в оборонному секторі індустріально 

розвинених країн як субординованої, ієрархічної та динамічно взаємодіючої 

сукупності зв’язків і відносин між виробниками і споживачами, які охоплюють 

весь цикл створення вартості продукту. Аргументовано, що зазначені механізми 

складаються із двох взаємопов’язаних структурних блоків – інституційного та 

функціонального. Визначальну роль в інституційній структурі цих механізмів 

відіграють міністерства оборони та різноманітні агенції із закупівлі озброєнь, а 

також багатонаціональні підприємства відповідного профілю. Обґрунтовано 

чотири рівні ієрархії виробничих мереж в оборонному секторі, вищий рівень якої 
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становить обмежена кількість великих системних інтеграторів, три нижні – 

мережа середніх і малих компаній. Функціональна складова механізмів 

міжнародних виробничих мереж в оборонному секторі включає організаційно-

технологічні, дослідно-конструкторські, соціально-економічні та фінансові 

відносини із властивою їм природою та структурою, реалізація яких визначає 

ефективність функціонування обороно-промислових комплексів у індустріально 

розвинених країнах; 

удосконалено: 

 - систему обґрунтування відмінностей у фінансовій звітності та потребах 

у фінансуванні для компаній, що перебувають на різних рівнях міжнародної 

виробничої мережі, а також низьких вимог багатонаціональних підприємств до 

операційного фінансування. Розраховані відносні фінансові коефіцієнти для 

компаній-центрів виробничих мереж та їх субпідрядників з підсектору 

виробництва дронів свідчать, що великі компанії, які є головними підрядниками 

уряду, витрачають меншу частку доходу на нові продукти у вигляді інвестицій у 

НДДКР та капітальне обладнання, ніж компанії нижчого рівня). Наведені 

розрахунки підтверджують тезу, що основні підрядники покладаються на 

державні контракти для безпосереднього фінансування розробок нових 

озброєнь, тоді як субпідрядники витрачають на цю діяльність більше власного 

капіталу. Додатковими причинами відмінностей у фінансових показниках 

компаній, що перебувають на різних рівнях мережі, виступають, зокрема, 

несприятлива макроекономічна конʼюнктура, обмеження у кредитних договорах 

із встановленим максимумом кредитного плеча; 

 -  класифікацію передумов та етапів інтеграції оборонно-промислового 

комплексу України до міжнародних виробничих мереж. Виділено його слабкі та 

сильні сторони, підсектори з потенціалом на міжнародних ринках. Обґрунтовано 

вигоди від затвердження Україною в 2019 р. пакету законів про надання 

повноважень на імпорт та експорт оборонної продукції підприємствам різних 

форм власності, що ліквідувало давню монополію державних спеціальних 

експортерів, які знаходяться в підпорядкуванні «Укроборонпрому». Це 
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дозволило збільшити частку приватних компаній у оборонно-промисловому 

секторі. Показано переваги від співпраці оборонних підприємств України з 

Агентством підтримки та закупівель НАТО (NSPA), іншими союзниками; 

- методику оцінювання інноваційних параметрів міжнародних 

виробничих мереж, які в умовах 4-ї Індустріальної революції, формування 

шостого та сьомого технологічних укладів пришвидшують життєвий цикл 

наукових розробок і підвищують операційну гнучкість, що посилює потенціал 

співпраці між учасниками мережі. Порівнюючи індустріально розвиненні країни 

та інтеграційні об’єднання за абсолютними та відносними показниками витрат 

на НДДКР, наголошено на незмінному технологічному лідерстві США в 

оборонній сфері. Додатково проаналізовано витрати на НДДКР на рівні 

найбільших багатонаціональних компаній аерокосмічної галузі та зроблено 

висновок, що інвестиції в НДДКР стабільно зростають у тих з них, які мають 

значний невійськовий сектор бізнесу. З використанням регресійного аналізу для 

часових рядів показано взаємозв’язок між витратами на НДДКР та кількістю 

патентів, виданих сімом найбільшим міжнародним компаніям оборонного 

сектору, і зазначено, що на кількість патентів позитивно впливають витрати  на 

НДДКР у поточному році, перша та третя лагова змінна витрат, а також третя 

лагова зміна кількості виданих патентів; 

набули подальшого розвитку: 

- концептуальні засади дослідження міжнародних виробничих мереж. 

Обґрунтовано, що формування концепції міжнародних виробничих мереж досі 

триває. Виокремлено два сучасні підходи до розуміння міжнародних виробничих 

мереж: управлінську школу Д. Ернста та «Манчестерську школу» Дж. 

Хендерсона. Перша школа стала продовженням досліджень глобальних 

ланцюгів створення вартості, друга – глобальних продуктових ланцюгів. 

Представники управлінської школи зосереджують увагу на параметрах 

виробництва, асиметрії влади та розповсюдженні знань у межах міжнародних 

виробничих мереж, підвищенні спроможності місцевих постачальників та 

промислового потенціалу країн, що розвиваються. У межах «Манчестерської 
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школи» аналізуються три елементи міжнародних виробничих мереж: вартість, 

влада та вбудованість; 

- обґрунтування необхідності і доцільності здійснення системних, 

практико-орієнтованих, інституційно, організаційно та фінансово забезпечених з 

боку держави заходів інтенсифікації міжнародного співробітництва з 

індустріально розвиненими країнами НАТО з метою мінімізації негативного 

ефекту від остаточного завершення співпраці та розірвання виробничих зв’язків 

українських компаній з підприємствами ОПК країн СНД та прискорення курсу 

України на євроатлантичну інтеграцію. Такими заходами визначені: 

лібералізація нині чинного порядку передачі до Збройних Сил України товарів 

військового та подвійного призначення; корпоратизація, приватизація 

державних підприємств ОПК України, зміни у системі корпоративного 

менеджменту; реформування системи стандартизації та технічного регулювання 

у сфері розроблення і виробництва оборонної продукції; запровадження пільг 

щодо податків та обов’язкових платежів підприємствам вітчизняного ОПК, які 

інвестують власні кошти в інноваційний розвиток та модернізацію виробництва 

на основі п’ятого і шостого технологічних укладів; 

- визначення напрямів та інструментів механізму співпраці з НАТО з 

метою модернізації ОПК України згідно зі стандартами цієї організації та 

пришвидшення інтеграції національних оборонних підприємств до міжнародних 

виробничих мереж, подолання асинхронності та фрагментарності у військово-

технічному співробітництві України з країнами, що є членами Альянсу. 

Ефективними інструментами такого механізму в умовах глобальних викликів і 

загроз стають новітні інформаційно-комунікаційні технології військового 

спрямування, зокрема цифрові, штучного інтелекту, роботизації, полегшення 

доступу оборонно-безпекових інститутів України до відповідних організацій 

НАТО, у тому числі до Центру інформації та документації НАТО), конвергенція 

військових доктрин України з військовими доктринами НАТО, визнання 

України  розширеним партнером, а у перспективі й повноправним членом НАТО, 

участь Збройних Сил України у спільних з країнами НАТО навчаннях, операціях 
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та місіях, постійний обмін інформацією та досвідом. 

Практичне значення отриманих результатів. Практична цінність 

дисертації полягає в тому, що розроблені в ній науково-обґрунтовані теоретичні 

положення, методичні підходи, наукові результати, висновки та рекомендації 

можуть бути використані в процесі інтеграції оборонного сектору України до 

виробничих мереж і ланцюгів постачання багатонаціональних підприємств, 

адаптації державної політики в цій сфері відповідно до найкращих міжнародних 

практик з урахуванням національних особливостей. Зокрема, результати 

дисертаційного дослідження враховано в діяльності Асоціації виробників 

озброєння і військової техніки України  (довідка № 412/20/387 від 17.12.2020 р.). 

Практичні рекомендації щодо пошуку можливостей інтеграції України до 

європейських спільних проєктів в сфері керованих роботизованих систем 

використано в діяльності ТОВ «Конструкторське бюро робототехніки» (довідка 

№ 4/02 від 09.02.2021 р.), ТОВ «Демінінг Солюшнс» (довідка № 2 від 21.01.2021). 

Основні положення та висновки дисертації враховані у науковій та 

дослідницькій діяльності Всеукраїнської громадської організації «Українська 

асоціація економістів-міжнародників» (довідка № 28 від 09.02.2021 р.), а також 

застосовуються в навчальному процесі на кафедрі міжнародного бізнесу 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (довідка № 16/02 від 12.02.2021).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки, 

рекомендації, що викладені в дисертації та винесені на захист, отримані автором 

особисто.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та наукові 

результати дослідження обговорено і схвалено на засіданнях кафедри 

міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також апробовано на 4 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, зокрема: Міжнародній 

науково-практичній конференції «Шевченківська весна 2016» (м. Київ, 5-8 квітня 
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2016 р.); Міжнародній науково-практичної конференції «Мега-тренди світового 

розвитку та економічні перспективи України» (м. Київ, 30 червня 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Продуктивна спроможність 

націй: приклад України» (Київ, 29 червня 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Trends and directions of development of scientific 

approaches and prospects of integration of Internet technologies into society» 

(Стокгольм, Швеція, 09-12 лютого 2021 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження опубліковано у 10 наукових працях (загальний обсяг 4,84 авт. арк.), 

з них 6 статей у провідних фахових виданнях і збірниках наукових праць, 4 – у 

матеріалах і тезах конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Основний текст становить 197 сторінок, який містить 28 таблиць, 48 

рисунків та 3 формули. Список використаних джерел налічує 223 позицій на 21 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МІЖНАРОДНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ  

 

 Економічна природа міжнародних виробничих мереж 

Упродовж останніх 30-ти рр. спостерігався прискорений процес 

транснаціоналізації виробничо-інвестиційної діяльності, а також розподілу 

товарів і послуг. Він ґрунтувався на трьох взаємопов’язаних складових: 

посиленні ролі БНП як центрів управління виробництвом у глобальній економіці, 

зростанні обсягів ПІІ та формуванні міжнародних виробничих мереж (МВМ). 

Унаслідок виникнення абсолютно нових форм взаємозалежності між 

економіками БНП перетворюються на скелет світового економічного простору. 

Поширення їх діяльності трансформує світову економіку у єдину 

самовідтворювальну систему.  

Функціонування БНП все більше отримує мережеву структуру. Його 

формування відбувалося одночасно з інтенсивною мережевою інформатизацією 

суспільства. Розвиток цих процесів носив взаємодоповнюючий характер. 

Фізичною основою такої інформатизації виступають всесвітні комунікаційні 

системи і, перш за все, глобальні обчислювальні мережі, особливо інтернет, що 

утворюють світовий віртуальний кіберпростір. Вся соціально-економічна 

динаміка організовується за мережевим принципом. Мережі утворюють нову 

соціальну структуру – логіка функціонування мережі домінує у виробництві, 

створюючи нові його форми (БНП, транснаціональні стратегічні альянси – ТСА), 

державні інститути, торгівлю, фінанси, тощо. 

Мережеві структури спонукають глобалізацію капіталу та 

децентралізований характер концентрації виробництва і праці. Виникає та 

функціонує глобальний фінансово-інноваційний простір. Праця і капітал також 

підкоряються логіці мереж, структурують міжнародний ринок капіталу, робочої 

сили і науково-технічних послуг і визначають переливи транснаціонального 

капіталу з спекулятивної форми в творчу. Морфологія мереж з вузлами у вигляді 

бірж і транснаціональних банків (ТНБ) забезпечує лібералізацію фінансових 
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ринків [43]. 

Ядро інтернаціоналізації виробництва складають БНП і, отже, є основною 

складовою процесу глобалізації і все більше перетворюються в децентралізовані 

внутрішні виробничі мережі, організовані в напівавтономні підрозділи 

відповідно з країнами, ринками, процесами і товарами. Крім того, малі і середні 

підприємства (МСП) в багатьох країнах сформували мережі співпраці, що дають 

їм можливість бути конкурентоспроможними в глобалізованій виробничій 

системі. Ці мережі об'єднуються з багатонаціональними корпораціями і стають, 

таким чином, взаємними субпідрядниками [151].  

Найбільш часто мережі малих і середніх фірм є субпідрядниками однієї або 

декількох великих корпорацій. Але часто буває, що такі мережі укладають угоди 

з БНП, щоб отримати доступ до ринків, технологій, нових методів управління 

або торгових марок. Багато з цих мереж самі по собі є транснаціональними 

внаслідок укладення фірмами угод, що діють за межами країни їх розташування. 

Нова виробнича система ґрунтується на комбінації стратегічних союзів і 

особливих проектів співпраці між корпораціями, децентралізованими 

підрозділами кожній великій корпорації і мережами малих і середніх 

підприємств, пов’язуючи їх між собою або з великими корпораціями або 

мережами корпорацій [185]. 

За таких умов найважливішим  елементом успішної стратегії управління 

виявляється вміння вбудувати фірму в мережу так, щоб отримати з цього 

найбільшу конкурентну перевагу. Отже, дана структура прагне відтворювати 

себе і розширюватися в міру зростання конкуренції, що, в свою чергу, ще більше 

посилює глобальний характер економіки. Фірмам, які бажають успішно 

працювати в умовах такої мінливої геометрії виробництва і розподілу, необхідна 

дуже гнучка форма управління – форма, яка залежить від гнучкості самої фірми 

і від її доступу до технологій виробництва і телекомунікацій, що вимагаються 

для підтримки такої гнучкості.  

Доступ до ринків капіталу часто обмінюється на технологію і виробничу 

майстерність; в інших випадках дві компанії або більш здійснюють спільні 
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зусилля з розробки нового продукту або вдосконалення нової технології. В 

результаті такої співпраці формується горизонтальна мережа НДДКР, яка 

пронизує галузі промисловості і країни в цілому. Більш того, щоб МВМ діяли 

ефективно, БНП змушені ділитися деякими секретами виробництва зі своїми 

партнерами, що дає можливість МСП поліпшити свої власні технології і, в 

кінцевому рахунку, свої знання.  

Так, ЄС змушує компанії різних країн до співпраці на умовах отримання 

субсидій. Так було у випадку з «Philips», «Thomas- SGS» і «Siemens» в програмі 

по мікроелектроніці JESSI. Дрібні і середні фірми отримують підтримку ЄС  і 

програми ЕURЕКА в області досліджень і розробок на базі створення спільних 

підприємств між фірмами більш ніж однієї країни. Структура 

високотехнологічних галузей є ще більш складною мережею союзів, угод і 

спільних підприємств, в якій більшість великих корпорацій пов’язано між собою. 

Навіть велика корпорація в такій економіці не є і не буде більше самостійною і 

самодостатньою, про що свідчить приклад «Philips», «Mitsui». Тому в країнах, що 

розвиваються і країнах, які недавно вступили на шлях промислового розвитку, 

державна політика неодмінно повинна сприяти підтримці високотехнологічних 

галузей [97]. 

Існує ряд основних форм організації міжфірмових мереж: 

• Мультиспрямована мережева модель, характерна для дрібних і 

середніх підприємств. Прикладом такої моделі організації може служити 

сімейний бізнес гонконгських, а також тайваньських фірм. Від 80 до 90% 

промислового виробництва гонконгських і тайваньських компаній аж до кінця 

90-х рр. працювало на експорт. Створювані виробничо-торговельні мережі цих 

компаній не відрізнялися стабільністю - вони створювалися і зникали. 

• Ліцензійно-субпідрядна форма мережевої організації реалізується 

через франчайзинг і аутсорсинг, характерна для великих і найбільших 

корпорацій. 

• Форма корпоративних стратегічних альянсів, союзів і угод. 

Прикладом може служити формування автомобільними корпораціями 
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глобальних мереж комплектуючих деталей і запчастин до автомобілів. Мережі 

постачальників універсальних деталей сформувалися спочатку в західній Європі 

та США, а в даний час, використовуючи партнерські ланцюжка, починають 

охоплювати японський ринок. До такого роду об'єднаннь мають відношення 

альянси компаній Robert Bosch і Zexel, Johnson Controls і Ikeda Corporation та 

інші. 

• Транскордонні злиття і поглинання корпорацій. Ця форма 

передбачає отримання конкурентної переваги компанії за рахунок об'єднання 

фінансових, науково-технічних і трудових ресурсів компаній-учасниць та 

отримання на цій основі синергетичного ефекту, доступу на нові ринки, 

диверсифікації виробництва, досягнення ефекту «економії на масштабі» і ін. 

Економічна природа міжфірмових мереж, полягає у тому, що вони 

формують різноманітне міжнародне виробництво (диференційоване і 

спеціалізоване), яке, в свою чергу, створює все більш складні глобальні мережі, 

ланки, втягуючи, мобілізуючи, інтегруючи працю все нових національних 

виробників в систему глобального виробництва [5]. 

МВМ є одним з важливих факторів інноваційної трансформації країн та 

регіонів. По-перше, вони охоплюють весь цикл створення вартості продукту, 

починаючи з видобутку сировини і виробництва, закінчуючи його продажем та 

утилізацією. По-друге, вони є тим каналом, по якому йде трансфер глобальних 

знань і технічних ноу-хау в регіональні структури [40]. 

Аналіз наявної статистики щодо ПІІ та торгівлі проміжними товарами, а 

також попередніх роботів на цю тематику [67; 170; 84; 157] дозволив виокремити 

три головні етапи еволюції МВМ.  

Початковий етап. Характеризується початком інтeрнаціоналізації 

виробництва внаслідок вeртикальної інтeґрації компаній. Поштовхом до 

формування та розвитку МВМ стала інтeрнаціоналізація виробництва, котра 

визначається як процeс розвитку eкономічних зв’язків між економіками за умов 

перетворення їх на частини міжнародного виробничого процeсу. Впродовж 

цього етапу прослідковувалися спрощені умови співпраці. Характерними були 
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спільні підприємства та контрактні форми відносин. У подальшому 

використання компаніями eкзогeнних стратeгічних орієнтирів розвитку 

стимулювали процeс розгортання МВМ на основі поглиблeння зв’язків 

вeртикальної інтeґрації.  

Етап становлення. Йому характерне становлeння ширшої форми 

інтeрнаціоналізації виробництва – транснаціоналізація виробництва, що 

передбачає якісні зміни, тобто зростання числа й активності БНП та БНБ, 

створeння між ними МВМ та альянсів на формальній і неформальній основі.  

Етап розвитку. Впродовж цього етапу МВМ розвиваються на базі ГЛВ 

вартості. Сучасні МВМ часто ототожнюють із ланцюгом створeння доданої 

вартості. Алe при цьому, слід зауважити, що ланцюг створeння вартості 

використовують для характeристики діяльності, починаючи від виробництва 

продукції до її розповсюджeння, збуту, упаковки та роздрібної торгівлі. У пeвний 

пeріод часу ланцюг створeння вартості проходить чeрeз вeлику кількість 

опeрацій, динамічних конфіґурацій, поєднуючись із іншими ланцюгами 

створeння вартості та відображаючись у понятті мeрeжа. 

Сучасне виробництво товарів і послуг все більше організовано у складні 

мережеві організаційні форми, які пов'язують в єдиний виробничий процес 

велику кількість учасників світового господарства, нерівнозначних за своєю 

економічною могутністю і впливом. Згідно з даними ЮНКТАД у 2017 році, 80% 

доданої вартості в світі створювалося всередині виробничих і торговельних 

мереж, контрольованих корпораціями, які розділяють процес створення товару 

на стадії і фрагментують їх просторове розміщення. Все це ставить перед 

урядами країн світу задачу ефективної інтеграції національних економік, їх 

сегментів у глобальний відтворювальний процес, активізує конкурентну 

боротьбу за локалізацію на своїй території найкращих, пов'язаних зі створенням 

найбільшого обсягу доданої вартості місць в мережі [1, 2]. 

Ланцюжки доданої вартості (виробничі, продуктові) включають в себе 

наступні стадії: проектування, виробництво, маркетинг, збут і післяпродажне 

обслуговування споживача. Ці стадії можуть існувати як в рамках однієї 
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компанії, так і розділеними між багатьма фірмами. Виробничі ланцюжки можуть 

пов'язувати кілька країн, певний регіон або створювати глобальну мережу. У 

глобальних ланцюжках кожна країна не формує повну вартість товару, а лише 

бере участь у формуванні доданої вартості на окремій стадії його розробки, 

виробництва і збуту. 

Принцип роботи ланцюжків доданої вартості зображено на рис. 1.1. Кожна 

ланка в ціновому ланцюжку представляє собою підприємство, яке додає свою 

ціну до кінцевого продукту або послуги. [11] 

 

Рис. 1.1 Створення доданої вартості на різних ланках глобального 
ланцюга вартості [70, с. 41] 

Країни і компанії можуть розташовуватися на початкових, проміжних або 

кінцевих стадіях в ланцюжку доданої вартості у залежності від їх спеціалізації і 

їх позиція з часом може змінюватися. Перші видобувають природні ресурси, 

виробляють сировину або інтелектуальні активи (НДДКР, проектування, 

дизайн), у той час як другі здійснюють виробництво деталей, компонентів і 

вузлів, а останні - спеціалізуються на збірці і / або дистрибуції, маркетингу і 

брендингу продукції, а також на роботі з клієнтами [76, С. 29]. При цьому 

створення вартості в умовах ланцюжків нерівномірно розподілене між різними 

заходами. Найбільша додана вартість як правило створюється при виробництві 
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ключових компонентів або в сфері послуг (НДДКР, дизайн, маркетинг, брендинг, 

збут продукції, обслуговування клієнтів).  

Розрізняють два типи участі країни в глобальній системі ланцюжків 

доданої вартості:  

1) участь компонентами, тобто використання імпортних компонентів для 

виробництва та експорту; 

 2) участь продукцією, тобто експорт національних компонентів для 

подальшого використання у виробництві в інших країнах [71]. 

У глобальних ланцюжках доданої вартості домінують транснаціональні 

корпорації (ТНК), які створюють міжнародні виробничі комплекси, 

використовуючи глобальні продуктивні сили. Про значні масштаби діяльності 

сучасних ТНК говорять такі факти, що на них припадає близько 30% світового 

промислового виробництва, 2/3 світового товарообігу, 95% операцій на 

міжнародному ринку патентів і ліцензій, розподіляючи свої виробничі, сервісні, 

управлінські, маркетингові та інші потужності між приймаючими країнами, ТНК 

суттєво впливають на їх економічні результати, зайнятість і потенціал 

подальшого розвитку. [11] 

Відповідно до даних ОEСР [222] МВМ залучають більшe інвeстицій, ніж 

компанії окремо, тому вони зазвичай об’єднують два чи більшe ланцюги 

створeння вартості, в яких бeрe участь щонаймeншe один учасник, і які в такий 

спосіб розподіляють ризики, тому гнучкіші до зміни ринкової кон’юнктури. 

Такий тип зв’язку можe набирати форми виробничих зв’язків між дочірніми 

фірмами чи філіями, співпраці за контрактом, зв’язку типу субпірядництва між 

нeзалeжними компаніями. Зокрeма конкурeнція між окрeмими ланцюгами 

створeння доданої вартості в рамках мeрeжі породжує конкурeнцію між самими 

мeрeжами нe лишe в рамках однієї галузі. 

У сучасній науковій літeратурі відсутнє єдине та загальноприйняте 

визначeння терміну «міжнародна виробнича мeрeжа». Зокрeма, Н. Михайлeнко 

[20] розглядає її як спосіб рeгулювання взаємозалeжності учасників 

тeхнологічно-виробничого процeсу, базованого на коопeративному або 
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синeргeтичному eфeктах. Відповідно до досліджeнь ОЕСР [222] головною 

пeрeвагою організації виробництва шляхом утворeння міжнародних виробничих 

мeрeж є розподіл ризиків та гнучкість фірм відповідно до ринкових змін. 

Найпоширeніші підходи до визначeння катeгорії «міжнародна виробнича 

мeрeжа» наведено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Найпоширeніші підходи до визначeння катeгорії 

«Міжнародна виробнича мeрeжа» 

Джерело Суть 
М. Боррус, 
Х. Еггер [163] 

міжфірмові зв’язки різних країн, що охоплюють діяльність, 
починаючи від розробок, досліджeнь, поставки напівфабрикатів, 
виробництва, доставки та суміжних послуг при цьому. 

Регіональне 
економічне 
співробітництво в 
Центральній Азії 
(CAREC)  

набір зв’язків у мeжах однієї корпорації чи між групою підприємств 
в окрeмій ланці ланцюга створeння доданої вартості, що набирає 
форм виробничих зв’язків між дочірніми фірмами чи філіями, 
співпраці за контрактом, зв’язку типу субпірядництва між 
нeзалeжними компаніями . 

ОЕСР [222] об’єднують два чи більшe ланцюги накопичeння вартості, в яких 
бeрe участь щонаймeншe один учасник (зв’язкова ланка) і які таким 
чином розподіляють ризики та гнучкіші до зміни кон’юнктури 
ринку. 

МакКендрік Д., 
Хаггард С., Донер Р. 
[183] 

рeгіональна виробнича систeма, що дає змогу отримати конкурeнтні 
пeрeваги за рахунок розміщeння виробничих блоків у різних країнах  

Юсуф Ш., Альтаф А., 
Набесіма К.[146] 

мeтод поширeння інвeстиційних потоків, посилeння торговeльних 
угод між країнами-учасниками мeрeжі  
 

Нині мeрeжeві відносини між суб’єктами світового виробничого 

комплeксу формуються у двох напрямах – відбувається з одного боку, 

об’єднання малих і сeрeдніх підприємств, а з іншого – фрагмeнтація вeликих 

компаній. Мeрeжeві виробничі відносини розглядаються як спосіб надання 

продукції підприємства додаткової вартості, а початковим момeнтом виникнeння 

такої мeрeжeвої взаємодії вважають прагнeння фірм отримати за рахунок 

використання мeрeжeвих виробничих структур eфeкт, що чeрeз пeвний проміжок 

часу станe eкономічною пeрeвагою і вигодою. При розгляді мeрeжeвих модeлeй 

міжнародної взаємодії підприємств науковці часто використовують поняття 

кластeр. Під ним розуміють групу підприємств, які доповнюють один одного 

знаннями, вміннями, профeсійним досвідом у процeсі взаємодії, підсилюючи 
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таким чином становищe всіх члeнів кластeра на ринку збуту [6]. Отжe, 

eфeктивність кластeрів ґрунтована на знаннях, уміннях і профeсійному досвіді 

кількох підприємств, а кожнe окрeмe підприємство зможe досягти стійкої 

конкурeнтної пeрeваги тоді, коли зосeрeдить зусилля тільки на тій сфeрі 

діяльності, що є його конкурeнтною пeрeвагою. Коли кілька підприємств 

співпрацюють за даним принципом, вони формують виробничу мeрeжу. 

На думку професора та відомого американського економіста Гері 

Джереффі в процесі економічної глобалізації формуються два типи міжнародних 

економічних мереж, що складаються з глобальних товарних ланцюжків (або 

ланцюжків створення (додавання) вартості) двох різних типів: товарних 

ланцюжків, регульованих виробником (producer-driven commodity chains) і 

товарних ланцюжків, регульованих покупцем (buyer-driven commodity chains) 

[136]. 

Перший тип ланцюжків характерний для капіталомістких і технологічно 

інтенсивних галузей промисловості, таких як автомобільна, авіаційна, 

комп'ютерна, напівпровідникова і важке машинобудування. У цих ланцюжках 

великі, зазвичай транснаціональні, виробники відіграють головну роль в 

координації виробничих мереж. Другі ланцюжки більш типові для тих галузей 

промисловості, в яких провідну роль відіграють роздрібні торговці, фірми, що 

займаються просуванням і реалізацією товару та виробники «брендової» 

продукції. Вони визначають специфікацію виробів і замовляють їх виробництво 

у виробників, насамперед, у країнах, що розвиваються, створюючи там 

децентралізовані виробничі мережі. Цей тип ланцюжків характерний для таких 

галузей, як виробництво одягу, взуття, іграшок, посуду, побутової електроніки і 

різних виробів ручної роботи. Два або кілька товарних ланцюжків, які 

замикаються щонайменше на одного загального актора, утворюють виробничу 

мережу [8]. 

Інші науковці, зокрема Р. Фінстра та Г. Хeнсон при дослідженні тенденцій 

у зайнятості висококваліфікованої та низькокваліфікованої робочої сили 

визначили, що зростання різниці в оплаті між висококваліфікованою та 
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низькокваліфікованою робочою силою є одним із наслідків фрагментації 

виробництва в процесі формування міжнародних виробничих мeрeж [132]. 

Для оцінки рівня міжнародної фрагментації виробництва використовують 

метод, запропонований економістами І.Гейшекер (Ingo Geishecker, 

Великобританія) та Х.Гьорг (Holger Gorg, Німеччина), що розраховується за 

наступною формулою [17]: 

 

Фрагі =  
∑ імпі

Випускі
,                                                (1.1) 

 

де Фрагі – коефіцієнт міжнародної фрагментації виробництва, що 

базується на статистиці «витрати-випуск», і – галузь економіки, імп – імпорт 

напівфабрикатів для виробництва продукції галузі і (проміжне споживання), 

випуск – випуск продукції відповідної галузі і в основних цінах. 

Даний показник дає можливість оцінити рівень залежності виробництва 

країни (по галузям) від імпортної складової, що у свою чергу визначає рівень 

зацікавленості виробництва країни у використанні міжнародного 

співробітництва для мінімізації виробничих витрат. Таким чином виробництво 

отримує (або формує) факторну превагу за рахунок мінімізації витрат на 

сировину чи комплектуючі. 

Так, в Німеччині виділяються металургія та обробка металу (53%), хімічне 

виробництво (39%), легка промисловість (29%), деревообробна промисловість 

(20%), гумові та пластмасові вироби (21%), автомобілебудування (12%), 

целюлозно-паперова промисловість (16%), виробництво машин та устаткування 

(14%),виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (14%), виробництво 

коксопродуктів (26%), харчова промисловість (8%). Отже, найбільшу залежність 

від імпорту проміжного продукту (більше 50%), а, отже, і «втягненість» у 

загальноєвропейські галузеві мережі виявляють підприємства однієї галузі. 

Достатньо сильну залежність виявляють підприємства також однієї галузі (49-

30%). Помірну залежність – підприємства дев’яти галузей (менше 30%). Це 

свідчить про переважаючу орієнтацію національного виробництва Німеччини на 
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випуск внутрішнього продукту, порівняно з орієнтацією на міжнародне 

співробітництво в рамках галузевих мереж. 

В Бельгії найбільшу частку займають підприємства, що спеціалізуються на 

виробництві гумових та пластмасових виробів (63%), виробництво електронних 

та оптичних виробів (55%), хімічне виробництво (54%), металургія та 

оброблення металу (53%), автомобілебудування (44%), деревообробна 

промисловість (40%), виробництво коксопродуктів (39%), целюлозно-паперова 

промисловість (31%), виробництво машин та устаткування (31%), текстильна та 

шкіряна промисловість (29%), виробництво інших неметалевих мінеральних 

виробів (22%), харчова промисловість (16%). Враховуючи це, найбільшу 

залежність від імпорту проміжного продукту (більше 50%), а, отже, і 

«втягненість» у загальноєвропейські галузеві мережі виявляють підприємства 

чотирьох галузей. 

Підприємства Данії найбільш активно співпрацюють в рамках таких 

міжнародних мереж: металургія та оброблення металу (122%), деревообробна 

(55%), хімічне виробництво (80%), гумові та пластмасові вироби (52%), 

автомобілебудування (48%), текстильна та шкіряна промисловість (40%), 

виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (20%), целюлозно-

паперова промисловість (24%), виробництво коксопродуктів (28%), харчова 

промисловість (15%), виробництво машин та устаткування (26%), виробництво 

електронних та оптичних виробів (37%). Отже, ми бачимо, що найбільшу 

залежність від імпорту проміжного продукту (більше 50%), а, отже, і 

«втягненість» у загальноєвропейські галузеві мережі виявляють підприємства 

чотирьох галузей. Досить сильну залежність виявляють підприємства також двох 

галузей (49-30%). Помірну залежність – підприємства шести галузей (менше 

30%). Це є свідченням того, що орієнтація національного виробництва на 

міжнародне співробітництво в рамках галузевих мереж та на випуск 

внутрішнього продукту спрямовані достатньо симетрично. 

У Нідерландах виділяються виробництво електронних та оптичних 

виробів (90%), металургія та обробка металу (81%), деревообробна 
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промисловість (68%), гумові та пластмасові вироби (58%), автомобілебудування 

(41%), легка промисловість (37%), хімічне виробництво (35%), целюлозно-

паперова промисловість (32%), виробництво машин та устаткування (27%), 

виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (27%), виробництво 

коксопродуктів (20%), харчова промисловість (15%). Найбільшу залежність від 

імпорту проміжного продукту (більше 50%), а, отже, і «втягненість» у 

загальноєвропейські галузеві мережі виявляють підприємства чотирьох галузей. 

Достатньо сильну залежність виявляють підприємства також чотирьох галузей 

(49-30%). Помірну залежність – підприємства чотирьох галузей (менше 30%). Це 

є свідчить про те, що орієнтація національного виробництва Нідерланди на 

міжнародне співробітництво в рамках галузевих мереж та на випуск 

внутрішнього продукту спрямовані практично рівномірно. 

У Фінляндії найбільше вирізняється автомобілебудування (70%), легка 

промисловість (61%), хімічна промисловість (59%), виробництво електронних та 

оптичних виробів (59%), текстильна та шкіряна промисловість (46%), металургія 

та обробка металу (30%), деревообробна промисловість (8%), гумові та 

пластмасові вироби (5%), целюлозно-паперова промисловість (5%), виробництво 

машин та устаткування (18%), виробництво інших неметалевих мінеральних 

виробів (17%), виробництво коксопродуктів (24%), харчова промисловість 

(15%). Таким чином найбільшу залежність від імпорту проміжного продукту 

(більше 50%), а в такому випадку, і «втягненість» у загальноєвропейські галузеві 

мережі виявляють підприємства трьох галузей. Достатньо сильну залежність 

виявляють підприємства також двох галузей (49-30%). Помірну залежність – 

підприємства семи галузей (менше 30%). Це є свідченням переважаючої 

орієнтації на національне виробництва Фінляндії, а не на міжнародне 

співробітництво в рамках галузевих мереж. 

Недоліком є те, що аналіз ступеня включенності підприємств окремої 

галузі країни в міжнародні мережі за використовуваним більшістю сучасних 

дослідників коефіцієнтом міжнародної фрагментації виробництва не дозволяє 

ідентифікувати загальну орієнтованість галузевої мережі на використання 
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певного фактора і систему чинників, що формують мотиваційну основу 

двохстороннього співробітництва між окремими країнами – партнерами, що 

беруть в ній участь . 

Глобальні ланцюги нарахування вартості пропонують значні можливості 

для країн, що розвиваються приєднатися до міжнародної економіки за більш 

низькими цінами, але прибуток від інтеграції не автоматичний. Але не всі країни 

здатні приєднатися до глобальних ланцюгів створення вартості (з англ. Global 

Value Chains, надалі – GVCs). Участь в GVCs має певні ризики. Це як правило 

збільшує  уразливість глобальних ділових циклів та руйнує мережі поставок. 

Крім того це може призвести до негативного впливу на нерівність розподілу 

доходів в країні та збільшити ризик, який призведе до соціальної нерівноваги. 

Частка імпорту компонентів надає приблизне уявлення про участь країн в 

МВМ. Зменшення частки торгівлі компонентами країн, що розвиваються, 

відбувається, головним чином, за рахунок збільшення імпорту розвинутих країн 

G20. Лідером зі збільшення частки торгівлі компонентами є Китай. Частка 

торгівлі компонентами між країнами, що розвиваються, поступово збільшується. 

Прикладом потужної інтеграції до міжнародних систем постачання є Коста-Ріка.  

МВМ різняться характером своєї діяльності, економічними, 

географічними та соціальними атрибутами. На думку Ю. Орловської та 

Г. Дугінець сучасні МВМ поділяються на три основні типи: мережі, сформовані 

на основі відносин власності; мережі, засновані на відносинах між постійними 

контрагентами; мережі «під ключ» [40]. Кожен тип мережі визначається 

відмінностями у складі учасників, що діють у відповідних культурних 

контекстах, надаючи компаніям певні види переваг (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Характеристики, переваги та недоліки основних типів МВМ 

 
Основні 

характеристики 
Переваги Недоліки 

МВМ на 
основі 

відносин 
власності 

Створені 
домінуючими 
головними фірмами, 
що контролюють 
різні рівні залежних 

Висока ефективність, 
яка заснована на 
оновленні 
технологічної бази 
постачальників; 

Взаємна залежність 
компаній ускладнює 
формування і 
припинення відносин з 
постачальниками; 
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постачальників. 
Головні фірми 
можуть інвестувати у 
виробничі операції 
постачальників і 
вимагати 
впровадження 
певних технологій 
виробництва та 
контролю якості. 

координація поставок 
«точно в термін»; 
гнучкість і можливість 
адаптації до коливань 
ринку. 

ускладнено 
встановлення 
відносин з компаніями, 
які діють поза мережею; 
існує географічна 
інертність і дублювання 
виробничих систем 

МВМ на 
відносинах між 

постійними 
контрагентами 

Формуються на 
основі соціальної 
спільності, 
географічної 
близькості і стійкості 
довгострокових 
відносин між 
фірмами. 

Швидка адаптація до 
змін на основі довіри 
між фірмами; 
гнучкість системи на 
основі географічної 
концентрації вузько 
спеціалізованих фірм, 
які можуть бути 
розгруповані згідно 
мінливого попиту 
клієнтів (можливість 
постачань малих 
обсягів в короткий 
термін) 

Високі бар’єри входу на 
ринок і географічна 
обмеженість діяльності; 
створення мережі 
вимагає значних витрат 
часу; соціальна основа 
мережі обмежує 
гнучкість зовнішнього 
периметру мережі та 
закріплює географічну 
обмеженість 

МВМ «під 
ключ» 

Постачальники в 
рамках мережі 
надають широкий 
спектр пов’язаних з 
виробництвом 
послуг, включаючи 
придбання 
компонентів, збірку, 
поширення, 
післяпродажне 
обслуговування, 
упаковку. 
Постачальники 
працюють для 
великої кількості 
замовників. 

Замовники та 
постачальники швидко 
модифікують 
відносини, 
адаптуючись до 
технічних і 
географічних 
характеристик даного 
проекту. У рамках 
мережі відбувається 
швидке поширення 
нових технологічних 
розробок і існують 
можливості для 
активного 
використання економії 
на масштабі з участю 
економічних агентів за 
межами мережі. 

З розвитком 
постачальників існує 
ризик їх виходу з 
мережі і створення 
конкуруючих 
продуктів. 
Постачальники, 
працюючі для 
конкуруючих 
замовників, можуть 
сприяти порушення 
вдачу інтелектуальної 
власності. Замовники 
можуть втратити 
контроль над процесом 
розробки продукції. 

Джерело: складено за [40]. 

На сучасному етапі еволюція МВМ відбувається двома напрямами. По-

перше, зростання міжнародної конкуренції змушує компанії спеціалізуватися 

лише в тих виробничих сферах, які можуть забезпечити їм найбільші 

конкурентні переваги. Концентруючи ресурси на стратегічних операціях 
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(управління, НДДКР, контроль), компанії відмовляються від менш важливих в їх 

розумінні функцій, передаючи їх у компетенцію інших компаній, що знаходяться 

з першими в коопераційних відносинах (це явище отримало назву «аутсорсинг»). 

У результаті цього частка материнських компаній у вартості виробленої кінцевої 

продукції скорочується. 

Аутсорсинг особливо яскраво простежується в автомобільній 

промисловості. Середня частка, наприклад, великих німецьких концернів у 

вартості автомобілів, що випускаються не перевищує 20 %, а за окремими 

моделями (наприклад, «Порше Кайєн») – 10 % [160].  Значна частина функцій 

передається до компетенцій партнерів у регіонах. 

Інший напрям – офшоринг, тобто часткове перенесення виробничих або 

сервісних функцій в інші регіони світу. Використовуючи просторові відмінності 

(природні, економічні, соціальні, гуманітарні) регіонів світу, БНП досягають 

найвищої ефективності своєї діяльності, що виражається у зростанні прибутку і 

скороченні витрат. Крім того, не лише факторні витрати слугують головним 

мотивом інтернаціоналізації виробництва. Наприклад, доступ до регіонального 

ринку і технологічних ноу-хау відіграє не менш важливу роль [14]. 

Географія офшорних підприємств охоплює велику кількість країн. Це 

країни, як Південної, Південно-Східної Азії, так і країни Східної Європи, СНД і 

Латинської Америки. За кількістю діючих офшорних компаній лідерство 

належить Індії та Китаю, потім слідують країни Південно-Східної Азії (особливо 

Філіппіни, Малайзія, Таїланд). У країнах Східної Європи офшорні послуги 

концентруються в Угорщині, Польщі, Румунії; в Латинській Америці –  в Коста-

Ріці, Бразилії, Уругваї [40]. 

Участь у МВМ дає країнам, що розвиваються, шанс для подолання 

технологічного відставання від розвинених країн, модернізації національних 

економік. Як показують дослідження, в країнах базування виробничих та 

сервісних центрів БНП спостерігаються процеси ускладнення проведених робіт, 

зростання доданої вартості вироблених товарів і послуг [84; 89]. Орієнтуючись 

спочатку на наявність дешевої робочої сили і сировини в регіонах, більшість 
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компаній зацікавлені в підвищенні кваліфікації працівників підприємств. З 

ростом кваліфікації працівників зростає якість продукції, що випускається, 

відзначається оптимізація трудових процесів. З плином часу рівень виконуваних 

робіт в офшорних компаніях ускладнюється. Це пов’язано з тим, що зростаючі 

агломераційні витрати примушують компанії переходити на виробництво 

продукції з більш високою доданою вартістю. Лише в цьому випадку продукція 

компанії буде конкурентоспроможна. Одночасно ці процеси супроводжуються 

зростаючою інтеграцією офшорних підприємств у регіональну мережу, систему 

кооперації з іншими фірмами, а також з університетами та науково-дослідними 

інститутами (наочні приклади – Будапешт, Бангалор, Шанхай) [95]. 

Також, міжнародну виробничу мережу можна характеризувати з позиції 

окремого підприємства чи фірми та досліджувати його виробничу потужність. 

При цьому дослідження носитиме достатньо локальний характер, незважаючи на 

міжнародний масштаб діяльності виробника. На рисунку 1.2 зображено схему 

виробничої мережі автомобільної промисловості Європи. Оскільки наведені 

компанії є найбільшими представниками автомобільної промисловості Європи, 

то доцільно говорити про мережі цих корпорацій.  

Варто відмітити, що на даний момент міжнародний ланцюг створення 

доданої вартості і відповідно міжнародні виробничі мережі включають 

фрагментацію виробництва, міжнародне розосередження економічної 

діяльності, реінтеграцію економічної діяльності, яка пов’язана з виробництвом 

між географічно розкиданими компаніями (фрагментами). Таким чином, 

збільшення ефективності виробничого процесу загалом буде забезпечуватись за 

рахунок наявних конкурентних переваг для переміщення у привабливіший 

ланцюг створення доданої вартості чи іншу ланку вже існуючого. 

Так, виробнича мережа Volkswagen поширена на такі країни: Бельгія, 

Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Польща, Португалія, Словаччина, 

Іспанія, Великобританія. Так як 1-й з шести ланцюгів доданої вартості пропонує 

інший склад країн: Ірландія, Словенія, Португалія, Польща, Словаччина, 

Угорщина, Греція, що доповнюється Швецією, Нідерландами, Австрією та 
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Іспанією за схожістю показників доданої вартості. 

 

 

Рис. 1.2. Приклад виробничої мережі автомобільної промисловості [92] 

Тому потенційними партнерами Volkswagen з орієнтацією на чинники 

продуктивності праці та витрати на робочу силу, будуть з 1-го ланцюга Ірландія, 

Словенія, Греція, Швеція, Нідерланди, Австрія; з 2-го ланцюга – Данія, 

Фінляндія, Швеція, Греція; 3-го ланцюга – Данія, Нідерланди, Ірландія; 4-го – 

Австрія, Швеція; 5-го ланцюга – Австрія, Нідерланди; 6-го ланцюга: Естонія, 

Словенія, Латвія, Литва. Таким чином для збільшення ефективності виробничого 

процесу цієї ТНК загалом, варто використати одну з комбінацій, що 

забезпечуватиме конкурентні переваги при переміщенні у привабливіший 

ланцюг створення доданої вартості чи іншу ланку вже існуючого. 

Отже, виходячи з вищевикладеного, можемо зробити висновок, що 

міжнародна виробнича мережа визначається як система контрактів між 

формально незалежними економічними агентами, що знаходяться в різних 

країнах, з метою оптимального комбінування і використання наявних ресурсів. 

Причому головним джерелом нестабільності мережі є істотна розбіжність цілей. 
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Загальна мета мережевої взаємодії завжди, хоча б частково, вступає у 

суперечність з індивідуальними цілями економічних агентів. Щоб запобігти 

гострому конфлікту цілей, інтереси міжнародних учасників повинні бути 

збалансованими, хоча на практиці, в ряді випадків, досягнення консенсусу 

виявляється неможливим. Враховуючи те, що до сих пір немає 

загальноприйнятої методології та методики дослідження феномену міжнародних 

виробничих мереж, більшість сучасних аналітиків використовують індикатори 

лише міжнародної фрагментації виробництва. 

Однак, у більшості випадків міжнародні виробничі мережі виявляються 

досить стійкими. Це пов'язано з тим, що в рамках цієї форми організації, що не 

передбачає колективної власності, приймаються рішення щодо колективної 

поведінки і виробляються механізми управління цією колективною поведінкою. 

В той же час питання про те, чи завжди фірми-учасниці мережі зберігають право 

контролю над об'єднаною діяльністю мережі, виявляється нетривіальним, так 

само як і питання про те, чи отримує мережа (в особі якоїсь керуючої одиниці) 

право контролю над діяльністю членів. Тобто, виявляється необхідним 

усвідомити, як здійснюється делегування повноважень. Найбільш цілісними є 

міжнродні виробничі мережі в Європі, що характeрні високим ступeнeм 

інтeграції як учасників мeрeжі, так і сeрeдовища їх функціонування. 

У процесі формування міжнародних виробничих мереж важливим є 

питання мережевої позиції кожної країни в аспекті її орієнтації на ключові 

складові процесу створення цінності. Для цього необхідні ідентифікація 

галузевої структури економіки країни та її характеристика за рядом специфічних 

показників, що адекватно відображають особливості виробничої діяльності на 

рівні як економіки країни, так і кожної з галузей, а саме: сферу виробництва, її 

спеціалізацію, стан міжнародного підприємництва, інвестиційну діяльність та 

зовнішню торгівлю країни. 

У нашій роботі під МВМ будемо розуміти багаторівневу систему 

різноманітних організацій, поєднаних у мережу, які розміщують ресурси, 

поєднуються з ланцюгами створення вартості, виробляють та постачають 
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продукцію та послуги по всьому світу. Таке трактування підкреслює наступні 

характеристики МВМ: 

1. Глобальна просторова конфігурація. Географічно МВМ перетинають 

багато національних кордонів. Вони призначені використовувати переваги 

розташування різних країн та регіонів для належного розподілу ресурсів, поділу 

праці по ланцюгах створення вартості та інтегрувати їх для досягнення 

максимальної загальної ефективності у всьому світі. Використання прикметника 

«глобальний» замість «транснаціональний» або «міжнародний» має на меті 

підкреслити постійно зростаючу взаємозалежність між інституціями та 

економічними суб’єктами всіх країн на економічному, політичному та 

технологічному фронтах. Терміни «міжнародний» та «транснаціональний» є 

наслідком державно-орієнтованого дискурсу. Тому, хоча вони передбачають 

транскордонну діяльність багатьох видів, проте недостатньо виражають спосіб, 

в який неспецифічні процеси проникають та перетворюють процеси, специфічні 

для певної локації, і навпаки. Отже, вони не допомагають забезпечити уявний 

сенситив, необхідний для розуміння діалектики розвитку глобально-місцевих 

відносин, які зараз є передумовою для аналізу економічної глобалізації та її 

асиметричних наслідків. Інтернаціоналізація підкреслює співпрацю між 

компаніями через національні кордони, тоді як глобалізація фокусується на 

зменшенні важливості національних кордонів та дедалі більш вільному потоці 

факторів виробництва між країнами. 

Інтеграція діяльності з доданою вартістю. МВМ інтегрують розрізнені 

організації та охоплюють поділ праці у всіх частинах ланцюга доданої вартості, 

включаючи не лише виробничу діяльність, але також технологічні НДДКР, 

логістику та закупівлі, маркетинг та продажі, післяпродажне обслуговування та 

інші види діяльності. Діяльність із доданою вартістю у всьому світі інтегрована 

у глобальну мережеву систему цінностей. У даному випадку використовується 

термін виробництво замість товару. У сучасному вживанні термін «товар», як 

правило, позначає стандартизовані товари, а отже, і фіксованість їх виробництва 

у часі та просторі. Це, безумовно, має багаті соціальні наслідки (включаючи 
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споживання), але не охоплює специфічний для продукту поділ праці та гнучке 

виробництво, що характеризують сьогодні міжнародні моделі виробництва. Крім 

того, прихильність дослідників МВМ до дискурсу «виробництва» зумовлює 

акцент на соціальних процесах, пов’язаних з виробництвом товарів та послуг та 

відтворенням знань, капіталу та робочої сили. Крім того, доки процес 

виробництва у широкому сенсі враховує ринки проміжних та кінцевих товарів, і 

доки динаміка влади та знань між суб’єктами розуміється у різноспрямованому 

та недетермінованому режимі, тоді рамки МВМ дозволяють набагато більшу 

складність та географічні розбіжності у відносинах між виробником та 

споживачами, ніж передбачає підхід глобальних продуктових мереж. 

3. Різноманітність учасників мережі. МВМ охоплюють флагманів (лідерів) 

та їх дочірні компанії, спільні підприємства, а також постачальників, 

субпідрядників, канали збуту та торгових посередників з доданою вартістю. 

Учасники мережі знаходяться у різних ієрархічних шарах, серед яких розподіл 

потужності є асиметричним, і вони неоднорідні. Провідні компанії знаходяться в 

центрі мереж. Між учасниками існують різноманітні відносини співпраці, такі як 

спільне підприємство, альянс та аутсорсинг, засновані на їх 

взаємодоповнюваності у поділі праці та принципі взаємної вигоди. Такі 

відносини роблять акцент на моделях зовнішнього управління та спільного 

управління, що включають гнучке організаційне управління та мережеві зв’язки. 

Термін «мережа» використовується замість «ланцюг», оскільки концепція 

ланцюга підкреслює вертикальну послідовність товарів чи послуг та інших 

частин ланцюга створення вартості, а також організацію та розподіл економічної 

діяльності між різними компаніями. З огляду на односпрямований лінійний 

процес, на який цей термін вказує, ланцюг не передбачає належну увагу до 

питань відтворення робочої сили, щоб окремі фірми, включені у виробничу 

систему, мали можливість самостійних дій в рамках цієї системи. З іншого боку, 

термін «мережа» грунтується на просторовій кластеризації. Він підкреслює, як 

різні частини ланцюга створення вартості розподіляються та концентруються у 

глобальній економіці відповідно до попиту на фактори виробництва. Таким 
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чином, «мережа» може краще описати потоки ключових факторів, таких як 

капітал, знання та технології, між виробниками, споживачами та посередниками, 

і підкреслює, що потоки організовані вертикально, горизонтально та діагонально 

в складних та динамічних конфігураціях, щоб сформувати багатовимірність та 

багаторівневість механізму економічної діяльності. Тому, дискурс терміну 

«мережа» є більш інклюзивним, придатним до емпіричного аналізу. 

 

 Генезис теоретичних та методологічних підходів до аналізу 

міжнародних виробничих мереж 

Впродовж останніх 20-ти років МВМ стали головною організаційною 

інновацією у світовій економіці. У контексті глобалізації ця форма виробничої 

кооперації створила можливість розвитку країнам та компаніям, які є їх 

активними учасниками. З точки зору світової економіки у широкому розумінні 

явище МВМ зводиться до поділу праці, що також забезпечує основу сучасних 

теоретичних досліджень. Однак подальший розвиток МВМ поставив під сумнів 

традиційні теорії поділу праці та міжнародного поділу праці. Постулатів цих 

теорій було вже недостатньо для пояснення тогочасних змін у світовій 

виробничій системі та рушійних сил, що стоять за ними. Це стало поштовхом до 

створення нової теоретичної бази. Починаючи з 1980-х рр. багато нових теорій 

було виведено на основі постулатів міжнародного поділу праці в поєднанні з 

теоріями в інших галузях, таких як менеджмент, соціологія та географія, зокрема: 

ланцюги створення вартості, ланцюги доданої вартості, мережі та вбудованість, 

а також акторно-мережеву теорію (ANT, actor network theory), глобального 

товарного ланцюга (GCC, Global commodity chain) та глобального ланцюга 

створення вартості (GVC, global value chain). 

Взявши ці теорії за основу, Дітер Ернст, Джефрі Хендерсон та ряд інших 

дослідників ввели поняття МВМ у 1999 р. У подальшому воно значно 

удосконалилося. Нині існує два паралельних підходи до розуміння МВМ: один 

прийнятий школою управління Дітером Ернстом, а інший – Університетом 

Манчестера Джеффрі Хендерсоном. Група дослідників на чолі з Дітером 
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Ернстом пішли шляхом досліджень глобальних ланцюгів створення вартості і 

аналізують три основні характеристики МВМ: масштаб, асиметрію та дифузію 

знань. Вони зосереджують увагу на дослідженнях обсягу виробництва, асиметрії 

влади та розповсюдженні знань (головним чином передових) у межах МВМ, а 

також підвищенні спроможності місцевих постачальників та підвищенні 

промислового потенціалу країн, що розвиваються. Джефрі Хендерсон та його 

однодумці пішли шляхом досліджень глобального товарного ланцюга та 

підкреслюють три елементи МВМ: вартість, влада та вбудованість. Вони 

приділяють більше уваги соціальному процесу у цілому, що включає 

виробництво продуктів та послуг, а також відтворення знань, капіталу та праці. 

Ця група авторів робить акцент на тому, що можна досягнути місцевого розвитку 

та покращити соціальний добробут на фоні взаємодії глобалізації та локалізації. 

У такому контексті МВМ дозволяють пояснити в більш широкому розумінні нові 

зміни форм міжнародного виробництва сьогодні та забезпечують нову 

аналітичну базу для досліджень глобалізації, промислового та просторового 

розвитку. У межах концепцій, розроблених Д.Ернстом та Дж.Хендерсоном, 

МВМ були детально досліджені на рівні теорій, емпіричного тестування та 

досліджень певних кейсів.  

Розуміння природи МВМ базується на великій кількості теорій. Процес 

формування єдиної концепції триває дотепер, оскільки постійно еволюціонують 

самі виробничі мережі. Результатом нашого аналізу стало виділення декількох 

теоретичних підходів до оцінки еволюції МВМ. Ми використали поділ 

попередніх напрямів досліджень МВМ М. Хеса та Х. Єунга [156]. Зокрема вони 

виділили чотири основні групи праць:  

1. концепція ланцюга вартості у сфері стратегічного управління (від 

початку 1980-х рр.); 

2. мережі та вбудованість в економічній та організаційній соціології (з 

середини 1980-х рр.);  

3. аналіз мереж акторів у наукових дослідженнях (з середини 1980-х рр.); 

4. аналіз глобальних товарних/вартісних ланцюгів в економічній соціології 
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та дослідженнях розвитку (з середини 1990-х рр). 

На нашу думку, сучасне розуміння та, відповідно, концепція МВМ 

базується на трьох групах теорій, зокрема: теоріях міжнародної торгівлі, теоріях 

ланцюгів та теоріях мереж. Рис. 1.1 демонструє еволюцію підходів до природи 

МВМ. Теорії міжнародної торгівлі, класичні та сучасні, є базовими та історично 

першими, що лягли в основу сучасного розуміння міжнародної виробничої 

кооперації. Неокласичні теорії дають можливість аналізувати МВМ як новий 

спосіб організації виробництва. Вони досліджують передачу технологій та 

ефекти переливу, торгівлю проміжними товарами та сировиною, торгівлю та 

економічне зростання, модернізацію промисловості, збільшення зайнятості, 

промислову організацію БНП та прибутки від торгівлі на мікрорівні. На їх основі, 

на відміну від традиційних підходів до торгівлі, вдається краще пояснити такі 

ключові питання, як причини, моделі та результати торгівлі.  Теорії ланцюгів, в 

межах МВМ, переважно включають ланцюг вартості, ланцюг доданої вартості, 

глобальні ланцюги сировинних товарів, глобальні ланцюги доданої вартості. 

Вони виникли на початку 1980-х рр. і є безпосередніми попередниками концепції 

МВМ. Теорії мереж включають мережі, вбудованість та акторно-мережеву 

теорію, що також забезпечують важливу теоретичну основу для МВМ.  

Також до нашого аналізу додано групу більш сучасних теорій, які 

дозволяють аналізувати МВМ на рівні окремої компанії: теорії БНП, та 

найновіші теорії торгівлі. Група теорій БНП дозволяє пояснити появу та 

еволюцію МВМ; характеристику учасників мережі та їх взаємовідносини; 

внутрішній механізм та умови інтегрованого розширення БНП; операційний 

механізм та динамічне управління мережею; просторові характеристики мережі 

та взаємозв’язки з регіональною економікою, масштабом та формою МВМ; 

межею фірми. Найновіші теорії торгівлі повністю узгоджуються з 

дослідженнями МВМ на рівні фірми і можуть пояснити неоднорідність та 

асиметрію потужностей фірм у МВМ, а також різницю в продуктивності фірм. Їх 

також застосовують для аналізу впливу організаційної форми компаній на 

міжнародну торгівлю та МВМ, а також особливостей та причин міжнародної  



 

 

Рис. 1.3. Еволюція концепції МВМ* 

*Побудовано автором 
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торгівлі в рамках БНП. Таке використання дозволяє диверсифікувати 

дослідження МВМ. 

Концепція поділу праці є базисом класичних економічних теорій. Вона 

розглядалася в якості джерела ефективності, логічною відправною точкою 

економічного аналізу. В теоретичному аспекті у загальних обрисах МВМ 

зводиться до поділу праці. Класичні теорії поділу праці та спеціалізації заклали 

основу концепції МВМ, в першу чергу, її основних попередників. Економічна 

ефективність, яка досягається з допомогою поділу праці, - це є також головним 

чинником створення МВМ. Незважаючи на свій обмежений вплив щодо 

пояснення практичних проблем, класичні теорії поділу праці заклали базис 

дослідження МВМ. З 1980-х рр. міжнародна торгівля та виробництво зазнали 

динамічних змін, тому застосування аналізу на основі міжнародного поділу праці 

суттєво змінилося. Найважливіша зміна стосується того, що зростала кількість 

країн, які використовували свої фактори виробництва та технологію для участі у 

виробничому процесі певного товару за допомогою міжнародної вертикальної 

спеціалізації. Це мало результатом міжнародну внутрішньогалузеву 

спеціалізацію, а також торгівлю проміжною продукцією у великих масштабах 

(міжнародна внутрішньогалузеву торгівлю). МПП зазнає глибоких змін, про які 

свідчить співіснування міжгалузевої спеціалізації, внутрішньогалузевої 

спеціалізації та внутрішньотоварної спеціалізації. Крім того, останній вид 

спеціалізації та відповідний вид торгівлі зростають швидкими темпами, а разом 

з ними й їхній вплив. 

Класичні теорії торгівлі здебільшого орієнтовані на спеціалізацію та обмін 

кінцевою продукцією [90]. Ці теорії не приділяють належної уваги міжнародній 

внутрішньотоварній спеціалізації, тому обмежені в поясненні сучасних моделей 

бізнесу, управління та економічного розвитку. Багато учених досліджували 

міжнародну вертикальну спеціалізацію в рамках традиційних теорій 

міжнародної торгівлі. Наприклад, К. Саньял і Р. Джонс [216], Д. Гуммельс [161] 

та А. Діердорф [117] використовували модель порівняльних переваг для 

пояснення причин та моделей міжнародної вертикальної спеціалізації та торгівлі. 
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Р. Феенстра й Дж. Хансон [132], С. Арндт [90] та А. Діердорф [117]  

проаналізували міжнародну вертикальну спеціалізацію, використовуючи модель 

Гекшера-Оліна. Р. Джонс та Х. Кержковські [166], П. Кругман [173] вивчали 

міжнародну вертикальну спеціалізацію, спираючись вже на неокласичну теорію 

торгівлі. Традиційні теорії МПП не змогли ефективно пояснити явище торгівлі 

компонентами, яка має велике значення для економіки  

Починаючи з 1990-х рр., багато дослідників намагалися створити нові 

теоретичні концепції для поглибленого емпіричного аналізу МВМ. Яскравим 

прикладом є концепція внутрішньотоварної спеціалізації, запропонована Лу 

Фенгом у 2004 р. [177]. Він розглянув нову форму поділу праці, дослідив 

причини, детермінанти та рушійні сили внутрішньовиробничої спеціалізації, 

описав особливості продукції та виробничих процесів у сучасному 

міжнародному поділі праці. Однак, варто наголосити на тому, що нові теорії ще 

не повністю розроблені. Немає достатньої кількості підтверджень їх точності та 

значимості, жодні концепції не є загальновизнаними, а дослідження, засновані на 

різних передумовах, мають різну спрямованість. Тому нові теорії, включаючи 

внутрішньовиробничу спеціалізацію, ще не стали основними напрямами 

теоретичних пошуків як міжнародної економіки, так і МВМ . 

Ефект масштабу, який широко використовували у своїх дослідженнях 

А. Діксіт, Дж. Стігліц [127], та П. Кругман [173], став основною концепцією в 

галузі міжнародної економіки після 1970-х рр. Однак концепції, засновані на 

цьому підході, стикаються з низкою проблем: по-перше, прогнозування 

економічного зростання та інших явищ лише за умови, коли середній розмір 

компанії збільшиться, є відхиленням від реальності; по-друге, модель застосовує 

до компаній підхід чорних скринь і не розглядає причини їх виходу з ринку, а 

також економічні наслідки загальної системи управління підприємством. Тому 

їй важко пояснити багато сучасних економічних проблем. І по-третє, 

трансакційні витрати не мають суттєвого значення в цій моделі, оскільки вони не 

пов’язані зі збільшенням розміру фірми та іншими явищами. Після 1980-х рр. 

група економістів, зокрема Розен, Беккер, Янг, Борланд та Ю-Кван Нг, 
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використали модифікований маржинальний аналіз, щоб перетворити ідеї про 

поділ праці та спеціалізацію в класичній економіці на моделі прийняття рішень 

та рівноваги для пояснення різних аспектів економічної діяльності..Це 

зруйнувало бар’єри між традиційними макроекономічними та 

мікроекономічними моделями, започаткувало тенденцію використання сучасних 

аналітичних інструментів для відродження класичної економіки. Вони 

використали моделі прийняття рішень суб’єктами мікроекономічного аналізу 

щодо вибору рівня їх спеціалізації, розроблену на основі маржинального аналізу, 

для дослідження впливу ринку та ціноутворення на рівень поділу праці у всіх 

секторах. Представники цього підходу інтерпретували теорію поділу праці 

А. Сміта та погляди про причини міжнародної торгівлі на основі особистого 

вибору спеціалізації та змін рівноважного рівня поділу праці. 

Згідно з новою класичною економікою, створення МВМ як нового типу 

організації міжнародного виробництва зумовлене ендогенною еволюцією поділу 

праці. МВМ, в яких БНП є головними гравцями, є, по суті, новою моделлю 

міжнародного поділу праці та прямим результатом прийняття рішень та 

розподілу праці між секторами. Причиною є зовнішня перевага, отримана і 

посилена завдяки поділу праці та спеціалізації. МВМ дозволяють розміщувати 

різні етапи виробничого процесу в різних країнах, щоб повною мірою 

використовувалися вигоди від спеціалізації. Тобто, сприяти просуванню знань та 

результатів їх застосування серед усіх сторін, які беруть участь у поділі праці, 

підвищувати продуктивність праці, досягти збільшення віддачі від масштабу та 

зменшити виробничі витрати, підвищити конкурентоспроможність 

спеціалізованих фірм та забезпечити розвиток економічного зростання та 

соціального добробуту. Збільшення лібералізації торгівлі та руху інвестицій у 

всьому світі забезпечує інституційну підтримку для формування МВМ. 

Одночасно, технологічний прогрес відіграє важливу роль у розвитку МВМ. Ці 

технічні та інституційні чинники значно зменшили бар’єри для поділу праці у 

всьому світі та покращили ефективність трансакцій. Тому БНП активно 

працюють у сфері створенні та розширення географії МВМ. Більше того, 
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розвиток МВМ та збільшення кількості стадій транскордонного поділу праці 

призводить до зростання трансакційних витрат. Для підвищення корисності 

розподілу праці, уряди продовжують вдосконалювати економічну систему для 

зниження різних трансакційних витрат. Також напрацьовуються можливості 

збільшення спеціалізації та покращення кожного етапу розподілу праці, що, в 

свою чергу, призводить до подальшого зменшення трансакційних витрат. 

Сприятливі взаємодії між ними викликають динамічні ефекти обміну знаннями 

та стійкого зростання. 

Згідно з постулатами нової класичної економіки, як внутрішня торгівля, 

так і міжнародна торгівля є результатом компромісу між економією від 

спеціалізації та необхідністю зменшення трансакційних витрат. Крім того, 

міжнародна торгівля є результатом розвитку внутрішньої торгівлі. Це пояснює 

еволюцію зусиль БНП щодо створення МВМ. Коли ефективність трансакцій є 

досить низькою, рівень самодостатності перебуває у стані загальної рівноваги і 

фірми, як правило, є внутрішньо інтегровані. У міру підвищення ефективності 

трансакцій внутрішній поділ праці вдосконалюється, а деякі провідні фірми 

починають створювати національні виробничі мережі та налагоджувати 

співпрацю з іншими фірмами на внутрішньому ринку. Коли ефективність 

трансакцій продовжує зростати, розподіл праці поглиблюється і виходить за межі 

внутрішнього ринку, виникає міжнародний поділ праці та міжнародна торгівля. 

Провідні компанії починають створювати МВМ та брати участь у 

транскордонному співробітництві. 

Поки вигоди, які приносить МПП між країнами, перевищують 

трансакційні витрати, пов’язані з міжнародною торгівлею, країни обиратимуть 

спеціалізацію та торгівлю з іншими країнами, що призведе до утворення та 

розширення МВМ. Крім того, більший ринок забезпечує компроміс між 

вигодами, які приносить поділ праці, та трансакційними витратами. МВМ 

розвиваються на основі національних виробничих мереж, оскільки міжнародна 

торгівля несе додаткові трансакційні витрати порівняно з внутрішньою 

торгівлею. Згідно з новою класичною економікою, ступінь залученості країни до 
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МВМ також може бути пояснений рівнем поділу праці та ефективністю 

трансакцій. Розвинені країни мають вищу ефективність трансакцій та 

рівноважний рівень поділу праці, ніж країни, що розвиваються, тому їм потрібна 

міжнародна торгівля, щоб отримати більше користі від МПП. Це ще одна 

причина, чому розвинені країни, як правило, приймають односторонню вільну 

торгівлю та активно розширюють МВМ. З іншого боку, країни, що розвиваються, 

навпаки, мають нижчу ефективність трансакцій та рівноважний рівень поділу 

праці і мало виграють від міжнародної торгівлі. Тому вони схильні змінювати 

відносні ціни товарів для продажу за допомогою тарифів та інших засобів, щоб 

отримати більший прибуток від торгівлі. Як наслідок, ключовим фактором 

розвитку економіки, що використовує МВМ, є підвищення ефективності 

трансакцій та створення внутрішніх порівняльних переваг шляхом поділу праці, 

а не акцент на екзогенних порівняльних  перевагах. 

Масштаб та глибина поділу праці в межах МВМ визначаються 

порівнянням між граничною вигодою та граничними трансакційними витратами 

поділу праці. Якщо перше (гранична вигода) буде більшим за друге (трансакційні 

витрати), внутрішньомережевий розподіл праці поглибиться, і МВМ 

продовжуватимуть розвиватися. Якщо ж перше менше, ніж друге, 

внутрішньомережевий поділ праці та МВМ, як правило, зменшуватимуться. 

Нова класична економіка проводить відмінність між різними типами 

трансакційних витрат з точки зору поділу праці – розрізняються ендогенні та 

екзогенні трансакційні витрати. При цьому ендогенні трансакційні витрати 

поділяються на трансакційні витрати у вузькому та широкому сенсі. На основі 

цього також розробляється нова класична теорія прав власності.  

Як стверджувалося вище, уряду доцільно займатися зниженням 

трансакційних витрат, враховуючи дві умови: збільшення кількості фірм, 

залучених до МВМ, а також досягнення стійкості економічного зростання. Щодо 

екзогенних трансакційних витрат, уряд повинен заохочувати технологічний 

прогрес та знижувати великі витрати, наприклад транспортні та комунікаційні. 

Щодо ендогенних трансакційних витрат, уряд повинен продовжувати працювати 
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над інституційними інноваціями у таких важливих рамках, як правила СОТ, та 

досягти багатосторонньої вільної торгівлі шляхом переговорів, зменшити 

тарифні та нетарифні бар’єри, вдосконалити законодавчу базу, послабити 

адміністративне регулювання, підвищити ефективність управління, і знизити 

м’які або нематеріальні витрати для стимулювання поділу праці, більшого 

приросту продуктивності. Останнє особливо важливе для країн, що 

розвиваються.  

На початку 21 століття з’явилася нова система міжнародної торгівлі, в 

основі якої тепер знаходяться фірми. Це стало наслідком подальшого розвитку 

глобалізації та поглиблення міжнародного поділу праці. В цей час актуальною 

темою досліджень міжнародних економічних відносин стає вплив різних 

характеристик фірм на міжнародну торгівлю в різних галузях. З’являються дві 

новітні моделі міжнародної торгівлі: ендогенних кордонів фірми та торгівлі з 

гетерогенними фірмами. Ця група теорій спростовує припущення про 

однорідність фірм у попередніх теоріях торгівлі. До аналізу включається 

неоднорідність фірм, як наслідок параметри змінюються з рівня країн та галузей 

до компаній.  

Концепція новітньої теорії торгівлі вперше була запропонована 

Р. Болдуіном та Ф. Нікудом [96], але М. Меліц [184], П. Антрас [85], А. Бернард 

[102] провели найперші дослідження з використанням цього підходу. Як вказано 

вище, підхід включає два напрями. Один з них стосується вибору 

інтернаціоналізації, заснованого на дослідженні М. Меліца, також відомого як 

модель торгівлі з неоднорідними фірмами. Вона пояснює, чому насправді лише 

деякі фірми обирають експорт та ПІІ. Інший напрям стосується вибору 

глобальної організації виробництва, що ґрунтується на дослідженні П. Антраса, 

й також відома як модель ендогенних кордонів фірми. Вона інтегрує концепції 

ринкової організації та контрактів до моделі торгівлі, добре пояснює 

внутрішньофірмову торгівлю та започатковує теоретичні новації у дослідженні 

міжнародного виробництва фірм. 
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Новітні теорії міжнародної торгівлі повністю узгоджуються з 

мікроекономічними дослідженнями МВМ. Врахування постулатів 

перерахованих моделей забезпечує додаткові можливості для аналізу МВМ. 

Теорії здатні пояснити неоднорідність та нерівномірний розподіл сили фірм у 

мережах, включаючи шаблон діяльності та внутрішні риси фірм, а також 

продуктивність, технологію та працівників як джерела неоднорідності. У 

поєднанні з фіксованими витратами на торгівлю, теорія може пояснити різницю 

у продуктивності фірм і може бути використана для аналізу впливу 

організаційної форми фірми на міжнародну торгівлю та МВМ. Також теорія 

пояснює особливості та причини міжнародної торгівлі всередині БНП, 

розширюючи таким чином дослідження МВМ. У контексті виробничих мереж 

новітня теорія торгівлі дає відповіді на такі питання: які фірми створили МВМ 

для обслуговування міжнародних ринків; які організаційні форми вони вибрали 

(експорт, ПІІ, горизонтальні або вертикальні ПІІ, створення нового бізнесу чи 

транскордонні ЗіП, аутсорсинг, інтеграція); як вони вибирають місце для 

розташування (внутрішній ринок чи міжнародний); чи можуть глобальні 

виробничі мережі поліпшити діяльність та конкурентоспроможність фірм. 

Аналізуючи переваги МВМ ця група теорій виходить саме з гетерогенності фірм. 

Як наслідок аналізу теорій можна дійти висновку, що економіки та регіони, які 

розвиваються, повинні брати активну участь у міжнародному поділі праці, 

підвищувати рівень своєї відкритості. Це сприятиме підвищенню продуктивності 

галузей та економіки у цілому. Теорія у такий спосіб пропонує новий спосіб 

підвищення продуктивності праці. За умови незмінності продуктивності кожної 

фірми, країна може підвищити продуктивність на рівні галузі, навіть усіх 

секторів, шляхом відкритості та участі в торгівлі. Також можна припустити, що 

МВМ матимуть негативний вплив на менш розвинені регіони. У цілому, МВМ 

призводять до релокації ресурсів, переміщення прибутків, зміни частки ринку 

для фірм з високою продуктивністю. Це може зумовити надмірну ресурсну 

монополію та втрату ефективності для усього ринку.  
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На відміну від теорій міжнародної торгівлі, дослідження сучасного МПП 

та економічного розвитку розпочиналися раніше в тих галузях, де економіка 

стикається з дослідженнями систем управління та соціологією, а результати 

досліджень мали більш далекосяжний вплив. Починаючи з 1980-х рр., важливим 

відображенням економічної глобалізації на корпоративному рівні стала поява 

низки методів прогресивного управління, а також впровадження концепцій 

стратегічної конкуренції, інших напрямів досліджень управління в контексті 

поглиблення внутрішньовиробничої спеціалізації. Теорії ланцюгів, такі як 

ланцюгів вартості, ланцюгів доданої вартості, глобальних товарних ланцюгів та 

глобальних ланцюгів вартості, виходять за межі припущення, що одна країна 

самостійно виробляє кінцевий продукт. Ця група теорій базується на 

міжнародній спеціалізації та міжнародному поєднанні виробничих блоків. Вони 

пропонують глибшу інтерпретацію сучасного МПП та економічного розвитку. 

Вони є безпосередніми попередниками концепції МВМ. 

У 1985 р. М. Портер запропонував концепцію ланцюга вартості в книзі 

«Конкурентна перевага» [193], зазначивши, що перевага окремої фірми в 

конкурентній боротьбі – це перевага в певних частинах ланцюга вартості. В 

основі аналізу ланцюга вартості лежить концепція «вартості», яка є 

продовженням вартості від поділу праці в класичних економічних теоріях та 

доданої вартості у марксизмі. Теорія конкурентних переваг включає порівняльні 

переваги, забезпеченість факторами виробництва, ефект масштабу та інші 

традиційні теорії міжнародної торгівлі, які поєднані та вдосконалені. 

Парадигма ж ланцюга вартості подає ключову концепцію «простору» для 

аналізу та пояснює, як вартість створюється, збільшується та фіксується в різних 

просторових структурах. Це також свідчить про нерозривність виробництва та 

сфери послуг, що становлять основну частину економічної та виробничої 

діяльності. Важливість сектору послуг у сучасній економіці вказує на те, що їх 

дослідження є важливим аналітичним завданням в межах подальшого вивчення 

МВМ. 
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У книзі «Розробка глобальних стратегій: порівняльні та конкурентні 

ланцюги доданої вартості» [171] Когут розробив концепцію ланцюга доданої 

вартості для аналізу переваг у міжнародній стратегії. Ланцюг доданої вартості 

використовувався для аналізу конкурентних позицій фірми на міжнародних 

ринках та для розробки стратегій розміщення. Тобто, концепція ланцюга вартості 

поширилася на рівень країн та регіонів. У порівнянні з ланцюгом вартості, підхід 

з точки зору ланцюга доданої вартості може краще відображати взаємозв’язок 

між вертикальною дезінтеграцією ланцюга вартості та глобальною 

реконфігурацією. Звідси його найголовніше значення для розвитку концепції 

ГЛВ. 

З точки зору досліджень МВМ, теорії ланцюга вартості та ланцюга доданої 

вартості мають обмежену корисність, оскільки вони не звертають увагу на 

питання корпоративної влади, інституційний контекст та вплив на діяльність 

фірми чи територіальне регулювання, в які вбудовані ланцюги. 

Дж. Джереффі та М. Коженєвич запропонували теоретичну основу 

глобального товарного ланцюга (ГТЛ) як поєднання аналізу ланцюга вартості з 

теоріями ринкових структур [139]. У їхній роботі проаналізовано внутрішню 

структуру ГТЛ, а також те, як провідні компанії створюють та контролюють ГТЛ. 

Автори стверджували, що технологічні, інституційні, організаційні інновації та 

регуляторне середовище визначають та змінюють структуру галузей та значення 

провідних компаній у галузях, таким чином визначаючи еволюцію управління 

структурою ГТЛ. Пізніше Дж. Джереффі визначив чотири рівні аналізу ГТЛ: 

«витрати-випуск», територіальність, структура управління та інституційна база. 

Концепція ГТЛ включає більшість елементів, що мають відношення до 

організації компаній та міжфірмових мереж, їх відношення до можливостей 

економічного та соціального розвитку, за винятком профспілок та інших 

неурядових організацій. Дослідження зосереджуються на динаміці розвитку 

глобальної організації виробництва. Внесок Дж. Джереффі полягав у спробі 

практично реалізувати деякі поняття для емпіричного вивчення транскордонних 

операцій, а також структури корпоративної влади, вбудованої у внутрішньо- та 
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міжфірмові мережі. Це виходить за межі концепцій, з національними 

економіками в основі, у вивченні організації та управління міжнародною бізнес 

діяльністю, а також впливу БНП на економічний та соціальний розвиток, таким 

чином розширюючи сферу досліджень МВМ.  

Оскільки глобальні виробничі та торгові мережі ускладнювались, а 

дослідження таких мереж поглиблювались, Дж. Джереффі та ін. [138] зробили 

ще один крок вперед, запропонувавши глобальний ланцюг вартості, пов’язавши 

концепцію ланцюга вартості із країнами, що розвиваються, щоб виправити 

недоліки ГТЛ та закласти основу для досліджень МВМ. У концепції ГТЛ 

зроблено більший акцент на процесах виробництва (витрати-випуск), 

просторовому розподілі вартості та домінуванні головних компаній в управлінні 

ланцюгами. Увага також зосереджена на ієрархічних взаємовідносинах 

виробничих компаній. Підхід пояснює динаміку міжнародного виробництва та 

торгівлі, демонструє, на якому рівні знаходиться вартість, хто її створює та 

поширює. 

Важливим етапом у дослідженні ГЛВ є публікація у спеціальному випуску 

IDS Bulletin («Значення ланцюгів вартості») [137] у 2001 р. Дж. Джереффі та інші 

дослідники у цій галузі аналізували процес економічної глобалізації з точки зору 

ланцюгів вартості. Вони прирівнювали торгівлю товарами та послугами до 

системи управління та стверджували, що розуміння значимості функціонування 

ланцюга вартості є особливо важливим для підприємств та політиків у країнах, 

що розвиваються. Це пояснюється тим, що процес утворення ГЛВ – це той 

процес, в якому підприємства у світовій економіці поєднуються у ланцюг 

вартості та отримують необхідні технологічні можливості та сервісну підтримку. 

У спеціальному випуску журналу багато вчених обговорювали питання 

управління, еволюції, модернізації та інших аспектів ГЛВ, чітко пояснивши 

основні ідеї та теоретичні основи. 

У цілому аналіз ГЛВ в контексті глобальної виробничої інтеграції можна 

розглянути у чотирьох аспектах. По-перше, увага досліджень переміщується з 

виробництва на інші частини ланцюга: постачання товарів і робочої сили, 
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включаючи розподіл та маркетинг. По-друге, ГЛВ розглядає взаємозв’язки між 

різними учасниками ланцюга та їх наслідки для розвитку. По-третє, ідея 

міжорганізаційного зв’язку полегшує аналіз відносин між 

формальними/неформальними робочими місцями та працівниками, особливо 

для країн, що розвиваються. По-четверте, увага до всіх етапів та процесів (не 

тільки виробництва) у ланцюгах та пов’язаних з ними процесах допомагає 

визначити, як покращити віддачу через недосконалу конкуренцію та 

фрагментацію на ринку. 

Концепції ланцюга вартості, ланцюга доданої вартості, ГТЛ та ГЛВ  

використовують різні форми «ланцюга» для аналізу організацій та взаємозв’язків 

у процесі виробництва продукції. Ланцюг відображає вертикальну послідовність 

подій, які призводять до доставки споживання, з урахуванням того, що різні 

ланцюги вартості часто мають спільних економічних суб’єктів і не є постійними, 

що проявляється в повторному використанні та переналаштуванні. При цьому 

мережа відображає природу та масштаби міжфірмових відносин, які стимулють 

компанії об’єднуватися у більші інституційні структури. Головним недоліком 

підходу з точки зору ланцюга є концептуалізація процесів виробництва та 

розподілу, що передбачає обов’язковість вертикального та лінійного характеру. 

Насправді такі процеси краще розуміти як надзвичайно складні мережеві 

структури, в яких існують складні зв’язки – горизонтальні, діагональні, а також 

вертикальні, що утворюють багатовимірну та багатошарову «мережу» 

економічної діяльності. З цієї причини підхід, орієнтований на мережу з явними 

відносини між учасниками, дозволяє краще розуміти виробничі системи. 

Деякі складові елементи природи МВМ досліджувалися в рамках інших 

дисциплінарних підходів. У 1920-30-х рр. соціологи почали приділяти увагу 

аналізу соціальних мереж, зосередившись на соціальній взаємодії як основі 

суспільства на найнижчому рівні. У середині 1980-х рр. М. Грановеттер почав 

аналізувати економічну діяльність у поєднанні з соціальними мережами, власне 

її вбудованості [150]. Він відзначав, що основою соціальної структури є 

соціальна мережа людей, а мережевим механізмом вбудованості є довіра, яка 
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походить від соціальної мережі. Після цього велика кількість дослідників з 

економічної соціології, досліджень організацій та стратегічного управління 

почали звертати увагу на мережі та вбудованість, але до початку 1990-х ця 

концепція поширювалася досить повільно. Зокрема, П. Дікен й Н. Тріфт 

представили вагомі аргументи щодо сприйняття мереж та вбудованості у 

просторовому аналізі фірм та їх виробничої діяльності [126]. Наприкінці 1990-х 

рр. концепція мереж та вбудованості стала основою системи МВМ. 

Роль просторових суб’єктів, таких як фірми – це те, чого не вистачало у 

концепції вбудованості, яка спирається на структурний аналіз відносин в мережі. 

Це змусило дослідників більше уваги приділяти походженню та властивостям 

мереж та їх складових. Результати робіт акторно-мережевих теорій (АМТ) з 

середини 1980-х рр. мали велике значення для дослідження МВМ. АМТ 

підкреслюють взаємозв’язок як об’єктів, так і організацій в неоднорідних 

мережах. Тут мається на увазі, суб’єкти в мережах формуються через їх 

відносини та зв’язок з іншими суб’єктами. Для концепції МВМ це означає, що 

простір і відстань слід розглядати не в абсолютних показниках, а як «просторові 

поля» та реляційні сфери впливу, потужності та зв’язку. АМТ відкидають 

дуалізм розуміння мережі, бачать її гетерогенною, що складається з живих 

(людей), так і з неживих суб’єктів. Такий підхід дозволяє враховувати важливі 

технологічні елементи, які лежать в основі економічної діяльності та впливають 

на неї. Концептуалізація суб’єктів та їх відносин суперечить попередньому 

акценту на економічних зв’язках між фірмами, а також розгляду організацій та їх 

просторового впливу у більшому соціальному масштабі. 

У цілому АМТ пропонує хорошу методологію, яка вже була прийнята для 

вивчення глобалізації та виробничих мереж. Проте її внесок обмежений тим 

фактом, що їй не вистачає усвідомлення структурних передумов та відносин 

влади, які неминуче формують виробничу мережу. Актори, представлені в 

рамках концепції МВМ, розробленої П. Дікеном та ін. [125], не як окремі агенти 

самі по собі, а як складові ширшої мережі, завдяки чому зростає влада та 

просторові ефекти. 



49 

Початкові теорії БНП розвинулися на основі теорії трансакційних витрат і 

стосуються трьох основних питань: необхідності здійснення ПІІ, чинників 

ефективності ПІІ, їх просторового розміщення. Типовими прикладами у цьому 

зв’язку є теорія монополістичних переваг, теорія життєвого циклу товару, теорія 

інтерналізації, еклектична парадигма та ін. Ці теорії, пов’язані з ПІІ, розроблені 

на ранніх стадіях становлення багатонаціональних компаній і, в основному, 

орієнтовані на розвинені країни. Тому вони вважаються традиційними. Вони 

можуть пояснити внутрішній механізм та умови інтеграції БНП в МВМ, 

формування та зміну місця виробництва в МВМ, інтегрованого виробництва та 

ієрархії в БНП тощо. 

Інша група теорій БНП, яка також стосується МВМ, це моделі 

стратегічного управління. «Корпоративна стратегія» Ігоря Ансоффа [82], перша 

у світі книга про стратегію, була опублікована в 1965 р. Вона дала початок 

дослідженням корпоративних стратегії. Економічна глобалізація стала головною 

тенденцією розвитку, починаючи з 1980-х рр. БНП почали домінувати на 

міжнародних ринках, у конкурентному середовищі відбулися кардинальні зміни, 

що зумовили глибоке вивчення питань стратегічного управління. Конкурентні 

стратегії компаній були у центрі тогочасних досліджень економічної діяльності 

та управління. Пізніше ці теорії були розвинені у три головні моделі: структури 

галузей, основних компетенції та стратегічних ресурсів. М. Портер, окрім 

концепції ланцюга доданої вартості, попередника МВМ, представив також 

теорію галузевої структури. Теорія основних компетенцій була представлена К. 

Прахаладом та Г. Хамелем [196]. Вона також може бути використана для 

пояснення масштабу та форми МВМ, меж фірми. Теорія стратегічних ресурсів, 

запропонована Д. Коллінзом та С. Монтгомері [114], може бути використана для 

пояснення динамічного управління МВМ.  

За умов нарощування сил економічної глобалізації з 1990-х рр. еволюція 

МВМ спричинила кардинальні зміни в конкуренції та взаємодії між БНП. 

Конкуренцію між фірмами поступово замінила конкуренція між консорціумами. 

Оскільки МВМ зазнають подальших змін, зростає популярність модульних 
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ланцюгів вартості, реляційних ланцюгів вартості, відносин повного 

підпорядкування та інших нових форм управління. Одночасно БНП 

відмовляються від ПІІ за рахунок інтерналізації, а формують виробничі мережі 

за допомогою контрактного виробництва, альянсів та інших способів 

неакціонерного типу. Традиційні теорії БНП орієнтовані на розвинені країни, 

материнські фірми, ієрархію та присутність держави, але приділяють мало уваги 

країнам, що розвиваються, дочірнім компаніям, мережам та ситуаціям 

відсутності державного впливу. Стратегічна теорія управління стосується 

конкуренції та конкурентних переваг набагато більше, ніж різних форм союзів 

фірм. Тому дані теорії стикаються із серйозними проблемами при поясненні 

формування та розвитку МВМ. 

На цьому тлі теорія про мережу БНП привертає все більшу увагу. Вона 

включає такі поняття як внутрішня мережа, зовнішня мережа, стратегічні 

взаємозв’язки і включення на локальному ринку. Ця теорія реагує на зміни в 

організації і може пояснити різні фактори, що викликають утворення та 

еволюцію МВМ. Вона також досліджує різні мережеві відносини, які можуть 

зароджуватися або існувати всередині або поза фірмами та їх структурами. 

Теорія пропонує належні пояснення про причини існування МВМ, учасників 

мережі та їх відносини, а також про те, до яких мережевих ресурсів фірми мають 

доступ, які у них є конкурентні переваги, просторові характеристики мереж та їх 

відносини з регіональною економікою. Всебічне та поглиблене вивчення цією 

теорією того, як працюють МВМ, допомагає краще зрозуміти значення МВМ як 

для організаційної структури та результатів діяльності БНП, так і для місцевої 

промисловості та економічного розвитку. Тому теорія БНП є важливою 

теоретичною основою досліджень МВМ. 

Розглянемо дві концепції МВМ, які використали постулати попередніх 

теорій. У межах обох МВМ розглядаються як моделі управління міжнародним 

виробництвом, які формують ланцюг вартості на рівні компанії та національному 

рівні відповідно до формальних правил (контрактів) з паралельною інтеграцією 

учасників відповідної ієрархії мережі. У порівнянні з ГЛВ та ГТЛ дослідження 
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МВМ включає різні аспекти ланцюга вартості, щоб сформувати цілісне бачення 

об’єкта. Так можна побачити відмінності між різними частинами ланцюга 

вартості, їх наслідки для реконфігурації. Більший акцент робиться на локалізації 

як частині глобалізаційних процесів, регіональних та глобальних механізмах, їх 

наслідках. Такий підхід надає краще розуміння та теоретичне підґрунтя 

міжнародного виробництва.  

Підходи цих концепцій до пояснення МВМ різняться. Головні положення 

концепції Д. Ернста [131] схожі до теорій ГЛВ. У них значна увага приділяється 

дослідженням систем управління. На його думку, МВМ мають три основні 

характеристики: масштаб, асиметрія, дифузія знань. Головний акцент зроблено 

на відносинах між компаніями, які виконують різні функції, мають різні 

масштаби виробництва. У дослідженні Д. Ернста підкреслюється надважлива 

роль лідерів (флагманів) виробництв, взаємозалежність у мережах та асиметрія 

сили. Він вважав, що розподіл сили між акторами мережі є динамічним, а 

науково-дослідні роботи та трансфер технології розвивають МВМ як систему. 

Особлива увага приділяється дифузії знань лідерами мереж, а також впливові на 

розвиток потенціалу місцевих постачальників та цілих галузей. 

Представники «Манчестерської школи» розвинули свою концепцію на 

основі постулатів ГТЛ. Дж. Хендерсон [155] зробив висновок, що МВМ мають 

три головні елементи: вартість, сила та вбудованістьть. Цей підхід розглядає роль 

різних інституцій у підвищенні та розподілі вартості; приділяє більше уваги 

соціальному процесу, який включає виробництво продуктів і послуг, а також 

відтворення знань, капіталу та праці; і наголошує на тому, що можна досягти 

місцевого розвитку та покращити соціальний добробут на основі взаємодії 

глобалізації та локалізації. Представники підходу стверджують, що контроль та 

координація у виробничих мережах здійснюється за допомогою ієрархічного 

механізму контролю фірм, зокрема БНП, за умов функціонуванням ринкового 

механізму, тому більший акцент робиться на ієрархічних відносинах контролю. 

Також вважається, що місцевий розвиток є результатом глобальної 

функціональної взаємодії між провідними фірмами. 
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Детальніше проаналізуємо підхід Д. Ернста, який називають «школою 

управління». Його дослідження МВМ було проведене на основі таких галузей як 

електроніка та інформаційні технології. Д. Ернст та Л. Кім [131] запропонували 

теорії пояснення зв’язку між еволюцією МВМ та роллю мережевих лідерів у 

передачі та розповсюдженні знань. На думку Д. Ернста, МВМ представляють 

головне нововведення в організації міжнародного бізнесу. Ці мережі охоплюють 

лідерів, їх дочірні компанії, філії та спільні підприємства, а також 

постачальників, субпідрядників, торговельних посередників, а також альянси з 

досліджень та низку кооперативних угод, таких як консорціуми зі стандартів. 

Актори МВМ діляться на дві основні категорії: флагмани (найвпливовіші 

актори) та місцеві постачальники. Є два типи міжнародних флагманів: «лідери 

ринку», наприклад Cisco, GE, IBM та Dell, які розподіляють ресурси по всьому 

світу для створення власних МВМ з метою зниження витрат, диференціації 

продуктів тощо; та «контрактники», такі як Solectron та Flextronics, які 

розвивають власні МВМ через вертикальну спеціалізацію для надання послуг в 

межах міжнародних ланцюгів поставок лідерам ринку. В основі МВМ флагмани 

забезпечують стратегічне та організаційне керівництво, окрім ресурсів, таких як 

технології та бренди, які знаходяться безпосередньо під їхнім управлінням. Вони 

контролюють стратегічні ланцюги доданої вартості і, таким чином, мають 

абсолютну владу над іншими фірмами в мережах. 

Контрактники або місцеві постачальники поділяються на постачальників 

вищого рівня та постачальників нижчого рівня. Постачальники вищого рівня, 

такі як тайванська компанія Acer Group, відіграють посередницьку роль між 

світовими флагманами та місцевими постачальниками. Вони мають справу 

безпосередньо зі світовими флагманами, які також визначають основні напрямки 

досліджень та розробок, пов’язаних з МВМ. Вони володіють важливими 

власними активами (технологіями та каналами дистрибуції) та розробляють 

власні міні-МВМ, тому постачальники вищого рівня є основою цих міні-мереж. 

Основними конкурентними перевагами постачальників нижчого рівня є низька 

вартість, швидкість та гнучкість доставки. Вони підпорядковуються місцевим 
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постачальникам вищого рівня у бізнесі і рідко мають справу безпосередньо зі 

світовими флагманами. 

Концепція Д. Ернста стосується двох важливих факторів: перехід від 

внутрішньофірмових до міжфірмових операцій та обсяг мереж, який постійно 

зростає. Рушійна сила фірм, які прагнуть глобалізації, походить від взаємодії 

трьох визначальних факторів,: технологій, кількості інституцій та конкуренції. 

Основною метою мереж є забезпечення глобальних флагманів швидким та 

недорогим доступом до ресурсів, можливостей та знань, які доповнюють їхні 

основні компетенції. 

«Манчестерська школа», зокрема Д. Хендерсон [155], притримується 

іншої думки щодо природи МВМ. До переваг школи управління Д. Хендерсон 

відніс те, що Ернст висвітлює низку ключових проблем, які заважали попереднім 

дослідженням у цій галузі. З іншого боку, він критикує тенденцію 

зосереджуватися на ролі ключових компаній у МВМ за рахунок уваги до 

мережевих постачальників. Це означає неможливість розкрити джерело успіху в 

МВМ як у теоретичному, так і в практичному плані. По-друге, він зазначає, що 

під час позначення виробничих підрозділів часто не враховували широкий 

спектр сфери послуг (від проектування до маркетингу), а вони мають вирішальне 

значення для життєздатності МВМ. По-третє, Ернст зазначає домінуючу 

важливість НДДКР та передачі технологій, що може виключити розуміння 

важливості поширення менш кодифікованих форм знань. 

Таким чином, поки не існує єдиної концепції МВМ. У сучасному дискурсі 

МВМ домінують два підходи: «школа управління» та «Манчестерська школа».  

 

 Особливості функціонування міжнародних виробничих мереж 

оборонно-промислових комплексів розвинених країн 

У цілому МВМ ОПК розвинених країн властиві дві характеристики. З 

одного боку, вони взаємопов’язані, що зумовлено, головним чином, високим 

рівнем економічної інтеграції в ЄС. Як наслідок, країни цього інтеграційного 

утворення більшість проектів в оборонній сфері реалізовують спільно. 
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Створення Європейського оборонного агентства (ЄОА) зумовить подальше 

підвищення рівня виробничої кооперації оборонних компаній в ЄС. З іншого 

боку, присутня конкуренція між центрами МВМ, яка особливо проявляться у 

випадку державних контрактів.  

Впродовж останніх років МВМ цієї групи країн пройшли два етапи 

розвитку: 1. реструктуризація унаслідок завершення «холодної війни»; 2. період 

змін, пов’язаний із загрозами глобальній безпеці (тероризм, агресивні дії Росії).  

Упродовж 1990-х рр. після закінчення «холодної війни» більшість великих 

оборонних компаній змушені були реструктурувати свою діяльність, щоб 

адаптуватися під зростання динамічності тогочасних світових ринків. Ті 

компанії, які вирішили залишитися на ринку оборонної промисловості, 

трансформували внутрішньокорпоративну ділову практику для покращення 

ринкових можливостей, а шляхом підвищення ефективності було досягнуто 

вищої продуктивності і більшої економії витрат. Основні оборонні підрядники 

внесли суттєві зміни в головні та супутні види своєї діяльності, а також 

покращили свої маркетингові стратегії і, найважливіше, провели серйозну 

реформу в ланцюгах поставок, що лежали в основі їх МВМ. 

У глобалізованих галузях промисловості з високим рівнем конкуренції, 

таких як автомобілебудування, загальне машинобудування і, навіть, 

виробництво продуктів харчування, процес корпоративної раціоналізації 

відбувався впродовж більшої частини періоду, починаючи з 1960-х рр., 

докорінно змінивши структуру, поведінку та продуктивність цих ключових 

промислових секторів. Однак в цей період обставини відрізнялись для оборонної 

промисловості: реальна глобальна конкуренція була незначною, а уряди держав 

(по суті виступаючи єдиними покупцями), по можливості, захищали свої власні 

оборонні компанії, визнаючи стратегічну важливість надійної бази оборонного 

виробництва. 

Таким чином, реструктуризація оборонної промисловості розпочалася в 

1990-х рр. після закінчення «холодної війни» та спаду ринку, який її 

супроводжував. Завершення боротьби США та СРСР за військове домінування у 
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світі неминуче скоротило бюджет цих країн, який виділявся на оборону, і 

поклало початок пошуку глобального «дивіденду миру». Падіння попиту, 

насамперед, у короткостроковій перспективі, змусило великі компанії зі сфери 

оборонних постачань реагувати на цей новий тиск ринку. Як наслідок, реформа 

ланцюгів постачання вийшла на перший план. Бажання змінити базу оборонних 

поставок отримало додатковий імпульс завдяки технологічній «революції у 

військовій справі», що відбувалася у той час і дозволила урядам змінити 

конфігурацію військової стратегії, включивши в неї «війну з використанням 

мереж». Це призвело до появи на оборонному ринку цілого ряду нових фірм та 

їхньої продукції. 

Завершення «холодної війни» значно позначилося на світовій оборонній 

промисловості та її базі постачання. Після 1990 р. оборонному сектору світової  

економіки довелося зіткнутися з пануванням глибокої невизначеності, що 

позначалося нестабільністю та фрагментованістю. Найважливішою зміною бази 

оборонного постачання після 1990 р. став відхід основних підрядників оборонної 

промисловості від тісних відносин з мережею національних постачальників до 

одного, глобальнішого за походженням, постачальника. Ця трансформація 

відбулася, незважаючи, навіть, на обмеження європейської конкуренції в 

оборонній промисловості, передбачені статтею 346 Лісабонського договору 2007 

року про функціонування ЄС. 

У той же час традиційний погляд на промислові ланцюги поставок, як на 

низку етапів (наприклад, постачання сировини, початковий етап збору та 

остаточний збір), які, як правило, схематично зображені у формі піраміди, був 

взятий під сумнів. Натомість запропонована схема, яка більше нагадує матрицю, 

ніж піраміду. Це мало цікаві наслідки. Так, Д. Бредон та П. Доудол [107] 

дослідили зміни в сфері поставок на основі даних провідного британського 

підрядника авіаційних двигунів. Вони виявили, що реальна організація 

міжнародних ланцюжків оборонних поставок може бути набагато складнішою за 

просту піраміду. Отже, такий вид бізнесу має значну міжрівневу і 

внутрішньорівневу залежність. Це дослідження також виявило складний, 
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взаємопов’язаний характер бази оборонних постачальників та показало, скільки 

багато МСП з’явилося в ланцюгах поставок кількох основних підрядників 

одночасно, посилюючи таким чином вразливість і залежність ланцюга або 

матриці від коливань у бізнесі головних компаній. В період різкого скорочення 

видатків на оборону, коли оборонні замовлення зменшувались на всіх рівнях, 

«павутинний» характер ланцюга поставок оборонної промисловості розглядався 

як головна загроза виживанню корпорацій на рівні оборонних МСП. 

У більш складних ринкових умовах після 1990 р. основні оборонні 

компанії почали обирати невеликий список ключових бажаних постачальників, 

з якими вони могли б постійно працювати. Така зміна партнерів означала, що 

головні компанії могли підвищити ефективність, одночасно знизивши витрати. 

Як результат, кількість постачальників, що працювали в оборонному постачанні, 

значно зменшилась, але їх географічний розподіл став глобальним. У міру того, 

як великі оборонні компанії продовжували глобалізувати свій бізнес, виникали 

нові вимоги ринку, що, в свою чергу, сприяло подальшій реструктуризації 

ланцюга поставок. Все частіше великі оборонні компанії визнавали, що 

вирішальне значення для успіху і виживання на ринку мала здатність ключових 

постачальників і субпідрядників нести більшу частку ризиків і витрат, 

пов’язаних з дослідженнями та розробками. 

Постачальникам, які залишалися активними в оборонній промисловості 

після процесу раціоналізації, не залишалося іншого вибору, окрім як прийняти 

вимогу модернізувати свої технологічні можливості і найняти 

висококваліфікований і досвідчений персонал, відповідний конкретним 

потребам головних підрядників, яким вони постачали. Постачальники повинні 

були домогтися найвищих стандартів якості виробництва та вчасного 

постачання, щоб задовольнити запити клієнтів, одночасно забезпечувати значну 

економію витрат і залишатися конкурентоспроможними. Економічний тягар 

забезпечення більш ефективної бази поставок в оборонній сфері, таким чином, 

передавався далі по ланцюгу постачання. При цьому МСП, що залишилися 

учасниками відповідних виробничих мереж, за цих умов несли свою частку 



57 

витрат на нові технології. Для досягнення успіху також вимагалося краще 

розуміння відносин між покупцем і продавцем з обох сторін, що, в свою чергу, 

вимагало спільної роботи на основі загальних цілей, довіри, спільних зусиль для 

вирішення проблем, повного визнання їх взаємозалежності для виживання і 

успіху в бізнесі.  

Цей новий підхід до взаємодії між покупцем і постачальником – спочатку 

названий «спільне виробництво», запропонований групою Phillips, викликав 

побоювання через потенційну вертикальну змову на ринку оборонних поставок 

між генеральними підрядниками та привілейованими постачальниками. Це 

також вимагало тісних зв’язків між ними для досягнення цільових показників 

вартості і якості, що, з огляду на «павутинний» характер виробничих мереж 

оборонної промисловості, на практиці могло принести користь конкурентам, які 

працювали з тим самим постачальником.  

Другий етап розвитку МВМ ОПК розвинених країн пов’язаний із 

сучасними загрозами безпеці та відповідями на них. За останні кілька років 

зросла занепокоєність з приводу вразливості МВМ оборонної промисловості до 

зовнішніх атак. У 2013 р. ОЕСР припустила, що більше половини продукції, що 

вироблялась у всьому світі, була проміжною, тобто використовувалась у світових 

ланцюгах поставок для виробництва інших продуктів, і майже три чверті всіх 

наданих послуг мали проміжний характер [188]. Це означає, що процес 

глобального виробництва має дуже фрагментований характер. Цю фрагментацію 

можна пояснити спробами мінімізації витрат на світовому ринку, поширенням 

технологій та невблаганним поширенням глобалізації як ринків, так і ресурсів. 

Основні характеристики сучасних МВМ, а саме, їх взаємозалежний і складний 

характер, а також глобальний розподіл за участю різних видів аутсорсингу, 

безсумнівно, забезпечують економію витрат у процесі виробництва. На жаль, ці 

особливості також зробили сучасні ланцюги поставок більш вразливими. 

Незважаючи на збільшення витрат на оборону в бюджетах країн на 

початку 2000-х рр., коли уряди коригували відповідну політику, щоб реагувати, 

по-перше, на нові загрози повстанських угруповань, таких як «Аль-Каїда», а, 
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згодом, ІДІЛ, а по-друге, на нову військову загрозу з боку Росії, в якої в той час 

відновлювалась економіка, і Китаю, який ставав все більш мілітаристським, 

оборонні витрати знову зменшились після 2008 р. Тиск на державні бюджети 

країн посилився внаслідок «великої рецесії» 2008-2010 рр. і так званої «нової ери 

жорсткої економії» у процесі формування державної політики. Ці нові проблеми, 

пов’язані з безпекою та бюджетом, привернули увагу до зростаючої вразливості 

МВМ, що зумовило відповідне їх реформування. 

Однак серед усіх причин, які на даний момент створюють виклики для 

МВМ оборонної промисловості, вплив глобальних кібер- та інших 

технологічних загроз є найсерйознішим і матиме найбільший вплив на майбутні 

рішення щодо глобального виробництва. Основні області, що викликають 

занепокоєння – саботаж, витік технологій, потенційне викрадення даних, 

пошкодження комп’ютерних систем та постачання підроблених деталей (і їх 

потенційний збій під час експлуатації). Все це може зменшити впевненість у 

військовій ефективності держави в конфліктній ситуації. 

Кіберпростір є основою сучасного ділового інформаційного середовища. 

Він забезпечує критично важливу комунікацію між організаціями, як 

корпоративними, так і державними. У військовому середовищі, яке з часом все 

ускладнюється, ефективне управління передовими технологіями, що діють у 

кіберпросторі, є важливим для домінування на полі бою. Давно стало очевидним, 

що наступна війна розпочнеться в кіберпросторі, а уряди потребуватимуть 

висококваліфікованої робочої сили в цій сфері для розвитку його функціонально 

сумісних і стійких можливостей, які змогли б успішно протистояти і перемогти 

противника. Ефективне використання кіберпростору може покращити військові 

показники держави з точки зору швидкості, гнучкості та точності, але також 

може стати головною вразливістю у випадку, якщо в ланцюжок поставок 

ключового військового підрядника або другорядного підрядника вторгнеться 

зловмисне програмне забезпечення, яке контролюється іноземцями [99]. 

Таким чином, нині ланцюги постачання Міністерств оборони – 

найважливіший сегмент інфраструктури країни – є особливо вразливим до атак: 
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маючи цінні активи та обмежений захист, цей ланцюг є дуже привабливим для 

хакерів. Так як це один із найбільш важливих та водночас оперативно 

нестабільних ланцюгів поставок у світі, кібератака на цей ресурс може мати 

потенційно катастрофічні наслідки. Адже вона може завадити здатності 

військових реагувати на надзвичайні ситуації. Зокрема, в оборонному секторі 

найбільшому ризику піддаються, в основному, дрібні компанії, що є учасниками 

МВМ. За оцінками, близько 80 % кібератак починаються саме в ланцюгу 

поставок. Діючи в системі, вірус швидко поширюється на всю мережу 

постачання через те, що в сучасному матричному ланцюзі поставок все 

взаємопов’язано. Незважаючи на те, що існують загальновизнані заходи для 

вирішення проблеми кіберзлому, опитування, проведене Національним 

альянсом кібербезпеки, показало, що приблизно 59 % МСП, які залучені до 

ланцюга поставок на даний момент, не мають протоколу непередбачених 

ситуацій у випадку втрати даних. Це означає, що більше половини опитаних 

постачальників не оснащені засобами боротьби з кібератаками або хоча б такими 

засобами, які дозволять повідомити про них [99]. 

ОПК Євросоюзу в значній мірі відрізняється від військово-промислового 

комплексу США. В першу чергу це пов’язано з відносною нечисленністю 

європейських армій. Тому підприємства європейського ОПК працюють в 

основному на експорт. У середньому державні оборонні замовлення для 

європейських оборонних підприємств складають близько 28 % всієї продукції, 

що випускається – а решта експортується [59] 

Ще однією особливістю європейського ринку озброєнь є той факт, що в 

процесі економічного розвитку відбулося поглинання одними компаніями інших 

і в результаті у більшості країн ЄС виробництвом озброєння займається 1-2 

концерни. У Франції це Thales і Snecma, в Італії – Finmeccanica, у Великобританії 

– BAе Systems, у Швеції Saab і Volvo. Виняток становить Німеччина, тут у 

виробництві озброєнь зайнято багато різних компаній, котрі є дочірніми 

підприємствами великих промислових концернів, найвідоміші з них – Krauss-

Maffei Wegmann, Rheinmetall AG, ThyssenKrupp AG. 
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За оцінками провідних міжнародних експертних організацій, які 

займаються аналізом та прогнозуванням ситуації в секторі оборонного 

бюджетного планування, розвитку оборонної промисловості, тощо, у найближчі 

роки в світі збережеться тенденція поступового зростання військових витрат в 

значній частині країн світу. Це зумовлено, зокрема, зростанням терористичної 

загрози, агресивною політикою Російської Федерації на адресу своїх сусідів, а 

також загостренням ситуації на Корейському півострові [73; 75]. 

«Локхід-Мартін» – найбільша в світі американська компанія, створена в 

1995 році. Спеціалізується в галузі авіабудування, космічної техніки, 

суднобудування, автоматизації підприємств державної та комерційної сфери та 

організації транспортної логістики.  Основними сферами діяльності корпорації є:  

 Розробка і виробництво літаків тактичної авіації, вертольотів, а також участь 

в НДДКР в сфері аеронавтики;  

 Розробка і виробництво, а також забезпечення запусків ракет-носіїв (РН) і 

космічних апаратів (КА) військового та комерційного призначення; 

  Створення інтегрованих систем контролю і управління військами та 

високоточною зброєю, ведення перспективних розробок в аерокосмічній та 

енергетичній сферах в інтересах Міністерства Оборони США, інших 

центральних органів виконавчої влади, а також комерційних організацій [60]. 

«Нортроп-Грумман» («Northrop Grumman») є одним зі світових лідерів у 

сфері розробки і виробництва ОВТ, а також товарів подвійного призначення. 

Поряд з цим спеціалізується на наданні послуг у високотехнологічних сферах в 

інтересах США і західних країн. Корпорація створена в 1994 році в результаті 

злиття двох компаній –»Нортроп» і «Грумман». Її штаб-квартира знаходиться в 

м. Лос-Анджелес (штат Каліфорнія).  Корпорація виготовляє наступну 

продукцію:  

 Електронні системи – радіолокаційні станції повітряного, наземного і 

морського базування, навігаційні системи, засоби радіоелектронної боротьби, 

високоточна зброя, системи зв'язку, космічні системи, автоматизовані 

системи управління;  
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 Інформаційні технології – інформаційно-програмне забезпечення систем 

управління та обміну розвідувальними даними оперативного і стратегічного 

рівня, військових і державних об'єктів, стратегічних ядерних сил (СЯС);  

  Інтегровані системи – багаторівневі інформаційні системи, поєднані з 

системами управління держави і збройних сил, системами розвідки і 

спостереження;  

  Системи управління – системи управління державою, ВС, СЯС і силами 

загального призначення; 

  Військово-морську техніку з ядерними енергетичними установками – 

авіаносці і підводні човни різного призначення;  

  Корабельні системи – надводні кораблі. 

  Космічні технології – широкий спектр військових космічних систем, ракетно-

космічна, авіаційна техніка подвійного призначення;  

  Технічне забезпечення – програми технічного забезпечення, модернізації, 

гарантійного обслуговування і ремонту ОВТ [64]. 

Так, за оцінками експертів британської інформаційно-аналітичної 

структури IHS Jane's Markit, викладених в щорічному дослідженні Jane's Defence 

Budgets Report (щорічний звіт готується на основі аналізу 99% загальних витрат 

на оборону 105 найбільших у світі оборонних бюджетів) і оприлюднених в 

середині грудня 2020 р., світові оборонні витрати протягом останнього 

десятиліття постійно падали з середнього рівня 2,7 % від валового внутрішнього 

продукту до 2,2 %. Однак після 2014 р. спостерігається поступова зміна ситуації. 

Глобальні витрати на оборону за підсумками 2017 р. досягли максимального 

рівня, за весь період після закінчення Холодної війни. У 2019 р. всесвітні витрати 

на оборону, як очікується, зростуть на 3,3%, що становитиме найшвидший темп 

зростання протягом останніх десяти років. Величина світових витрат на оборону 

досягне $1,67 трлн, що перевищить рекорд 2010 р., який склав $ 1,63 трлн [164]. 

Зміни у прогнозних показниках за оцінками експертів цієї організації 

значною мірою обумовлені збільшенням у 2019 році на 4,7% військових витрат 

США, адже оборонний бюджет країни становить 40% від військових витрат всіх 
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країн світу і його коливання істотно впливають на результати оцінок. 12 грудня 

2017 року Президент Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет 

Сполучених штатів, який дозволить виділити близько $700 млрд на оборонну. 

Документ передбачає збільшення фінансування оборонних закупівель з $ 295 

млрд. у 2017 році до $315 млрд. в 2018 році, що також є рекордним показником. 

США витрачатимуть більше коштів на такі питання, як протиракетна оборона, 

суднобудування та космічні системи [164]. 

Регіоном з найбільш швидким зростанням оборонних видатків за оцінками 

є Східна Європа, де три країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва, з огляду на 

загрозу з боку РФ у 2019 р. витратять на оборону в реальному вираженні у 2 рази 

більше порівняно з рівнем 2014 р.  Таке зростання експерти пов’язують з 

реакцією на втручання Росії у ситуацію в Україні в 2014 р. 

Крім того, на показники оборонних видатків на європейському континенті 

впливає загальна тенденція в НАТО. Альянс націлений на зростання витрат на 

оборону своїх членів до 2 % від внутрішнього валового продукту, з огляду на 

поведінку РФ, а також загрозу тероризму. Поки тільки п'ять з 28 країн учасниць 

блоку цього року досягли даного показника, однак у доповіді IHS Jane's Markit 

прогнозується, що у 2019 році їх буде вже дев'ять. Це зокрема Естонія, Латвія, 

Литва, США, Великобританія, Туреччина, Польща, Румунія та Греція [3]. 

Зростання витрат на оборону в Західній Європі багато в чому залежатиме 

від стабілізації державних балансів, усвідомлення сучасних викликів та загроз 

НАТО та ключових програм закупівель. Так, Франція в 2018 році збільшила свій 

оборонний бюджет на €1,6 млрд., переслідуючи ціль до 2025 року довести 

військові витрати до 2% ВВП. Витрати на оборону Німеччини зросли на €3,32 

млрд. у 2018 році. В результаті, країна досягла показника у 1,23% від ВВП 

видатків на оборону [164]. 

У Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) експертами IHS Jane's Markit 

були виявлені деякі ознаки уповільнення темпів зростання видатків на оборону у 

2016-2017 роках, однак протягом наступних двох років ситуація змінюється. Це 

зумовлено низкою чинників, серед яких зростання військових можливостей 
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Китаю, а також наявністю низки суперечок між країнами в регіоні. Тим не менш, 

експерти Janes очікують, що найближчим часом АТР стане рушійною силою 

довгострокового зростання глобальних витрат на оборону, де КНР гратиме 

ключову роль. 

За прогнозами IHS Jane's, військові витрати Китаю у 2021 році складуть 

$234 млрд, що на майже на 6% більше ніж минулого року, коли видатки 

становили $194,5 млрд. Протягом останніх років Пекін розширює потенціал 

збройних сил за рахунок нових бойових кораблів, літаків виконаних за 

технологією стелс, безпілотної авіації, сучасного ракетного озброєння та інших 

систем зброї. Зростає кількість навчань НОАК, що за оцінками Janes, може 

свідчити про ймовірність загострення протистояння КНР з Тайванем [164]. 

Країни Близького Сходу також збільшуватимуть видатки на оборону з 

огляду на зростаючи геополітичні виклики в регіоні, пов’язані з діяльністю 

терористичної організації ІДІЛ та загостренням протистояння між деякими 

країнами. Після падіння цін на нафту все ще спостерігається певна фіскальна 

консолідація видатків в ряді ключових держав регіону. Тим не менш, країни 

повернуться до зростання оборонних бюджетів у 2018 році, після скорочень, які 

мали місце у 2016. Очікується, що військові витрати збільшуватимуться, але 

обережно, шляхом врахування інших державних видатків. Однією з країн лідерів 

із збільшення витрат на оборону у наступному році стане Саудівська Аравія, яка 

вже збільшувала свій бюджет у 2017 до рівня у $50,9 млрд. В свою чергу, 

військові витрати Ізраїлю та Ірану також зростатимуть. Так, видатки Тель-Авіва 

зросли з $14,2 млрд. у 2016 році до $15 млрд. у 2017 році, а Тегерану - підскочили 

з $13,7 млрд. до $16,3 млрд. за цей же час. Така тенденція по цим країнам 

спостерігатиметься і у 2021 р. [164]. 

В свою чергу аналітичне та рейтингове агентство Moody's Investors Service 

в грудні 2017 року оприлюднило деякі власні оцінки щодо тенденцій в сфері 

розвитку авіаційної та оборонної промисловості у 2018 році внаслідок зростання 

оборонних бюджетів в світі. За прогнозами агентства у 2019 році відмічатиметься 

позитивна динаміка розвитку світової виробничої, в тому числі оборонної, 
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галузей. Глобальна економічна експансія продовжуватиметься, що призведе до 

збільшення прибутку більшості галузей виробництва. Moody's прогнозує 

зростання індексу EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization - аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до 

вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних 

відрахувань) на 3,1%. Позитивна динаміка відмічатиметься в наступному році в 

першу чергу в аерокосмічній промисловості через збільшення поставок літаків 

від компаній Boeing та Airbus. Однак ризики порушень у ланцюжку постачання 

комплектуючих для виробників існує і може вплинути на загальну динаміку 

росту. Moody's очікує, що економічна експансія підвищить прибуток у більшості 

світових виробничих секторах протягом наступного року. Високі оборонні 

витрати та збільшення поставок повітряних суден забезпечать зростання 

прибутків промислових компаній [79]. 

Інше міжнародне рейтингове та аналітичне агентство Standard & Poor 

(S&P) Global Ratings в своєму дослідженні Industry Top Trends 2018. Aerospace 

and Defense, яке було оприлюднене в середині листопада 2017 року, також 

підтверджує, що в 2019 році збережеться позитивна динаміка зростання 

оборонно-промислового виробництва, а також попиту на продукцію військового 

призначення, що в першу чергу зумовлено збільшенням обсягів оборонних 

витрат у США та Європі. S&P Global Ratings очікує, що кредитні коефіцієнти 

глобальних аерокосмічних і оборонних компаній будуть покращенні у 2019 році, 

але це поліпшення, швидше за все, буде стримуватися великими оборонними 

підрядниками США, які повертатимуть більшу частину своїх готівкових грошей 

своїм акціонерами. Експерти S&P вказують на те, що на даний час мають місце 

стабільні прогнози майже на 80% авіакомпаній та оборонних підприємств в 

США та країн західної Європи, які є ключовими гравцями на ринку [80].  

Переважна більшість прогнозів стосовно північноамериканських та 

європейських компаній є сталими та позитивними. Зростання доходів 

підприємств має дещо зрости у 2019 та 2020 роках. Показники EBITDA також 

трохи покращаться, оскільки аерокосмічні постачальники підвищують 
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ефективність роботи та збільшують обсяги власної продукції. Тим не менш, ці 

поліпшення будуть дещо компенсовані додатковим тиском на прибутки 

оборонних компаній, незважаючи на їх високі продажі. 

S&P очікує, що більшість оборонних підрядників в США отримають 

збільшені доходи у 2019 році, оскільки військовий бюджет країни продовжить 

зростання, а міжнародні продажі залишаться на достатньо високому рівні. 

Одночасно з цим, темпи зростання відрізнятимуться між компаніями, залежно 

від того, які програми вони виконуватимуть або на які частини ринку вони 

зорієнтовані. Незважаючи на те, що загальні витрати на оборону зростуть, уряд 

США продовжуватиме шукати найкращі технології за найбільш доступною 

ціною. Тому у 2019 році очікується підвищення тиску на виробників в контексті 

зменшення чи оптимізації цін на власну продукцію. 

Також експерти S&P підтверджують висновки Janes, що на тлі зростання 

регіональних та глобальних загроз безпеці та посилення політичного тиску, в 

наступні роки витрати на оборону європейських країн дещо зростуть. 

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) розраховує, що її члени 

(крім Сполучених Штатів) збільшать свої витрати на оборону на 4% до 

приблизно $300 млрд. за підсумками поточного року. Спостерігатиметься 

відродження інтересу до оборонного співробітництва в Європі, що може 

стимулювати появу нових оборонних та безпекових програми. Крім того, попит 

на традиційних експортних ринках європейських оборонних компаній, таких як 

Близький Схід, стимулюватимуть розвиток виробництва. Одночасно з цим 

істотний вплив на розвиток оборонних підприємств Європи здійснюватиме 

висока зарегульованість європейського ринку. Вирішення даного питання не 

передбачається в короткостроковій перспективі, отже вплив тривалих 

бюрократичних процедур в майбутньому році збережеться [78]. 

Фактично, прогнози низки аналітичних та рейтингових агентств свідчать 

про те, що у 2019 році збережеться тенденція на зростання оборонних видатків 

серед провідних країн світу. На фоні цього оборонно-промислові підприємства 

нарощуватимуть власні можливості з випуску військової продукції. Такі зміни у 
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світовій економіці пов’язані із зростанням терористичної загрози, агресивною 

політикою Російської Федерації на адресу своїх сусідів. 

Оборонна промисловість – це глобальна галузь економіки, яка виробляє 

зброю, військові технології та обладнання. До неї відносяться комерційні 

компанії, зайняті дослідженнями і розробками, виробництвом та наданням 

послуг військового призначення. Їх часто називають оборонними підрядниками 

держави. Оборонна промисловість є одним з найбільших секторів світового 

господарства. Наприклад, щорічний оборот західноєвропейської оборонної 

промисловості становить 55 млрд. євро. На Європу припадає 30% світового 

виробництва озброєнь, в цій галузі тут зайнято більш 300 тис. чол. 

Цей сектор відрізняється виключно високою наукоємністю. Його передові 

наукові дослідження і розробки створюють ефект переливу технологій в інші 

галузі економіки. Оборонна промисловість тісно пов'язана з електронною 

промисловістю, інформаційними та комунікаційними технологіями, 

транспортом, біо- і нанотехнологіями. Разом ці галузі складають потужне 

джерело інновацій і ноу-хау, які стимулюють розвиток і економічне зростання [9, 

с. 106]. 

Оборонний сектор все важче чітко визначити, відокремити від цивільних 

технологій. Його кордони стають розмитими. Держава домінує в оборонному 

секторі, використовуючи найрізноманітніші форми: через державне 

регулювання, як власника, контролюючого акціонера, джерела фінансування 

НДДКР і головного споживача. 

Бюджетні витрати на оборону дозволяють укласти великі контракти між 

державою та оборонними компаніями. Відносини між політичними структурами 

та оборонною промисловістю проявляються у формі, яку президент США Д. 

Ейзенхауер в свій час назвав «військово-промисловий комплекс»: збройні сили, 

комерція та політика виявляються тут тісно пов'язаними між собою. 

Різні корпорації – як приватні, так і державні – борються між собою за 

військові контракти, які часто досягають за вартістю декількох мільярдів доларів. 

У деяких випадках - наприклад, при розробці нового покоління винищувача 
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«Joint Strike Fighter» - організовується конкурентний тендерний процес, де 

рішення приймається на основі проектних характеристик, пропонованих 

підприємствами-учасниками. 

Національні оборонні бюджети виступають головним чинником, що 

визначає перспективи розвитку оборонної промисловості і найважливіших її 

компаній. У Західній Європі ці бюджети після закінчення холодної війни суттєво 

скоротилися: з 3,5% ВНП в 1980-і роки до 1,75% ВНП в даний час. Зниження 

оборонних витрат в Європі зробило вплив на інвестиції в дослідження і 

технології. США (при тому, що їх оборонний бюджет майже в два рази 

перевищує сукупні військові витрати всіх європейських країн) інвестують в 

НДДКР 35% військового бюджету, в той час як в Європі цей показник становить 

близько 20%. Крім того, в Європі дослідження в оборонній галузі часто 

дублюються різними країнами і призводять до втрати ресурсів [20]. 

Хоча оборонна промисловість Європи сконцентрована в п'яти країнах 

(Німеччині, Франції, Італії, Швеції і Великобританії), практично у всіх інших 

можна знайти компанії, що виробляють допоміжне обладнання і комплектуючі. 

Як правило, країни-члени ЄС витрачають 85% оборонного бюджету в межах 

країни. Європейські держави вважають за краще розвивати свої національні 

оборонні галузі - не лише для того, щоб зберегти робочі місця і стимулювати 

інвестиції, але також і для того, щоб забезпечити безпеку поставок та інформації. 

В результаті виробники з інших країн мають обмежений доступ до внутрішніх 

національних ринків. Це призводить до численних дублювань: зокрема, в ЄС 

існує 89 різних військових програм (в порівнянні з 27 в США). 

І все-таки значна частина оборонної продукції європейськими країнами 

імпортується - перш за все з США. Зате європейські фірми, які хочуть 

експортувати військове обладнання в США, часто виявляються перед 

зачиненими дверима. Це створює труднощі для оборонних підприємств Європи 

в справі зниження витрат і підвищення ефективності процесу проектування. 

Щоб підвищити конкурентоспроможність своєї оборонної промисловості, 

європейські країни намагаються активніше залучати до процесу виробництва 
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озброєнь малі і середні фірми. Для цього в 7-у європейську концептуальну 

програму досліджень були внесені спеціальні положення, що передбачають, 

зокрема, виділення 15% дослідницького оборонного бюджету малим і середнім 

компаніям, а також підвищення ставки відшкодування витрат на НДДКР зі 

стандартних 50 до 75% [24]. 

США для підвищення конкурентоспроможності своєї оборонної 

промисловості після закінчення холодної війни сконцентрувалися на 

консолідації в галузі і зниження витрат у виробництві озброєнь. Так, на субсидії 

держави могли розраховувати лише ті компанії, яким вдалося виграти контракти 

і які були в змозі знизити витрати в результаті злиття. Була реформована система 

державних закупівель, скориговане антимонопольне законодавство - з тим щоб 

заохотити процес консолідації військових технологій. 

В результаті хвилі злиттів і поглинань, що відбулися в 1992-2000 рр. 

(більше 30 великих угод), структура американської оборонної промисловості 

кардинальним чином змінилася. У деяких випадках плановані угоди по злиттю і 

поглинанню не отримали схвалення відповідних державних органів. Процес 

консолідації в оборонній промисловості тривав, однак тепер переважно на рівні 

менш великих компаній і постачальників [81]. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, що 

оборонно-промисловий комплекс країни відіграє велике значення не лише для 

розвитку національної економіки та підвищення рівня її інноваційності, але й і 

для забезпечення національної безпеки. Міжнародні виробничі мережі 

оборонно-промислового комплексу сформовано у всіх регіонах світу, проте 

відрізняється своїми особливостями. При цьому у світі є найбільші компанії 

оборонної промисловості, які здійснюють виробництво продукції оборонно-

промислового комплексу та є лідерами світового ринку. 

Отже, можна зробити теоретичне узагальнення, що більшість найбільших 

компаній ОПК є багатогалузевими багаторівневими структурами, що мають в 

своєму складі спеціалізовані підрозділи, які займаються розробкою і випуском 

високотехнологічної продукції військового та цивільного призначення. 
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Американські оборонні підприємства займають лідируючі позиції у 

світовій військовій промисловості. Найбільші компанії ОПК США працюють в 

галузі авіабудування, суднобудування, авіакосмічної техніки. Саме вони 

займаються новітніми розробками для військової авіації, військово-морського 

флоту і ракетних систем. 

Шість з 10 найбільших імпортерів озброєнь представляють Азію і 

Океанію: Індія (14% загального обсягу військового імпорту), Китай (4,7%), 

Австралія (3,6%), Пакистан (3,3%), В'єтнам (2,9%) і Південна Корея (2,6%). При 

цьому в'єтнамський імпорт показав рекордне зростання аж на 699. 

До числа основних тенденцій розвитку ОПК провідних країн-учасниць 

НАТО та ЄС можна віднести створення великих оборонно-промислових 

інтегрованих структур по розробці і виробництву сучасного озброєння та 

військової техніки на національному, транснаціональному та трансатлантичному 

рівнях. Європейська оборонна промисловість є консолідованою. Вона являє 

собою мережу великих транснаціональних компаній, що реалізують ряд 

скоординованих міждержавних програм, що забезпечують оптимальний баланс 

фінансових і матеріальних ресурсів між країнами учасниками цієї європейської 

кооперації. 

ОПК Євросоюзу в значній мірі відрізняється від військово-промислового 

комплексу США. В першу чергу це пов'язано з відносною нечисленністю 

європейських армій. Тому підприємства європейського ОПК працюють в 

основному на експорт. У середньому державні оборонні замовлення для 

європейських оборонних підприємств складають близько 28% всієї продукції, 

що випускається – а решта експортується. 

Ще однією особливістю європейського ринку озброєнь є той факт, що в 

процесі економічного розвитку відбулося поглинання одними компаній інших і 

в результаті в більшості країн ЄС виробництвом озброєння займається 1-2 

концерни. 

Головною метою американських компаній по відношенню до Західної 

Європи є доступ до ринків і технологій за допомогою альянсів і злиттів-
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поглинань. У країнах, де дозволені іноземні інвестиції в оборонний бізнес, 

компанії з США намагаються створювати свої дочірні фірми зі 100% 

американським капіталом. Це дозволяє їм конкурувати з місцевими компаніями 

даної країни, не проводячи складних переговорів про організацію спільного 

підприємства (СП). Тільки коли обсяги виробництва і технології поділяються 

сторонами на паритетних засадах і жодна зі сторін не має явного домінування, 

СП виявляються привабливою формою кооперації. 

Більшість сучасних компаній оборонної промисловості консолідуються у 

БНП, що мають чітке національне «ядро». Вони структуруються у холдинги, 

здебільшого з акціонерною структурою капіталу, диверсифіковані за 

номенклатурою продукції воєнного та цивільного секторів економіки. Це 

забезпечує пристосування таких БНП до ринкових умов при зміні попиту на 

продукцію військового та цивільного призначення. Експерти прогнозують, що в 

перспективі така диверсифікованість компаній оборонної промисловості не 

тільки зберігатиметься, а й поширюватиметься. 

Найбільші БНП оборонної промисловості створені за останні два 

десятиліття в результаті активної консолідації та поглинання інших компаній. 

Великі кампанії-виробники озброєнь продовжують придбання 

високотехнологічних фірм у галузі виробництва електроніки, програмного 

забезпечення та нових технологій. Це забезпечує їм умови розробки та 

виробництва продукції військового та цивільного призначення у нових 

перспективних сегментах ринку озброєнь (системи ПРО, безпілотні літальні 

апарати, роботизовані бойові комплекси, комплексні мережеві системи розвідки 

та зв’язку космічного, повітряного й наземного базування, космічні бойові 

системи, принципово нові транспортні системи тощо). 

У процесі розвитку та посилення власної конкурентоспроможності БНП 

оборонної промисловості створюють стратегічні альянси з іншими БНП, 

особливо з компаніями в інформаційних галузях економіки. Компанії оборонної 

промисловості розглядаються як локомотиви розвитку промисловості й науки. 

Наприклад, США, фінансуючи воєнні науково-дослідні та дослідно-
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конструкторські роботи, стимулюють через ТНК оборонної промисловості 

інноваційний розвиток цивільного сектору економіки. Очікується, що цей 

напрям конвергенції оборонної та цивільної промисловості й надалі 

розвиватиметься. 

 

Висновки до розділу 1 

Узагальнення підходів до проблематики міжнародних виробничих мереж 

та результатів попередніх емпіричних досліджень дозволило зробити такі 

найважливіші висновки. 

1. Оборонно-промисловий комплекс є визначальною складовою воєнної 

сфери держави. Це – сукупність промислових об’єктів будь-якої власності чи 

підпорядкування, які виконують або можуть виконувати державне замовлення з 

виробництва оборонної продукції. До ОПК належать підприємства і організації з 

розробок і виготовлення озброєння, військової техніки, обмундирування, 

спорядження і матеріалів, спеціально розрахованих і виготовлених для 

використання у воєнній організації держави та в її силових структурах. 

2. МВМ – це багаторівнева система різноманітних організацій, поєднаних 

у мережу, які розміщують ресурси, поєднуються з ланцюгами створення 

вартості, виробляють та постачають продукцію та послуги по всьому світу. Таке 

трактування підкреслює наступні характеристики МВМ: глобальна просторова 

конфігурація, інтеграцію діяльності з доданою вартістю, різноманітність 

учасників мережі.  

3. Розуміння природи МВМ базується на великій кількості теорій. Процес 

формування єдиної концепції триває дотепер, оскільки постійно еволюціонують 

самі виробничі мережі. Сучасне розуміння та, відповідно, концепція МВМ 

базується на трьох групах теорій, зокрема: теоріях міжнародної торгівлі, теоріях 

ланцюгів та теоріях мереж. Взявши ці теорії за основу, Дітер Ернст, Джефрі 

Хендерсон та ряд інших дослідників ввели поняття МВМ у 1999 р. У подальшому 

воно значно удосконалилося. Нині існує два паралельних підходи до розуміння 

МВМ: один прийнятий школою управління Дітером Ернстом, а інший – 
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Університетом Манчестера Джеффрі Хендерсоном. 

4. Основними постійно діючими факторами формування і розвитку 

світового ринку ОВТ є: світова військово-політична обстановка і відповідно 

рівень воєнної загрози, подальший розвиток науково-технічного прогресу і, 

зрозуміло, загальний економічний стан і платоспроможність відповідних країн. 

5. До основних моделей механізмів функціонування виробничих мереж 

ОПК ми відносимо ОПК таких країн, як США, Росія та Китай. Аналіз 

особливостей функціонування моделей ОПК трьох країн, що мають найбільший 

військовий потенціал у світі, показує, що найбільш ефективно функціонує ОПК 

США, який сприяє приватній ініціативі  та формування державного замовлення 

у найбільш перспективних приватних корпорацій, що сприяє підтриманню їх 

технологічності та конкурентоспроможності та дає можливість утримувати 

першість на світових ринках.  

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у 

роботах [59; 162; 64;58]
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РОЗДІЛ 2.  МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 

ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

РОЗВИНЕНИХ КРАЇН 

 

 Інституційна структура механізмів міжнародних виробничих 

мереж оборонно-промислового комплексу 

Глобальний оборонний сектор зазнав значних змін протягом останніх 

десятиліть, розпочинаючи від значного скорочення витрат на військові потреби 

в 1990-х рр, закінчуючи підвищенням інтересу до військового потенціалу зі 

зростанням міжнародної невизначеності в сфері безпеки після 2014 р. Процес 

раціоналізації ОПК більшості країн останніми десятиліттями характеризувався 

швидкістю змін та реорганізацією інституційної структури національних 

військових промислових баз, де уряди залишали невелику групу головних 

компаній підрядників (їх називають «mega primes», «semi-primes», у нашій роботі 

називатимемо їх центрами МВМ). Вказані зміни на рівні держав зумовили більш 

масштабні та видимі зміни на міжнародному рівні, зокрема і глобалізацію 

міжнародного військового виробництва.  

Проте, ОПК у порівнянні з іншими галузями промисловості зазнав менш 

радикального впливу лібералізації та глобалізації. Свідченням цьому є майже 

незмінний список національних оборонних компаній (головним чином, центрів 

МВМ), які підтримуються національними урядами. Оборонне виробництво та 

закупівля зброї були безпосередньо пов’язані з національними політичними та 

бюрократичними процесами. У деяких випадках державі належали об’єкти та 

проектні центри, пов’язані з розробкою та виробництвом озброєння. Як наслідок, 

уряди фінансували більшість критичних досліджень, що лежали в основі 

сучасної високотехнологічної зброї. Оскільки національна безпека була 

безпосередньо пов’язана з промисловими та технологічними можливостями, 

оборонне виробництво підлягало політичному контролю, що впливало на 

внутрішні інвестиції, відносини з іноземними компаніями, експорт товарів та 

передачу технологій. 
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Перед аналізом інституційної структури механізму функціонування МВМ, 

для її кращого розуміння, доцільно звернути увагу на особливості самого 

оборонного сектору.  

Галузі ОПК характеризуються тим, що вони функціонують за умов високо 

рівня регулювання, існування монопсонії, де національні уряди відіграють 

унікальну роль. Вони, як єдині замовники, інвестори та регулятори, замовляють, 

конкретизують експлуатаційні та технічні вимоги, фінансують дослідження та 

розробки, визначають нормативно-правову базу та дозволяють експорт. На 

відміну від традиційних товарних ринків, нова продукція розробляється не за 

бажанням, а лише під конкретний попит від урядів. 

Оборонні системи базуються на передових сучасних технологіях, оскільки 

їх мета полягає у наданні військової переваги перед потенційними 

супротивниками. Вони є одночасно і складними, і дорогими, а також мають 

тривалий життєвий цикл. Це може зайняти роки, а іноді й десятиліття, щоб 

система була введена в експлуатацію, і компанії стикаються зі значними 

технологічними та фінансовими ризиками під час фази НДДКР. Операційні 

потреби можуть змінитися, уряди коригують свої вимоги або взагалі скасовують 

проект. Враховуючи монопсонічний характер ринку, ці ризики та невизначеності 

потребують конкретних правил закупівель та схем фінансування, що буде також 

досліджено в межах цього розділу. 

Ще однією особливістю оборонної промисловості, порівняно з іншими 

галузями промисловості, такими як АПК чи автомобілебудування, є те, що 

більшість компаній фактично виробляють товари та технології подвійного 

призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування (тобто 

електроніка, транспортні засоби, цивільна авіація, суднобудування тощо). Як 

наслідок, ОПК не є чітко визначеним сектором економіки. У літературі 

зазначається, що оборонні компанії виробляють «системи озброєнь», «оборонну 

продукцію», «військову техніку», «озброєння» або «товари подвійного 

призначення», а також компоненти цієї продукції та супутні товари/послуги. Сам 

термін «подвійне призначення» означає, що оборонний сектор межує з іншими 
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секторами, наприклад цивільною авіацією, транспортом, суднобудуванням, 

електронікою, ІТ та ін. 

Усе це зумовлює складність кількісного аналізу ОПК, оскільки в жодній 

індустріальній класифікації немає чіткого виділення кодів для ОПК. Існують 

коди в NAICS та SIC для національної безпеки, але вони непридатні для аналізу 

МВМ (виробництва), оскільки стосуються державного управління. У нашому 

дослідженні дану проблему вирішено шляхом аналізу практики найбільших 

ідентифікованих компаній зі сфери ОПК розвинених економік, в структурі 

продажів та доходів яких переважає саме військова техніка та технології. Для 

цього ми детально проаналізували бази SIPRI [199] та DefenceNews [212] за 2000-

2020 рр. Тому наші узагальнення стосуватимуться найбільших БНП ОПК з 

розвинених країн, зокрема Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Northrop 

Grumman, Raytheon Company, Aviation Industry Corporation of China, BAE 

Systems, China North Industries Group Corporation Limited, L3Harris Technologies, 

United Technologies Corp та ін. Варто відзначити, що зі 100 найбільших компаній 

у 2020 р. для 41 материнська компанія мала реєстрацію у США.  

Аналіз особливостей еволюції та функціонування МВМ в оборонній сфері 

розвинених економік дозволив виділити їх інституційний порядок (див. рис. 2.1.). 

Ми надаємо значного значення у цьому механізмові урядовим структурам, 

зокрема Міністерству оборони та Агенції із закупівель озброєнь (усі розвинені 

економіки мають такі інституції), а також центрам МВМ – БНП, які забезпечують 

в межах свого технологічного та виробничого потенціалу внутрішній ринок, а 

також експортують (за умови експортної ліцензії).  

Варто відзначити також, що останнім часом на національні практики в 

ОПК, окрім законодавства, впливають також найбільші глобальні гравці цього 

сектору, внаслідок конкуренції на міжнародних ринках. Тобто, стратегії 

компаній на міжнародних ринках, певною мірою, стають схожими. Цьому також 

сприяє той факт, що ринок є монопсонічний, де превалюють урядові структури, 

які потребують іноді однотипних продуктів.  



 

 

Рис. 2.1. Інституційний порядок МВМ ОПК* 
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ВПК розвинених країн характеризуються різноманітністю МВМ. Багато 

оборонних компаній (МСП/субпідрядники) є учасниками одночасно декількох 

мереж з різними великими оборонними компаніями (центрами МВМ) в 

декількох проектах.  

МВМ може різнитися залежно від сектору ОПК. Аерокосмічна та 

електронна промисловість, як правило, мають більш глобалізовані ланцюги 

постачань, тоді як виробництво озброєнь для флоту та наземних військ 

локалізовані більшою мірою вздовж національних кордонів. Це повною мірою 

відповідає відмінностям у розмірі та технологічній складності оборонних 

програм. 

Структура галузі залежить від секторів. Однак, як правило, вона нагадує 

піраміду з обмеженою кількістю великих системних інтеграторів, або 

«виробників оригінального обладнання» (OEM), вгорі, і розгалужену мережу 

поставок з декількома ярусами, що складаються із середніх та малих компаній 

(МСП). Виробники оригінального обладнання інтегрують компоненти та 

підсистеми, що виробляються підрядчиками. Вони є лідерами галузі та 

відповідальні за оборонну систему в цілому, а також виступають в ролі головних 

підрядників для урядів.  

Центри МВМ – це, як правило, великі компанії, а в багатьох випадках і 

найбільші національні оборонні компанії, які взаємодіють з органами державних 

закупівель в сфері оборони або такими закупівельними організаціями, як OCCAR 

та агентства НАТО. Ці основні підрядники працюють разом із постачальниками 

нижчого рівня у складних ланцюгах поставок для виробництва конкретної 

оборонної продукції. Така МВМ може включати декілька сотень компаній. 

Наприклад, для виробництва британського «Warrior AFV» було залучено понад 

200 постачальників 1-го рівня, для німецького танку Leopard II – близько 1500 

постачальників. 

Деякі з цих великих компаній є провідними системними інтеграторами, 

тобто збирають системи оборони з декількох оборонних областей (наприклад: 

авіаносець), інші спеціалізуються лише на одній галузі (наприклад, 
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аерокосмічна). Прикладами в ЄС є BAE Systems (Великобританія), EADS 

(Нідерланди), Thales (Франція) та Finmeccanica (Італія), пізніше спеціалізовані на 

вертольотах та броньованій техніці, та Saab (Швеція) для винищувачів, Nexter 

(Франція) та Краус-Маффей-Вегманн (Німеччина) у великих бойових танках, 

Тиссен Крупп (Німеччина), Фінкантьєрі (Італія) та DCNS (Франція) на морських 

суднах.  

Підрядники першого рівня виробляють повні підсистеми або основні 

компоненти. Часто це також партнери з розподілу ризику. Зазвичай вони є 

спеціалізованими фірмами (двигуни, електроніка), які укладають договори 

підряду з найбільшими компаніями. 

 

 

Рис. 2.2. Ієрархічна структура МВМ ВПК1 

 

 
1 Розроблено автором 

Лідери галузі 

(“primes”) 

Інтегратори оборонних систем 

Розробники систем 
аеронавтики та збірники 
відповідних платформ 

Розробники космічних 
систем та ракет, збірники 
відповідних платформ 

Розробники наземних 
систем оборони та збірники 
відповідних платформ 

Розробники морських систем 
оборони та збірники 
відповідних платформ 

Виробники двигунів/силових 
установок 

Компанії/постача
льники 1 рівня 

Компанії/постача
льники 2 рівня 

 

Компанії/постача
льники 3 рівня 

Виробники 
спеціалізованих 

систем 
(електроніка, тощо) 

Виробники/збірник
и підсистем повного 

циклу 

Електричне обладнання 
та електроніка 

Механічна інженерія Металообробка, лиття 

Постачальники 
сировини 

Базова економічна 
інфраструктура 

Загальні послуги 



79 

Прикладами є Rolls Royce (Великобританія), Groupe Safran (Франція), 

MTU (Німеччина) та Indra (Іспанія) 

Підрядники рівня 2 виробляють комплектуючі та надають послуги. 

Зазвичай малі та середні підприємства (МСП) або дочірні компанії основних 

виробників оборони (основні підрядники та субпідрядники), вони часто 

виробляють товари або послуги подвійного використання. Ці компанії не завжди 

входять до списку виробників оборонного обладнання, оскільки вони працюють 

на межі оборонного сектору. 

Підрядники рівня 3 є постачальниками товарів або постачають загальні 

послуги. Цей рівень також включає всіх постачальників послуг «загальної 

економічної інфраструктури» (транспортна мережа та послуги, зв’язок, зовнішнє 

навчання тощо).  

Таким чином. МСП в сфері ОПК зазвичай виробляють дрібну стрілецьку 

зброю та боєприпаси, артилерію малого калібру, військові машини, малі кораблі, 

військову електроніку, підсистеми для зброї та компоненти.  

Варто відзначити, що багато оборонних компаній, переважно великих, але 

також деякі дрібні, залученні до МВМ на декількох рівнях. Також багато секторів 

та галузей залучені до МВМ по ланцюгу поставок. Одні компанії є 

вузькоспеціалізованими, інші – виробниками сировини. 

Перейдемо до аналізу компаній на різних рівнях МВМ. В якості об’єкту 

обрано найбільшу БНП в ОПК – Lockheed Martin. Ми обмежили зв’язок до 5 

компаній на кожному рівні, щоб було краще видно. Компанія має прямі 

контракти з партнерами з Індонезії (Pusat Keuangan Kemhan), Колумбії (Fuerza 

Aerea Colombiana Comando Fac), Пакистану (Silver Rags (Pvt) Ltd.) та Мексики 

(Astrum Satelital SA De Cv). LM здійснив 1185 відвантажень за кодом 8803,9 2та 

489 відвантажень за кодом 8803,3 цим 5 компаніям.  

General Dynamics має значно вищий рівень щільності партнерських 

відносин зі своїми постачальниками та покупцями. На Рис. 2.4. представлено вже 

20 компаній 1 рівня, які опосередковують рух товарів далі – до компаній на інших 

 
2 Цей код УКТЗЕД відповідає за літаки та частини до них.  
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регіональних та товарних ринках.  

Що стосується ролі МСП у МВМ, то до них входять МСП, які відіграють 

важливу роль або як субпідрядники великих компаній, або як спеціалізовані 

постачальники продукції, що працюють на нішевих ринках. Наприклад, в ЄС на 

1320 МСП, пов’язаних з ВПК, припадає від 11 до 17 %  продажів оборонного 

обладнання в ЄС. 

 

 

Рис. 2.3. Мережа партнерів Lockheed Martin [77] 
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сфері, а саме: 
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«партнерські контракти». Це означає, що вони вважають за краще укладати 

контракти з одним головним підрядником, який потім несе повну 

відповідальність за розробку та поставку обладнання відповідно до певних 

раніше визначених термінів, витрат та специфікацій якості. 

Діяльність субпідрядників все частіше базується на так званій концепції 
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„партнера з розподілом 
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діяльності (наприклад, 

транспорту, ремонту, охорони 

здоров’я) приватному 

сектору. 

Ці тенденції є 

важливими чинниками 

розвитку відносин та 

взаємодії між великими 

компаніями та МСП у МВМ. 

Разом вони зумовлюють 

потенціал для збільшення  

Рис. 2.4. Мережа зв’язків компанії General Dynamics [77] 
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ризиків та витрат, які нестимуть за замовчуванням фінансово менш стійкі 

субпідрядники, тим самим знижуючи конкурентоспроможність МСП у 

порівнянні з великими компаніями. Окрім цього питання, іншими чинниками, що 

породжують виклик конкурентоспроможності МСП, пов’язаних з обороною, є: 

 Інформаційні проблеми, тобто, з одного боку, труднощі в отриманні 

інформації про майбутні потенційні проекти, з іншого боку, також відсутність 

видимості для великих компаній, що призводить до переваги існуючих 

постачальників або постачальників, розташованих близько до підрядника. 

 Доступ до фінансування, особливо в країнах з менш розвиненими та 

ефективними фінансовими ринками. 

 Адміністративне навантаження та витрати, такі як, наприклад, витрати, 

пов’язані із захистом прав інтелектуальної власності. 

Важливою складовою інституційного механізму функціонування 

глобального ринку озброєнь та ГВЛ є практика міжнародного та державного 

контролю за озброєннями. 

Експорт військової техніки завжди підпадає під обмеження, визначені 

урядом країни, в якій знаходиться компанія. Основна мета цих обмежень – 

забезпечити оперативну перевагу національних збройних сил над потенційними 

супротивниками та узгодити військовий експорт із зовнішньою політикою 

країни перебування. 

У 2019 р. Бюро Промисловості та Безпеки США (BIS) розглянуло 32993 

заявки на отримання ліцензії на експорт та реекспорт матеріальних предметів, 

програмного забезпечення та технологій на суму 158,8 млрд дол. Це на 2,5 % (на 

842 менше) у порівнянні з 2018 р. Загальна кількість затверджених ліцензій – 28 

223, зменшилась на 2,8 % (на 800 менше). Рівень схвалення становив 85,5%. 

Загалом відмовлено у видачі ліцензій на 370 заявок, збільшившись на 40,2 % (на 

106 більше). Відмовлений показник становив 1,1%. Повернення без дії (RWA) 

становив 4400, зменшившись на 3,3 % (на 148 менше). Ставка RWA становила 

13,3%. 
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Таблиця 2.1 

Статистика ліцензування BIS, 2015-2019 рр. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 % рішень 

% 
загальної 
кількості 

заявок 

% зміна 
до 2018 

Зміна 
до 

2018 

Загальна кількість 
заявок на отримання 
ліцензії 

38,372 34,661 36,429 34,842 34,313   -1.5% -529 

Загальна кількість заявок на ліцензію на передбачуваний експорт 

Всього 1,381 1,476 1,525 1,007 1,320   31.1% 313 

Затверджених 1,268 1,377 1,394 846 1,124 85.2% 3.8% 32.9% 278 

Відхилених 18 13 24 11 3 0.2%  -72.7% -8 

Всього 95 86 107 150 193 14.6%  28.7% 43 

Усього заявок на ліцензію на матеріальні предмети, програмне забезпечення та технології 

Всього 36,991 33,185 34,904 33,835 32,993  

96.2% 

-2.5% -842 

Затверджених 30,980 28,204 29,633 29,023 28,223 85.5% -2.8% -800 

Відхилених 311 301 277 264 370 1.1%  40.2% 106 

RWA 5,700 4,680 4,994 4,548 4,400 13.3%  -3.3% -148 

Джерело: [203] 

У загальному заходи контролю над озброєннями, які, можливо, 

застосовуються так само довго, скільки існують війни, покликані мінімізовувати 

витрати та пошкодження від її використання, запобігати гонкам озброєнь та 

підтримувати статус-кво. Контроль над озброєннями був визначений як один із 

низки альтернативних підходів до досягнення міжнародної безпеки та 

запобігання збройним конфліктам. Значення контролю над озброєннями 

змінювалося протягом останнього століття, коли періоди інтенсивних 

міжнародних зобов’язань щодо скорочення озброєння супроводжувались 

масштабними війнами. У роботі [219] визначено три основні періоди, коли 

контроль над озброєннями набув значного значення: після Першої світової війни, 

під час Холодної війни та нинішній період після Холодної війни. 

Розпад Радянського Союзу і подальша зміна міжнародного порядку 

призвели до кількох договорів про різке скорочення озброєння. Наприклад, 

імплементація Договору про звичайні збройні сили в Європі (ЗСЄ) зменшила 

концентрацію озброєння та військових сил по всій Європі. Були встановлені інші 

заходи щодо зміцнення довіри, які надалі сприяли стабільності регіону, 
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включаючи значне скорочення як ядерних арсеналів США, так і Росії. Отже, 

перспективи світу без ядерної зброї здавалися більш досяжними до середини 

1990-х. Однак це оптимістичне бачення зникло, і важливість контролю над 

озброєннями знизилася до кінця 1990-х, коли більше держав почали розробляти 

програми ядерної зброї, включаючи Індію, Пакистан та Північну Корею. 

Зараз стратегії контролю над озброєннями зосереджені у трьох основних 

сферах: заборона та обмеження певної зброї, наприклад, заборона наземних мін 

та касетних боєприпасів; спроби заблокувати придбання зброї масового 

знищення, включаючи Договір про всебічну заборону випробувань та Конвенцію 

про хімічну зброю; та контроль за передачею зброї, такий як Договір про 

торгівлю зброєю. 

Зазвичай правова база стратегій контролю над озброєннями формується 

міжнародними договорами. Щоб бути ефективним, договір повинен бути 

обов’язковим документом, який створює юридичні права та обов’язки для 

підписантів; його має укласти міжнародна організація, що має договірні 

повноваження, зокрема ООН; воно повинно регулюватися міжнародним правом; 

і це має бути письмово.  

Щоб стати стороною багатостороннього договору, держава повинна 

продемонструвати свою готовність виконувати юридичні права та обов’язки, 

встановлені договором, шляхом підписання, ратифікації, прийняття чи 

затвердження, приєднання.  

На нашу думку, двома механізмами формування та функціонування 

сучасних ГВЛ є офсетні угоди, які можна назвати своєрідним видом ГВЛ, якщо 

вони передбачають участь іноземних компаній або дочірніх структур іноземних 

компаній, а також різні форми консолідації цієї галузі, в першу чергу ЗіП та 

стратегічні альянси.   

За даними Transparency International, офсетні угоди – це домовленості, при 

яких уряд країни-імпортера зобов’язує компанію-постачальника країни-

експортера реінвестувати певну частку контракту в країну-імпортера. Це може 

бути здійснено за допомогою проектів, пов’язаних з обороною, наприклад, за 
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допомогою субконтракту, або через не пов’язане з обороною підприємство, 

наприклад шляхом купівлі товарів чи послуг [214]. 

За даними Європейського оборонного агентсва (ЄОА) використання 

офсетних договорів не тільки збільшилось, але й зріс їх відсоток щодо 

початкового контракту. Вважається, що в даний час близько 130 країн 

використовують такий механізм.  

У цілому офсет – це компенсація, яку продавець пропонує покупцеві. Він 

застосовується для так званих готових/серійних закупівель, тобто для вже 

розроблених оборонних систем. 

Ці угоди поділяються на прямі та непрямі, в залежності від того, як вони 

стосуються військових виробів або послуг. Для нашого дослідження 

найважливішим є їх характеристика з точки зору категорій, зокрема: 

 Субпідряди (як правило, засновані на угоді між підприємствами) 

 Спільне виробництво (прямий офсет; на основі урядової угоди) 

 Купівлі (непрямий офсет; сюди входить обмін офсетами) 

 Допомога при експорті (непрямий офсет) 

 Передача технологій (обидва типи) 

 Навчання (обидва типи) 

 Ліцензійна продукція (обидва типи) 

 Інвестиції (обидва типи) 

 Кредитна допомога / фінансування (обидва типи). 

Перераховані категорії, зокрема прямі офсети, це є альтернатива ГВЛ.  

Варто відзначити, що не всі оборонні компанії мають досвід виконання 

офсетних угод. Наприклад, у Німеччині та Франції така практика не визнається 

на рівні державних політик, тому навіть великі оборонні компанії з цих країн не 

часто вдаються до цієї практики.  

Нами було здійснено аналіз публікацій на цю тему у Scopus та JSTOR. 

Виявлено, що детальних емпіричних досліджень офсетних контрактів в 

оборонній сфері є небагато. Тут можна назвати аналіз офсетних механізмів 

купівлі Великобританією Boeing AWACS, а також планів Нідерландів придбати 
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бойовий літак Lockheed Martin F-35. 

Закупівля Великобританією Boeing AWACS була описана та 

проаналізована в Парламентському звіті [154]. У ньому зроблено висновок, що 

програма була масштабною і пропонувала співмірні переваги, в першу чергу 

надаючи британським підрядникам можливість отримати доступ до оборонного 

ринку США. Виграні контракти мали забезпечити подальшу роботу та розвиток 

виробництва, що виходило за рамки терміну дії офсетної програми. Офсет міг 

залучити нових британських постачальників у оборонну сферу, тим самим 

зміцнюючи виробничу базу оборонного сектору Великобританії, а також 

покращити виробничі зв’язки з США [154, С. 16]. 

Критика угоди між Великобританією та Boeing представлена в роботі 

[181]. Прямий офсет складав близько 5-6 % від загальних зобов’язань за 

договором, тому компенсація була в основному непрямою, причому понад 50 % 

– непрямий цивільний тип (зокрема, аеродвигуни Rolls-Royce, більшість з яких 

було б придбано без офсетної угоди). Автори піддали сумніву масштаби дійсно 

нового бізнесу від реалізації угоди; рівень технології, що заявляється як 

компенсований та ін. Наприклад, щодо нового бізнесу, що виникає внаслідок 

взаємозаліків, було підраховано, що справді новий бізнес, як правило, становить 

від 25 % до 40 % компенсації, максимум 50 % [181]. 

Нами також було виявлено два дослідження купівлі F-35 Нідерландами. 

По-перше, у роботі [178] надано оцінки економічних наслідків закупівлі на ринок 

робочої сили та інновації в Нідерландах. Зроблено висновок, що F-35 важливий 

для інновацій в цій економіці, а також сприяє іншим аерокосмічним програмам 

(спін-офи) та іншим галузям (переливи). По-друге, у роботі [153] подано 

оригінальні матеріали, що оцінюють економічний вплив купівлі Нідерландами 

та Великобританією літаків JSF/F-35. Економічний вплив вимірюється з точки 

зору робочих місць, технологій та експорту, і є порівняння з такими 

альтернативними програмами, як Boeing F-18E/F, Gripen, Rafale та Typhoon.  

Альтернативним підходом до вивчення офсетів у глобальній оборонній 

галузі є анкетування представників компаній. Одним з таких опитувань є [180] 
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для Великобританії, де виявило особливості участі її фірм у офсетах. Акцент був 

зроблений на причинах подачі заявок фірмами для офсетної роботу, на її значені 

для їх бізнесу, на причинах отримання офсетної роботи, її тривалості та впливові 

на конкурентоспроможність. Невеликі компанії стверджували, що офсетна 

робота була лише короткостроковою, але більшість респондентів відповіли, що 

результатом була подальша робота. Щодо конкурентоспроможності, опитування 

не виявило суттєвих доказів того, що компенсація покращила 

конкурентоспроможність британських фірм. Окремо було проаналізовано досвід 

постачання в таких угодах. За оцінками, середня вартість контракту склала 41,5 

млн фунтів, а середній термін виконання – близько 5 років. Опитування також 

виявило, що офсет не є безкоштовним і що покупець несе більшу частину цих 

витрат. Вартість премії становила від 3 % до 60 % при типовому діапазоні від 5 % 

до майже 15 % [180, С. 354]. 

 

Рис. 2.5. Вартість обoронних експортних контрактів з офсетними 
угодами, США [189] 

Наприклад, у 2018 р. 10 американських фірм повідомили, що уклали 39 

офсетних угод, пов’язаних з контрактами на експортні поставки військової 

продукції. Ці контракти, підписані з 13 країнами, були оцінені в 14,622 млрд ол. 

США, що значно перевищувало останні роки і було найвищою вартістю 
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експортних військових контрактів з 2012 р. Офсетні угоди оцінювались у 5,147 

млрд дол. експортних контрактів на продаж, що значно нижче історичного 

середнього показника, який становив приблизно 58,91 %. Протягом 2018 р. 

зафіксовані офсетні угоди коливались від найнижчого рівня в 11,72 % від 

вартості експортного контракту в ОПК до найвищого рівня у 100 %. 

У 2018 р. приблизно 85 % підписаних офсетних угод, про які повідомила 

промисловість США, включали штрафи за невиконання офсетного зобов’язання. 

Ці штрафи включали ліквідацію шкоди, збільшення суми зобов’язання або 

вимогу про компенсацію, додаткові вимоги або банківські кредитні гарантії. 

Протягом 1993-2018 рр. 64 американські фірми повідомили про укладення 

1179 офсетних угод, пов’язаних з контрактами на експорт оборонної продукції 

на загальну суму 203,599 млрд дол. з 51 країною та шістьма міждержавними 

угодами. Супутні офсетні угоди оцінювались у 119,94 млрд доларів. 

 

Рис. 2.6. Еволюція офсетних угод на експортні поставки в США, 
1993-2018 рр. [189] 

Суттєвого впливу на МВМ в оборонному секторі мали процеси 

міжнародної концентрації капіталу. За останні роки оборонний сектор, як і багато 

інших галузей промисловості, зазнав численних ЗіП. Таким чином, утворилися 

більші компанії. У США процес консолідації оборонного сектору розпочався 
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раніше. Компанії продали свої невійськові активи і сконцентрувались на ОПК, 

купуючи менші компанії або об’єднуючись з великими компаніями. Наприклад, 

формування Northrop Grumman і Lockheed Martin є зразковим кейсом цього 

процесу в США.  

Таблиця 2.2 

ТЗіП сектору бронетехніки в країнах ЄС 

США United Defense  

BAE Systems 
 

Швеція Bofors  
Hagglunds  

Великобританія 
Alvis 

 
 

GKN 
 
 

Vickers 
 
 

Royal Ordnance  
VSEL  

Німеччина Krauss Maffei  Krauss-Maffei 
Wegmann GmbH & 

Co. KG 
Wegmann  
Rheinmetall  
Thyssen Henschel  

Rheinmetall 
Landsysteme GmbH 

Krupp MAK  
IWKA  
KUKA  

Австрія Arges  
Франція GIAT  

Nexter (former GIAT) 
Panhard  

Італія Oto Melara  Oto Melara 
(Finmeccania) Breda Meccania  

Джерело: [81] 

У цілому процес консолідації характерний для оборонної промисловості 

ЄС. Однак, на відміну від інших галузей промисловості, ЗіП в оборонному 

секторі відбувались насамперед на національному рівні. Національні чемпіони 

були сформовані в кількох країнах ЄС. Типовим для процесу консолідації в ЄС, 

здебільшого за національним зразком, є концентрація сектору бронетехніки у 

кількох країнах ЄС. В результаті з’явилося п’ять компаній, які зараз конкурують 

у виробництві обладнання для сухопутних військ у європейських країнах. Вони 

пропонують обладнання, яке не обов’язково стандартизоване, оскільки кожен з 

них має власні відмінні технології виробництва.  
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Хоча транскордонні ЗіП до недавнього часу не були поширеними, зараз 

існує тенденція до збільшення їх кількості, зокрема трансатлантичних та пан-

європейських угод. Перші європейські корпорації були утворені у другій 

половині 90-х р. Типовими прикладами є: 

EADS = Aerospatiale-Matra, DASA, CASA та ряд менших компаній 

Thales = Thomson CSF, Racal, Signaal на додаток до ряду компаній із США, 

Великобританії, Канади, Південної Кореї, ПАР, Бразилії та європейських країн. 

Цікаво, що були придбані не лише компанії, що базуються в ЄС, але й з інших 

регіонів.  

BEA Systems (Великобританія) обрала інший підхід. Вона використала 

стратегію агресивного виходу на оборонний ринок США шляхом купівлі 

американських компаній з цієї сфери. Зараз у BAE Systems у США працює 35 

тис. працівників. Найдорожчою угодою цієї компанії було поглинання компанії 

United Defense (США) – 4,2 млрд дол. США. Це було найбільше поглинання 

оборонної компанії в США неамериканською компанією. Як результат, ця 

британська компанія зараз є шостим за величиною підрядником Міністерства 

оборони США. Інші британські фірми (QuintiQ, VT Group), хоча і меншою 

мірою, дотримуються подібної стратегії. 

 

Рис. 2.7. Утворення EADS [200] 

У цьому контексті також варто зазначити, що BAE є моноспеціалізованою 

компанію (виключно ОПК), тоді як EADS та Boeing мають поєднання 
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військового та цивільного бізнесу. 

 

 

Рис. 2.8. Утворення Thales [200] 

Сьогодні ОПК характеризується значними темпами консолідації, як 

свідчать дані Capital IQ [80]. Компанії, які ми називаємо системними 

інтеграторами, вимагають від своїх постачальників зниження витрат і 

збільшення темпів виробництва, що, у свою чергу, підштовхнуло багатьох 

постачальників до консолідації з метою збільшення масштабу, економічної 

ефективності та більшої переговорної сили. Очевидно, що ця тенденція 

продовжиться, оскільки виробники орієнтовані на збільшення своєї 

маржинальності. Отже, високий рівень фрагментованості постачальників на 2-4 

рівнях знизиться протягом найближчих років. Варто також звернути увагу на 

іншу тендецію – великі гравці зосереджуються на вертикальній інтеграції. 

Наприклад, великий аерокосмічний постачальник придбав виробника авіоніки та 

інтер’єрів, а нещодавно – злиття двох основних підрядників зв’язку та 

електроніки – одне з найбільших об’єднань в оборонному секторі. Окрім цього, 

великі провідні підрядники розглядають можливість придбання малих та 

середніх компаній для отримання доступу до нових технологій та ринків. 

Оборонний сектор зазнає зростання рівня консолідації навіть за умов 

високої вартості компаній. Зокрема, фінансовий показник – співвідношення 
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вартості компанії (EV) на прибуток до сплати відсотків, податку, амортизації 

(EBITDA) галузі зріс з 9,9 разів у 2015 р. до 14,2 разів у 2018 р. [80] 

 

 

Рис. 2.9. Утворення BAE Systems [200] 

Найбільш пан-європейським сегментом в оборонному секторі є авіаційна 

та космічна промисловості. Процес консолідації зайняв тривалий час і був 

зумовлений фінансовими потребами компаній. Проте, порівнюючи невійськовий 

(Airbus, космос) та військовий сектори (винищувачі, ракети, військова 

електроніка) стає очевидним, що цивільна частина є більш інтегрованою та 

глобальною, ніж військова. Окрім фінансових потреб (жодна країна ЄС не може 

дозволити собі самостійно фінансувати програми цивільних літаків або амбіційні 

космічні програми), процес чітко зумовлювався політичними мотивами.  

У секторі військового флоту переважають національні рішення та 

вибіркова співпраця. Незважаючи на те, що цей сектор зазнає значних 

технологічних змін, процес концентрації в основному проходив за національною 

лінією. Близько двох десятків компаній займаються проектуванням, розробкою 

та виробництвом військових суден. Вони зосереджені – як видно з рисунку – 

довкола найбільших компаній у Великобританії, Франції, Італії та Німеччині. 
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Крім того, кілька таких компаній також працюють у Швеції, Нідерландах та 

Іспанії. 

 

 

Рис. 2.10. Виробничі мережі ЄС для ВМС [81] 

На відміну від США, де сформовані вертикальні групи (інтеграція 

виробників платформ і систем), суднобудівні верфі в Європі працюють 

горизонтально на національному рівні. Програми співпраці в ЄС існують на дво- 

або тристоронніх рівнях (Fremm, CVF / PA2 та ін). Типовим прикладом такого 

національного рішення є закупівля чотирьох фрегатів Typ 125 на суму 2,6 млрд 

євро в Німеччині. Незважаючи на тривалу риторику та обіцянки європеїзації, 

Міністерство оборони цієї країни вирішило обрати національну компанію, хоча 

подібні фрегати можна було придбати за значно нижчою ціною в інших країнах 

ЄС. 
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Рис. 2.11. МВМ у сфері виробництва ракет та двигунів [81] 

Цей порядок був чітко мотивований захистом та субсидіюванням 

німецьких виробників. Це підкреслює той факт, що 81 % ціни закупівлі для всіх 

чотирьох фрегатів буде сплачено одразу при доставці першого фрегата. 

Продовжується небезпечний розвиток формування конкуруючих блоків, жоден 

з яких не є конкурентоспроможним на відкритому ринку. Європейське рішення, 
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можливо, на зразок Airbus або EADS в аерокосмічному секторі, не стоїть на 

порядку денному, також не існує розробки транснаціональних програм, які б 

залучали більше двох-трьох країн. Фінансові обмеження можуть прискорити 

потребу в консолідації 

 

Рис. 2.12. Електронна галузь ОПК країн ЄС [81] 

Подібно до аерокосмічної галузі, оборонна електроніка та ракетні двигуни є 

більш європеїзованими. Транскордонні ЗіП та дво- та багатосторонні спільні 
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підприємства сприяли процесу європеїзації. Структура цієї галузі оборонної 

промисловості та її транскордонні зв’язки показані на рисунках нижче. 

Доцільно більш детально звернути увагу на такому механізмові в складі 

ГВИ в ОПК як договори з поділу ризиків та доходів. Це є договір, за яким витрати 

на розробку нових систем або обладнання розподіляються між основними 

підрядниками та його «партнерами» 

Згідно з цією системою, основні підрядники делегують відповідальність за 

розробку, проектування, розробку та виробництво нової системи, а також 

відповідальність за фінансування витрат на розробку. 

Супутні витрати за своєю суттю є інвестиційними витратами, але в 

бухгалтерському вираженні вони вважаються операційними витратами (існують 

методи активації) 

Витрати окупляються головним підрядником партнерам з розподілом 

ризику у міру реалізації продажів: отже, партнерство також передбачає розподіл 

комерційного ризику 

Отже, для партнера амортизація (та відшкодування) витрат є 

невизначеною як з точки зору суми окупності, так і з точки зору тривалості 

фінансування. Для великих оборонних проектів витрати на розвиток, як правило, 

фінансуються урядами. 

Отже, ОПК розвинених країн має ряд особливостей, які відрізняють їх від 

інших промислових секторів. Це впливає і на їх інституційну конфігурацію. 

Зазвичай, МВМ ОПК має чітку ієрархію, де зверху знаходять найбільші компанії 

(центри МВМ), нижче – 2-3 рівні менших компаній, які виконують функцію 

підрядників/постачальників. Для МВМ ОПК великого значення має контроль за 

торгівлею озброєннями, консолідація в секторі, специфічні угоди щодо 

розподілу ризиків.  

 

Інноваційні параметри розвитку міжнародних виробничих мереж 

оборонно-промислового комплексу 
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Нові технології прискорюють інновації, одночасно усувають деякі бар’єри 

для виходу на ринки оборонної продукції. Завдяки значним оборонним витратам 

ОПК розвинених країн продовжують свою траєкторію зростання. На сьогодні 

для БНП ОПК особливої актуальності набуває пришвидшення життєвого циклу 

розробки та підвищення гнучкості роботи з метою скорочення витрат та часу 

виведення на ринок нової продукції, одночасно посилюючи потенціал співпраці 

з іншими учасниками сектору. 

Слід відзначити, що до Другої світової війни оборонна промисловість для 

впровадження нових досягнень спиралася на комерційні технологічні інновації. 

Уряди вивчали, що є на ринку та як його можна пристосувати для військового 

використання. Наприклад, хоча перший літак з двигуном був винайдений у 1903 

р. братами Райт, ці літаки вперше з’явилися на війні в 1911 р. італійців проти 

турків. Проте широкого поширення використання літаків набуло лише через 

кілька років. Процес впровадження таких технологічних нововведень у 

військових цілях, звичайно, не такий простий, як здається.  

Хоча інноваційні технології оборонної промисловості можуть зайняти 

набагато більше часу, щоб знайти своє місце в галузі, час виходу на ринок має 

вирішальне значення для отримання військової переваги, як і в будь-якій іншій 

галузі. З часів Другої світової війни потік інновацій змінився, зосередившись на 

здійсненні незалежних військових НДДКР замість комерційних.  

Підтвердженням цього є останні дані опитування оборонних компаній. 

Наприклад, у звіті Jabil's Aerospace and Defence Manufacturing Trends 51 % 

виробників зазначає, що більшість інновацій робиться для військового 

використання, а потім застосовується у комерційній сфері. Тому з появою таких 

технологій, як штучний інтелект, доповнена та віртуальна реальність та Інтернет 

речей (IoT), може повернутися історично початкова модель – від комерційної 

сфери до військової. Ці технології рухаються набагато швидшими темпами, ніж 

ОПК здатен їх освоювати, а це означає, що висока ймовірність вищого рівня 

успішності для галузі від адаптації їх для військових цілей, а не намагатися 

очолити інновації. 
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Нині очевидно, що НДДКР відіграють ключову роль у забезпеченні 

національної безпеки країни. Науково-дослідні роботи у розвинених економіках 

створили базу для нових та вдосконалених технологій, що лежать в основі 

широкого спектру їх застосувань. Наприклад, це програми вдосконаленої зброї 

та систем, що забезпечують розвідку, військову медицину та підтримку військ. 

Протягом понад 70 років науково-дослідні роботи, пов’язані з ОПК США, 

забезпечили прорив у ряді галузей, зокрема: комп’ютеризації, зв’язку, мереж, 

супутників, військової авіації, авіаносців, підводних човнів, танків, тактичних та 

стратегічних ракет, ядерної зброї, безпілотників, сучасних матеріалів для 

військових потреб, автономності, тощо. У цілому, ми поділяємо, що інвестиції в 

НДДКР можуть забезпечити суттєві технологічні переваги країні проти 

потенційних супротивників. 

Нижче проаналізуємо динаміку урядового фінансування НДДКР у сфері 

ОПК розвинених країн. Рис. 2.13 демонструє динаміку державних витрат на 

НДДКР в оборонній сфері країн-членів ОЕСР. У цілому за 10 років розмір цих 

витрат збільшився на 20 млрд дол. Помітна нисхідна динаміка до 2014 р, після 

чого бюджетні витрати зростають, особливо після 2015 р.  

 

Рис. 2.13. Бюджетні витрати на НДДКР [149] 

У 2019 р. США витратили понад 69 млрд дол. на НДДКР в оборонній сфері, 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



99 

що в 19,24 рази більше від наступної за ними країною – Пд. Кореєю. Загалом 

США в 5 разів більше витратили на дослідження у порівнянні з усіма іншими 

країнами з нашої вибірки.  

Таблиця 2.3 

10 країн з найбільшими витратами на НДДКР в оборону, 2019 р (млн 

дол) 

Країна Розмір витрат 
США 69037 
Пд. Корея 3586,41 
Німеччина 2006,37 
Великобританія 1965,001 
Туреччина 1518,085 
Японія 1271,21 
Франція 1269,7 
Тайвань 851,538 
Австралія 342,631 
Польща 201,134 
Решта країн 1032,071 
Загалом ОЕСР 83081,15 

Джерело: розраховано на даних ОЕСР [211] 

Аналіз Додатку В. вказує на те, що концентрація витрат у десяти найбільш 

країн зменшується. Якщо в 2017 р. на них припадало понад 90 % витрат, то в 2019 

р. вже 87 %. Це могла спричинити міжнародна нестабільність у світі, відповідно 

потреба забезпечити національну безпеку.  

 

Рис. 2.14. Частка витрат на НДКР для деяких країн [211] 
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Загалом, країни з більшою економікою здатні робити більші інвестиції в 

НДДКР та оборону. Щоб це врахувати, розподілимо витрат оборонного НДДКР 

на ВВП.  

Як бачимо, США є абсолютним лідером і в даному випадку. За ним слідує 

Пд. Корея та Великобританія. Лідери є незмінними і з використанням відносних 

показників. Проте, у порівнянні з результатами аналізу за абсоютними 

значенням, зараз ми маємо ряд країн з невеликою економікою, зокрема Естонію, 

Норвегію та Фінляндію.  

Доцільно також порівняти країни за частками витрат на НДДКР в оборонні 

до загальних державних витрат на розробки.  

Рис. 2.16 демонструє відносну важливість оборонних НДДКР у портфелі 

досліджень та розробок кожної країни. У 2019 р. США виділили 43,5 % 

державних витрат на НДДКР на оборону. Туреччина посіла друге місце за цим 

показником серед країн ОЕСР – 17,3 %. Серед найбільших економік ОЕСР 

Великобританія посіла третє місце (15,2 %); Південна Корея – четверта (15,0 %); 

Франція – шоста (7,5 %); Німеччина – восьма (3,8 %); а Японія – дев’ята (3,5 %). 

 

 

Рис. 2.15. Країни з найвищим співвідношенням НДДКР та ВВП, 2019 
р. [211] 
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Європейський оборонний сектор є одним з найбільш технологічно 

розвинених у світі. Крім того, ЄОА постійно оприлюднює дані щодо його 

технологічного розвитку. Особливий інтерес становлять дані щодо витрат на 

дослідження та технології, які є частиною загальних витрат на НДДКР, що були 

проаналізовані вище.  

Інвестиції в оборонні НДДКР та (їх підгрупу) ДіТ мають важливе значення 

для стійкого розвитку оборонної промисловості та її потенціалу розвивати 

можливості збройних сил наступного покоління. Сукупні європейські інвестиції 

в оборонні НДДКР становлять приблизно 10 млрд. євро. Основна частина 

інвестицій надходить від національних урядів як основних споживачів. Приватні 

інвестиції дуже обмежені і стосуються лише досліджень з нижчим рівнем 

складності або меншою вартістю. Витрати на НДДКР у Європі залишаються 

високо сконцентрованими у шести країнах (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, 

Швеція та Великобританія), на які припадає 95 % інвестицій. На Францію та 

Великобританію припадає більше половини загальної суми, за ними йдуть 

Німеччина, Італія, Іспанія та Швеція. 

 

 

Рис. 2.16. Країни з найвищим співвідношенням витрат на НДДКР в 

оборонні до загальних бюджетних витрат на НДДКР, 2019 р. [211] 
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Отож, у 2019 році витрати на оборонні дослідження і технології (ДіТ) 

склали 1,7 млрд євро. Схожим чином до оборонних НДДКР, оборонні ДіТ 

зазнали скорочення з 2008 р. і знову почали зростати лише в 2017 р. Хоча 

оборонні НДДКР зросли на 13 % порівняно з 2018 р., видатки на науково-

дослідні роботи в галузі оборони все ще залишаються приблизно на 380 млн євро 

нижчі рівня 2007 р. (Рис. 2.17). 

Як наслідок, фінансування, виділене на оборонні ДіТ, залишається 

недостатнім, і держави-члени в сукупності не досягають загального цільового 

рівня – 2 % своїх загальних оборонних витрат на НДДКР. У 2019 р. держави-

члени виділили 0,9 % своїх загальних витрат на оборону на ДіТ проти 0,8 % у 

2018 р. та 0,7 % у 2016 р. 

 

Рис. 2.17. Оборонні витрати на розробки та технології, 2005-2019 рр. [118] 

Зменшення фінансування, концентрація діяльності в декількох країнах і 
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європейської Програми оборонного промислового розвитку (EDIDP), ресурси 

ЄС були вперше виділені на підтримку оборонного сектору. EDIDP та PADR 

спрямовані на активізацію спільних досліджень та розробок, що має вирішальне 

значення для конкурентоспроможності галузі та спроможності підтримувати 

збройні сили за допомогою передових технологій. Разом вони готують грунт для 

повноцінного Європейського оборонного фонду (ЄОФ), який започатковано в 

рамках поточно багаторічного фінансового механізму.  

Відповідно до загальної тенденції щодо витрат на НДДКР, окремі держави-

члени мають лише дуже обмежений прогрес у досягненні базового показника. У 

2019 р. жодна держава-член не досягла визначеної цілі, лише 4 держави-члени 

витратили більше 1 % від своїх загальних витрат на оборону саме на ДіТ. 

 Це вказує на те, що основні зусилля країн в оборонній сфері націлені на 

заповнення існуючих прогалин у потенціалі, а не на його розвитку у 

відповідності з потенціаними майбутніми вимогами. Для порівняння у 2016 р. 3 

держави-члени витратили понад 1 % загальних витрат на оборону на ДіТ. Це не 

відповідає рівню витрат 2007 р., коли 2 держави-члени досягли контрольного 

показника, а ще 3 держави-члени витратили понад 1 % (Рис. 2.19).  

 

 

Рис. 2.18. Оборонні ДіТ як частка сукупних витрат на оборону [118] 

Незважаючи на те, що з 2017 р. було досягнуто певного незначного 
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прогресу, за останні роки не прослідковується суттєва позитивна тенденція 

зростання. Для того, щоб змінити цю тенденцію та зміцнити Європейський ОПК, 

а також розвинути стратегічну автономію ЄС, державам-членам запропоновано 

збільшити частку витрат, пов’язаних з ДіТ в оборонних бюджетах як частину 

виконання колективних контрольних показників, задля розвитку 

обороноздатності на національному рівні та на рівні ЄС. Це зазначено в 

рекомендаціях звіту CARD 2020 р. [209], затвердженого міністрами оборони 

наприкінці листопада 2020 р. 

 

 

Рис. 2.19. Еволюція досягнення цільового показника витрат на 

оборонні ДіТ в ЄС [118] 
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зменшились приблизно на 320 млн євро (Рис. 2.20. Європейські спільні витрати 

на ДіТ в оборонній сферіРис. 2.20). 
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держави-члени виділили 8,5 % своїх загальних витрат на ДіТ в галузі оборони на 

спільні науково-дослідні проекти з іншими державами-членами. Цільового 

показника в цьому напрямі фінансування наукових розроботк вЄС акож було 

досягнуто лише один раз у 2008 р., коли вони виділили 22 % витрат на 

європейські спільні науково-дослідні проекти. Ця частка досягла рекордно 

низького рівня в 2019 р. Навіть якщо сюди додати кошти в рамках Підготовчих 

дій з оборонних досліджень (PADR), які становлять 25 млн євро для 

європейських спільних дослідницьких оборонних програм у 2019 році, частка 

досягне лише близько 10 %. Отже, державам-членам доведеться витратити 

приблизно на 190 млн євро більше на цей напрям, щоб досягти колективного 

рівня 20 %.  

 

Рис. 2.20. Європейські спільні витрати на ДіТ в оборонній сфері [118] 
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конкурентоспроможність галузі завтра. 

У той же час, скорочення внутрішніх ринків збільшило значення експорту 

для європейських галузей. Насправді, враховуючи високі витрати на НДДКР для 

багатьох оборонних систем, певні обсяги виробництва необхідні для 

підтримання промислових можливостей, необхідних для оснащення 

європейських збройних сил за доступними цінами та підтримання певної міри 

стратегічної автономії у критичних технологіях. 

Далі здійснимо аналіз витрат на НДДКР в межах секторів ОПК. 

Аерокосмічна галузь є одним з лідерів в цьому напрямку. Як бачимо з Рис. 2.21. 

витрати за три останні роки зростали – з 29,8 до 32 млрд дол. Середній темп 

приросту 5 % за два роки.  

 

Рис. 2.21. Сукупні глобальні витрати на НДДКР в аерокосмічній 

галузі, 2017-2019 рр. [80] 
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3 млрд дол. США. 

 

 

Рис. 2.22. Aerospace and defense companies with the highest spending on 

research and development (R&D) in 2019 (in billion U.S. dollars) [80] 

 

У іншої компанії з аерокосмічного сектору динаміка наукових витрат 

відрізняється (Рис. 2.24). Помітна U-подібна форма інвестування: падіння з 2005 

р. до 2011 р, після чого стабільне зростання до 2019 р. включно. Але Lockheed 

Martin в 2019 р. витратив в 2,2 рази менше від Boeing. Пояснити це можна тим, 

що у останньої компанії значна частка бізнесу не в ОПК. 

 

 

Рис. 2.23. Boeing: витрати на НДДКР, 2001-2019 рр. [80] 
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Рис. 2.24. Lockheed Martin: витрати на НДДКР, 2002-2019 рр. [80] 

 

Рис. 2.25. Airbus Group: витрати на НДДКР, 2010-2019 рр. [80] 
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конкурентів. Вона практично 10 років підряд демонструє зростання кількості 

патентів. Максимум досягнуто в 2019 році з 1433 од. Airbus та Lockheed Martin 

демонструють зменшення кількості нових патентів. Для європейського концерну 

таку ситуацію можна пояснити його орієнтацією на ринок ЄС. BAE Systems та 

Raythenon є прикладами стійкості в цьому показнику, але остання компанія 

реєструє в середньому вдвічі більше щороку. Компанія Honeywell International 

характеризується U-подібною кривою кількості зареєстрованих патентів з цей 

період. В 2019 р. вона майже наздогнала Boeing, зареєструвавши 1295 штук. 

Стабільність у кількості зареєстрованих нових патентів демонструє і компанія 

Thales.  

 

Рис. 2.26. Кільсть виданих патентів в США в розрізі компаній ОПК, 
2010-2019 рр. [80] 

 

Отже, ми проаналізували динаміку витрат на НДДКР та кількості патентів 

отриманих цими компаніями. Усі компанії мають специфічні риси щодо обох 

величин. Доцільно було б також дослідити, чи впливають витрати на наукові 

результати, а також, що є залежною змінною а що незалежною. Ми додатково 

сформували наступний масив даних. 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

Boeing  Airbus BAE Systems Honeywell
International

Raytheon Thales Lockheed Martin

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



110 

Таблиця 2.4 

Масив для економетричного аналізу 
 

Boeing Airbus BAE Systems Honeywell International Raytheon Thales Lockheed Martin 
 

P Ex P Ex P Ex P Ex P Ex P Ex P Ex 

2010 658 4 121 461 2,94 90 973 1 074 2 146 205 625 90 459 298 340 

2011 704 3 918 179 3,15 177 1 041 1 003 2 093 321 625 103 507 296 165 

2012 679 3 298 532 3,14 150 1 138 1 047 2 040 401 451 187 554 346 171 

2013 798 3 071 612 3,12 146 1 037 961 1 987 400 465 226 612 332 190 

2014 911 3 047 717 3,39 167 1 343 1 031 1 892 382 500 179 641 263 220 

2015 975 3 331 425 3,46 204 1 263 746 1 856 316 706 162 692 220 263 

2016 1 052 4 626 375 2,97 170 1 416 820 1 864 369 725 155 736 190 332 

2017 1 171 3 179 362 2,81 154 1 576 1 036 1 835 336 700 178 802 171 346 

2018 1 224 3 269 137 3,22 189 1 500 991 1 809 292 841 200 839 165 296 

2019 1 433 3 219 622 3,86 196 1 500 1 295 1 556 398 732 209 887 340 298 

Р- кількість патентів, Ех – витрати на НДДКР 

Як бачимо, наші обидві змінни є нормально розподілені.  

Таблиця 2.5 

Перевірка нормальності розподілу 

Exp: P 
Тест Доурніка-Гансена (Doornik-Hansen) = 
36,6318, з р-значенням 1,11044e-008 
 
 W-статистика Шапіро-Уїлка = 0,861129, з р-
значенням 1,53541e-006 
 
 Тест Лілліфорса (Lilliefors) = 0,173685, з р-
значенням ~= 0 
 
 Тест Жарка-Бера (Jarque-Bera) = 17,0309, з р-
значенням 0,00020035 
 

 Тест Доурніка-Гансена (Doornik-Hansen) = 
37,7674, з р-значенням 6,29374e-009 
 
 W-статистика Шапіро-Уїлка = 0,850517, з р-
значенням 6,9596e-007 
 
 Тест Лілліфорса (Lilliefors) = 0,212648, з р-
значенням ~= 0 
 
 Тест Жарка-Бера (Jarque-Bera) = 10,7012, з р-
значенням 0,00474526 

Джерело: розраховано автором 

 

Перед оцінкою регресії, використаємо тест Грейнджера на причинно-

наслідковий зв’язок між змінними. Результати представлено нижче.  

Таблиця 2.6 

МНК, на базі спостережень 2010-2019 (T = 67) 
Залежна змінна: Exp 

 

  Коефіцієн
т 

Ст. 
Похибка 

t-
статисти

ка 

p-значення  
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const 3975,77 426,472 9,322 <0,0001 *** 
P_1 −0,229879 0,549731 −0,4182 0,6773  
P_2 −1,45157 0,488217 −2,973 0,0042 *** 
P_3 −1,76542 0,400098 −4,412 <0,0001 *** 
Exp_1 −0,881416 0,176405 −4,997 <0,0001 *** 
Exp_2 −0,332371 0,199096 −1,669 0,1002  
Exp_3 0,214399 0,172063 1,246 0,2176  

 
Середнє зал. змін.  1158,179  Ст. Відх. зал. змін.  1106,922 
Сума кв. залишків  34039642  С.П. регресії  753,2114 
R-квадрат  0,579073  Скориг. R-квадрат  0,536980 
F(6, 60)  13,75710  Р-значення (F)  9,28e-10 
Лог. Правдоподібн. −535,2034  Крит. Акайке  1084,407 
Крит. Шварца  1099,840  Крит. Хеннана-Куїнна  1090,514 
параметр rho  0,158341  h-стат. Дурбіна        NA 

Джерело: розраховано автором 

Ми використали по 3 лагові значення для обох змінних. Як бачимо, ми не 

можемо чітко визначити причинний зв'язок. Якщо аналізувати результати, то 

кількість патентів через 2 періоди впливає на витрати, а витрати впливають у 1 

та 2 періодах. 

Таблиця 2.7 

 МНК, на базі спостережень 2010-2019 (T = 67) 
Залежна змінна: P 

 

 Коефіцієн
т 

Ст. 
Похибка 

t-
статисти

ка 

p-значення  

const 1041,13 152,566 6,824 <0,0001 *** 
Exp_1 −0,124071 0,0631072 −1,966 0,0539 * 
Exp_2 −0,168980 0,0712249 −2,372 0,0209 ** 
Exp_3 0,0960645 0,0615542 1,561 0,1239  
P_1 −0,0561213 0,196661 −0,2854 0,7763  
P_2 −0,341572 0,174655 −1,956 0,0552 * 
P_3 −0,300081 0,143132 −2,097 0,0403 ** 

 
Середнє зал. змін.  480,5405  Ст. Відх. зал. змін.  363,2337 
Сума кв. залишків   4356351  С.П. регресії  269,4547 
R-квадрат  0,499727  Скориг. R-квадрат  0,449700 
F(6, 60)  9,989106  Р-значення (F)  1,25e-07 
Лог. Правдоподібн. −466,3310  Крит. Акайке  946,6621 
Крит. Шварца  962,0949  Крит. Хеннана-Куїнна  952,7689 
параметр rho  0,081470  h-стат. Дурбіна        NA 

Джерело: розраховано автором 
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Виходячи зі значень інформаційних критеріїв, будемо аналізувати вплив 

витрат на кількість патентів. Оскільки, такий аналіз є більш логічним. У додатку 

Д представлено наші проміжні розрахунки, де ми підбирали значущі 

коефіцієнти. Фінальна модель представлена нижче. 

Таблиця 2.8 

 
МНК, на базі спостережень 2010-2029 (T = 67) 

Залежна змінна: P 
 

  Коефіцієнт Ст. 
Похибка 

t-
статистик

а 

p-значення  

Exp 0,269691 0,0167109 16,14 <0,0001 *** 
Exp_1 0,109104 0,0146913 7,426 <0,0001 *** 
Exp_3 0,0452377 0,0237063 1,908 0,0610 * 
P_3 0,146850 0,0677508 2,168 0,0340 ** 

 
Середнє зал. змін.  480,5405  Ст. Відх. зал. змін.  363,2337 
Сума кв. залишків   1595430  С.П. регресії  160,4143 
Нецентрований R-
квадрат 

 0,934017  Центрований R-квадрат  0,816785 

F(5, 62)  175,5282  Р-значення (F)  3,15e-35 
Лог. Правдоподібн. −432,6806  Крит. Акайке  875,3612 
Крит. Шварца  886,3846  Крит. Хеннана-Куїнна  879,7232 
параметр rho  0,003696  Стат. Дурбіна-Уотсона  1,984277 

Джерело: розраховано автором 

 

Ми отримали значущі коефіцієнти: 2 на рівні менше 1 %, 1 коефіцієнт на 

рівні менше 5 %, 1 – на рівні менше 10 %.  

Коефіцієнт детермінації вказує на сильний зв’язок у фінальній моделі. 

Нецентрований коефіцієнт на рівні 0,93, центрований – 0,81.  

Виходячи зі значення F статистики, модель загалом є адекватною та 

значущою.  

Статистика Дурбіна-Уотсона вказує на відсутність автокореляції залишків. 

Це також підтверджує графік розподілу залишків (Рис. 2.27). 
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Рис. 2.27 Q-Q графік залишків моделі 

В результатів ми отримуємо таке регресійне рівняння: 

 
^P =  + 0,270*Exp + 0,109*Exp_1 + 0,0452*Exp_3 + 0,147*P_3        (2.1) 

  (0,0167)               (0,0147)           (0,0147)              (0,0237)             (0,0678) 

 
T = 67, R-квадрат = 0,934 

(стандартні похибки у дужках) 
Таким чином, кількість зареєстрованих патентів прямо залежить від витрат 

на НДДКР в тому ж році, в (t-1) (t-3) періоди, а також кількості патентів в (t-3) 

періоді.  

Цікавим для аналізу є дільність мереж досконалості, які стали важливими 

рушіями інновацій в оборонній промисловості ЄС. Разом із кластеризацією вони 

можуть дозволити МСП досягти критичної маси, підвищити свою видимість на 

ринку ЄС та здатність конкурувати на міжнародних ринках. Однак стратегії, що 

сприяють розвитку регіональних кластерів, як правило, керуються та 

фінансуються регіонами, для яких оборона не є прямим пріоритетом. Більше 

того, нинішній роздроблений стан оборонної промисловості Європи обмежує 

потенціал для більш транскордонних мереж та не сприяє розширенню 

міжнародної співпраці між такими кластерами. 

В умовах розвитку Індустрії 4.0 та в контексті значення інновацій для 

МВМ оборонного сектору важливого значення набуває оцінка впливу проривних 

інновацій. Як ми вже згадували на початку, економічний та технологічний 
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розвиток за останні десятиліття поступово змінив сектор оборонного 

виробництва. Внаслідок міждержавної конкуренції за ефективність систем 

озброєнь та експоненціальний прогрес у техніці, складність основних військових 

платформ різко зростала протягом останніх 50-рр. Характерною особливістю 

сектору ОПК протягом останнього десятиліття є те, що операційна потреба у 

безперебійному та одночасному функціонуванні різних платформ – як частин 

«системи систем» (вузлів, датчиків, вогневих точок, тощо) – додала нові рівні 

складності, які в кінцевому підсумку зробили виробництво зброї складним 

процесом. 

 

Рис. 2.28. Порівняння інноваційних компаній та кластерів 
інноваційних компаній [79] 

Іншою особливістю є те, що програмне забезпечення оборонних систем за 

своїм значенням починає переважати над технічною складовою. У всіх сучасних 

вдосконалених системах зброї програмне забезпечення вже нараховує мільйони 

рядків коду. З різким зростанням доступності оцифрованої інформації, з одного 

боку, та впровадженням роботизованих систем, з іншого (і, отже, пов’язаною з 

цим потребою в об’єднанні з іншими пілотованими та безпілотними системами), 

програмне забезпечення відіграватиме більше значення. 

Зростаюча мініатюризація процесорів та експоненціальне збільшення їх 
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потужності разом із постійним зростанням витрат на НДДКР поступово 

змінювали взаємозв’язок між військовою та комерційною технологіями. 

Комерційна галузь в даний час є основним джерелом технологічних 

нововведення і, отже, головний виклик стосується питання інтеграції 

комерційних інновацій в ОПК. 

Вказані тенденції мають значний вплив на дослідження, виробництво 

озброєнь та їх закупівлю.  

По-перше, можливості системної інтеграції, необхідні для подолання 

різкого зростання технологічної складності, що спостерігався протягом останніх 

десятиліть, що є основним джерелом конкурентних переваг для БНП, стає все 

важче розробляти та підтримувати. В результаті ринки з найбільшим 

потенціалом, такі як реактивні винищувачі або підводні човни, характеризуються 

продовженням концентрації, і я к наслідок конкуренція стає сильнішою. «Друга 

ера машин» з її акцентом на ефективності мереж та зменшені граничної віддачі, 

швидше за все, посилить ці тенденції, а отже, ще більше розширить лідерство 

новаторів, надаючи їм перевагу першопрохідця.  

По-друге, збільшення корисного навантаження (наприклад, ракет або 

датчиків) відбувається значно швидше, ніж платформ (таких як літаки або 

військові кораблі). Зосередження уваги на корисному навантаженні вимагає 

модульних конструкцій основних систем озброєнь та конкурентного ринку 

корисного навантаження, що, в свою чергу, можливе завдяки загальним 

стандартам та гармонізації інтерфейсів. 

По-третє, внаслідок високого рівня інновацій комерційні компанії або 

нетрадиційні постачальники можуть швидше запропонувати рішення для 

оперативних потреб збройних сил. Поява дистанційно керованих літаків за 

останні два десятиліття та недавній успіх SpaceX на ринку космічних запусків – 

це два важливих випадки для ОПК. По-перше, комерційні ринки можуть сприяти 

інноваціям та приносити економію, але не обов’язково вирішувати всі операційні 

потреби або проблеми, пов’язані з придбання та виробництво зброї через питання 

іміджу та прав на інтелектуальну власність.  
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Важливим наслідком сказаного є розвиток кооперації в ОПК між 

компаніями та країнами. Співпраця є важливою складовою розвитку оборонної 

сфери, але вона може відбуватися лише серед партнерів, які мають спільні цілі, 

фінансові та технологічні можливості. Таким чином, координація є обов'язковою 

умовою для створення шляхів співпраці, особливо, коли країни обираю 

траєкторію розвитку – повний спектр озброєнь, нішевий потенціал, 

багатофункціональні системи, одно функціональні чи модульні системи 

озброєнь. У цього контексті, НАТО та Європейське оборонне агентство (ЄОА) 

служать цій меті та допомагають країнам та компаніям спільно задовольняти свої 

потреби або доповнювати свої активи. 

Враховуючи сучасні зміни в технологіях, традиційне багатонаціональне 

співробітництво у виробництві озброєнь, ймовірно, залишатиметься 

найефективнішим рішенням для розробки сучасних складних програм 

озброєння, таких як платформи для одного роду військ або традиційних систем 

озброєнь. Це також може бути життєздатним рішенням для мінілатеральних 

програм, в яких беруть участь країни з інтегрованими оборонними компанії 

(наприклад, MBDA та Airbus, Thales та Leonardo). В інших випадках, на нашу 

думку, це може не працювати. 

Наприклад, надзвичайно вдосконалені військові платформи демонструють 

високий рівень технологічної складності, що не дає можливості суттєво 

передавати технологічні ноу-хау серед партнерів. Це збільшує ризики закупівель, 

пов’язані з багатонаціональною співпрацею у галузі озброєнь, оскільки деякі 

партнери можуть не мати необхідного технологічного потенціалу для участі у 

цьому підприємстві. Збереження поточної технологічної динаміки вимагатиме 

або транснаціональної консолідації оборонної промисловості на рівні компаній-

системних інтеграторів або ієрархічних промислових партнерств, щоб діяльність 

системної інтеграції концентрувалася в одній компанії, тоді як компанії (з інших 

країн) працюють як субпідрядники. Обидва варіанти є економічно та 

індустріально ефективними, але політично суперечливими, оскільки особливо 

європейські країни можуть не погодитися ні з втратою впливу на свою галузь, ні 
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зі зниженням її значення.  

Можливим рішенням цієї дилеми є європейське фінансування НДДКР. 

Системи зброї еволюціонують через покоління: від бойових винищувачів 

третього покоління, таких як Tornado Panavia, до четвертого покоління 

Eurofighter Typhoon, до п’ятого покоління F-35 / Lightning II Joint Strike Fighter. 

Кожне покоління вимагає фінансування НДДКР, щоб зробити технологічний 

стрибок уперед (переважно щодо архітектурних змін). Після цього 

розпочинається виробництво. Дебати про оборонну промисловість у США 

висвітлюють два важливі аспекти у цій перспективі. По-перше, хоча консолідація 

галузі може порівняно добре слугувати справі ефективності, її ефекти є більш 

неоднозначними, коли справа стосується інновацій. По-друге, дані як з 

невійськового (ПК, галузі з виробництва обладнання для фотолітографічного 

вирівнювання), так і з військового секторів (промисловість бойових 

винищувачів) показують, що, коли продукція переходить від одного покоління 

до іншого, діючі держави часом борються за збереження їх позиції на ринку, 

оскільки вони не володіють технологічним ноу-хау, необхідним для нових 

архітектурних конструкцій. 

Комерційні технології пропонують важливі можливості. Однак вони також 

представляють значні виклики. Дві особливо заслуговують на увагу. На етапі 

досліджень і технологій (R&T) та на початку етапу R&D існуючі режими 

інтелектуальної власності не захищають довгострокові комерційні інтереси 

комерційних фірм або цивільних дослідницьких лабораторій, тим самим 

стримуючи їх від приєднання до оборонних програм. На рівні продукту як діючі 

норми закупівель, так і працівники закупівельних департаментів Міністерств 

оборони не готові до роботи з комерційною технологією, здебільшого через її 

відмінності від військової техніки (від часових циклів до її специфічних 

особливостей). 

Міжнародний досвід, особливо США та Японії, показує, що підготовка 

закупівельників для роботи з комерційними технологіями надзвичайно важлива. 

Ініціативи в ЄС в цьому плані є недостатніми, обмеженими та не 
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координованими. Інституції ЄС можуть втрутитися, щоб сприяти координації, 

гармонізації, співпраці та інтеграції у цій галузі.  

Таким чином, інновації є важливим чинником трансформації оборонного 

сектору. В умовах поточної технологічної динаміки ОПК може повернутися до 

початкової моделі впровадження інновацій – адаптовувати інновації, які виникли 

в комерційному секторі.  

 

Фінансова складова механізму міжнародних виробничих мереж 

оборонно-промислового комплексу 

 

Сучасні МВМ не можуть функціонувати без дієвої фінансової складової, 

яка забезпечує виробництво, маркетинг та збут продукції на міжнародних 

ринках. На практиці доведено факт, що врахування специфіки фінансових 

процесів дозволяє успішно координувати потоки товарів, послуг та грошей між 

окремими елементами МВМ. Отже, фінансова підсистема стала невід’ємною 

складовою забезпечення ефективності усієї виробничої мережі. Нижче звернемо 

увагу на специфіку продукції ОПК, про що йшла мова в 2.1, і відповідно 

зосередимося на аналізі особливостей фінансування поточних витрат та 

довгострокових інвестицій оборонних компаній.  

На Рис. 2.29 подано узагальнену схему генерування та розподілу 

фінансових потоків в оборонній сфері. Найчастіше розробка нових продуктів у 

цьому секторі є наслідком попиту та відповідних замовлень. Оскільки, 

головними клієнтами ОПК є уряди, то оборонні компанії формують значну 

частину своїх доходів за рахунок державного фінансування після тендерів, які 

мають свої особливості в розрізі країн, але в цілому забезпечують БНП (головним 

підрядникам) постійні фінансові надходження.  

У додатку Г. представлено головні фінансові показники глобального 

оборонного сектору (на основі даних 200-300 найбільших компаній), а також 

деякі показники в розрізі самих компаній. Помітно, що у 2020 р. найбільші 

компанії зі списку не мали прямого зв’язку між капіталізацією та доходом 
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компанії. Найбільший дохід був у Lockheed Martin Corporation та Airbus SE. 

Найвища капіталізація у The Boeing Company та Raytheon Technologies 

Corporation [80].  

 

 

Рис. 2.29. Схема фінансових потоків в МВМ ОПК3 

 

Варто звернути увагу на виявлений факт, що фінансові показники усього 

сектору демонстрували зростання до 2019 р., потім – зменшення. Тобто, до 

проблем з постачанням складових внаслідок локдауну. Виключенням є лише 

група показників, що характеризують маржинальність. Динаміка сукупного 

доходу була низхідною до 2019 р, але демонструвала зростання в 2020 р.  

 У цілому в ОПК доступ компаній в межах МВМ до фінансування 

варіюється в залежності від характеристик конкретної компанії: розмір (великі 

фірми мають кращий доступ до капіталу), форма власності (державні компанії 

мають ширший доступ до ринків капіталу) та особливості оплати між клієнтами 

та постачальниками. Для проведення аналізу фінансових аспектів 

функціонування МВМ в ОПК автором було розглянуто вибірку компаній, 

включаючи найбільші БНП та їх постачальників (компанії 2 та 3 рівнів).  
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Рис. 2.30. Ключові фінансові показники глобального оборонного 
сектору [77] 

Загалом найбільші оборонні компанії отримують вигоду від наявності 

контрактного фінансування та прямих державних інвестицій у військову 

продукцію. Субпідрядники верхнього рівня, зважаючи, що це є комерційні 

компанії, фінансування більшої частини своїх потреб у капіталі отримують за 

рахунок нерозподіленого прибутку та ринків капіталу. Субпідрядники 

фінансують операції за рахунок поєднання авансових платежів від основних 

підрядників та внутрішніх грошових потоків. На рівні основних підрядників 

існує практика отримання від уряду авансового фінансування за контрактом, яке 

надається субпідрядникам. Однак такі механізми фінансування адміністративно 

є складними для основних підрядників та є джерелом фінансових ризиків. 

Аналіз практики функціонування найбільших оборонних компаній 

свідчить, що фінансування субпідрядників (наприклад, поетапне фінансування 

за контрактом або бюджетування інвестицій в оснащення) використовується 

лише в тому випадку, якщо головний підрядник отримує перевагу (наприклад, 

коли товар з високим попитом доступний лише у невеликого, 

недокапіталізованого постачальника або коли постачальник «критичної» 
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продукції має фінансові негаразди).  

Практика фінансування робочого та інвестиційного капіталів визначається 

більше специфікою того, як компанії отримують платежі від своїх клієнтів, ніж 

тим, який військовий товар вони пропонують. Хоча саме товар фірми визначає 

розмір та часові атрибути її фінансових потреб, чинниками, що обумовлюють 

потреби у фінансуванні, є тривалість контрактів із клієнтами та конкретні 

послуги чи товари, які надаються у комплекті. Для нашого аналізу візьмемо один 

з напрямів аерокосмічної галузі, який динамічно розвивається – безпілотні 

повітряні системи. Для них кінцевим замовником є уряд, який купує систему 

через низку контрактів, що охоплюють НДДКР, виробничі закупівлі та 

потенційне забезпечення. Уряд платить основному підряднику за контрактами, 

які передбачають відшкодування витрат або фіксовану ціну, або їх поєднання. Ці 

контракти можуть включати різні виплати за контрактом – від авансових 

платежів до кредитних гарантій. Підрядники у сфері ОПК, які продають зброю 

через механізм «іноземних військових продажів» (ІВП, Foreign Military Sales 

(FMS)), часто отримують свої доходи авансом. Як варіант, якщо підрядник 

продає іншим приватним замовникам, йому можуть не запропонувати контракти 

з компенсацією для НДДКР або з поетапним фінансуванням [190]. 

Наприклад, відносини для субпідрядників першого рівня (нижче в 

організаційному механізмі МВМ ОПК) мають виключно тип «бізнес-бізнес». 

Вимоги Положення про Федеральні закупівлі у США (Federal Acquisition 

Regulations, FAR) можуть стосуватися багатьох субпідрядників, проте транзакція 

контролюється приватними фірмами. Більшість компаній у сфері ОПК 

фінансують розробки нових видів озброєнь, закупівлю обладнання та 

необхідного операційного капіталу за власні кошти. У більшості випадків це 

фінансування здійснюється за рахунок нерозподіленого прибутку, позик 

комерційних банків або продажів цінних паперів на ринках капіталу. 

Слід назвати декілька причин, які пояснюють превалювання фінансування 

власних потреб в капіталі, замість того, щоб шукати фінансування від замовника, 

зокрема: 
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 Операції між компаніями простіші без додавання контролю за 

виконанням контракту, необхідного для складних форм фінансування. 

 Продавці віддають перевагу чіткому збереженню будь-якої 

інтелектуальної власності, пов’язаної з товаром, а збереження інтелектуальної 

власності може бути більш суперечливим, якщо йдеться про авансове 

фінансування від клієнтів. 

 Фінансування постачальників не є головним видом діяльності 

клієнтського набору можливостей, що створюють вартість, а тому може накласти 

додатковий фінансовий ризик для виробника. 

У порівнянні з фінансовими вимогами підрядників нижчих рівнів, головні 

компанії виробники зі сфери ВПК не потребують фінансування значної частини 

витрат на розробку продукції, якщо є механізм контрактів на НДДКР для оплати 

цих витрат. Уряди також фінансують закупівлю необхідного обладнання в 

рамках контракту на розробку. Як уже зазначалося, уряди фінансують витрати 

підрядника на операційний капітал за рахунок авансових закупівель, проміжних 

платежів та виплат за результати діяльності. Отже, основні підрядники мають 

порівняно малу частку боргу в структурі власного капіталу у порівнянні з іншими 

промисловими компаніями. 

Якщо головним замовником є уряд, то загальноприйнятою практикою є 

використання відносно низької вартості капіталу та фінансування підрядників в 

обмін на меншу вартість. В даний час у США в Додатку до Правил федеральних 

закупівельу сфері оборони (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, 

DFARS) надано вказівки щодо узгоджених таких виплат за контрактами для 

компаній. Вказівки стосуються контрактів із фіксованою ціною, при яких 

проміжні платежі мають бути на два відсоткові пункти нижчими за ті, що не 

мають таких виплат. Таким чином, фінансування, що надається урядом, не 

позбавлене витрат для підрядника. Наприклад, певний абстрактний контракт А з 

проміжними платежами приносить 10 % доходу та 15 % повернень на вкладений 

капітал підрядника. Контракт Б за тим самим товаром, який не передбачає 

проміжні виплати, приносить 12 % доходу. 
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Положення про федеральні закупівлі дозволяє, проте не вимагає, щоб 

основні підрядники робили запит в уряді на використання механізму проміжних 

виплат для своїх постачальників (підрядників нижчого рівня). У такому випадку 

головні компанії стають «транзитними» для виплати, і уряд має пряме часткове 

право власності на незавершену роботу субпідрядника. Головна компанія може 

отримати авансовий платіж від імені свого постачальника, але повинна сплатити 

йому протягом 30 днів з моменту отримання запиту. Доцільно зауважити, що 

головний підрядник може отримувати проміжні виплати на основі понесених 

витрат субпідрядника, але лише на основі суми, яку потрібно сплатити. Таким 

чином, якщо уряд стягує з головного свого підрядника 2 відсоткові пункти 

контрактних витрат на фінансування, то очікується, що ця компанія домовиться 

про подібні або кращі ціни зі своїми постачальниками [120]. 

У цій частині нашого дослідження висуваємо такі гіпотези:  

H1: фінансова звітність компаній на різних рівнях МВМ буде суттєво 

різнитися.  

Н2: Головні оборонні БНП мають відносно низькі вимоги до операційного 

фінансування та вищий рівень готівки, доступних для інвестицій або виплат 

акціонерам, порівняно з фірмами з інших секторів.  

Для перевірки цих гіпотез ми обрахуємо певні показники, які 

характеризуватимуть джерела та використання фінансування компаніями на 

різних рівнях МВМ. У нашому випадку компанії потребують фінансування, 

головним чином, для інвестування в нові оборонні продукти, робочий капітал, 

виплати акціонерам, а також для поглинань.  

Розробка нової оборонної техніки знаходить відображення у фінансовому 

звіті компанії про прибутки та збитки, якщо це суттєво впливає на її фінансові 

результати. Ми очікуємо, що головні компанії МВМ матимуть відносно високий 

рівень профінансованих замовником витрат на НДДКР. Загалом витрати на 

НДДКР пов’язані з діяльністю, яка вплине на дохід у майбутніх періодах. Тому, 

в більшості випадків, компанії асоціюють витрати, спрямовані на отримання 

майбутніх доходів, саме з НДДКР. Також варто відзначити, що ці витрати 
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зазвичай не фінансувалися покупцями. Спонсоровані клієнтами НДДКР 

обліковувалися у собівартості реалізованих товарів, оскільки дохід за 

відрахуванням витрат також фіксувався в той самий період. Таким чином, 

витрати на НДДКР є відносно хорошим показником потреби компанії в капіталі. 

Капітальні витрати також будуть нижчими для оборонних БНП, ніж для 

промислових компаній. Ключова відмінність полягає в унікальному 

устаткуванні, розробку та створення якого уряди безпосередньо фінансують. 

Оборотний капітал визначається як короткострокові активи за 

вирахуванням короткострокових зобов'язань, але, з точки зору важливих 

операційних рахунків – дебіторська заборгованість плюс незавершене 

виробництво та запаси готової продукції за вирахуванням кредиторської 

заборгованості. Дебіторська заборгованість являє собою ту частину доходу 

фірми, яка не була сплачена. Кредиторська заборгованість – це рахунки-фактури, 

які фірма ще не сплатила. 

Значна частина найбільших оборонних підприємств виставляють рахунки 

до сплати після завершення роботи й отримують 80-95 % витрат на основі 

отриманих результатів. В деяких випадках компанії можуть розпочати 

обліковувати виручку на основі завершених та оплачених етапів проекту. Решта 

суми виплачується, коли предмет договору доставляється та приймається 

урядом. 

Очікується, що компанії використовують фінансові ресурси в роботі  або 

повертають їх акціонерам як викуп акцій чи дивіденди. Вибір залежить від того, 

яка дія принесе найбільший прибуток власникам компанії. Фірми також можуть 

використовувати готівку для зменшення боргу. 

Фінансова звітність також буде використана для аналізу тенденцій та 

характеру потреб у фінансуванні капіталу на різних рівнях МВМ. Для цього 

використано базу даних фінансової звітності в CapitalIQ [80] і порівняли 

фінансові показники для різних рівнів. Показники, розроблені для виявлення 

характеристик фінансування різних рівнів МВМ, отримані шляхом нормалізації 

даних та відповідних розрахунків саме на основі фінансової звітності компаній 
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на різних рівнях з нашої вибірки. Фінансові показники подібних фірм об’єднанні 

у репрезентативні індекси, щоб полегшити порівняння та згладити коливання 

між окремими фірмами.  

Показники витрат та грошових коштів нормалізовано на основі 

відсоткового співвідношення до доходу. Показники з використанням готівки 

також нормалізовані як відсоток від операційного грошового потоку. 

Нормалізація даних в такий спосіб дозволила безпосередньо порівнювати 

індекси для компаній з різних рівнів МВМ. Використання індексів дозволило 

подолати ідіосинкразії порівняння окремих фірм, де показники однієї фірми 

можуть відображати, що вона набагато ефективніша за своїх конкурентів. 

Індекси дозволили згладити відмінності в операційній ефективності між фірмами 

і просто врахувати технічні відмінності в експлуатаційних характеристиках між 

галузями та рівнями МВМ.  

Чотири коефіцієнти були побудовані для компаній, представлених у 

Таблиця 2.9. Індекс для головних оборонних БНП включає компанії, які 

переважно фінансуються урядом за контрактами. Ми не включали компанії, такі 

як Boeing, оскільки їх діяльність у невійськовій сфері значно більша, що суттєво 

спотворює показники. Індекс субпідрядників складається з компаній, які мають 

поєднання основних контрактів та субпідрядів з урядом та комерційних продажів 

невійськовим промисловим споживачам. 

 Наша вибірка розділена на дві підгрупи: підсистеми та компоненти. Рівень 

підсистем складається з компаній, які мають поєднання основних контрактів та 

субпідрядів для інтегрованого обладнання рівня підсистем, такого як датчики та 

авіоніка. Сюди також входять фірми з виробництва електроніки. Наступний 

рівень МВМ – компоненти – складається з фірм, які здебільшого мають підрядні 

контракти на виготовлення компонентів, що використовуються найбільшими 

компаніями для побудови оборонних системи. Наприклад, Precision Castparts 

виливає шасі, які Heroux-Devtek використовує для виготовлення готових систем 

шасі. Не зовсім зрозуміло, що такі спеціалізовані ливарні займають третій рівень 

у МВМ, оскільки в деяких випадках вони мають довгострокові угоди з 
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головними компаніями. Іноді головні підрядники навіть укладають 

довгострокові угоди з фірмами, які постачають спеціальні метали для ливарів. 

Таблиця 2.9 

Перелік компаній, фінансова звітність яких використана для 

розрахунків 

Джерело: складено автором на основі [80] 

 

У тТаблиця 2.10 представлено обраховані нами фінансові коефіцієнти 

використання оборотного капіталу для компаній з різних рівнів МВМ. Ці 

показники опосередковано показують, як фірми фінансують свої оборотні 

кошти. Фірми, які мають однакову фондоємність і фінансують самостійно 

більшу частину своїх потреб у капіталі, матимуть вищі витрати на розробку 

продукції та робочий капітал, ніж фірми, які використовують фінансування від 

клієнтів. Порівняння показує, що головні постачальники витрачають менше (як 

відсоток від доходу), на нові продукти у вигляді НДДКР та капітального 

обладнання, ніж компанії нижчого рівня. Цей результат підтверджує гіпотезу, що 

 
4 Компанія була викуплена 9 травня 2019 р. AEA Investors LP  

Основні підрядники Підсистеми Компоненти 

General Dynamics (GD) 

LM 

NG 

Raytheon 

API Technologies4 

Astronics 

Cubic Corporation 

Curtiss-Wright 

Ducommun 

Edac Technologies 

ELBIT 

Esterline 

Technologies 

FLIR 

Goodrich 

Harris 

Honeywell Int’l 

API Technologies 

Astronics 

Cubic Corporation 

Curtiss-Wright 

Ducommun 

Edac Technologies 

ELBIT 

Esterline 

Technologies 

FLIR 

Goodrich 

Harris 

Honeywell Int’l 

Alliant Techsystems 

Ceradyne Inc. 

GKN 

Heroux-Devtek 

Hexcel 

Ladish 

LMI Aerospace 

Precision Castparts 

Spirit AeroSystems 



127 

основні підрядники покладаються на державні контракти для безпосереднього 

фінансування розробки нових озброєнь, тоді як субпідрядники витрачають на цю 

діяльність більше власного капіталу. 

Таблиця 2.10 

Показники використання операційного капіталу 

Річні витрати / дохід НДДКР 
Капітальні 

витрати 

Оборотний 
капітал 

(WC) 

Аванси 
клієнтів 
/ дохід 

Великі компанії 2,70% 2,10% 14,90% 12,10% 

Субпідрядники 
Електроніка 7,90% 2,60% 26,10% 3,80% 
Компоненти 2,40% 3,90% 31% 3,30% 

Джерело: розраховано автором на основі [78] 

Більшість фірм в обох групах субпідрядників використовують поєднання 

фінансових ресурсів замовників та внутрішні кошти для фінансування НДДКР. 

Наприклад, 58 % витрат на НДДКР Rockwell Collins фінансуються клієнтами, 

80 % з яких – на державні матеріали. Звісно, фірми не вказують, яка частина 

державного замовлення фінансується основними підрядниками. Показник 

витрат на НДДКР був скоригований, щоб якнайкраще відображати власне 

фінансування. Різниця у витратах на НДДКР між компаніями підгрупи 

«Електроніка» та «Компоненти» відображається на рівні інтеграції продуктів 

групи «Електроніка». Фірми з цієї групи продають вироби, які містять більше 

інтелектуальної власності, ніж група «Компоненти», яка виробляє багато 

деталей, розроблених найбільшими компаніями. 

Найбільші оборонні компанії також характеризуються тим, що мають 

набагато менше капіталу в оборотних коштах. Це також підтверджує нашу 

гіпотезу про використання основними підрядниками виплат за державними 

контрактами для фінансування оборотних коштів. Аналіз окремих річних 

фінансових звітів компаній з групи субпідрядників дозволив зробити висновки, 

що вони отримують проміжні платежі відповідно до контрактів субпідряду. 

Однак такий підхід не дозволяє виокремити проміжні платежі за основними 

контрактами та субпідрядами. Наприклад, компанія Ladish не мала прямих 

контрактів з урядом на лиття, але на своєму сайті [174] вказує про умову 

поетапних платежів. 
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Варто також відзначити, що показник «Аванс замовника / дохід» набагато 

вищий для найбільших компаній, ніж для компаній з нижчого рівня МВМ. 

«Аванси клієнтів» – це рахунок зобовʼязань, який часто використовується для 

відображення невідповідності у часі між доходами та витратами на реалізацію. 

Цей показник варто вважати непрямим доказом рівня проміжних платежів за 

результатами діяльності по відношенню до всього бізнесу компанії-підрядника. 

Таблиця 2.11 показує джерела операційного капіталу для компаній з нашої 

вибірки. Обидва показники опосередковано демонструють, як фірми фінансують 

свій операційний капітал. Як і у випадку попередніх показників, компаніям, які 

повинні самостійно фінансувати всі свої витрати на розробку продукції та 

оборотний капітал, потрібно буде позичати більше, ніж фірмам, які отримують 

фінансування від замовників. Це твердження припускає, що більшість фірм 

мають схожі погляди на використання боргового фінансування замість або на 

додаток до власного фінансування. 

Таблиця 2.11 

Джерела операційного капіталу 

 Борг / Активи Борг / Капітал 
Основні підрядники 12,80% 31,30% 

Субпідрядники 
Електроніка 13,90% 22,70% 
Компоненти 17,20% 26,10% 

Джерело: розраховано автором на основі [78] 

Співвідношення показують, що найбільші компанії позичають менше (у % 

до активів), ніж субпідрядники, хоча різниця не велика, якщо вимірювати 

відносно загальної вартості активів. Імовірно, відмінності частково 

відображають вищий рівень фінансування замовниками основних підрядників у 

порівнянні з компаніями з групи «Електроніка» щодо групи «Компоненти». На 

нашу думку, існують також інші чинники встановлення структури капіталу 

фірми на певному рівні. Наприклад, компанії, які розраховують поглинути іншу 

компанію в майбутньому, можуть мати меншу заборгованість. Таким чином вони 

залишають більше боргової спроможності, щоб можна було збільшити, за 

необхідності, частку боргового фінаснування без негативного впливу для 

кредитних рейтингів. На відміну від цього протягом останнього десятиліття 
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багато промислових компаній використовували низькі боргові витрати для 

накопичення готівки. В даному аналізі для усунення ідіосинкразії індивідуальних 

стратегій компаній використовувався індекс на основі даних декількох 

представників відповідного виробництва.  

Рівень заборгованості (у % до капіталу), вищий у основних підрядників, 

ніж у субпідрядників. Для пояснення такого результату було створено ще одну 

тоблицю (див. тТаблиця 2.12.), яка по-іншому дозволяє проаналізувати 

використання готівки, оскільки показник нормалізуються на розмір 

операційного грошового потоку. Перший показник – це відношення 

інвестиційних витрат на продукцію до операційного грошового потоку. Як 

видно, цей показник вказує на той самий результат, як і в Таблиця 2.10 – основні 

підрядники інвестують приблизно вдвічі менше свого грошового потоку в нові 

продукти, ніж дві категорії субпідрядників, що також відображено в показнику 

«Виплати акціонерам». Основні підрядники генерують велику кількість 

грошових потоків, проте їм не потрібно вкладати їх у нові продукти, оскільки 

розвиток цих продуктів безпосередньо фінансується їхніми замовниками. Це 

частково пояснює, чому основні підрядники повертають акціонерам у 3-60 разів 

більше грошей, ніж це роблять субпідрядники. Таким чином, різниця у виплатах 

акціонерам частково пояснює високе відношення боргу до капіталу в Таблиця 

2.11. 

Таблиця 2.12 

Використання готівки як частка операційного грошового потоку 

Скоригований операційний грошовий потік 

Інвестування: 
НДДКР, капітал 

Виплати 
акціонерам: 

дивіденди, викуп 
акцій, зміни рівня 

чистого боргу 

Основні підрядники 48% -65,20% 

Субпідрядники 
Електроніка 74,60% -23,10% 

Компоненти 81,40% -0,76% 
a Операційний грошовий потік скоригований на витрати на НДДКР, оскільки вони 

капіталізуються. 
b Сума відсотків може бути більша 100, що означає випуск боргових зобов’язань. 

Джерело: розраховано автором на основі [78] 
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Слід назвати інші причини, внаслідок яких обидва рівні підрядників мають 

відмінні показники у різні роки. Наприклад, несприятлива макроекономічна 

конʼюнктура змушує компанії, які не фінансуються клієнтами, економити  

готівку та призупинити або зменшити  розміри викупу акцій та дивідендів. Якщо 

збільшити часові рамки нашого аналізу до 10 років, то з 2011 р. рівень виплат 

головних підрядників становить близько 23 %, тоді як виплати субпідрядників 

становлять близько 1 %. На вершині циклу оборонних витрат основні підрядники 

виплачували значно більше, ніж субпідрядники. Максимум оборонних витрат 

співпадає з фінансовою кризою 2008 р. На відміну від основних підрядників, 

вказані події по-іншому впливають на промислові компанії з необоронного 

сектору, адже вони вдаються до економії грошових коштів. 

Є ряд інших моментів, які важче виміряти кількісно, і які слід врахувати 

при оцінці відносного доступу до капіталу для компаній нижчих рівнів МВМ. 

Багато компаній нижчих рівнів мають фінансові зобовʼязання, повʼязані з їх 

боргом. Наприклад, більшість фірм з групи «Компоненти» мали обмеження у 

кредитних договорах з встановленим максимумом кредитного плеча, мінімумом 

ринкової вартості капіталу компанії або покриття процентів. Хоча всі компанії з 

нашої вибірки дотримувались своїх кредитних обмежень, менші за розміром 

компанії мають вищий рівень фінансового ризику через обмеження. Більші 

субпідрядники та головні компанії у ВПК характеризуються низькою 

ймовірністю появи таких ризиків.  

Для перевірки та підтвердження результатів фінансового аналізу також 

було ретельно вивчено вміст сайтів компаній з вибірки, новин, де згадувалися 

вказані компанії. Найбільша кількість даних щодо фінансових аспектів їх участі 

в МВМ була зібрана для Boeing, LM, Huntington Ingalls, General Dynamics та 

Mercury.  

У відповідності до знайденої інформації LM Aeronautics, Boeing та 

Huntington Ingalls забезпечують проміжні виплати за результатами унікальним 

постачальникам. У всіх трьох компаніях план виплат базується на пошуку 

вигоди, коли головний підрядник вимагає нижчих витрат від свого 
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постачальника замість такої форми фінансування. Наприклад, постачальники, які 

відповідають за компоненти з тривалим періодом постачання, такі як складна 

титанова ковка, можуть отримати вигоду від клієнтського фінансування, що 

надається головним підрядником. Цей висновок узгоджується із попереднім 

висновком для компанії Ladish щодо поетапних платежів за компоненти з 

тривалим виготовленням та постачанням.  

Головні компанії у ВПК (головні постачальники) розглядають 

фінансування своїх постачальників як частину узгодженої ціни на компонент. 

Основні підрядники очікують нижчої ціни за одиницю від постачальників, яким 

вони надають поетапне фінансування, ніж від постачальників, які отримують 

оплату на основі рахунку-фактури. У США Федеральне агентство (FAR) вимагає, 

щоб умови фінансування, що пропонуються субпідряднику, були принаймні 

настільки ж сприятливими, як ті, що пропонуються урядом головному 

постачальнику. Ця вимога була введена, щоб гарантувати виконання замовлень 

на основі відносин між підрозділами однієї компанії, наприклад, між NG Aircraft 

та Electronics Division, не призведуть до надприбутків за допомогою 

трансфертних цін. Це положення також сприяє компромісу між платою та 

фінансуванням у ціні, яку уряд неявно стягує за контрактне фінансування. 

Головні підрядники надають фінансування з трьох причин: вищий 

короткостроковий прибуток; вищі довгострокові прибутки та забезпечення 

короткострокового постачання від критичних постачальників, які перебувають у 

скрутному фінансовому становищі. 

Фінансування постачальників сприяє зростанню короткострокового 

прибутку за рахунок зниження загальної вартості операції. Як правило, цей 

прибуток досягається тому, що вартість капіталу БНП нижча, ніж вартість 

капіталу постачальника. Основні підрядники мають нижчу вартість капіталу, ніж 

багато постачальників, оскільки їхні відносини з урядом забезпечують їм значні 

та відносно стабільні грошові потоки. Для більшості компаній у сфері ВПК, які є 

постачальниками другого та третього рівнів, характерна низька інвестиційна 

позиція, що також пояснює вартість капіталу для них та складність залучення. 
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Також бувають випадки, коли головний підрядник знаходить цінну 

технологію або послугу у невеликого, недостатньо капіталізованого 

постачальника. Хоча головний підрядник може бути не в змозі отримати вигідні 

ціни від дрібного постачальника, він може вдатися до довгострокових 

стратегічних відносин, забезпечуючи інвестиції в оборотний капітал. У цьому 

випадку вигоди є невизначеними та довгостроковими. Проте, цей вид 

фінансування постачальників є відносно рідкісним. 

Нарешті, типовою причиною фінансування постачальника є підтримка 

поставок критично важливих компонентів. Постачальник, який перебуває на 

межі бакрутства, все одно може постачати деталі, але може знадобитися, щоб 

замовник заплатив авансом. Цей вид фінансування є звичайною діловою 

практикою і не є унікальним для аерокосмічної та загалом оборонної галузі. Це 

також не той тип фінансування, який підрядник готовий використовувати 

довгостроково, оскільки постачальник з фінансовими проблемами, є не лише 

джерелом фінансового ризику, але й операційного також, оскільки відсутня 

впевненість у дотриманні графіку виробництва та постачання. Основні 

підрядники шукатимуть альтернативи постачальнику, який переживає фінансові 

проблеми. 

Для компанії Mercury Computer знайдено підтвердження, що більшість 

їхніх операцій з основними підрядниками оплачується за фактом доставки, як це 

відбувається з їх комерційними замовниками. Однак поетапні платежі є 

загальним явищем у відносинах з головними гравцями ринку для проектів нових 

видів озброєнь.  

Таким чином, можна підвести підсумок і стверджувати, що головні 

підрядники та їхні постачальники поводяться кон’юнктурно, що характерно для 

будь-якого бізнесу. Ми не можемо визначити кількісно ефективну граничну 

межу контрактного фінансування від основних підрядників до їх постачальників. 

Також відсутні докази того, шо головні компанії мають певні уподобання в 

аспекті фінансування своїх постачальників через їх ризики роботи як фінансової 

компанії та додаткові адміністративні витрати. Фінансовий ризик виникає через 
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те, що одна сторона контракту може зникнути через невиконання зобов’язань 

субпідрядника або якщо уряд скасував для зручності, залишивши невиконанні 

фінансові зобов’язання. Для головного підрядника необхідність ведення обліку, 

щоб гарантувати, що належні платежі здійснені та відшкодовані, та надання 

достатньої супровідної документації створює додаткову роботу, яка може без 

потреби відвернути увагу керівництва від основної вартості, яку головний 

підрядник надає замовнику. 

Крім того, базуючись на відносній прибутковості головних компаній та 

субпідрядників, не можемо зробити висновок, що один рівень компаній 

використовує інший. У Таблиця 2.13 наведено операційну маржу та 

рентабельність вільного грошового потоку капіталу для трьох рівнів компаній. 

Урядові підрядники мають найнижчу маржу, але відносно високу рентабельність 

грошових потоків. Субпідрядники групи «Електроніка» мають вищу маржу та 

дещо вищу рентабельність грошового потоку, тоді як субпідрядники групи 

«Компоненти» мають вищу маржу, але нижчу рентабельність потоків. Є багато 

чинників, що впливають на прибуток фірм; однак, на нашу думку, основні 

підрядники роблять меншу націнку в обмін на використання урядового капіталу 

для фінансування операцій. 

Таблиця 2.13 

Операційна маржа та рентабельність грошового потоку на 

інвестований капітал у ВПК 

  
Операційна 
маржа (% 
виручки) 

Рентабельність 
грошового потоку на 

капітал 
Основні підрядники 8,30% 11,90% 

Субпідрядники 
Електроніка 10,20% 15,30% 
Компоненти 78,40% 10,70% 

Джерело: розраховано автором на основі [78] 

Важливим питанням фінансового характеру функціонування виробничих 

мереж БНП в оборонній сфері є роль урядових контрактів у зниженні вартості 

капіталу для основних підрядників (т.зв. «праймів»), що сприяє їх фінансовим 

показникам. Урядові контракти в оборонній галузі характеризуються 

особливими обставинами, які впливають на спосіб їх аналізу та оцінки 
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ефективності діяльності компаній-підрядників. 

Традиційні фінансові показники, наприклад EBITDA, не повною мірою 

відображають позитивний вплив участі в державних контрактах на 

прибутковість. Тому паралельно використаємо складніший коефіцієнт – EVA5. 

Варто зазначити, що EVA– це реальна акціонерна вартість, яку генерує компанія. 

Позитивний показник EVA в абсолютному вираженні свідчить про те, що 

компанія окупила вартість капіталу, а потім створила надлишковий прибуток для 

акціонерів. І навпаки, від’ємний EVA в абсолютному вираженні означає, що 

компанія не окупила собівартості використаного капіталу. 

Для нашого аналізу ми відібрали дані дев’яти головних підрядників 

Міністерства оборони США: Lockheed Martin, General Dyamics, Northrop 

Grumman, Raytheon, Huntington Ingalls Industries, Leidos, L3Harris Technologies, 

SAIC та оборонний напрямок Boeing [211]. Для порівняння було обрано декілька 

компаній з інших промислових секторів – 3M Co, Honeywell International, Roper 

Technologies, Danaher Corporation, Rockwell Automation. Наявна фінансова 

звітність обох груп компаній дозволила здійснили аналіз з та без врахування 

вартості гудвілу. Останнє зумовлено фактом, що гудвіл включає значні 

капітальні витрати, які не є частиною контракту компаній з урядом.  

У нашому аналізі розрахунок EVA для компаній зроблено з певними 

коригування даних фінансової звітності, щоб краще відобразити результати 

діяльності компаній. Зокрема, додано витрати на НДДКР та операційну оренду 

назад до капіталу. Таким чином, спред EVA показує різницю між рентабельністю 

інвестованого капіталу (ROIC) компанії та його вартістю (CoC), вартістю боргу 

та власного капіталу. 

Як видно з Рис. 2.31, порівняно з компаніями-аналогами з інших 

промислових галузей головні оборонні компанії демонструють слабшу динаміку 

рентабельності (EBITDA), з маржою приблизно вдвічі меншою від аналогів 

(26 % проти 13 % у 2019 р., відповідно). Такі значно нижчі рівні EBITDA, на 

 
5 Дорівнює операційному прибутку після оподаткування мінус вартості використаного капіталу. 

Можна обрахувати двома шляхами: 1. NOPAT- (CoC * Capital); 2) (ROIC – CoC)*Capital 
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нашу думку, можна пояснити операційною неефективністю у порівнянні з 

компаніями-аналогами з інших промислових секторів. Також останнє можна 

пояснити суворими нормативами та стандартами, які є основою контрактів на 

постачання озброєнь державі, а також традиційним підходом до контрактів у цій 

сфері – «вартість +». 

 

 

Рис. 2.31. Середня маржа EBITDA головних підрядників в оборонній 
сфері та інших галузях, 2016-2020 р. [77; 162] 

З іншого боку, незважаючи на значно нижчу маржу, основні підрядники в 

оборонній галузі торгуються із суттєвою надбавкою до балансової вартості, якщо 

порівнювати з тими ж промисловими компаніями (див Рис. 2.32). 

На нашу думку, такі значні премії до оцінки оборонних БНП можна 

пояснити двома чинниками: результативність EVA головних підрядників, а 

також тривалий період конкурентних переваг, якими користуються ці компанії з 

точки зору інвесторів. 

Основні компанії-підрядники оборонної сфери постійно створювали 

значну додаткову вартість для акціонерів, яка вимірюється розміром EVA. Як 

бачимо з Рис. 2.33, провідні оборонні підрядники показували двозначні числа 

EVA протягом останніх 10 р. З 2014 р. цей показник був переважно вищим, ніж 

для компаній-аналогів з інших промислових секторів, незважаючи на те, що 
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перші мали значно нижчу рентабельність (EBITDA).  

 

 

Рис. 2.32. Середній показник MVA/EV для головних постачальників 
в оборонній сфері, 2020 р. [77] 

Оскільки державні контракти відшкодовують повною мірою або більшу 

частину необхідного капіталу для кожного оборонного проекту, власний капітал 

залучається значно менше і швидко поповнюється капіталом з джерела з низьким 

рівнем ризику, тобто урядового фінансування. Це дозволяє оборонними 

компаніям мати в 1,5 рази більше кредитне плече у порівняні з іншими 

промисловими компаніями, зберігаючи при цьому вартість капіталу на 

однаковому рівні (див.  Рис. 2.34).  

Триваліший період конкурентних переваг означає, що компанія може 

користуватися позитивною дохідністю протягом більш тривалого періоду часу. 

Це, в свою чергу, призводить до вищої вартості. У випадку з головними 

оборонними підрядниками США довший конкурентний період зумовлений 

високими бар’єрами для проникнення у галузь. Сучасна технологічно складна 

техніка, спеціалізована та кваліфікована робоча сила та вимоги до ліцензування 

роблять галузь висококонцентрованою та перешкоджають потенційним новим 

конкурентами виходити на ринок. Незважаючи на те, що певна конкуренція 
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спостерігається на периферії галузі, вона жодним чином не загрожує найбільшим 

її гравцям. 

 

 

Рис. 2.33. Різниця у EVA для оборонного сектору та інших 
промислових секторів, 2011- 2020рр. [77; 162] 

 

 

 
Рис. 2.34. Рис. 4. Середнє значення співвідношення власного та 

запозиченого капіталу до вартості компаній, липень 2020 р. [77; 162] 
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Поточні умови державних контрактів призводять до значних показників 

прибутковості. Однак, зосереджуючись виключно на традиційних показниках, 

таких як EBITDA, не можливо врахувати вплив капіталу. 

Таким чином, найбільші оборонні БНП, які є ядрами глобальних 

виробничих мереж, значним чином виграють від участі в урядових оборонних 

контрактах. У досліджених секторах оборонної промислової бази субпідрядники 

фінансують операції за рахунок поєднання авансових платежів від основних 

підрядників та внутрішніх грошових потоків. Основні підрядники можуть 

отримувати від уряду виплати за прогресивне фінансування за контрактом, що 

надається субпідрядникам. Однак такі механізми передачі інформації 

адміністративно обтяжують основних підрядників та піддають основних 

підрядників фінансовому ризику.  

 

Висновки до розділу 2 

Дослідження механізмів функціонування МВМ в ОПК розвинених країн 

дозволило зробити такі найважливіші висновки та узагальнення.  

1. ОПК у порівнянні з іншими галузями промисловості є менш 

глобалізованим, що підтверджується майже незмінним списком національних 

оборонних компаній, які підтримуються національними урядами. Оборонне 

виробництво та закупівля зброї безпосередньо пов’язані з національними 

політичними та бюрократичними процесами. 

2. Галузі ОПК функціонують за умов високо рівня регулювання, існування 

монопсонії, де національні уряди відіграють унікальну роль. Вони, як єдині 

замовники, інвестори та регулятори, замовляють, конкретизують експлуатаційні 

та технічні вимоги, фінансують дослідження та розробки, визначають 

нормативно-правову базу та дозволяють експорт. На відміну від традиційних 

товарних ринків, нова продукція розробляється не за бажанням, а лише під 

конкретний попит від урядів. 

3. МВМ може різнитися залежно від сектору ОПК. Аерокосмічна та 

електронна промисловість, як правило, мають більш глобалізовані ланцюги 



139 

постачань, тоді як виробництво озброєнь для флоту та наземних військ 

локалізовані більшою мірою вздовж національних кордонів. Це повною мірою 

відповідає відмінностям у розмірі та технологічній складності оборонних 

програм. 

4. Структура галузі залежить від секторів. Однак, як правило, вона нагадує 

піраміду з обмеженою кількістю великих системних інтеграторів, або 

«виробників оригінального обладнання», вгорі, і розгалужену мережу поставок з 

декількома ярусами, що складаються із середніх та малих компаній. Виробники 

оригінального обладнання інтегрують компоненти та підсистеми, що 

виробляються підрядчиками. Вони є лідерами галузі та відповідальні за оборонну 

систему в цілому, а також виступають в ролі головних підрядників для урядів.  

5. Інновації відіграють ключову роль у забезпеченні національної безпеки 

країни. Науково-дослідні роботи у розвинених економіках створили базу для 

нових та вдосконалених технологій, що лежать в основі широкого спектру їх 

застосувань. США є абсолютним лідером і в даному випадку. Вони витрачають 

в 19,24 рази більше від наступної за ними країною – Пд. Кореєю. Загалом США 

в 5 разів більше витратили на дослідженні у порівнянні з усіма іншими 

розвиненими країнами.  

6. Головними клієнтами ОПК є уряди, що зумовлює специфіку 

формування значної частини їх доходів –  за рахунок державного фінансування 

після тендерів, які мають свої особливості в розрізі країн, але в цілому 

забезпечують БНП постійні фінансові надходження.  

7. В ОПК доступ компаній в межах МВМ до фінансування варіюється в 

залежності від характеристик конкретної компанії: розмір (великі фірми мають 

кращий доступ до капіталу), форма власності (державні компанії мають ширший 

доступ до ринків капіталу) та особливості оплати між клієнтами та 

постачальниками. Для проведення аналізу фінансових аспектів функціонування 

МВМ в ОПК автором було розглянуто вибірку компаній, включаючи найбільші 

БНП та їх постачальників (компанії 2 та 3 рівнів). 

8. Практика фінансування робочого та інвестиційного капіталів 
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визначається більше специфікою того, як компанії отримують платежі від своїх 

клієнтів, ніж тим, який військовий товар вони пропонують. Хоча саме товар 

фірми визначає розмір та часові атрибути її фінансових потреб, чинниками, що 

обумовлюють потреби у фінансуванні, є тривалість контрактів із клієнтами та 

конкретні послуги чи товари, які надаються у комплекті. Для нашого аналізу 

візьмемо один з напрямів аерокосмічної галузі, який динамічно розвивається – 

безпілотні повітряні системи, для яких кінцевим замовником є уряд, який купує 

систему через низку контрактів, що охоплюють НДДКР, виробничі закупівлі та 

потенційне забезпечення.   

 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у 

роботах [62; 60; 65; 61; 63]
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РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ З 

РОЗВИНЕНИМИ КРАЇНАМИ В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ  

 

Передумови дезінтеграції оборонно-промислового комплексу 

України з країнами СНД  

Розпад СРСР в 1991 р. завдав важкого удару по всій радянській 

промисловості і став справжньої катастрофою для військово-промислового 

комплексу, який до того забезпечував країні статус світової військової 

наддержави поряд з США. Перехід на ринкову економічну систему і 

перетворення союзних республік у суверенні держави спричинили розрив 

складних багатоланкових ланцюжків виробничих кооперацій між 

підприємствами, які відразу виявилися в різних країнах. Уся промисловість 

СРСР була спочатку, з 1930-х років, побудована як єдиний науково-технічний і 

виробничий комплекс, переважним чином, націлений на виробництво озброєнь. 

На частку України припадало 30 % усієї радянської оборонної промисловості: 

близько 750 заводів і 140 науково-технічних організацій з сумарною кількістю 

персоналу близько 1,5 млн осіб [72]. 

Після розпаду Радянського Союзу між Україною і Росією залишилися тісні 

зв’язки у військово-промисловій сфері. Український ОПК отримував замовлень 

від РФ на суму близько 5 млрд дол. США щороку. Співпраця відбувалася у 

космічній галузі, виробництві спеціалізованої електроніки, авіаційних 

компонентів і танкобудуванні. Військово-технічне співробітництво з Росією 

було припинено «Укроборонпромом» в 2014 р., після початку військових дій на 

сході України [55]. 

За умов незалежності РФ та Україна докладали зусиль для відновлення 

військово-промислової кооперації через взаємну торгівлю військовою 

продукцією на ринковій основі, продаючи один одному компоненти для ОВТ. Це 

було особливо важливо для України, оскільки більше 70 % її оборонних 

підприємств залежали від заводів-суміжників в РФ. 

У 1993, 1995 і 1997 рр. між двома країнами були підписані міжурядові 
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угоди з метою збереження галузей військової промисловості і забезпечення 

зайнятості у відповідних регіонах двох країн, для виробництва зброї на експорт і 

отримання валютних надходжень, а також для оснащення власних збройних сил. 

Незважаючи на вказані зусилля, зі зростанням розбіжностей економічного 

розвитку і зовнішньої політики Росії і України військово-технічне 

співробітництво між ними поступово скорочувалася. Так, в 1994 р. РФ займала 

перше місце в українському експорті ОВТ (68 % або 620 млн дол. на рік). У 2010 

р. її частка зменшилася і країна перебувала на п’ятому місці у військовому 

експорті України (після Китаю, Іраку, Індії і Азербайджану) і склала 64 млн дол. 

(Менше 10 %), а до 2014 р знизилася ще більше. Якщо в 1996 р у військово-

технічному співробітництві з Росією брало участь 262 українські підприємства, 

то в 2013 р. їх кількість зменшилася до 156 [44]. 

Співпраця двох сторін у виробництві зброї на експорт в треті країни мала 

суперечливі результати. Український ОПК набагато більше залежав від 

військового експорту (через мінімальні обсяги держзамовлення для армії 

України) і характеризувався високим рівнем нерозбірливості в торгових угодах. 

З практики відомий випадок, коли в 2000 р. Україна продала Китаю 20 

стратегічних авіаційних крилатих ракет Х-55 ( без ядерних боєголовок), і ще 12 

таких ракет – Ірану. Також КНР була передана секретна документація по 

двигунах міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) і документації по 

винищувачам Сп-27СК, на базі яких був створений китайський винищувач J-11В. 

Багато в чому завдяки українським поставкам зразків військової техніки і 

документації Китай прискорив нарощування своєї військової потужності і 

одночасно став головним конкурентом Росії з експорту озброєнь. Україна також 

виступала в якості конкурента: наприклад, в кінці 1990-х років Україна виграла 

у РФ контракт на продаж Пакистану танків Т-80 (вартість угоди – 650 млн дол.), 

через 10 років – на продаж танків Т-84 Таїланду (вартість – 230 млн дол.) [51]. 

Проте є чимало прикладів успішного і взаємовигідного співробітництва 

Росії та України, перш за все в ракетно-космічній галузі. Один приклад – 

російські важкі МБР Р-36М і Р-36М2 (відомі як SS-18), розроблені в радянські 
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часи в дніпропетровському конструкторському бюро (КБ) «Південне» ім. 

академіка М. К. Янгеля (маршові ступені ракети і ступінь розведення боєголовок) 

і на харківському підприємстві «Хартрон-Аркос» (система управління) в 

кооперації з іншими радянськими підприємствами [3]. 

За результатами обміну даними за Договором СНО, на січень 2014 р. в 

бойовому складі російських стратегічних сил знаходилося 52 пускові установки 

з МБР Р-36М2 зі значно продовженими термінами експлуатації в порівнянні з 

гарантійними термінами. На них розміщено понад третину всіх боєзарядів 

російських стратегічних сил. Щорічно, починаючи з 1994 р, КБ «Південне» і 

«Хартрон-Аркос» проводили контроль і заміну окремих систем МБР і 

розробляли висновки про можливість продовження термінів експлуатації ще на 

один рік. Останній висновок випущено в березні 2014 р . Терміни перебування 

на бойовому чергуванні найпотужнішою в світі МБР продовжені таким чином 

вже на 27 років (спочатку гарантійний термін становив 10 років) [3]. 

Продовження робіт з продовження терміну експлуатації МБР Р-36М2 до 2020 р 

дозволило Росії заощадити приблизно 500 млн дол. і не спішити з розробкою 

нової важкої ракети на заміну існуючої. 

У сфері авіабудування і авіаційної зброї задіяні практично всі українські та 

російські підприємства цих галузей ОПК. Так само як модернізація та 

капітальний ремонт винищувачів МіГ-29, вертольотів Мі-24, штурмовиків Су-

25, раніше тривали перемовини з розробки транспортного літака Ан-70. 

Випускалася значна номенклатура авіаційних двигунів, радіоелектронна техніка, 

системи управління, авіаційне ракетне озброєння, безпілотні літальні апарати і 

крилаті ракети. Основні кампанії і підприємства з російської сторони: «Сухий», 

«Мить», «Луч», «Сатурн», «Іркут», «Салют» за посередництва 

«Рособоронекспорту». З української сторони головні учасники – «Мотор Січ» 

(Запоріжжя), «Мотор» (Луцьк), «Авіакон» (Конотоп), «МіГремонт» (Запоріжжя), 

«Антонов» (Київ), «Електрон». 

Також була співпраця щодо ремонту та модернізації засобів 

протиповітряної оборони, включаючи зенітні ракетні системи (С-300ПС, «Бук»), 
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радіолокаційної техніи, системи контролю повітряного простору. З боку Росії 

основні партнери - фірма «Алмаз-Антей», а від України – «Небо України». 

Співпраця у сфері ОВТ сухопутних військ істотно поступається і охоплює 

модернізацію та розвиток протитанкових керованих снарядів, зенітних систем 

малої дальності, прицілів і тепловізорів, а також розробку нових типів сталі для 

броні. Основні партнери: українські фірми «Фотоприлад» (Черкаси), КБ ім. 

Морозова (Харків), «Прометей» (Маріуполь), «Оріон» (Київ) і російські 

корпорації «Арсенал», «Прометей» (Петербург), «Приладобудування» (Тула). 

Військово-морські системи займали найменшу частку у спільній співпраці, 

хоча раніше суднобудівний завод у Миколаєві був головним в СРСР виробником 

великих бойових кораблів, включаючи авіаносці. До військової агресії 

кооперація обмежувалася до модернізації корабельних систем зв’язку, 

гідроакустичних станцій, систем управління торпедною зброєю. Основними 

партнерами були: російський концерн «Морська підводна зброя» й українські 

фірми – Київський інститут гідроприладів і завод «Паллада» (Херсон) [8]. 

Таким чином, до війни на сході України співпраця з Росією у розвитку 

військових систем і високих технологій мала велике значення для оборонно-

промислового комплексу обох країн, незважаючи на спад за попередні двадцять 

років. Крім оборонних інтересів, ці зв’язки були найважливішим економічним 

стабілізатором політичних відносин двох найбільших республік колишнього 

СРСР. 

Як наслідок сказаного вище, військово-виробнича кооперація – це 

необхідне джерело фінансової підтримки переважної частини українських 

оборонних підприємств і конструкторських бюро. Понад 100 українських 

підприємств ОПК до військового конфлікту брали участь в коопераційних 

постачаннях комплектуючих виробів російським оборонним компаніям. Обсяг 

цих контрактів становив не менше 250 млн дол. щорічно. Приблизно в ту ж суму 

оцінюється вартість замовлень субпідряду на поставку комплектуючих у складі 

фінальних зразків озброєнь для російської армії. В цілому це становило близько 

500 млн дол. в рік, майже половина всього військового експорту України. Більш 
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того, є номенклатура виробів, що випускаються Україною, які вкрай необхідні 

Росії. Наприклад, українське КБ Південне здійснювало сервісне обслуговування 

російських стратегічних ракет МБР РС-20, компанія «Артем» поставляла ракети 

повітря-повітря, підприємство «Фотоприлад» виробляло комплектуючі для 

комплексів «Хризантема-С», завод «Лорта» поставляло обчислювальні 

комплекси для ЗРС С-300, ВАТ «Мотор Січ» поставляло двигуни, що 

встановлювалися як на вертольоти, вироблені Росією за експортними 

замовленнями, так і на вертольоти, призначені для російської армії. Також йшли 

перемовини що спільного серійного виробництва літаків Ан-124-100 Руслан (ця 

програма за своїм масштабом повинна була б зайняти лідируючу роль в спільних 

проектах російського і українського авіапрому на найближчі 15-20 років), 

тривали розробка і випробування Ан-70. Крім того, Україна виступала в ролі 

великого субпідрядника з постачання двигунів для навчально-бойового літака 

Як-130, суднових силових установок (зокрема для фрегатів, що поставляються 

на експорт) і ін. Продукція військового призначення, яка поставлялася 

оборонними підприємствами України, звільнялася від квотування, ліцензування 

і сплати митних зборів, а кількість позицій наближалося до 10 тис. Перелік видів 

ОВТ, виробництво яких неможливо без кооперації з Україною та деякими 

іншими країнами СНД, включає всі види марок літаків сімейства Су, МіГ, 

вертольоти, дизельні підводні човни, різні типи і види надводних кораблів 

(корвети, протичовнові кораблі, ракетні катери), танк Т-90А, РСЗВ Смерч, ОТРК 

Іскандер, різні радіолокаційні станції, різні зенітноракетні системи типу ЗРС Тор-

М2, ЗРС Бук-М2, ЗРК Тріумфатор, ПЗРК Голка і Тунгуска та ін. [8, С. 135-136]. 

На момент початку військової агресії Росії проти України остання  мала 

загалом 36 міжнародних угод . У 2015 р. ВРУ денонсувала 5 з них, які стосувалися 

співпраці в ОПК, зокрема: угоду про транзит через територію України військових 

формувань Росії, що тимчасово перебувають на території Молдови, про взаємну 

охорону секретної інформації, щодо військових міждержавних перевезень і 

розрахунки за них та про співпрацю в галузі воєнної розвідки [55]. 

У цілому, можна назвати кілька хвиль зниження активності двосторонньої 
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військово-технічної співпраці через конкуренцію, в першу чергу, а також 

суперечності керівництва ОПК двох країн. Ще в середині 1990-х рр. був дуже 

відомий випадок розриву у сфері танкобудування. 2014 р. став також початком 

дезінтеграції через політичні причини. Лунала критика від міжнародних 

партнерів України, яка базувалася на тому, що країна хоче отримати від них 

зброю, але співпрацює з ворогом. Також існувала дуже серйозна критика 

всередині держави з тієї ж самої причини [72]. 

Після розриву зв’язків з російськими компаніями уряд почав надавати 

державну підтримку українським підприємствам, які зазнавали труднощів. 

Державна підтримка, наприклад Південмашу, дозволила розпочати випуск нової 

системи ППО в співробітництві із західними компаніями.  

Україна давно шукала нові ринки. «Укроборонпром» та дипломатичні 

представництва активно просувають на різних військових виставках українську 

військову продукцію. Це стимулює український ОПК на те, щоб починати 

співпрацю з більш передовими виробниками, щоб не зупинятися на технологіях 

70-х років, а йти вперед.  

Після 2014 р. значно розширилася військова співпраця з Білоруссю. В 

першу чергу, варто згадати про постачання авіапалива. Наприклад, у 2014-2015 

рр. на паливо з РБ припадало більше 50 % ринку. При цьому білоруський 

постачальник в умовах фіскальних розривів дозволи відтермінування платежів. 

[16]. Також була допомога двигунами для військової техніки, акумуляторами. 

Тільки у 2014 р. в Україну продано електродвигунів і електросилових установок на 

суму $2,19 млн.  

Виробництво ОВТ в Україні значним чином залежить від імпорту 

комплектуючих виробів, вузлів, агрегатів, матеріалів і сировини. Для певних 

зразків ОВТ ця залежність становить 80 % і більше. Розвиток власного 

виробництва пов’язане з інноваціями та їх впровадженням. Але через відсутність 

ефективно діючої національної інноваційної системи стримується: розвиток 

інноваційного підприємництва, особливо малих і середніх підприємств, що 

забезпечують комерціалізацію науково-технічних розробок і технологій; 
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залучення ресурсів приватного бізнесу в сферу фундаментальних досліджень і 

розробок; розвиток венчурного підприємництва; концентрація зусиль крупних 

корпорації і дрібних підприємницьких структур для виробництва 

конкурентоспроможної високотехнологічної наукоємної продукції. Великим 

викликом для економічної безпеки є різке згортання фундаментальних 

досліджень, розпад добре відомих у світі науково-дослідних і дослідно-

конструкторських колективів. Гостро стоїть проблема оновлення кадрів.  

Важливо зазначити, що за певних умов ОПК України спроможний 

організувати виробництво багатофункціональних ракетних комплексів, 

багатофункціональних корветів (в кооперації з міжнародними компаніями), 

систем і засобів ППО і ПРО, бойових літаків і вертольотів, літаків військово-

транспортної авіації, бронетанкової техніки, танкових двигунів, газотурбінних 

двигунів для кораблів, переносних зенітних ракетних комплексів, керованих 

ракет класів «повітря-повітря» і «повітря-земля», реактивних комплексів 

залпового вогню, протитанкових ракетних комплексів, керованих і некерованих 

авіабомб, радіолокаційного озброєння з спеціальною елементною базою, 

окремих видів артилерійсько-стрілецького озброєння, засобів звуко- і 

радіотехнічної, оптичної, акустичної розвідки, радіорозвідки і радіоподавлення; 

авіаційних засобів навігації, посадки, зв’язку та забезпечення безпеки польотів; 

вибухових речовин, деяких видів боєприпасів тощо [11].  

Україна має необхідні можливості для створення інформаційних 

технологій, які нині вважаються основою технічного прогресу. Вони можуть 

використовуватися для розроблення систем зв’язку і телебачення, 

обчислювальної техніки, систем управління складними об’єктами, а також для 

вирішення багатьох проблем машинобудування, хімічної промисловості, 

приладобудування, медицини тощо. Майже всі потрібні для створення 

інформаційних технологій надчисті монокристалічні матеріали (близько 160 

видів) можуть вироблятися в Україні. Значна частина технологій має подвійне 

призначення. До них відносяться технології виробництва нових композиційних 

металевих, алюмінієвих та легких броньованих матеріалів на основі титанових 
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сплавів; технології виробництва двигунів з підвищеними експлуатаційними 

характеристиками; технології виробництва лазерних приладів систем 

управління, що забезпечують конкурентоспроможність вимірювальної 

апаратури; технології виготовлення базових оптичних елементів для приладів 

авіаційної та космічної техніки.  

У контексті забезпечення власної обороноздатності, визначеня напрямів 

розвитку ОПК, його можливостей співпраці з МВМ розвинених країн, цікавим є 

досвід країн-сусідів. Нині вони закуповують ОВТ, спрямовану на посилення 

стратегічного компонента та збільшення загальних військових потужностей з 

акцентом на ударні та розвідувальні комплекси; розвиток мобільності та 

взаємосумісності ОВТ, націленої на забезпечення взаємодії з партнерами 

військової коаліції; розвиток окремих видів ОВТ в межах військової 

спеціалізації. Переважна більшість цих країн провела диверсифікацію джерел 

постачання ОВТ.  

Країни колишнього соцтабору, що стали членами НАТО, шляхом 

модернізації намагаються підвищити бойові характеристики, надійність, безпеку 

експлуатації цієї бойової техніки та зменшити витрати на її обслуговування. 

Зокрема, вони намагаються замінити на літаках колишнього СРСР застарілі 

системи управління польотами, системи озброєння, навігаційні системи, 

радіолокаційні засоби радіоелектронної боротьби, а також встановити 

досконаліші системи керування вогнем, зв’язку, захисту екіпажу [23].  

На нашу думку, ОПК України має неефективну систему управління 

об’єктами державної власності, організованою за радянським зразком. У 

сучасних умовах розвитку оборонної галузі він потребує глибинних реформ. 

Незважаючи на ухвалення в Україні останніми роками основних стратегічних і 

концептуальних документів із питань оборони та безпеки держави (зокрема, 

Воєнної доктрини, Стратегічного оборонного бюлетеня, Державної цільової 

програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу 

України до 2021 року тощо), ситуація з реформуванням вітчизняного ОПК 

залишається неоднозначною. 
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Крім сказаного вище, актуальним є питання оптимізації ціноутворення на 

продукцію оборонного призначення, яка б сприяла встановленню фінансового 

компромісу між інтересами держзамовлення та самими компаніями ОПК 

України. Наприклад, система розрахунків собівартості продукції, яка існує нині, 

не дозволяє компаніям отримувати ринкові норми прибутку. Тому економія 

витрат на виробництво зменшить ціну оборонної продукції, проте, з великою 

ймовірністю, вплине й на зниження якості виробів, які постачатимуть у ЗСУ. 

Тривалий період часу велися й обговорення питання про надання певних 

податкових пільг підприємствам, що самостійно реінвестують свій прибуток у 

розвиток власної виробничої бази. 

У сучасних умовах також має сенс законодавча лібералізація порядку 

виходу на експортні ринки компаній, які безпосередньо виготовляють продукцію 

оборонного або подвійного призначення. Крім того, в ОПК наявні монопольні 

фактори, що обмежують конкуренцію в галузі та створюють корупційні ризики. 

Така ситуація існує внаслідок діючого механізму виконання оборонного 

замовлення підприємства ОПК державної форми власності, адже вони від самого 

початку мають пріоритет у фінансуванні державою. Конкуренції заважає також 

те, що на ДК «Укроборонпром» покладено одночасне виконання двох 

взаємовиключних функцій – регуляторної та виробничої. 

Зважаючи на досвід розвитку ОПК розвинених економік, найбільш 

перспективним напрямом реформування системи управління державними 

підприємствами в Україні – це здійснити їх корпоратизацію та, пізніше, 

приватизацію. Міністерство розвитку економіки та торгівлі впродовж тривалого 

період аналізувало галузь з метою визначення неефективних державних 

підприємств ОПК. Крім того, воно запропонувало забезпечити підприємствам 

ОПК незалежно від форми власності умови для самоінвестування, беззбиткової 

діяльності; переглянути принципи засекречування оборонних закупівель; 

визначити порядок проведення частково відкритих закупівель. 

На нашу думку, найбільше український ОПК виграє від осучаснення 

практики функціонування ДК «Укроборонпром», який в різні роки в середньому 
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виконував близько 45-60 % оборонного замовлення. Утворюючи ДК 

«Укроборонпром, держава переслідувала мету створення єдиного центру 

прийняття рішень для всього ОПК України, як для приватного сектору, так і для 

державного. В такий спосіб збиралися оперативно вирішувати різноманітні 

завдання. Варто відзначити, що до моменту створення ДК «Укроборонпром» 

були відсутні підприємства, які забезпечували б замкнутий цикл виробництва 

продукції оборонного значення (танків, БМП, БТР, літаків та іншого). Деякі 

унікальні технології знаходилися в приватних руках, або були втрачені. Звісно, 

оборонний комплекс мав можливості відновити втрачені технології, однак через 

недостатнє фінансування навіть нові, передові розробки не були впроваджені. 

Навіть після створення «Укроборонпрому» під його управління не був переданий 

ряд організацій і підприємств ОПК країни, що спричинило неузгодженість та 

додаткову втрату можливостей [6]. Не дивлячись на це, діяльність державного 

концерну дала ряд позитивних результатів, серед яких варто назвати наступні: 

 аудит організацій та підприємств для визначення реального стану їх 

основних фондів, а також напрямів їх участі в розробці та виробництві ОВТ; 

 за отриманими результатами було прийнято рішення про 

реструктуризацію близько 80 % виробництв концерну; 

 підготовлені і подані до Верховної Ради України проекти законів, які 

пропонували ряд змін до Податкового кодексу України, що забезпечувало 

спрощення оподаткування підприємств ОПК; 

 прийняття Закону України № 5213-VI «Про деякі питання 

заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників 

Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного 

розвитку» від 6 вересня 2012 року, який дав змогу списати заборгованість 

підприємств і організацій Концерну на суму близько 820 млн грн;  

 збільшення обсягів експорту продукції [13].  

У даний час в складі ДК «Укроборонпром» налічується 134 організації. 

Тим не менше реальне зношування виробничих фондів підприємств і організацій 

оборонно-промислового комплексу на сьогоднішній день становить 67 %, а в 
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деяких випадках – 80 % [25]. 

Як ми вказували у другому розділі нашого дослідження, розвиток ОПК 

кожної країни залежить від інституційної та організаційної спроможності 

міністерств оборони. У випадку Міністерства оборони України, то в умовах 

військової агресії РФ, необхідності швидкого переозброєння війська, воно 

змінило свої підходи до державних закупівель і нині працює також з 

вітчизняними приватними підприємствами. Співпраця саме з приватними 

компаніями є вигідною для відомства, оскільки вони виявилися гнучкішими, 

швидко реагують на потреби армії й більше надають уваги якості продукції.  

Цікавими для нашого аналізу є результати науково-дослідної роботи 

«Фабрика», яку здійснив Центральний науково-дослідний інститут озброєння та 

військової техніки ЗС України. Вони лягли в основу пропозицій Міністерства 

оброни з реформування підприємств ОПК. Підготовлена пізніше Програма 

реформування і розвитку оборонно-промислового комплексу до 2020 року 

передбачає ряд особливих нововведень для оптимізації розвитку міжнародних 

виробничих мереж оборонно-промислового комплексу України. У документі 

сказано, що обсяги виробництва промислової продукції в 2014 р. впали на 10,1 %, 

а в першому півріччі 2015-го  р. – на 20,5 %, що пов’язано зі зниженням 

економічних показників діяльності підприємств ОПК. Але в 2016 р. втрати 

частково компенсували за рахунок приватних компаній. Близько 50 % 

оборонного замовлення реалізується саме за рахунок приватного сегменту ОПК. 

«Матеріальну шкоду, яку завдала РФ внаслідок знищення підприємств ОПК в 

Донецькій і Луганській обл., а також «націоналізація» і незаконне вилучення 

державного майна в Криму і Севастополі є одними з важливих факторів, які не 

дозволили підприємствам ОПК забезпечити ЗСУ та інших військових формувань 

озброєнням і технікою», - про це йде мова в Концепції [19]. 

Варто згадати, що серед іншого, документ передбачав два етапи реалізації. 

Зокрема, на першому етапі (2016-2017 рр.) планувалося забезпечити ЗСУ 

відновленою і модернізованою військовою технікою; провести системну 

реформу підприємств ОПК; підготуватися до серійного виробництва прийнятих 
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на озброєння зразків військової техніки; провести реструктуризацію та 

корпоратизацію підприємств ОПК; визначити заходи та механізми 

імпортозаміщення. А вже на другому етапі (2018-2020 рр.): виробництво новітніх 

зразків ОВТ; завершення реформування ОПК; проведення НДДКР з розробки 

нових зразків і комплексів озброєння; збільшення обсягів власного виробництва 

важливих для виробництва озброєнь; досягнення повної незалежності від РФ у 

виробництві ОВТ. Усі пункти цієї Концепції лягли в основу Програми 

реформування і розвитку ОПК до 2020 року. Але документ так і не пройшов 

погодження Кабміну та РНБО, натомість зосередилися на розробці й прийнятті 

Стратегічного оборонного бюлетеня [66]. 

Для кращого розуміння потенціалу від реалізації згаданої програми варто 

зазначити, що вона передбачала залучення інвестицій в ОПК від 5 до 10 млрд. 

грн. на рік. Інвестувати пропонувалося саме у модернізацію підприємств ОПК, а 

також створення нових, щоб замкнути цикл виробництва окремих видів озброєнь 

і техніки. Оскільки більшість таких підприємств внаслідок кооперації з 

радянських часів залишилися в Росії, або знаходяться в окупованих РФ Криму і 

на Донбасі. У цілому на окупованих територіях залишилося більше 40 таких 

підприємств. 

Впродовж семи років неоголошеної війни з Росією Україні вдалося вийти 

на 80 % в імпортозаміщенні бронетанкової техніки. Локалізація виробництва в 

Україні становить за окремими видами техніки, в тому числі і для бронетанкової 

техніки, до 80 %. Великий відсоток в авіабудівництві за компанією «Антонов». 

Вона працює над заміщенням матеріалів, за якими свого часу була дуже жорстка 

кооперація, у тому числі це і зі стрілецького зброї.  

Концепція Державної цільової програми реформування та розвитку 

оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року визначала три 

варіанти вирішення проблем ОПК України на той період 

1. Саморегуляція – відсутність прямої державної фінансової підтримки та 

впровадження ряду преференцій згідно з податковим та митним законодавством, 

що сприятиме розвитку оборонних галузей промисловості переважно за рахунок 
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реалізації зовнішньоекономічних контрактів у сфері військово-технічного 

співробітництва, державно-приватного партнерства. Разом з тим бюджетне 

фінансування підприємств оборонного сектору економіки, крім державного 

оборонного замовлення, фактично відсутнє. 

Недоліками даного варіанта є неконтрольований розвиток наукових 

організацій і виробничих підприємств оборонно-промислового комплексу, 

неможливість створення виробничих потужностей з випуску складної 

наукоємної продукції, що може призвести до виникнення додаткових проблем у 

діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу, дисбалансу в 

структурі промислового виробництва і загрози знищення виробництва деяких 

видів озброєння та військової техніки, необхідних для задоволення потреб 

Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань. 

 

Рис. 3.1. Місце України серед світових постачальників продукції 
ОПК за період з 2010 по 2020 рр. [200] 

2. Інвестиційно-інноваційний – реалізація державної політики, 

спрямованої на удосконалення системи функціонування оборонно-

промислового комплексу за рахунок інвестиційно-інноваційної діяльності.  

Перевагами такого варіанту є: 

 удосконалення структури оборонно-промислового комплексу; 

 залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс з 
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використанням державних, приватних та іноземних фінансових ресурсів, які 

будуть спрямовані на технологічне оновлення основних фондів підприємств; 

 створення системи науково-технічної і виробничої кооперації; 

 впровадження у виробництво нової техніки та наукоємних 

технологій і матеріалів, створення яких передбачено державними цільовими 

оборонними програмами; 

 планування та виконання науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, підвищення технологічного рівня процесів 

виробництва; 

 здійснення заходів щодо забезпечення збільшення обсягу та 

рівномірного протягом року фінансування державного оборонного замовлення. 

 

 

Рис. 3.2.Співвідношення виробництва бронемашин за період 2015-
2017 рр.,% [21] 

Недоліком даного варіанта є необхідність залучення значного обсягу 

коштів державного бюджету, зокрема на початковому етапі розв’язання 

проблеми за цим варіантом; 

3. Комплексний (оптимальний) – забезпечення технологічного лідерства 

оборонно-промислового комплексу серед галузей промисловості, технологічне 

оновлення основних фондів, реструктуризація, реорганізація і корпоратизація 
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підприємств оборонно-промислового комплексу, залучення інвестицій для 

реалізації інноваційних проектів, що сприятиме забезпеченню максимального 

економічного ефекту від залучення фінансових і виробничих ресурсів для 

удосконалення діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу, 

здійснення контролю за активами таких підприємств, а також дасть змогу 

розширити внутрішній та зовнішній ринок продукції військового призначення та 

подвійного використання. 

Перевагами такого варіанта є: 

 забезпечення технологічного розвитку підприємств оборонно-

промислового комплексу за рахунок інвестиційно-інноваційної діяльності, у 

тому числі застосування офсетних схем та трансферу технологій, закупівля за 

кордоном ліцензій на виробництво окремих виробів; 

 впровадження механізмів державно-приватного партнерства; 

 збільшення частки приватних та іноземних фінансових ресурсів у 

реалізації проектів оборонно-промислового комплексу; 

 зменшення навантаження на державний бюджет у частині 

фінансування заходів щодо реформування оборонно-промислового комплексу. 

У контексті нашого дослідження варто відзначити, що саме міжнародна 

виробнича кооперації, тобто участь ОПК України у МВМ, зміцнить оборонний 

потенціал України. Крім того, зважаючи на великий досвід у протистоянні з РФ 

Україна здатна посилити військових партнерів у Європі. Українські 

підприємства виробляють широкий спектр сучасної та ефективної зброї, 

починаючи від стрілецької і закінчуючи потужною бронетанковою технікою, 

сучасними ракетними комплексами і військово-транспортними літаками. 

Варто відзначити, що участь країни в міжнародній виробничій кооперації 

є одним з визначальних чинників формування концептуальних основ оборонної 

політики. Основні принципи оборонної політики України, завдання, шляхи і 

механізми їх вирішення визначаються на основі національних інтересів України 

з урахуванням усієї сукупності зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на умови 

забезпечення національної оборони. Останнім часом усе більшого значення 



156 

набуває оборонно-технічний аспект оборонної політики. Впровадження у 

військову справу новітніх технологій створює передумови досягнення певної 

мети без обов'язкового оволодіння територією супротивника, оскільки з'явилися 

технічні можливості нанесення супротивникові критичних втрат в 

економічному, бойовому, морально-психологічному аспектах, які позбавляють 

його здібності до організованого і активного опору [18]. 

В умовах сучасного науково-технічного прогресу, завдяки якому в 

оборонній сфері впроваджуються принципово нові види ОВТ, вказаний аспект 

потребує особливої уваги. Актуальність його полягає ще і в тому, що рівень 

технічної оснащеності істотним чином впливає на окремі важливі напрями 

реформи ОПК. Зокрема, спостерігається залежність перспективної структури і 

кількісних показників збройних сил, передусім, від якісних показників озброєння 

і військової техніки [11]. Крім того, впровадження нового озброєння є чинником 

активного пошуку нових форм і способів їх застосування. Неврахування 

важливості цього аспекту, а також об'єктивні економічні чинники не дали 

можливості на початкових етапах військового будівництва приділити належну 

увагу цьому напряму розвитку Збройних Сил України [4]. 

Головними напрямами запровадження реформ оборонної промисловості є: 

 поступовий та виважений підхід до моделі державного управління 

оборонною промисловістю та військово-технічним співробітництвом (у т.ч. 

експортом озброєнь), за якої за державою залишаються функції формування та 

координації військово-технічної політики, програм розвитку озброєнь та 

оборонного замовлення, ліцензування та експортного контролю; 

 реструктуризація оборонної промисловості на засадах системного 

підходу: 

1. Охоплення реструктуризацією не лише форм власності, але й 

фінансових і товарних ринків, менеджменту, кадрового потенціалу галузі та 

окремих підприємств; 

2. Відповідність напрямів зосередження зусиль пріоритетам внутрішнього 

попиту на озброєння, тенденціям на внутрішньому та зовнішньому ринках і в 
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українській економіці; 

3. Диференціація організаційних форм, рішення про застосування яких 

мають прийматися з урахуванням специфіки конкретних сегментів і підприємств 

оборонної промисловості:  

 стратегічних намірів; кон'юнктури і тенденцій на певних сегментах 

ринку; реальних технологічних, кадрових, фінансових можливостей 

самостійного розвитку; стану та перспектив внутрішньої і зовнішньої 

кооперації; інвестиційних перспектив; утворення інтегрованих структур 

(вертикально-інтегрованих, проектно-орієнтованих) не повинне бути принципом 

реструктуризації усієї оборонної промисловості; 

 запровадження державою стабільних правил, ефективних стимулів 

оборонно-промислової діяльності, а також безпосередньої державної підтримки 

науково-технологічного розвитку і зменшення диспропорцій на ринку 

кваліфікованої робочої сили; 

 створення правових та організаційних умов для запровадження 

ефективних систем військово-технічного співробітництва (офсетних, 

ліцензійних, коопераційних), що надають можливість здійснювати як технічну 

модернізацію ЗС, так і зміцнення оборонно-промислової бази [5]. 

У світі відбуваються швидкі трансформаційні процеси у оборонній сфері, 

темпи яких визначаються результатами науково-технологічного розвитку, 

потребами, що зумовлюються гостротою безпечної ситуації, ресурсними 

можливостями конкретних держав.  

Крім Міністерства оборони, для розвитку ОПК важливого значення мають 

також дії міністерства економіки. Зокрема, Мінекономрозвитку України 

поступово здійснювало такі заходи: 

 розробило та затвердило рішенням Уряду Державну цільову програму 

реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 

року;  

 розробило проект Закону України «Про створення та виробництво 

озброєння, військової і спеціальної техніки» (реєстраційний номер 7389);  



158 

 розробило та затвердило рішеннями Уряду низку нормативно-правових 

актів з питань оборонної мобілізаційної підготовки. 

Вище ми аналізували програмні документи реформування ОПК. Тут варто 

додатково відзначити, що лише 24 травня 2017 року Кабінет Міністрів України 

затвердив Державну цільову програму реформування та розвитку оборонно-

промислового комплексу (ОПК) на середньострокову перспективу. Це був 

важливий етап для української оборонної промисловості, адже вона отримала 

комплексний план проведення системної реформи на 5 років. 

Реалізація Програми стосується усіх складових процесу управління 

оборонно-промисловим комплексом – від інституційного та нормативно-

правового забезпечення до розвитку міжнародного співробітництва та 

експортного потенціалу. 

В рамках Програми передбачається реалізувати заходи, спрямовані на 

забезпечення фінансового оздоровлення підприємств, інтеграцію науки та 

виробництва, спрощення процедур моніторингу та аналізу завдяки автоматизації 

управлінських процесів. В перспективі передбачено декілька пілотних проектів, 

що дозволять оцінити можливості українського ОПК адаптуватися до 

міжнародних норм і процедур, зокрема, таких, що діють в країнах НАТО. 

Крім того, Програма містить заходи зі створення та оновлення виробничих 

потужностей підприємств ОПК за галузевим принципом, що дозволяє 

впроваджувати державні галузеві програми, такі як Державна цільова програма 

створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії. 

Питання, пов’язані з реформуванням підприємств оборонної 

промисловості надважливі для будь-якої країни світу. Надто для України, яка 

четвертий рік поспіль відстоює свою незалежність. Підвищення ефективності 

роботи ОПК –  це не лише питання зміцнення власних Збройних Сил, а й 

відчутний поштовх для економіки держави, розвитку науково-технічного 

потенціалу [12]. 

З метою прискорення процесу реформування вітчизняного ОПК доцільно 

виконати наступне: 
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 удосконалити законодавство України з метою лібералізації порядку 

передачі товарів військового та подвійного призначення, яка дасть змогу 

здійснювати експортно-імпортні операції в оборонній сфері всім суб’єктам 

господарювання-резидентам України, які є виробниками цієї продукції; 

 розробити дорожню карту реформування системи стандартизації й 

технічного регулювання у сфері розроблення й виробництва продукції та 

оптимізації порядку калькулювання ціни продукції оборонного призначення, 

щоб забезпечити баланс інтересів державних замовників і підприємств 

оборонно-промислового комплексу під час закупівлі товарів, робіт і послуг 

оборонного призначення, яка здійснюється без застосування конкурентних 

процедур; 

 внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про 

здійснення корпоратизації державних підприємств оборонно-промислового 

комплексу України та особливості управління корпоратизованими 

підприємствами в оборонно-промисловому комплексі України; 

 розглянути можливість запровадження пільг щодо податків та 

обов’язкових платежів підприємствам оборонно-промислового комплексу, які 

вкладають власні кошти у розвиток виробничої бази; 

 у зв’язку із численними публікаціями в ЗМІ щодо наявності корупційних 

ризиків та фінансово-господарських порушень, котрих припустилися державні 

підприємства оборонно-промислового комплексу, які входять до складу 

Державного концерну «Укроборонпром», та їхні посадові особи, створити 

постійну міжвідомчу робочу групу з контролю над використанням бюджетних 

коштів під час виконання державного оборонного замовлення із залученням до її 

складу представників Генеральної прокуратури України та Державної фіскальної 

служби України [15]. 

Для конкурентоспроможності оборонної промисловості велике значення 

має наявність кваліфікованої робочої сили. У Західній Європі з цього приводу 

існує сильна стурбованість, оскільки нестача технічних фахівців і інженерів 

відчувається на багатьох рівнях ланцюжка доданої вартості. Це пов'язано із 
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загальним старінням населення, довгим освітнім циклом і широко поширеними 

формами дострокового відходу фахівців на пенсію. Демографічний тренд і 

нестача молодих людей, які обирають в якості основи освіти математику, фізику 

та інженерні науки, є проблемами не лише європейської, але й інших розвинених 

економік, - на відміну від країн, що розвиваються, які не стикаються з 

проблемами старіння населення і втратою інтересу молоді до точних наук. 

У США з середини 1980-х років також спостерігається стабільне зниження 

числа інженерів, які випускаються вищими навчальними закладами. Але тут, на 

відміну від Західної Європи, ця проблема вирішується за рахунок еміграції. 

Близько половини інженерів в США зі ступенем PhD (кандидата наук) у віці до 

45 років є іноземцями. В Європі внаслідок меншої відкритості суспільства і 

мовних бар'єрів (за винятком Великобританії та Ірландії) доступ до ринку 

іноземної робочої сили високої кваліфікації більш обмежений [23, с. 102]. 

Економічна криза і глобальна рецесія значно змінили фінансовий ринок і 

ускладнили отримання банківських кредитів для компаній оборонної галузі. 

Проблема фінансування пом'якшується дедалі більшою підтримкою держави у 

формі експортних кредитних гарантій.  

Таким чином, процес дезінтеграції ОПК України з країнами СНД 

розпочався відразу після незалежності, головним чином, через конкуренцію на 

однакових ринках. Вона прискорилася після військової агресії РФ. У поточних 

програмних документах реформування ОПК України декларується міжнародна 

промислова інтеграція.  

 

Передумови та форми інтеграції України у міжнародні виробничі 

мережі оборонно-промислових комплексів розвинених країн 

Україна має значний військово-технічний потенціал, одна частина якого – 

державні компанії – дісталася у спадок від СРСР, а інша – приватні компанії – 

стали, в першу чергу,  наслідком задоволення потреб ЗСУ, виявлених під час 

останньої російсько-української війни. З метою кращого розуміння форм 

включення українського ОПК до МВМ доцільно розглянути структуру та 
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динаміку експорту та імпорту. Необхідні дані для виробництва в сфері ОПК 

відсутні, тому висновки будуть робитися на основі зовнішньоторговельної 

статистики.  

Україна є одним з найбільших експортерів ОВТ у світі. Як свідчать дані 

Рис. 3.3. максимального значення її експорт досягнув у 2012 р., що склало 

1,5 млрд дол. США (1 % світового експорту). В 2019 р. він знизився до 91 млн 

дол. США. Причин для поступового зниження є декілька: триває пошук 

імпортозаміщення деталей російського виробництва; відбувається заміна 

російського ринку збуту; переорієнтація виробництва на потреби ЗСУ. У цілому, 

як свідчить динаміка обох графіків, частка у світовому експорті та абсолютне 

значення експорту мають схожий тренд.  

 

Рис. 3.3. Експорт ОВТ з України (млн дол. США), 1992-2019 рр. [87] 

Помітно скорочується номенклатура українського експорту ОВТ. За 

даними ДСЕКУ Україна востаннє експортувала танки в 2018 р. до Таїланду ( 13 

шт. «Оплот»). У цілому, Таїланд є єдиним ринком збуту для українських танків. 

Окрім танків, у 2019 р. було експортовано 14 од. БТС-4 до М’янми. Найбільше 

бронетранспортерів за весь час збору даних Україна поставила ОАЕ в 2016 р. – 

108 од. БРДМ-2. Україна втрачає також ринки для артилерійських систем. 

Востаннє 12 Д-30 було продано у 2015 р. до Нігерії. Краща ситуація з 
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протитанковим озброєнням. ПТРК регулярно у великих кількостях купує 

Саудівська Аравія (950 од у 2018 р. та 20160 од. у 2019 р).  

Впродовж останніх 5 р. було експортовано 5 бойових вертольотів: 5 МІ-

24В до Пд. Судану. Увостаннє ракети постачалися закордон у 2018 р.: 15 Р-27 до 

Алжиру та Казахстану. Цікавим фактом є те, що США є найбільшим покупцем 

ПЗРК з України. Впродовж останніх 13 років до цієї країни було продано 170 

пускових механізмів та 558 ракет. Також були значні закупівлі Ізраїлем: 54 

механізми та 241 ракети.  

Що стосується імпорту Україною, то SIPRI [88] дає дані лише для 5 років, 

зокрема: 2014 р. – 1 млн дол., 2015 р. – 23 млн дол., 2016 р. – 5 млн дол., 2018 р. 

– 65 млн дол., 2019 р. – 14 млн дол. За цей час Україна найбільше імпортувала з 

Чехії (44 млн дол.) та США (20 млн дол). На решту 6 країн (Канада, Франція, 

Польща, Туреччина, ОАЕ та Великобританія) припадає 63 млн дол. (детальніше 

в Додатках).   Помітно, що Україна значно більше експортує, ніж імпортує.  

У цьому підрозділі хотіли б зосередитися на аналізі особливостей 

входження українських оборонних компаній до МВМ індустріально розвинених 

країн ЄС.  

Однією з головних передумов ефективного включення українського ОПК 

до МВМ є реформування Укроборонпрому та сфери експортного контролю.  

У 2021 р. запланована масштабна реформа ДК «Укроборонпром», який 

нині є квазі-міністерством. Концерн об’єднує близько 100 різних активів у різних 

секторах промисловості. При цьому він не має повноважень для керівництва та 

реформування цих підприємств, що є дуже важливо в умовах конкуренції на 

світовому ринку. 

Державний концерн перетворюється у нову сучасну керуючу компанію у 

формі акціонерного товариства і об’єднає різні підприємства за конкретними 

напрямами виробництва. Це дасть можливість не лише оптимізувати активи, які 

не задіяні в роботі і просто простоюють, але й вдосконалити управління 

концерном. А головне – дозволить виробляти більш якісне та сучасне озброєння 

та техніку на потреби української армії. 
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Головним наслідком корпоратизації «Укроборонпрому» в контексті 

входження в МВМ є те, що підприємства зможуть створювати спільні 

підприємства з українськими та іноземними партнерами. 

Показовим є плани КБ «Антонов» співпрацювати з компанію Boeing. Існує 

потенціал виробництва лінійки винищувачів. Для цього буде створене спільне 

підприємство, Boeing передасть частину продукції або технологію, а кінцевий 

продукт буде створюватися на технологічні базі, наявній в Україні. За цих умов 

планується акціонерне товариство цілком залишити державним. 

 

 

Рис. 3.4. Найбільші країни-імпортери української ОВТ [88] 

Україна є членом усіх міжнародних режимів експортного контролю. 

Україна забезпечує неухильне дотримання зобов’язань за всіма режимами, що 

відповідає національним інтересам та цілям нерозповсюдження зброї масового 

знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних озброєнь та 

протидії тероризму. Ці зобов’язання реалізуються шляхом встановлення 

належного державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів 

військового призначення та товарів подвійного використання. 

Основним актом національного законодавства у цій сфері є Закон України 

«Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 

призначення та подвійного використання». 
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Процедури державного експортного контролю за міжнародними 

передачами таких товарів в Україні повністю відповідають керівним принципам 

«Вассенаарської домовленості», Режиму контролю за ракетними технологіями, 

Групи ядерних постачальників, Австралійської групи та регламентуються 

відповідними порядками, що затверджені постановами Кабінету Міністрів 

України від 20.11.2003 № 1807 та від 28.01.2004 № 86. 

У січні 2018 року Україна запровадила Єдиний список товарів подвійного 

використання, який відповідає Регламенту Ради ЄС № 428/2009 від 05 травня 

2009 року про встановлення режиму Співтовариства щодо контролю експорту, 

передачі, посередництва та транзиту товарів подвійного використання [15]. 

ОПК України відноситься до тих секторів, які найменшою мірою залучені 

до МВМ. Проаналізуємо успішний досвід виробництв з досвідом міжнародної 

кооперації. На початку відзначимо, що неадекватний рівень темпів економічного 

розвитку і інвестиційної активності створюють найбільшу вразливість для 

економіки України впродовж тривалого часу. У даному контексті на себе 

звертають увагу широкий спектр причин. У більшості промислових зон України 

інвестиційно непривабливі підприємства практично не мають перспектив для 

відновлення виробничого потенціалу. Разом із тим їх виробничі потужності, 

території, вільні від забудови (насамперед у регіонах із розвинутою 

інфраструктурою), за умови створення індустріальних (промислових) парків 

можуть стати «точками регіонального зростання», вигідними та ефективними 

ланками МВМ розвинених економік. Досвід країн Східної Європи, зокрема 

Угорщини, Словенії, Чехії, свідчить, що створення промислових зон є одним із 

перспективних шляхів залучення інвестицій, зокрема іноземних, в економічний 

розвиток реґіонів, передусім економічно відсталих, що створює передумови для 

масштабного функціонування МВМ. 

Оцінка потенційних можливостей участі ОПК України у процесах 

формування і функціонування МВМ може бути проведена з використанням 

комплементарного підходу до ідентифікації ступеня участі України в 

міжнародних виробничих мережах. Зокрема, варто визначити кількість зайнятих 
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у галузях спеціалізації країни, допоміжних галузях, галузях, що обслуговують 

виробництво і населення. 

Показник  спеціалізації України за рівнем зайнятості має найбільше 

значення у галузі обробки деревини та виробів із дерева й у виробництві гумових 

та пластикових виробів. Таким чином, можна стверджувати про галузеву 

спеціалізацію України за рівнем зайнятості у згаданих галузях промисловості. 

Але за значеннями індексу інтенсивності виконання базових функцій ISR галузі 

спеціалізації України не набирають навіть середнього значення за галузями, що 

свідчить про низьку продуктивність праці й застарілі технології виробництва, 

тобто ці галузі забезпечують виконання проміжних функцій. Щодо інтенсивності 

виконання базових функцій у таких галузях промисловості, як легка та хімічна, 

виробництво електронних, електричних і оптичних виробів, то інтенсивність їх 

виконання перебуває на середньому рівні. Це – підтвердження того, що в цих 

галузях промисловості виробничі процеси здійснюють переважно на іноземних 

комплектуючих, напівфабрикатах і т. п. з різним ступенем обробленості.  

Скоріш за все ці галузі промисловості є «середньою», тобто проміжною 

ланкою у виробничому ланцюгу формування доданої вартості. Найбільше 

значення мультиплікатора відображене щодо виробництва електричного, 

електронного машин та устаткування, це свідчить про те, що у згаданій 

промисловості сконцентровані підприємства, які виконують найбільше базових 

функцій при одночасному формуванні великої частки доданої вартості. Щодо 

динаміки цього індексу протягом 2017– 2018 рр., то необхідно відзначити, що у 

таких галузях, як оборонна промисловість, обробка деревини, виробництво 

гумових і пластикових виробів та виробництво електронних та оптичних виробів, 

відбулося хоча незначне, але зростання. Це свідчить, зокрема, про те, що 

інтенсивність виконання базових функцій у згаданих галузях зростає, значить 

розширюється спектр виробничих операцій, і виробничі процеси охоплюють 

більше ланок ланцюга доданої вартості. Це може бути початком тенденції 

концентрації в Україні виробничої ланки ланцюга створення доданої вартості.  

Щодо легкої промисловості та хімічного виробництва, виробництва 
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машин й устаткування, то інтенсивність виконання базових функцій у 2018 р. в 

цих галузях була меншою, ніж у 2017 р., що свідчить про звуження спектру 

базових функцій, які виконують вітчизняні підприємства, і про їх орієнтації на 

виконання проміжних виробничих операцій, можливо за одноразовими угодами. 

Одним із варіантів практичного розв’язання проблеми ефективного 

входження підприємств України у МВМ на основі наведеної моделі може стати 

формування мережі державних і реґіональних індустріальних (промислових) 

парків, що необхідно здійснювати відповідно до основних напрямів розвитку 

державної і реґіональної промислової політики з урахуванням завдань, 

пов’язаних із розвитком промислових аґломерацій. На нашу думку, доцільно 

створювати індустріальні парки в у таких галузях промисловості: легка, хімічна, 

машинобудування. Загалом ця ідея не є принципово новою. У різний час ця 

проблематика перебувала в полі зору українського уряду, зокрема, була 

затверджена концепція, але до практичної реалізації їй ще дуже далеко. Зокрема, 

уряд навіть не визначився з галузевою спрямованістю індустріальних парків і 

критеріїв, за якими визначаються пріоритети галузей при створенні таких 

структур.  

Окрім того дана концепція не враховує всіх чинників формування МВМ, 

що містяться, зокрема, у стратегії євроінтеґраційних об’єднань та міжнародних 

організацій. До того ж, вона суперечить основним напрямам формування 

конкурентоспроможності виробничих підприємств України. Зокрема, у згаданій 

концепції передбачено створення міських аґломерацій виробництва на основі 

наявних і незавершених виробничих потужностей без урахування міжнародної 

виробничої спеціалізації України, перспектив української промисловості щодо 

участі у МВМ, новітніх тенденцій кон’юнктури світових товарних ринків і т. п. 

Таким чином, концепція передбачає лише нарощення виробничих потужностей 

із мінімальними витратами задля забезпечення певного рівня зайнятості за 

реґіонами і не враховує того факту, що утворення виробничих аґломерацій за 

такими критеріями у майбутньому не дасть жодних позитивних ефектів.  
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Таблиця 3.1 

Характеристика ОПК України 

  
2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

(прогноз) 
Загалом місцеве 
виробництво 

1,213,000 1,307,000 1,538,000 1,900,000 

Експорт 763,000 908,000 1,000,000 1,200,000 
Імпорт 300,000 370,000 500,000 650,000 
Ринок оборонного 
обладнання 

750,000 769,000 1,038,000 1,350,000 

Сукупні витрати на 
оборону 

4,108,500 4,262,900 4,487,500 4,902,500 

Джерело: [27-39] 

Зростання видатків на оборону, високий попит на оборонне обладнання та 

потужний виробничий потенціал у деяких сегментах оборонної промисловості 

стимулюють розвиток ОПК України. Сильний внутрішній  попит на оборонне 

обладнання, вдосконалення структури сектору та процесів закупівель, а також 

зростаюча міжнародна співпраця в галузі оборонної промисловості та торгові 

зв’язки принесуть користь українським оборонним виробникам у довгостроковій 

перспективі. 

Значна частина техніки збройних сил України потребує оновлення або 

заміни. Однак бюджет, доступний для нових закупівель, обмежений високими 

витратами на персонал та операційні витрати. У 2020 р фінансування 

Міністерства оборони (МО) було заплановане на рівні 130 млрд грн. (рриблизно 

4,5 млрд дол. США). Близько 788 млн дол. йде на закупівлю та модернізацію 

озброєння та військової техніки. Крім того, фінансування Міністерства 

внутрішніх справ досягає 3,2 млрд дол. Загальний обсяг асигнувань українського 

бюджету на оборону та безпеку досягнув 5,45 % від прогнозованого ВВП. 

Також в останні роки, зважаючи на бюджетні обмеження, багато змін в 

українських збройних силах було організовано за допомогою програм військової 

допомоги від союзників. Міністерство оборони України зазначило, що у 2019 р. 

США та країни Європейського Союзу забезпечили Збройними Силами України 

військову техніку на загальну суму приблизно 143 млн дол.  В рамках цієї 
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міжнародної військової допомоги українська армія отримала броньовану техніку 

та катери класу «Острів». Крім того, Україна отримала обладнання для зв’язку, 

навігаційне обладнання для суден, контрбатарейні радари, системи кібербезпеки, 

прилади нічного бачення, намети, переносні системи освітлення, засоби 

індивідуального захисту персоналу, обладнання для протимінної діяльності, 

медичне обладнання та різні запасні частини. 

Україна планує ліквідувати застарілу радянську систему закупівлі 

оборонної техніки  на користь єдиних планів військових закупівель. Проект 

Закону «Про оборонні закупівлі» був проголосований парламентом України у 

другому читанні 13 травня 2020 р. Цей закон має на меті розсекретити значну 

частину державного оборонного бюджету та створити конкурентне та прозоре 

середовище на ринку військової техніки. Міністерство оборони України 

створить незалежну робочу групу для перевірки та затвердження всіх закупок. 

У грудні 2019 р. Міністерство оборони України розпочало співпрацю з 

Агентством підтримки та закупівель НАТО (NSPA), здійснивши першу пробну 

купівлю. Україна вперше приєдналася до неї у 2016 р., але з тих пір досягла 

незначного прогресу у впровадженні [187]. 

Україна проводить реформу своєї оборонної промисловості, створюючи 

кластери в рамках державної компанії «УкрОборонПром» (UOP) та покращуючи 

ефективність систему управління UOP. У січні 2019 р. було затверджено 

законодавство про надання повноважень на імпорт та експорт оборонної 

продукції підприємствам різних форм власності. Це ліквідує давню монополію 

державних спеціальних експортерів, що знаходяться в парасольці UOP, і 

дозволить продавати іноземні військові товари. 

Основними постачальниками оборонної та військової техніки для 

збройних сил України є державна компанія «УкрОборонПром» (УОП), створена 

в 2010 р., та приватні підприємства, кількість яких зростає. Частка приватних 

компаній, що працюють в оборонному секторі, досягла 60 відсотків у 2019 р. 

Через гостру потребу України зменшити свою залежність від російської 

оборонної та військової техніки, УР намагається диверсифікувати постачання 
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обладнання шляхом придбання обладнання у США та інших західних країн. 

Російський ринок склав історично велику частку експорту українських 

оборонних компонентів, і в даний час українські оборонні компанії працюють 

над зміцненням галузевої співпраці та експорту в інші країни, приділяючи 

особливу увагу Близькому Сходу та Азії. Україна є привабливим партнером для 

країн, які прагнуть розвивати та розширювати власну оборонну промисловість, 

оскільки українські оборонні виробники мають значні можливості в таких 

сегментах, як наземний та аерокосмічний, та стикаються з меншими 

обмеженнями щодо передачі технологій, ніж багато інших гравців на 

міжнародному ринку. Сприяючи цьому процесу, у липні 2016 р. парламент 

України ухвалив розпорядження, що дозволяє українським виробникам літаків 

входити в міжнародні спільні підприємства (СП) та виробляти обладнання за 

кордоном [23]. 

Нині українська оборона промисловість найбільше потребує компонентів 

обладнання радіозв'язку та радіоелектроних компонентів, двигунів для 

військових транспортних засобів; оптики.  

Український ОПК може співпрацювати з МВМ різними способами, 

включаючи:  

 формування спільних виробничих підприємств; 

 субпідряд з іноземними компаніями 

 видача прямих трудових наказів іноземним  компаніям 

 продаж власного капіталу в окремих українських оборонних компаніях 

 концесійні угоди з оборонними підприємствами 

 оренда майстерень та інфраструктури підприємства оборонної 

промисловості України на термін до 49 років 

 створення консорціумів серед кількох підприємств оборонної 

промисловості 

На разі портфель спільних проектів включає авіаційні двигуни, системи 

раннього попередження, машини першої допомоги та евакуації на полі бою, 

сумісну з НАТО 155-мм гарматну систему, а також сталеву броню, двигуни AFV, 
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системи управління озброєнням [187]. 

Позиції України на міжнародному рівні посилить доступ до різних 

американських та міжнародних програм закупівлі озброєнь. Сюди входять 

зовнішнє військове фінансування США (FMF), закордонні продажі США (FMS), 

прямі комерційні продажі США (DCS), Закон США про підтримку свободи 

США в 2014 році, Європейська ініціатива заспокоєння та цільові фонди НАТО. 

Враховуючи оцінені потенційні можливості України, нині вона перебуває 

на перехресті можливостей використання стратегічних орієнтирів на: економію 

на аґломерації, економію на масштабі та економію на локалізації. 

Першою великою проблемою є відсутність чіткої позиції і системного 

бачення уряду щодо місця українських підприємств у МВМ. Якщо до позиції 

України у системі міжнародної торгівлі з країнами ЄС відповідні міністерства та 

відомства мають певне бачення і стратегію, то у сфері міжнародних виробничих 

відносин єдиної думки і позиції досі нема. Це приводить до того, що навіть якщо 

українські підприємства і мають потенційні конкурентні можливості, то в 

більшості випадків не знають про можливості їх реалізації через механізм МВМ. 

Великою проблемою є те, що Україна не проводить моніторингу перспективних 

географічних векторів формування МВМ. Це призводить до того, що потенційні 

вітчизняні учасники МВМ навіть не здогадуються про наявність у них 

можливостей отримання додаткових економічних вигод. 

На даний момент Україна володіє досить хорошими можливостями для 

розширення своєї участі у виробничих мережах Європи. На основі розрахунків 

коефіцієнта міжнародної фрагментації виробництва (МФВ), галузевий розподіл 

міжнародної фрагментації виробництва (МФВ) за участі України свідчить про те, 

що вона являється достатньо активним учасником 3 галузевих мереж (легка, 

деревообробна, целюлозо паперова, хімічна промисловість та виробництво 

гумових і пластикових виробів), займає вагоме місце у 4 мережах (виробництво 

інших неметалевих мінеральних виробів, металургійна промисловість, 

виробництво машин та устаткування, інші види виробництва) і володіє 

потенційними можливостями у 2 мережах (харчова промисловість та 
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виробництво коксу) [56]. 

 Підприємства легкої промисловості формують 7 кластерних груп країн 

Європи за ступенем схожості реакції на досліджувані чинники. За результатами 

проведеного емпіричного дослідження Україна позиціонована лише в одній 

кластерній групі і є, до того ж, єдиним її представником. Але за результатами 

аналізу Італія також є достатньо зацікавленою щодо розширення відповідного 

ланцюга створення доданої вартості за рахунок її об’єднання з Україною. Це 

підтверджується тим, що Італія одноосібно входить в кластер, який за 

доцентровою відстанню до центроїда разом із Україною найближчі один до 

одного.  

Окрім того українські компанії Textil-Lux та Eolis є найбільшими 

продавцями тканин, що імпортують для подальшого використання з Чехії та 

Італії. Окрім того, паралельно формується ширший за своїм складом 

міжнародний ланцюг створення доданої вартості, в якому Україна виступає як 

учасник кластерної групи. Ці країни, як разом, так і за принципом вибірковості, 

можуть залучати у свій ланцюг країни з виокремленої кластерної групи за 

показниками продуктивності праці і витрат на робочу силу, до складу якої 

входять Польща, Естонія, Чехія, Угорщина, Словаччина. Виокремлені 

міжнародні ланцюги створення доданої вартості утворюють міжнародну 

виробничу мережу легкої промисловості України, створюючи підґрунтя для 

потенційних організаційних форм співробітництва. 

Будь-яка цілеспрямована діяльність потребує розробки стратегії розвитку 

процесу (входження вітчизняних підприємств у міжнародні виробничі мережі), 

що передбачає наявність мети, орієнтирів, визначення механізмів стимулювання 

учасників, чіткого регламентування умов і мотивів прийняття рішень на усіх 

рівнях. Мова йде про впорядкування всіх аспектів входження вітчизняних 

підприємств у МВМ ЄС у єдиній системі, що складатиме основу національної 

стратегії входження України у МВМ Європи та уточнюється стратегіями 

входження (чи інтеграції) окремих підприємств в галузеві мережі Європи.  

Ефективна реалізація такої стратегії можлива за умови наявності в України 
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чіткої позиції уряду щодо забезпечення ефективної і активної мережевої позиції 

нашої країни відносно галузевої спеціалізації країн-партнерів ЄС і їх структурної 

близькості до України. Це дасть змогу Україні забезпечити ефективну реалізацію 

потенціалу країни щодо входження у мережеві виробничі структури Європи на 

основі формування ключових детермінант ефективної мережевої взаємодії 

підприємств відповідних галузей. 

Отже, пропонуємо застосовувати методику визначення мережевої позиції 

України і на її основі формувати систему пріоритетів участі України у процесі 

формування МВМ. За результатами аналізу пропонуємо:  

1) на основі сформованих ядер галузевої активності країн ЄС в межах 

МВМ визначати галузеві пріоритети України в межах МВМ, а саме конкретні 

країни-партери (стратегічні, пріоритетні, потенційні);  

2) за групами країн ЄС визначати країни-партери (стратегічні, пріоритетні, 

потенційні) за мірою структурної подібності; 

 3) встановлювати їх мережеві позиції і співставляти із 

зовнішньоекономічними пріоритетами України та її промисловою політикою. 

 Таким чином, з виробництва машин та устаткування партнерами України 

у створенні МВМ є Франція, Фінляндія, Чехія, Словенія, Литва, Латвія, Естонія. 

У галузі хімічного виробництві країнами-партнерами мають стати Швеція та 

Фінляндія; у легкій промисловості: Франція, Фінляндія, Нідерланди, Литва, 

Словенія, Словаччина, Польща; у виробництві гумових та пластмасових виробів 

Угорщина ідентифікована для України як країна - партнер; Фінляндія, Естонія та 

Словенія є партнерами для України у деревообробній промисловості, крім 

меблів; у виробництві електронних, електричних та оптичних виробів Франція, 

Литва визначені як стратегічні країни-партнери [56]. 

Військово-технічне співробітництво між Україною та Китаєм має досить 

довгу історію, проте, часто воно завжди носило обережний і неспішний характер. 

Багато в чому це обумовлювалося обережною політикою Пекіна до країн, 

схильним до тенденціям зміни влади по волі народних мас, а так само в зв'язку з 

потужною кремлівської, українофобської пропагандою. Тим часом, в минулому 
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році настав, можна сказати, переломний момент. 

Справа в тому, що в ході 13-ї зустрічі Міжурядової українсько-китайської 

координаційної комісії з питань ОВС, яка пройшла у вересні 2020 р. в Пекіні, 

були озвучені перспективні плани з розширення військово-технічного 

співробітництва двох країн. У цілому обговорювалися проекти, що охоплювали 

інвестиційні обсяги в $ 7 млрд.  

Окремо варто звернути увагу на той факт, що впродовж останніх років 

Китай приділяє значну увагу військовій співпраці з Білоруссю, як альтернативі 

співпраці з РФ. Результатом такої взаємодії став, наприклад, один з найбільш 

далекобійних в світі РСЗВ «Полонез». Однак виробничі потужності і науково-

технічний потенціал Білорусі не можуть в повній мірі задовольнити Китай в ряді 

напрямів, які з успіхом реалізуються в Україні. Саме тому. Майбутня 14-я зустріч 

Міжурядової українсько-китайської координаційної комісії з питань ВТС може 

стати вирішальною для співпраці двох країн і забезпечити Україну інвестиціями. 

 

Напрями адаптації оборонно-промислового комплексу України до 

виробничих мереж країн НАТО 

НАТО є об’єднанням найбільш розвинених країн світу. Тому співпраця з 

цим військово-політичним альянсом – надзвичайно важливе завдання розвитку 

військово-промислового потенціалу України. Набуття ж повноцінного членства 

значно спростить та розширить кооперацію між українським ОПК та МВМ країн 

об’єднання.  

На нинішньому етапі розвитку відносин між Україною та НАТО головні 

напрями адаптації ОПК до МВМ відповідають ряду функціональних сфер 

співпраці: військово-технічна співпраця; реформування ОПК відповідно до 

сучасних вимог та найкращих практик країн НАТО підвищення сумісності ОПК 

України з МВМ розвинених країн; участь в наукових та екологічних проектах 

альянсу; спільна участь в операціях з підтримки миру з країнами НАТО та 

партнерами. В умовах конфлікту України з Росією НАТО для посилення 

національної безпеки та завершення широкомасштабних реформ розширило 
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кількість сфер співпраці та активізувало її (див. Рис. 3.5).  

На думку автора, серед названих напрямів адаптації до вимог МВМ 

найбільш важливим є співпраця України та країн НАТО у військово-технічній 

сфері. Адже саме наближення української практики розробки та виробництва 

ОВТ до найкращих практик підвищить конкурентоспроможність цієї продукції 

та покращить шанси інтеграції підприємств у ланцюги доданої вартості різних 

МВМ розвинених країн. Отже, військово-технічна співпраця зосереджена на 

посиленні функціональної сумісності українського озброєння та військових 

формувань з силами країн НАТО. Співпраця у цій галузі розпочалася зі вступу 

України до програми «Партнерство заради миру», зокрема, з участі у ряді груп, 

які збираються під егідою Конференції національних директорів з озброєнь 

(CNAD) – вищого органу НАТО, відповідального за сприяння співпраці між 

членами Альянсу та партнерами у галузі озброєнь. З грудня 2014 р. участь 

України в CNAD та його підструктурі відбувається у форматі Платформи 

оперативної сумісності.  CNAD визначає можливості для співпраці між країнами 

з розвитку потенціалу, процесів закупівель ОВТ та розробки/узгодження 

технічних стандартів. 

 

Рис. 3.5. Напрями адаптації ОПК України до МВМ країн НАТО6 

 
6 Розроблено автором 
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Спільна робоча група з питань оборонно-технічної співпраці, перше 

засідання якої відбулося у березні 2004 р., працює над посиленням 

співробітництва у цій галузі між НАТО та Україною на основі Дорожньої карти 

з питань оборонного технічного співробітництва. Дорожня карта була підписана 

16 грудня 2015 р. [216] і оновлена 12 грудня 2019 р [217]. Серед поточних 

пріоритетів варто відзначити наступні: 

 Стандартизація та кодифікація як інструмент підвищення оперативної 

сумісності українських збройних сил із силами союзників. 

 Реалізація проектів Цільового фонду щодо командування, управління, 

зв’язку та комп’ютеризації (С4), утилізація застарілих боєприпасів, надлишкової 

стрілецької та легкої зброї. 

 Співпраця в рамках CNAD та з Науково-технічною організацією в 

межах НАТО. 

 Обмін досвідом у галузі управління ОВТ, і Україна провела 

відповідний семінар у липні 2019 р. 

 Участь України у проектах НАТО «Розумна оборона», включаючи 

«Платформу обміну інформацією про шкідливе програмне забезпечення», 

«Багатонаціональну освіту та навчання в галузі кіберзахисту НАТО», «Гнучкий 

та взаємодіючий набір інструментів, що відповідає майбутнім оперативним 

вимогам у обмежених та мілководних водах» та «Жінки-лідери у галузі безпеки 

та оборони». 

 Підтримка України в модернізації оборонної промисловості. 

 Постійне використання та вдосконалення програми обміну даними про 

повітряну ситуацію (ASDE) [119]. 

Як було зазначено вище, особливої актуальності в контексті підвищення 

рівня залученості українського ОПК до МВМ країн НАТО має питання 

впровадження стандартів та керівних документів країн НАТО. Імплементація 

стандартів НАТО у складові ОПК є одним із пріоритетних завдань на шляху до 

МВМ. 

У цілому нараховується близько 1200 стандартів НАТО. В Україні 
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першочерговість запровадження стандартів НАТО (критичні стандарти) 

визначається пакетами Цілей партнерства Україна ‒ НАТО, останній з яких був 

схвалений 23 травня 2018 року на рівні глав постійних делегацій держав-членів. 

На початок 2021 р. було опрацьовано 192 документи, з яких уже 

запроваджено 128 стандартів НАТО, на основі положень яких розроблено 145 

національних і військових нормативно-правових актів і нормативних 

документів.  

Також щодо 52 стандартів прийняте позитивне рішення для їх ухвалення 

та запровадження впродовж 2021–2025 рр.  При цьому інші стандарти НАТО на 

стадії опрацювання. Їх запровадження також відбувалося й поза межами Цілей 

партнерства в рамках Дорожньої карти оборонно-технічного співробітництва, за 

результатами науково-дослідних робіт, участі в спільних з НАТО навчаннях 

тощо [47].  

У цілому вже запроваджено 292 стандарти й керівні документи НАТО. Ці 

стандарти застосовують у різних галузях. Зокрема вони стосуються воєнної 

політики, безпеки та стратегічного планування, операцій та бойових дій, 

підготовки території держави до оборони, розвідки; інформаційних та 

психологічних операцій, військового зв’язку, розроблення, випробування 

озброєння та військової техніки; стратегічних комунікацій; гендерних питань 

тощо. 

За даними Міністерства оборони України в окремих випадках відповідні 

чинні національні стандарти висувають більш жорсткі та якісні вимоги до 

продукції оборонного призначення, а в окремих випадках у НАТО відсутні 

аналоги таких стандартів. Наприклад, вимоги національного стандарту до питної 

води, яку постачають військам, значно вищі, ніж вимоги відповідного стандарту 

НАТО. 

Варто зазначити, що в Україні є національні нормативні документи на 

ОВТ, аналогів яких немає в державах-членах НАТО. Це пов’язано з тим, що 

практика стандартизації продукції військового призначення у радянський період 

відрізнялася від політики стандартизації в НАТО. На сьогодні в Україні 
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продовжує  використовуватися частина міждержавних стандартів на продукцію 

військового призначення ГОСТ В, які затвердженні давно і не є аналогами 

стандартів НАТО. Наприклад, системи розробки та впровадження на 

виробництво військової техніки, комплексних систем загальних технічних вимог 

та контролю якості ОВТ. Також низку національних стандартів на продукцію 

військового призначення ДСТУ В за часів незалежності розроблено за 

результатами власних наукових досліджень. Це не йде всупереч практиці країн 

НАТО, адже у багатьох з них є власні національні стандарти, аналоги яких 

відсутні в НАТО. 

Запровадження стандартів НАТО безпосередньо у виробничій сфері ОПК 

стримується потребою додаткових інвестицій в переоснащення. Прикладом 

може бути стандарт STANAG 4107 «Взаємне визнання державного гарантування 

якості та використання союзницьких публікацій з гарантування якості (AQAP)» 

[41]. 

Важливим напрямом розвитку ОПК України до стандартів та практик 

розвинених країн, що підвищить потенціал співпраці в межах їх МВМ, є 

програма НАТО «Наука заради миру та безпеки» (НМБ). Активна взаємодія між 

Україною та Програмою бере свій початок з 1991 р. Спільна робоча група з 

питань наукового та екологічного співробітництва контролює співпрацю в цій 

галузі. У квітні 2014 р. у відповідь на кризу в Україні практичне співробітництво 

з Україною у галузі цивільної науки та технологій, пов’язаної з безпекою, було 

ще більше розширене. 

На сьогодні діяльність цієї програми в Україні стосується широкого 

спектру нових викликів безпеці, таких як боротьба з тероризмом, передові 

технології, кіберзахист, енергетична безпека та захист від хімічних, біологічних, 

радіологічних та ядерних агентів (ХБРЯ). Діяльність НМБ також стосується 

людських та соціальних аспектів безпеки, таких як імплементація Резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 про жінок, мир та безпеку; підтримувати розробку передових 

технологій за допомогою програм безпеки; та сприяти виявленню та 

знешкодженню мін та боєприпасів, що не вибухнули. Багато поточних заходів 
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допомагають Україні подолати негативні наслідки кризи, залучаючи науковців 

та експертів країн-членів Альянсу та України до значущої, практичної співпраці, 

налагодження мереж та підтримки нарощування потенціалу в країні. 

Завдяки спеціальним заходам та заходам з розбудови потенціалу Програма 

НМБ надала підтримку Комплексному пакету допомоги для України, 

схваленому на саміті НАТО у Варшаві у 2016 р.  Один важливий проект допоміг 

Україні у сфері гуманітарного розмінування шляхом посилення спроможності 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у проведенні 

операцій з розмінування у східних частинах країни. Завдяки цьому проекту 

Програма СФС також змогла негайно відповісти на терміновий запит на 

обладнання після вибуху Балаклійського складу озброєнь в Україні в березні 

2017 р. Крім того, тривала багаторічна ініціатива щодо розробки 3D-детектора 

мін забезпечить довготривалий  характер діяльності. 

Програма також допомогла розвинути потенціал у сфері телемедицини та 

невідкладної допомоги. В рамках проекту були обладнані два фельдшерські 

центри в Україні, а 30 українських фельдшерів взяли участь у курсі «Підготовка 

тренера» в Румунії. Під час польових навчань Євроатлантичного центру 

координації реагування на катастрофи (EADRCC) в Тузлі, Боснія і Герцеговина, 

у 2017 р. можливості телемедицини були успішно перевірені в режимі реального 

часу, що дозволило медичним спеціалістам допомагати постраждалим у 

катастрофах або інцидентах, де б вони не сталися. 

Українські експерти беруть також участь у новій ініціативі НМБ, яка 

стосується розробки інноваційних технології для виявлення вибухівки на 

відстані, проект, який сприяє посиленню ролі НАТО у міжнародній боротьбі з 

тероризмом. Україна є ключовим учасником програми НМБ DEXTER 

(виявлення вибухових речовин та вогнепальної зброї для протидії тероризму), а 

також вісім країн-членів Альянсу та країн-партнерів розробляють інтегровану 

систему, яка може виявляти вибухові речовини та вогнепальну зброю в 

громадських місцях, віддалено та в реальному часі, не порушуючи потік 

пішоходів. 
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З 2014 р. Україна є найбільшим бенефіціаром програми НМБ відповідно 

до рішення країн-членів Альянсу активізувати співпрацю з Україною. Як 

результат, за останні п’ять років було розпочато загалом 69 заходів з НМБ, в яких 

Україна була провідним партнером, а українські вчені та експерти брали участь 

у ряді додаткових проектів чи семінарів, що підтримуються НМБ, як дослідники 

чи доповідачі. У 2019 р. Україна залишається провідним партнером із 32 

поточними проектами СФЗ, що становить 17 % загальної вартості програми. 

Важливість програми співпраці НМБ з Україною була підкреслена в 

листопаді 2018 р. в штаб-квартирі НАТО з нагоди 60-ї річниці Наукової програми 

НАТО. Український професор Національної академії наук отримав премію 

партнерства НМБ за проект компактного датчика безпілотних літальних 

апаратів. 

Програма передбачає багато напрямів для співпраці, головні з яких 

представлено на рис. 3.6.  

З 1991 р. більше 721 експерта з України взяли участь в різних заходах 

програми. Зокрема, найбільша кількість була задіяна у семінарах з 

перспективних досліджень (287 експертів), 55 осіб навчалося в інститутах 

підвищення кваліфікації, 24 – на курсах з підвищення кваліфікації. Загалом 355 

експерти з України були задіяні у 90 багаторічних проектах [223, С. 9].  

 

  

Рис. 3.6. Напрями наукової співпраці з НАТО [223] 
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Як видно з Рис. 3.7. механізми грантової підтримки в програмі наукової 

кооперації НАТО включають проекти, тренування та практичні заняття.  

На підтримку Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) під 

керівництвом НАТО в Афганістані Україна дозволила оформлення польотів та 

транзит поставок для дислокованих там сил. Україна також надала медичний 

персонал для підтримки провінційних груп з відбудови в Афганістані та 

інструкторів навчальної місії НАТО в Афганістані. Після завершення місії МССБ 

наприкінці 2014 року Україна в даний час підтримує місію під керівництвом 

НАТО з підготовки, консультування та допомоги афганським силам безпеки, 

відомої як Місія рішучої підтримки. 

 

 

Рис. 3.7. Механізми грантів програми SPS НАТО [198; 223] 
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Сомалі. З моменту створення морської операції Sea Guardian у 2016 році, Україна 

продовжує надавати інформацію на підтримку морської ситуації НАТО в 

Чорному морі та навколо нього. 

Україна також є першою країною-партнером, яка брала участь у Силах 

реагування НАТО (NRF), надаючи взвод, що спеціалізувався на ядерних, 

біологічних та хімічних загрозах в 2011 році, та стратегічні можливості 

авіаперевезень у 2011 році. У 2015 та 2016 роках Україна надавала стратегічні 

авіаційні, морські та медичні можливості. В даний час Україна робить внесок у 

стратегічні можливості авіаперевезень. 

На тлі дій Росії проти України на саміті у Варшаві в липні 2016 року була 

створена Платформа НАТО-Україна з протидії гібридній війні. Вона забезпечує 

механізм для кращої здатності виявляти гібридні загрози та нарощувати 

потенціал для виявлення вразливостей та посилення стійкості держави і 

суспільства. Конференції високого рівня, проведені в рамках Платформи у 

Варшаві, Вільнюсі та Києві в 2017 та 2018 роках, сприяли цій меті та підвищили 

обізнаність громадськості. Подальші проекти на підтримку досліджень, тренінгів 

та експертних консультацій тривають, зосереджуючись на отриманих уроках, 

протидії дезінформації та підвищенню стійкості. 

Співпраця України з НАТО у сфері реформування сектору оборони та 

безпеки є вирішальною для постійної трансформації постави безпеки України та 

залишається важливою частиною її демократичного переходу. 

НАТО підтримало українську оборонну та пов'язану з нею реформу 

сектору безпеки через Спільну робочу групу з питань оборонної реформи, а 

також процес планування та перегляду, Програму розбудови доброчесності 

НАТО, Програму підвищення оборонної освіти НАТО, Спільну робочу групу з 

оборонного технічного співробітництва та консультативні послуги місія в 

Представництві НАТО в Києві. 

За допомогою Комплексного пакету допомоги для України, затвердженого 

Комісією Україна-НАТО на Саміті НАТО у Варшаві у 2016 році, НАТО 

зобов'язується підтримати мету України щодо здійснення реформ у галузі 
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безпеки та оборони відповідно до принципів та найкращої практики НАТО, 

надаючи поради на стратегічному рівні та практична підтримка через 16 програм 

нарощування потенціалу та цільових фондів. 

Ключовою головною метою співпраці у цій галузі є посилення 

демократичного та цивільного контролю над збройними силами та органами 

безпеки України, як це визначено в українському Законі про національну безпеку 

від червня 2018 року. Союзники сприяють перетворенню українських установ 

оборони та безпеки в сучасні та ефективні організації під цивільним та 

демократичним контролем, здатні забезпечити надійне стримування агресії та 

захисту від військових загроз. НАТО допомагає Україні в модернізації структури 

сил, управління та управління, реформуванні логістичної системи, 

обороноздатності, планах і процедурах. НАТО також надає спеціальну допомогу 

для зміцнення належного управління та боротьби з корупцією. 

Участь у процесі планування та перегляду (PARP) надає Україні 

фундаментальний механізм для встановлення реалістичних цілей реформ та 

покращення функціональних можливостей сил оборони та безпеки, щоб діяти 

разом із союзниками в операціях з реагування на кризи та інших національних та 

міжнародних заходах з безпека та стабільність. 

PARP допомагає керувати трансформацією та реформами у сфері оборони 

та пов'язаному з нею секторі безпеки. Пакет цілей партнерства на 2018 рік, який 

визначає цілі, узгоджені з міністерствами оборони та внутрішніх справ України, 

прямо спрямований на підтримку стратегічних організаційних реформ в Україні 

та створення інституцій для організацій сектору оборони та безпеки. Це 

підтримало Україну у проведенні реформ, передбачених її Стратегією 

національної безпеки та Військовою доктриною на 2015 рік, а також 

Стратегічним бюлетенем оборони, затвердженим у 2016 році. Серед цілей 

партнерства 26 - Міністерству оборони та збройним силам; 15 міністерству 

внутрішніх справ та підпорядкованим йому організаціям безпеки; і один для 

кіберзахисту. 

Програми та ініціативи НАТО сприяють конкретним аспектам посилення 
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цивільного контролю над оборонними та пов'язаними з ними установами 

безпеки, в тому числі в секторі розвідки. Поліпшення потенціалу цих установ має 

принципове значення для розвитку України як демократичної країни. Ці питання 

є ключовими результатами згідно з Комплексним пакетом допомоги НАТО для 

України та цілями партнерства, узгодженими в рамках ПАРП. В рамках ширшої 

співпраці в цій галузі було здійснено низку конкретних ініціатив. 

Програма професійного розвитку (PDP) для цивільних, які працюють в 

українських оборонних та безпекових установах, була розпочата в жовтні 2005 

року. Бюджет на цю програму вдвічі збільшився, з акцентом на підтримку 

процесів трансформації та реформ шляхом запровадження стандартів та 

найкращих практик НАТО, Власна самодостатня спроможність України до 

професійного розвитку та вдосконалення міжвідомчої співпраці та обміну 

інформацією. У 2017 році Програма також розпочала реалізацію нових 

концепцій, включаючи проект «Чемпіони 100», що забезпечує підтримку пулу 

українських державних службовців, безпосередньо відповідальних за процеси 

євроатлантичної інтеграції. 

У 2007 році Україна приєдналася до Програми НАТО щодо побудови 

доброчесності (BI) з метою зміцнення цілісності, прозорості та підзвітності. 

Нещодавнє завершення нового процесу самооцінки та експертної перевірки BI 

(жовтень 2019 р.) Забезпечує ретельну оцінку попереднього антикорупційного 

пакету та набір рекомендацій щодо вдосконалення належного управління та 

проведення стійких антикорупційних реформ у сфері оборони та пов'язаних з 

ними сектори безпеки. На цій основі спеціальна програма діяльності 

продовжуватиме надавати допомогу на двох рівнях - спеціальну експертизу для 

покращення належного управління та управління оборонними ресурсами 

(фінансовими, людськими та матеріальними) та освітні та навчальні заходи для 

розвитку індивідуального потенціалу. 

Спеціальна освітня програма з інформаційних технологій з метою 

підвищення обізнаності щодо корупційних ризиків та впровадження принципів 

БІ в існуючі навчальні програми була розпочата у 2015 році з військовими та 
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суміжними установами безпеки Харкова, Хмельницького, Києва, Львова, Одеси 

та Житомира, а також Національної оборони. Київський університет. Ця робота 

вдосконалюється завдяки спільному проекту з Програмою підвищення 

оборонної освіти (див. Нижче). Додаткова допомога у створенні потенціалу 

надається цивільним установам, таким як Національне антикорупційне бюро, 

Національне агентство з питань запобігання корупції, а також представникам 

громадянського суспільства. Програма BI використовує досвід та підтримку 

Європейського Союзу. 

НАТО розробило програму DEEP з Україною у відповідь на запит міністра 

оборони України у 2012 році. Ця програма є найбільшою у своєму роді серед усіх 

країн-партнерів НАТО. Вона спрямована на вдосконалення та реструктуризацію 

систем військової освіти та професійної підготовки. Вона зосереджена конкретно 

на восьми навчальних закладах оборони в Харкові, Києві, Львові, Одесі та 

Житомирі (сюди входить відновлення деяких можливостей Академії ВМС в 

Одесі) та п’ять навчальних центрів для унтер-офіцерів у Десні, Миколаєві, 

Старичах, Василькові та Яворів. 

Крім того, DEEP консультує з питань управління академіями та 

університетами, включаючи підтримку викладачів щодо того, як викладати та 

розробляти курси з керівництва та процесів прийняття рішень. Підтримка також 

була зосереджена на розвитку потенціалу електронного навчання та 

вдосконаленні знань англійської мови військових професорів. Ці зусилля 

поширились на інші сфери, такі як організація імітаційних вправ та курсів для 

інструкторів з розмінування. 

Починаючи з 2017 року, DEEP переклав свою допомогу на розробку 

навчальних програм у сферах цивільного та демократичного контролю, 

управління персоналом, стратегічного спілкування, керівництва, управління 

якістю та оперативного планування НАТО. На запит міністерства оборони 

програма продовжена до 2020 року. 

Навчання та професіоналізація солдатів і підстаршин, які перебувають на 

службі, є надзвичайно важливим для успіху загальної реформи збройних сил. 
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DEEP визначила чотири розривні сфери, в яких зараз сприяє двосторонній 

підтримці союзників: а) основна військова підготовка солдатів; б) підготовка 

інструкторів; в) розробка професійної системи кар’єрних служб НКО; і г) 

створення професійної військової освіти для сержантів. 

НАТО підтримує реінтеграцію колишніх військових у цивільне життя за 

допомогою широкого кола проектів, пристосованих до нових викликів, 

викликаних російсько-українським конфліктом. НАТО надає конкретну 

допомогу у формі професійної перепідготовки та надає послуги психологічної 

реабілітації для пом'якшення синдрому посттравматичного стресу серед 

демобілізованих військовозобов'язаних. Крім того, НАТО консультує щодо 

створення інтегрованої, всеосяжної системи переходу на військову кар'єру через 

один із Цільових фондів, започаткований на саміті в Уельсі в 2014 році для 

підтримки реформи сектору безпеки та оборони. 

Окремі члени Альянсу підтримують знищення українських запасів 

протипіхотних мін, боєприпасів та стрілецької зброї та легкої зброї за допомогою 

проектів Цільового фонду партнерства. Етап 1 Цільового фонду, очолюваний 

Сполученими Штатами, передбачав безпечне знищення 400 000 стрілецької та 

легкої зброї (ЛСМО), 15 000 тонн боєприпасів та 1000 переносних систем 

протиповітряної оборони (ПЗРК) протягом 2006-2011 років. Другий етап 

розпочався у 2012 році. Станом на травень 2018 року він успішно знищив понад 

130 000 СОЛВ, 27 200 тонн звичайних боєприпасів та 1,7 мільйона 

протипіхотних мін. Його сфера дії була розширена в 2017-2018 роках для 

підтримки вдосконаленого управління безпекою боєприпасів. 

Інший Цільовий фонд, очолюваний Німеччиною, підтримує утилізацію 

радіоактивних відходів з колишніх радянських військових об’єктів в Україні. 

Проект, що дозволяє Україні видобувати та охороняти радіоактивні матеріали 

відповідно до міжнародних стандартів та відновлювати територію до 

початкового стану, був здійснений у 2016-17 роках. Продовжуючий проект було 

розпочато у грудні 2017 року [187]. 

Україна приєдналася до програми ASDE у липні 2006 р. Завдяки обміну 
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відфільтрованою інформацією про повітряну ситуацію вона зменшує ризик 

потенційних транскордонних інцидентів та оптимізує відповіді на теракти з 

використанням цивільних літаків. Зв'язки між НАТО та Україною функціонують 

через Угорщину з кінця 2008 року та через Туреччину з середини 2011 року. 

Після російсько-української кризи інформація про повітряні дані, надана НАТО, 

була розширена для охоплення більшої території. 

На саміті в Уельсі в 2014 році члени Альянсу вирішили розпочати суттєві 

нові програми для посилення допомоги НАТО у розвитку потенціалу та стійкому 

розвитку потенціалу в секторі безпеки та оборони України. Створено шість 

цільових фондів, що використовують механізм, який дозволяє окремим країнам-

членам та країнам-партнерам надавати фінансову підтримку для конкретних 

проектів на добровільних засадах. Згодом усі члени Альянсу тим чи іншим чином 

зробили внесок у розвиток цих цільових фондів. Вони включають: 

Цільовий фонд С4 допомагає Україні в реорганізації та модернізації її 

структур та можливостей С4, сприяє їхній взаємодії з НАТО для участі у 

навчаннях та операціях під проводом НАТО та підвищує здатність України 

забезпечувати власну оборону та безпеку. 

Цільовий фонд очолюють Канада, Німеччина та Великобританія, а 

виконавчим агентом є Агентство зв'язку та інформації НАТО. НАТО провело 

техніко-економічне обгрунтування C4 для оцінки можливостей та потреб 

України на основі поїздок з метою встановлення фактів в Україну з метою 

визначення пріоритетних вимог C4 шляхом консультацій з українською владою. 

Остаточний звіт щодо рекомендацій щодо реформування, реорганізації та 

модернізації збройних сил України та можливостей у районі С4 був 

представлений у вересні 2016 року. 

Було узгоджено чотири проекти, які перебувають на різних етапах 

реалізації: 

 Регіональна програма безпеки повітряного простору (RASP) - сприяти 

регіональному співробітництву в галузі безпеки повітряного простору та 

сумісності з НАТО, вдосконалювати внутрішнє співробітництво цивільно-
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військового повітряного простору України та встановлювати можливості 

транскордонної координації з країнами-членами Альянсу для кращого 

вирішення інцидентів з повітряної безпеки. Проект реалізований та діє. 

Подальший проект передбачає підтримку експлуатації та технічного 

обслуговування до жовтня 2023 року. 

 Проект безпечного тактичного зв’язку - допомогти союзникам у 

забезпеченні захищеного комунікаційного обладнання для розширення 

можливостей України щодо безпечного управління та контролю та 

поінформованості про ситуацію для своїх збройних сил. Проект був 

реалізований, забезпечуючи стійку комунікаційну здатність на тактичному рівні. 

Проект подальшого забезпечення додаткового обладнання знаходиться в стадії 

розробки. 

Обмін знаннями - надання експертних знань, документації, тренінгів, 

стандартів, найкращих практик, наставництва та консультацій НАТО з питань 

проекту НАТО та експертів з питань тематики в Україні. Перший етап цього 

проекту завершено, і в даний час реалізується наступний проект. 

Поінформованість про ситуацію (SA) - надати посилання на 

імплементацію стандартів НАТО, програмні засоби SA (JOCWatch, JCHAT, 

iGeoSit), процедури, а також підтримку через наставництво та експертів з питань 

розвитку українського потенціалу. 

Цільовий фонд з логістики спрямований на підтримку поточної реформи 

системи логістики та стандартизації України для збройних сил, а також інших 

національних військових формувань, включаючи Національну гвардію та 

Державну прикордонну службу безпеки. 

Проект, очолений Чеською Республікою, Нідерландами та Польщею, 

базується на результатах Аналізу розриву рівня стратегії, проведеного протягом 

2015 року [187]. 

Він доповнює та узгоджується з іншими видами діяльності НАТО, що 

здійснюються у цих сферах, наприклад, у рамках процесу планування та 

перегляду, Спільної робочої групи з питань оборонного технічного 
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співробітництва та Спільної робочої групи з питань оборонної реформи. 

Протягом трьох років цілі проекту будуть досягнуті шляхом реалізації 

трьох ініціатив, спрямованих на спроможність на підтримку довгострокових 

подій, з акцентом на вдосконалення національних можливостей кодифікації, 

вдосконалення можливостей управління ланцюгами поставок та вдосконалення 

можливостей управління стандартизацією . 

Цільовий фонд з кіберзахисту, очолюваний Румунією, мав на меті 

допомогти Україні розробити суворо оборонні технічні можливості для протидії 

кіберзагрозам. Допомога включала створення центру управління інцидентами 

для моніторингу інцидентів кібербезпеки та лабораторій для розслідування 

інцидентів кібербезпеки.  

Цільовий фонд з медичної реабілітації має на меті забезпечити швидкий 

доступ пацієнтів - активних та звільнених українських військовослужбовців та 

жінок та цивільного персоналу із сектору оборони та безпеки до відповідної 

допомоги. Крім того, він прагне підтримати Україну в вдосконаленні системи її 

медичної реабілітації, щоб забезпечити надання довгострокових стійких послуг. 

Проект, очолюваний Болгарією та виконаний Агентством підтримки та 

закупівель НАТО (NSPA), розпочався у 2015 році та триває понад 48 місяців 

[187]. 

Станом на травень 2018 року підтримана медична реабілітація 270 

військовослужбовців, а 15 військовослужбовцям забезпечені протезами. 

Підтримка додатково 100 військовослужбовців буде надана у 2018-2019 роках. 

Більше того, 13 військовослужбовців з міністерства оборони скористались 

послугами професійної реабілітації. Ще 148 колишніх військовослужбовців та 

140 цивільних / внутрішньо переміщених осіб з Донбасу отримали доступ до 

реабілітації за допомогою спорту. У партнерстві з проектом переселення 

колишніх військових, який фінансується НАТО, понад 6000 колишніх 

військовослужбовців скористались послугами психологічної підтримки. У 2017 

році також була надана підтримка Україні для участі у їхніх перших Іграх 

Invictus. 
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П'ять відділень медичної реабілітації в лікарнях отримали відповідне 

обладнання для підвищення якості послуг. Перша в Україні ерготерапевтична 

кухня, перший сучасний басейн для реабілітації та перша майстерня для 

інвалідних візків у державній установі були поставлені в 2016 році. Більше 2200 

українських фахівців з фізичної та психологічної галузі з медичної реабілітації, 

як урядових, так і неурядових організацій , отримали користь від діяльності з 

професійного розвитку. З березня 2018 року Цільовий фонд також підтримує 

розробку міжнародно визнаних академічних навчальних програм для протезів / 

ортопедів та технологів-ортопедів, професій, визнаних у 2016 році [11]. 

Цільовий фонд з питань військової кар'єри допомагає Україні у розробці та 

впровадженні стійкого, ефективного та інтегрованого підходу до переселення 

військовослужбовців, вбудованих в управління персоналом збройних сил. 

Проект спрямований на підвищення розуміння серед українських 

чиновників основних організаційних та управлінських концепцій систем 

соціальної адаптації та розвиток їх професійних навичок. Це також допоможе 

визначити параметри допомоги для переселення збройних сил шляхом 

поєднання семінарів, практикумів, навчальних поїздок та аналітичних 

досліджень. 

Цільовий фонд з утилізації вибухонебезпечних боєприпасів (EOD) та 

протидії саморобним вибуховим пристроям (C-IED). Цей Цільовий фонд, 

очолюваний Словаччиною, безпосередньо підтримує конкретні вибрані 

рекомендації у Плані допомоги НАТО щодо ЗВН та C-IED. Проект вибірково 

підтримує громадську гуманітарну діяльність з ліквідації вибухонебезпеки, 

включаючи СВУ. Це допоможе у встановленні основ для трансформації 

вибухонебезпеки та розвитку C-IED в Україні на основі політики та практики 

НАТО, зокрема щодо співпраці між агенціями. Три основні ініціативи, що 

охоплюють доктрину, сумісність та цивільну підтримку, були ініційовані влітку 

2018 р. [187]. 

Таким чином, вступ до НАТО є стратегічним пріоритетом розвитку 

обороноздатності ОПК України. Адаптація українського оборонного сектору до 
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вимог та стандартів цього об’єднання займе тривалий період часу, але підвищить 

потенціал участь у спільному виробництві.  

 

Висновки до Розділу 3 

Аналіз особливостей інтеграції українського ОПК до МВМ розвинених 

мереж дозволив зробити такі найважливіші висновки та узагальнення. 

1. Після розпаду Радянського Союзу між Україною та іншими країнами 

СНД, переважно Росією, залишилися тісні зв’язки у військово-промисловій 

сфері. Україна отримувала на близько 5 мдрд дол. на рік. Кооперація зачіпала 

космічну галузь, виробництво спеціалізованої електроніки, авіаційних 

компонентів і танкобудування. Військово-технічне співробітництво з Росією 

було припинено «Укроборонпромом» в 2014-му, відразу після початку 

військових дій на сході України. 

2. Фінішне виробництво ОВТ в Україні значною мірою залежить від 

імпортних поставок комплектуючих виробів, вузлів, агрегатів, матеріалів і 

сировини. Для деяких зразків ОВТ ці поставки досягають 80 % і більше. Через 

відсутність ефективно діючої інноваційної системи стримується: розвиток 

інноваційного підприємництва, особливо малих і середніх підприємств, 

забезпечуючих комерціалізацію науково-технічних розробок і технологій; 

залучення ресурсів приватного бізнесу в сферу фундаментальних досліджень і 

розробок; розвиток венчурного підприємництва; концентрація зусиль крупних 

корпорації і дрібних підприємницьких структур для виробництва 

конкурентоспроможної високотехнологічної наукоємної продукції. Серйозною 

загрозою економічній безпеці, а значить і національній безпеці держави, є різке 

згортання фундаментальних досліджень, розпад добре відомих у світі науково-

дослідних і дослідно-конструкторських колективів. . 

3. Україна має значні здобутки у створенні інформаційних технологій, 

які нині вважаються основою технічного прогресу. Вони можуть 

використовуватися для розроблення систем зв’язку і телебачення, 

обчислювальної техніки, систем управління складними об’єктами, а також для 
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вирішення багатьох проблем машинобудування, хімічної промисловості, 

приладобудування, медицини тощо. Майже всі потрібні для створення 

інформаційних технологій надчисті монокристалічні матеріали (близько 160 

видів) можуть вироблятися в Україні. Значна частина технологій має подвійне 

призначення. Реалізація заходів сприятиме створенню сучасного, інтегрованого 

у світове виробництво і здатного до саморозвитку промислового комплексу, який 

має забезпечити міцні підвалини утвердження України як високорозвиненої, 

соціально орієнтованої держави ринкового типу. 

4. В останні роки багато змін в українських збройних силах було 

організовано за допомогою програм військової допомоги від союзників. 

Міністерство оборони України зазначило, що у 2019 р. США та країни 

Європейського Союзу забезпечили Збройними Силами України військову 

техніку на загальну суму приблизно 143 млн дол.  В рамках цієї міжнародної 

військової допомоги українська армія отримала броньовану техніку та катери 

класу «Острів». Крім того, Україна отримала обладнання для зв’язку, навігаційне 

обладнання для суден, контрбатарейні радари, системи кібербезпеки, прилади 

нічного бачення, намети, переносні системи освітлення, засоби індивідуального 

захисту персоналу, обладнання для протимінної діяльності, медичне обладнання 

та різні запасні частини. 

5. Український ОПК може співпрацювати з МВМ різними способами, 

включаючи: формування спільних виробничих підприємств; субпідряд з 

іноземними компаніями; видача прямих трудових наказів іноземним  компаніям; 

продаж власного капіталу в окремих українських оборонних компаніях; 

концесійні угоди з оборонними підприємствами; оренда майстерень та 

інфраструктури підприємства оборонної промисловості України на термін до 49 

років; створення консорціумів серед кількох підприємств оборонної 

промисловості.  

6. Україна активно нарощує кооперацію з Китаєм та Туреччино. 

Військово-технічне співробітництво між Україною та Китаєм має досить довгу 

історію, проте, часто воно мало обережний характер. Багато в чому це 
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обумовлювалося обережною політикою Пекіна до країн, схильних до зміни 

влади, а також через потужну українофобську пропаганду Кремля. Після купівлі 

китайською компанію «Моторсіч» співпраця вийшла на новий рівень.  

З Турецькою республікою співпраця відбувається особливо інтенсивно та 

плідно на рівня кооперацію у виробництві зброє для сухопутних військ 

повітряних та морських. Існують також проекти співпраці у космічній сфері.  

 

Основні положення та результати цього розділу опубліковані автором у 

роботах [63; 59] 



193 

ВИСНОВКИ 

Дослідження теоретико-методологічних засад міжнародних виробничих 

мереж, особливостей їх інституційних механізмів, інноваційних та інвестиційних 

параметрів, а також форм та передумов взаємодії українського ОПК з ними дали 

змогу зробити низку найбільш важливих висновків та узагальнень. 

1. Сучасне міжнародне виробництво характеризується чисельною 

кількістю учасників та коопераційністю процесу, який організовується з єдиного 

центру, об’єднує цілу низку країн і регіонів, підприємств, охоплює велику 

кількість персоналу. МВМ – це багаторівнева система різноманітних суб’єктів, які 

розміщують ресурси в ланцюгах створення вартості з метою виробництва і 

постачання товарів і послуг на міжнародні ринки; МВМ – це багаторівнева 

система різноманітних суб’єктів, які займаються виробництвом і постачанням 

товарів і послуг на міжнародні ринки шляхом розміщення ресурсів у ланцюгах 

створення вартості. Таке тлумачення підкреслює низку характеристик МВМ: 

глобальну просторову конфігурацію, інтеграцію діяльності з доданою вартістю, 

різноманітність учасників мережі. МВМ пройшли три стадії становлення та 

розвитку. Пeрша стадія – початкова інтeрнаціоналізація виробництва на базі 

вeртикальної інтeґрації компаній. Друга стадія – становлeння багаторівнeвої 

систeми eкономічних зв’язків між учасниками МВМ. Вона характeризується 

більш широкою формою інтeрнаціоналізації виробництва – транснаціоналізацією, 

що передбачає зростання кількості й активності БНП, об’єднання їх у мережі. 

Трeтя стадія – розвиток МВМ на базі інтeґрованих ланцюгів створeння вартості.  

2. Концепція МВМ ґрунтується на багатьох теоріях: ланцюгів створення 

вартості, доданої вартості, мережі та вбудованості, акторно-мережевій теорії, 

глобальних товарних ланцюгів та глобальних ланцюгів створення вартості. Також 

важливе значення для дослідження МВМ мали теорії БНП та найновіші теорії 

міжнародної торгівлі. Процес формування концепції МВМ триває дотепер, 

оскільки постійно еволюціонують самі виробничі мережі. Нині виділяються два 

паралельні підходи до розуміння МВМ: один розвинений школою управління Д. 

Ернстом, а інший – Дж.Хендерсоном з Університету Манчестера. У межах першої 
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концепції МВМ аналізуються три основні характеристики МВМ: масштаб, 

асиметрія та дифузія знань. У межах другої – вартість, влада та вбудованість.  

3. ОПК є менш глобалізованим порівняно з іншими галузями 

промисловості, що підтверджується майже незмінним списком національних 

оборонних компаній, які підтримуються урядами. Оборонне виробництво та 

закупівля зброї безпосередньо пов’язані з характером політичних процесів і 

системою управління в країнах. Також для галузей ОПК характерним є високий 

рівень регулювання і монопсонія, де ключову роль відіграють уряди, які є для них 

єдиним замовником, інвестором (у тому числі в НДДКР) технічним і нормативно-

правовим регулятором. На відміну від традиційних товарних ринків, нова 

продукція в галузях ОПК розробляється під конкретний попит урядів.) 

4. МВМ в оборонній сфері різняться залежно від сектору. Аерокосмічна та 

електронна промисловість мають більш глобалізовані ланцюги постачання, тоді 

як виробництво озброєнь для військово-морського флоту та сухопутних військ 

локалізовано здебільшого всередині національних кордонів. Така відмінність 

визначається масштабами і технологічною складністю оборонних програм у 

названих секторах. Як правило, структура МВМ нагадує піраміду з обмеженою 

кількістю великих системних інтеграторів, або «виробників оригінального 

обладнання», вгорі та розгалуженою мережею поставок з декількома ярусами, що 

складаються із середніх і малих компаній. Виробники оригінального обладнання 

інтегрують компоненти та підсистеми, що виробляються підрядниками. Вони є 

лідерами галузі та забезпечують функціонування системи ОПК в цілому, а також 

виступають в ролі головних підрядників для урядів.  

5. Центри МВМ – це БНП, а в багатьох випадках і найбільші національні 

компанії ОПК, які взаємодіють з органами державних закупівель у сфері оборони 

або з такими закупівельними організаціями, як OCCAR та агентства НАТО. Ці 

основні підрядники працюють разом із постачальниками нижчого рівня у 

складних ланцюгах поставок для виробництва конкретної оборонної продукції. 

Така МВМ може включати декілька сотень компаній. Підрядники першого рівня 

виробляють повні підсистеми або основні компоненти. Підрядники другого рівня 
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виробляють комплектуючі та надають послуги. Це зазвичай малі та середні 

підприємства або дочірні компанії основних виробників ОПК (основні підрядники 

та субпідрядники), які часто виробляють товари або послуги подвійного 

використання. Ці компанії не завжди входять до списку виробників військового 

обладнання, оскільки вони працюють на межі оборонного сектору. Підрядники 

третього рівня є постачальниками товарів або послуг загального призначення. Цей 

рівень також включає всіх постачальників послуг «загальної економічної 

інфраструктури» (транспортна мережа та послуги, зв’язок, зовнішнє навчання 

тощо).  

6. Важливою складовою інституційного механізму функціонування 

глобального ринку озброєнь та глобальних виробничих ланцюгів є практика 

міжнародного та державного контролю за озброєннями. Експорт військової 

техніки завжди підпадає під обмеження, визначені урядом країни, в якій 

знаходиться компанія. Основна мета цих обмежень – забезпечити оперативну 

перевагу національних збройних сил над потенційними супротивниками та 

узгодити військовий експорт компанії із зовнішньою політикою країни її 

розташування. Двома іншими важливими механізмами формування та 

функціонування сучасних МВМ є офсетні угоди, які є своєрідним видом мереж, 

що передбачають участь іноземних компаній або дочірніх структур іноземних 

компаній, а також різні форми консолідації цієї галузі, насамперед злиття і 

поглинання та стратегічні альянси. Офсетні угоди – це домовленості, при яких 

уряд країни-імпортера зобов’язує компанію-постачальника країни-експортера 

реінвестувати певну частку контракту в країну-імпортера. Це може бути здійснено 

за допомогою проєктів, пов’язаних з обороною, наприклад за допомогою 

субконтракту, або через не пов’язане з ОПК підприємство, наприклад шляхом 

купівлі товарів чи послуг. Сучасні офсетні договори в ОПК характеризуються 

збільшенням їх частки у початковому контракті. Нині близько 130 країн 

використовують такий механізм. Суттєвого впливу на МВМ в оборонному секторі 

мали процеси міжнародної концентрації капіталу. За останні роки оборонний 

сектор, як і багато інших галузей промисловості, зазнав численних злиттів і 
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поглинань.  

7. Нові технології усувають цілу низку бар’єрів для виходу на ринки 

оборонної продукції. Завдяки значним оборонним витратам ОПК розвинених 

країн продовжують траєкторію зростання. На сьогодні для БНП ОПК особливої 

актуальності набуває пришвидшення життєвого циклу розробок та підвищення 

гнучкості роботи з метою скорочення витрат і часу на виведення на ринок нової 

продукції водночас із посиленням потенціалу співпраці з іншими учасниками 

сектору. Науково-дослідні роботи у розвинених економіках створили базу для 

нових і вдосконалених технологій, які мають широкий спектр застосувань. США 

є абсолютним лідером за обсягом державних витрат на НДДКР в оборонній сфері. 

У 2019 р. державні витрати США на НДДКП в оборонній сфері перевищили 69 

млрд дол., що в 19,24 рази більше від наступної за цим показником країни – 

Південної Кореї. Державні витрати США на НДДКР в цій сфері були в 5 разів 

вище, ніж сукупні витрати інших країн вибірки. 

8. Головними замовниками компаній ОПК є уряди, що зумовлює специфіку 

формування значної частини їх доходів –  за рахунок державного фінансування 

після тендерів, які мають свої особливості в окремих країнах, але в цілому 

забезпечують БНП постійні фінансові надходження. В ОПК доступ компаній в 

межах МВМ до фінансування варіюється в залежності від їх характеристик: розмір 

(великі фірми мають кращий доступ до капіталу), форма власності (державні 

компанії мають ширший доступ до ринків капіталу) та особливості оплати між 

замовниками та постачальниками. Для проведення аналізу фінансових аспектів 

функціонування МВМ в ОПК автором розглянуто вибірку компаній, включаючи 

найбільші БНП та їх постачальників (компанії другого та третього рівнів). 

Практика фінансування робочого та інвестиційного капіталів у більшості 

визначається специфікою процедури отримання компаніями платежів від їхніх 

замовників, ніж тим, який військовий товар вони пропонують. Хоча саме товар 

компанії визначає розмір і часові параметри її фінансових потреб, чинниками, що 

обумовлюють потреби у фінансуванні, є тривалість контрактів із замовниками та 

конкретні послуги чи товари, які надаються у комплекті. Про це свідчить приклад 
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фінансування одного із напрямів аерокосмічної галузі, який динамічно 

розвивається, – безпілотних повітряних систем, для яких кінцевим замовником є 

уряд, який купує систему через низку контрактів, що охоплюють НДДКР, 

виробничі закупівлі та технічне обслуговування.   

9. Україна має значний військово-технічний потенціал, одна частина якого 

– державні компанії – дісталася їй у спадок від СРСР, а інша – приватні компанії – 

набула масштабного розвитку внаслідок задоволення потреб Збройних Сил 

України під час військової агресії з боку Російської Федерації. У цілому Україна є 

великим експортером озброєнь у світі, хоча її частка знижується. Український 

ОПК може співпрацювати з МВМ різними способами, включаючи: формування 

спільних виробничих підприємств; субпідряд з іноземними компаніями; видача 

прямих трудових наказів іноземним  компаніям; продаж власного капіталу в 

окремих українських оборонних компаніях; концесійні угоди з оборонними 

підприємствами; оренда майстерень та інфраструктури підприємства оборонної 

промисловості України на термін до 49 років; створення консорціумів серед 

кількох підприємств оборонної промисловості. 

10. НАТО є об’єднанням найбільш розвинених країн світу. Тому співпраця 

з цим військово-політичним альянсом – надзвичайно важливе завдання розвитку 

військово-промислового потенціалу України. Набуття ж Україною повноцінного 

членства в НАТО значно спростить та розширить кооперацію між українським 

ОПК та МВМ країн-членів Альянсу. У цілому напрями адаптації ОПК України до 

МВМ країн НАТО включають низку функціональних сфер: спільна участь в 

операціях з підтримки миру з країнами НАТО та партнерами; реформування ОПК 

відповідно до сучасних вимог та найкращих практик країн НАТО; військово-

технічну співпрацю; підвищення сумісності ОПК України з МВМ розвинених 

країн; участь у наукових та екологічних проєктах Альянсу. В умовах військового 

конфлікту з Росією співпраця між Україною та НАТО у багатьох сферах 

активізувалася для посилення національної безпеки та завершення 

широкомасштабних реформ.  
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Злиття і поглинання в оборонному секторі, серпень 2020 р. – січень 2021 р. 

Дата оголошення Дата закриття Компанія-мішень Покупець/Інвестор Вартість ($млн) 
Сер-06-2020 - Motor Sich Joint Stock Company Ukrainian Defense Industry - 
Сер-06-2020 Сер-06-2020 Shape Fidelity, Inc. Aerobotix, Inc. - 
Сер-09-2020 Лип-28-2020 Abu Dhabi Ship Building PJSC (ADX:ADSB) EDGE Group PJSC - 
Сер-10-2020 - North Blasting/Beifang Mining/North 

Mining/Shaanxi Qinghua/Guangxi Jinjianhua 
Anhui Jiangnan Chemical Industry Co., Ltd. (SZSE:002226)   677,39  

Сер-12-2020 Сер-11-2020 Ascent Vision Technologies, LLC CACI International Inc (NYSE:CACI)   350,0  
Сер-17-2020 Жов-30-2020 Aircraft Philipp Übersee GmbH & Co. KG AMAG Austria Metall AG (WBAG:AMAG) - 
Сер-17-2020 Сер-17-2020 Remotely Piloted Solutions, LLC MAG Aerospace, Inc. - 
Сер-18-2020 Сер-17-2020 Ben Ching Engineering PTE. Ltd./MKB 

Engineering SDN. BHD. 
ShinMaywa Industries, Ltd. (TSE:7224) - 

Сер-19-2020 Жов-01-2020 Centauri KBRwyle   827,0  
Сер-19-2020 Сер-19-2020 Techmodal Limited BAE Systems plc (LSE:BA.) - 
Сер-20-2020 Сер-20-2020 TAG Aviation SA/TAG Aviation Asia Ltd. Young Brothers Aviation Ltd. - 
Сер-21-2020 Лип-06-2020 Lodis Invest Eood Euro Investment Holding JSC - 
Сер-21-2020 Лис-05-2020 Pharm 2 Farm Limited Remote Monitored Systems plc (AIM:RMS)   1,52  
Сер-21-2020 - Pharm 2 Farm Limited Remote Monitored Systems plc (AIM:RMS)   1,42  
Сер-25-2020 Сер-25-2020 Osprey Consulting Services Limited TP Group plc (AIM:TPG)   4,59  
Сер-26-2020 Сер-26-2020 CompuLink Inc. kSARIA Corporation - 
Сер-26-2020 Лис-16-2020 Cust2mate Ltd. A2Z Smart Technologies Corp. (TSXV:AZ)   1,57  
Сер-27-2020 Сер-27-2020 ADPma LLC Mollenhour Gross, LLC - 
Сер-27-2020 Сер-27-2020 Heavy Maintenance Singapore Services Pte Ltd SIA Engineering Company Limited (SGX:S59)    -   
Сер-27-2020 Сер-27-2020 Joint Stock Company Mil Moscow Helicopter Plant Kamov, OAO - 
Сер-28-2020 Сер-28-2020 Airbase Interiors Limited 

 
- 

Сер-31-2020 Гру-07-2020 JSC «ROSCOSMOSBANK» Promsvyazbank Public Joint-Stock Company - 
Вер-01-2020 Вер-01-2020 Innovative Decisions International ITA International, LLC - 
Вер-02-2020 Вер-02-2020 Alliance Spacesystems LLC AC&A, LLC - 
Вер-02-2020 - Beijing Jinghanyu Electronic Engineering 

Technology Co.,Ltd. 
Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Materials Co., Ltd 
(SZSE:002985) 

  54,98  

Вер-02-2020 - DPRA, Inc. Oakleaf Software, Inc. - 
Вер-03-2020 Вер-01-2020 Global Consulting Services, Inc. Acclaim Technical Services, Inc. - 
Вер-03-2020 Вер-03-2020 PRINCIPIA SAS Artelia SAS - 
Вер-07-2020 Вер-07-2020 J&S Subsea Limited 

 
- 

Вер-08-2020 Вер-08-2020 Gray Manufacturing Technologies, LLC Compass Precision LLC - 



 

Вер-08-2020 Вер-08-2020 Solo Containment Limited ILC Dover, Incorporated - 
Вер-09-2020 Вер-09-2020 Aerial Group B.V. Drone Volt SA (ENXTPA:ALDRV) - 
Вер-09-2020 Вер-09-2020 InSpace Co., Ltd. Hancom Inc. (KOSDAQ:A030520) - 
Вер-09-2020 Вер-07-2020 Shenzhen Huayangtong Electromechanical Co., Ltd. Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co., Ltd. 

(SZSE:002947) 
  9,44  

Вер-09-2020 Лис-02-2020 Team Wendy, LLC Avon Protection Systems, Inc.   131,2  
Вер-11-2020 Вер-10-2020 PLR Systems Private Limited Adani Land Defence Systems and Technologies Ltd - 
Вер-14-2020 Вер-14-2020 12975 Worldgate Centre of Peraton Corporation Arch Street Capital Advisors, L.L.C.,VEREIT, Inc. 

(NYSE:VER) 
- 

Вер-14-2020 Вер-14-2020 Armac Aerospace Limited 
 

- 
Вер-15-2020 - AVIC Joy Holdings (HK) Limited (SEHK:260) Sincere View International Limited   9,77  
Вер-15-2020 Вер-15-2020 FBO Operation in Bozeman, Montana of Arlin's 

Aircraft Service, Inc. 
Jet Aviation AG - 

Вер-15-2020 Вер-15-2020 Sichuan AOSSCI Technology Co., Ltd. Aerofugia Technology (Chengdu) Co., Ltd. - 
Вер-17-2020 Вер-17-2020 North American Aerospace Industries Corporation Aircraft Interior Recycling Association - 
Вер-18-2020 Вер-18-2020 Seattle Flex Portfolio Alco Investment Company   28,5  
Вер-21-2020 - Design engineering solutions department of SR 

Technics Switzerland AG 
groWING.aero - 

Вер-21-2020 Вер-17-2020 UST-Aldetec Holding Company, LLC Arotech Corporation - 
Вер-22-2020 Гру-30-2020 ECA SA Groupe Gorgé SA (ENXTPA:GOE)   50,98  
Вер-23-2020 Лис-04-2020 AVIC Xi'an Aircraft/Shaanxi Airplane/AVIC 

Tianshui Aviation 
AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Company Ltd. 
(SZSE:000768) 

  436,94  

Вер-24-2020 Жов-13-2020 BlueBird Aero Systems Ltd. Israel Aerospace Industries Ltd. - 
Вер-24-2020 Лис-23-2020 Delta Tucker Holdings, Inc. Amentum N&E Holdings LLC - 
Вер-24-2020 Сер-20-2020 Digital Force Technologies, LLC DC Capital Partners Management LP,DC Capital Partners, LLC - 
Вер-24-2020 Лис-02-2020 Pacific Star Communications, Inc. Curtiss-Wright Corporation (NYSE:CW)   400,0  
Вер-27-2020 - Bushmaster Brand and Certain Related Assets of 

Remington Outdoor Company, Inc. 
CBE, Inc. - 

Вер-27-2020 - DPMS, H&R, Stormlake, AAC, and Parker Brands 
of Remington Outdoor Company, Inc. 

JJE Capital Holdings, LLC - 

Вер-27-2020 Лис-23-2020 Marlin firearms business of Remington Outdoor 
Company, Inc. 

Sturm, Ruger & Company, Inc. (NYSE:RGR)   28,3  

Вер-27-2020 Лис-30-2020 Non-Marlin firearms business of Remington 
Outdoor Company, Inc. 

Roundhill Group LLC   13,0  

Вер-27-2020 - TAPCO, Inc. Sportsman's Warehouse, Inc.   0,1  
Вер-28-2020 Жов-02-2020 Certain Assets of Barnes Bullets, LLC Sierra Bullets, L.L.C.   30,5  
Вер-28-2020 Жов-13-2020 Certain Assets Related Ammunition and 

Accessories Businesses of Remington Outdoor 
Company, Inc. 

Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO)   81,4  

Вер-28-2020 Вер-25-2020 FR Aviation Limited DRAKEN International, Inc. - 



 

Вер-29-2020 Вер-29-2020 All Assets Of Nucsafe, Inc. American Science and Engineering, Inc. - 
Вер-29-2020 Вер-29-2020 Fastener Innovation Technology, Inc. Avantus Aerospace Group Limited - 
Вер-29-2020 Січ-04-2021 Lufthansa Bombardier Aviation Services GmbH Bombardier Inc. (TSX:BBD.B) - 
Вер-29-2020 Січ-04-2021 Lufthansa Bombardier Aviation Services GmbH Bombardier Inc. (TSX:BBD.B) - 
Вер-29-2020 Вер-29-2020 Prior Aviation Service, Inc. TAC Air, Inc. - 
Вер-30-2020 Вер-30-2020 Flight Evolved LLC Aethon Aerial Solutions Inc. - 
Жов-01-2020 Жов-01-2020 Baschieri & Pellagri Spa Fiocchi Munizioni S.p.A. - 
Жов-01-2020 Жов-01-2020 Oy Western Shipyard Ltd Millog Oy - 
Жов-02-2020 Жов-02-2020 Altec CNC Limited Avon Valley Precision Engineering Limited - 
Жов-02-2020 Жов-01-2020 Ramshot, Accurate smokeless powder brands and 

the Blackhorn 209 muzzleloader brand 
Hodgdon Powder Company, Inc. - 

Жов-05-2020 Жов-05-2020 Geodetics, Inc. AEVEX Aerospace, LLC - 
Жов-05-2020 Жов-05-2020 IKHANA Group LLC AEVEX Aerospace, LLC - 
Жов-06-2020 Чер-19-2020 Air Transport Training College Pte Ltd Vaayu Group Pte Ltd. - 
Жов-06-2020 Жов-01-2020 Formrite Precision Limited ElevAero Ltd - 
Жов-06-2020 Жов-06-2020 Larkin Precision Machining, Inc. IMG Companies, LLC - 
Жов-06-2020 Жов-06-2020 Shooting Range Industries, LLC Arotech Corporation - 
Жов-07-2020 Лис-10-2020 Hyperion Technologies B.V. AAC Clyde Space AB (publ) (OM:AAC)   2,67  
Жов-07-2020 Жов-07-2020 Rocky Research Honeywell Aerospace Inc. - 
Жов-08-2020 Гру-04-2020 Innovaero Technologies Pty Ltd CFOAM Limited (ASX:CFO)   1,11  
Жов-09-2020 Гру-01-2020 Entire Business Operations of Microtherm GmbH PRETTL Produktions Holding GmbH - 
Жов-09-2020 Лис-25-2020 i3 Hypersonics Portfolio Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT) - 
Жов-12-2020 - AVIC Xi'an Aircraft Industry (Group) Hengtong 

Aviation Electronics Co., Ltd. 
Baosheng Science and Technology Innovation Co.,Ltd. 
(SHSE:600973) 

  3,2  

Жов-12-2020 Жов-12-2020 Seanair Machine Company, Inc. AE Industrial Partners Structured Solutions I, LP,AE Industrial 
Partners, LP,Broadtree Partners 

- 

Жов-13-2020 - Tianjin 764 Communication and Navigation 
Technology Co., Ltd. 

Jiangxi Tellhow Military Industry Group Co., Ltd.   23,32  

Жов-15-2020 Вер-30-2020 Air Menuiserie Sarl AURA AERO SAS - 
Жов-15-2020 - Altohelix Corporation/ RPAS Centre Volatus Aerospace Corp. - 
Жов-15-2020 Жов-15-2020 Assets of the Gulfstream Aerospace APU facility 

located in Appleton, Wisconsin 
Centurion Investments, Inc. - 

Жов-15-2020 Жов-15-2020 Business assets of Ballard Unmanned Systems Honeywell International Inc. (NYSE:HON) - 
Жов-15-2020 Сер-31-2020 New Space Technologies s.r.o. 

 
- 

Жов-15-2020 - Shenzhen Huatian Xintong Technology Co., Ltd. Hwa Create Corporation (SZSE:300045) - 
Жов-15-2020 Гру-30-2020 SpaceQuest Ltd. AAC Clyde Space AB (publ) (OM:AAC)   10,31  
Жов-16-2020 - Business of RUAG International in 

Oberpfaffenhofen 
General Atomics Europe Gmbh - 

Жов-16-2020 - Shenzhen Lijian Defense Technology Co., Ltd. Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company 
(SHSE:603819),Chengdu Shenleng Liquefaction Plant Co., Ltd. 

  39,42  



 

(SZSE:300540) 
Жов-19-2020 Жов-19-2020 Électro-Kut Inc DCM Group Inc. - 
Жов-19-2020 Жов-14-2020 JSC Uralelectro 

 
- 

Жов-20-2020 Жов-20-2020 SOCIETE AHE Inc. Aircraft Fasteners International, LLC - 
Жов-21-2020 Жов-20-2020 Cobham Rad Europe Ltd. Hiacre Group Ltd - 
Жов-21-2020 - M3 Drone Services Ltd./M3 Drone Training Zone 

Inc./Skygate Videography Inc. 
Volatus Aerospace Corp. - 

Жов-22-2020 - Certain assets of Eclipse Aerospace, Inc. and Eclipse 
Aircraft project 

AML Global Eclipse LLC   5,25  

Жов-23-2020 Гру-01-2020 BSE Maritime Solutions Group Austal Limited (ASX:ASB)   19,56  
Жов-25-2020 - Beihang UAS Technology Co., Ltd. Taizhou Eastern Investment Management Co., Ltd,Taizhou 

Industrial Investment Co., Ltd.,Taizhou Jinkong Fund 
Management Co., Ltd. 

  100,11  

Жов-26-2020 Жов-26-2020 AirBoss Defense Group Inc/AirBoss Defense Group 
Ltd 

AirBoss of America Corp. (TSX:BOS)   67,33  

Жов-26-2020 Лис-20-2020 CENTRA Technology, Inc. Pacific Architects and Engineers, LLC   208,0  
Жов-26-2020 Січ-11-2021 Forcepoint LLC Francisco Partners Management, L.P.   1 100,0  
Жов-26-2020 - SIA Engineering (Philippines) Corporation SIA Engineering Company Limited (SGX:S59)   7,74  
Жов-27-2020 Жов-27-2020 Manufacturing rights of additional JT15D engine 

parts of Pratt & Whitney Canada Corp. 
Ontic Engineering and Manufacturing, Inc. - 

Жов-28-2020 Жов-28-2020 Assets and Activities of Dufieux Fives SAS - 
Жов-28-2020 Жов-28-2020 Business of Guidestar Optical Systems, Inc. General Atomics Electromagnetic Systems Inc. - 
Жов-29-2020 Жов-29-2020 A-Tech Corporation The AEgis Technologies Group - 
Жов-29-2020 Лис-19-2020 Braxton Science & Technology Group, LLC Parsons Government Services, Inc.   300,0  
Жов-29-2020 Жов-29-2020 Roccor, Inc. RedWire, LLC - 
Жов-29-2020 Жов-29-2020 Sensor Concepts Inc. Raptor Scientific LLC - 
Жов-30-2020 - Groupama AVIC Property Insurance Co., Ltd. AVIC Investment Holdings Co., Ltd. - 
Жов-30-2020 Жов-27-2020 Immark AG Schattdorf Immark AG - 
Жов-30-2020 Жов-30-2020 Prior Aviation Service, Inc. OnCore Aviation, LLC - 
Лис-02-2020 Лис-02-2020 Armatus Solutions LLC Markon, Inc. - 
Лис-02-2020 Гру-30-2020 Korea Defense Industry Association Defense K   7,13  
Лис-03-2020 Лис-03-2020 Aerotech Pro SAS Sabena technics S.A. - 
Лис-04-2020 Лис-04-2020 Applied Rapid Technologies Corporation Obsidian Solutions Group LLC - 
Лис-04-2020 Лис-04-2020 Sabena technics MRS Sabena technics S.A. - 
Лис-04-2020 Лис-04-2020 SK-Lift Oy Conlog Oy - 
Лис-04-2020 - Tencate Advanced Armour Agilitas IT Solutions Limited - 
Лис-05-2020 Лис-05-2020 Spear Research, LLC Pacific Defense - 
Лис-06-2020 Лис-06-2020 JSC Kalashnikov Concern TKH-Invest OOO - 
Лис-09-2020 Лис-09-2020 Innowireless Co., Ltd. (KOSDAQ:A073490) LIG Nex1 Co., Ltd. (KOSE:A079550)   29,63  
Лис-10-2020 Гру-21-2020 Blue Canyon Technologies, Inc. Raytheon Technologies Corporation (NYSE:RTX) - 



 

Лис-10-2020 Лис-10-2020 BlueMAX wireless data transfer unit AEROCOR LLC - 
Лис-10-2020 - Changzhou Connect Environmental & Technology 

Co., Ltd. 
Changzhou Serio Environmental Technology Co., Ltd.   8,06  

Лис-11-2020 Лис-10-2020 Aernnova Real Estate, SAU/Orisol Inversiones, 
SAU 

Aernnova Aerospace S.A. - 

Лис-11-2020 Лис-10-2020 Desarrollos Aeronáuticos Castilla La Mancha, S.A. Aernnova Composites S.A. - 
Лис-12-2020 - Commerce Decisions Ltd N. Harris Computer Corporation   13,14  
Лис-12-2020 Лис-12-2020 Dolphin Design SAS Soitec S.A. (ENXTPA:SOI) - 
Лис-12-2020 Лис-12-2020 MissionTech Solutions, LLC Avantus - 
Лис-13-2020 Січ-29-2021 Mikros Systems Corporation McKean Defense Group, LLC   5,22  
Лис-13-2020 - operating assets plus inventories and certain 

customer 
Quickstep Aerospace Services Pty Ltd   1,92  

Лис-13-2020 Лис-30-2020 Toll Aviation Engineering Pty Ltd Alliance Aviation Services Limited (ASX:AQZ) - 
Лис-16-2020 - Daher Projects Gmbh Spedition Kübler GmbH - 
Лис-16-2020 Лис-16-2020 Flight Simulation Company B.V. CAE Inc. (TSX:CAE) - 
Лис-16-2020 Лис-23-2020 METIS Solutions, LLC Pacific Architects and Engineers, LLC   92,0  
Лис-16-2020 Лис-10-2020 Strila Crane Building Company, Pubjsc Caris Ukraine. Ltd. - 
Лис-17-2020 Лис-17-2020 Aerol Co., Inc. Caster Concepts, Inc. - 
Лис-17-2020 Лис-17-2020 AFIX Product Line of Maxar Technologies Aware, Inc. (NasdaqGM:AWRE) - 
Лис-17-2020 Гру-15-2020 Impossible Aerospace Corp Alpine 4 Technologies, Ltd. (OTCPK:ALPP) - 
Лис-18-2020 Лис-18-2020 AVISTA Incorporated Belcan, LLC - 
Лис-18-2020 Лис-18-2020 EFIX Aviation Support Precision Aviation Group, Inc. - 
Лис-19-2020 - Jet Support Services, Inc. GTCR LLC - 
Лис-19-2020 - The Launch Company, LLC Voyager Space Holdings, Inc. - 
Лис-20-2020 Лис-20-2020 5-D Systems, Inc. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NasdaqGS:KTOS) - 
Лис-20-2020 - Aerospace Valley Institut Aeronautique Et Spatial - 
Лис-22-2020 Лис-22-2020 Manufacturing Rights of Four Aircraft Instruments 

from Flightline Electronics Inc 
Ontic Engineering and Manufacturing, Inc. - 

Лис-24-2020 - Canadian UAV Solutions Inc. Volatus Aerospace Corp. - 
Лис-24-2020 Січ-05-2021 Chelton Limited TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG)   965,0  
Лис-24-2020 - Market Analytics Business of Avascent Jane's Group UK Limited - 
Лис-24-2020 Лис-24-2020 The Buffalo Group, LLC Jacobs Engineering Group Inc. (NYSE:J) - 
Лис-25-2020 Гру-31-2019 The Staaker Company AS Nordic Unmanned AS (OB:NUMND) - 
Лис-25-2020 - TRU Simulation + Training Canada Inc. CAE Inc. (TSX:CAE)   40,0  
Гру-01-2020 - Zhuhai Jinte Technology Co., Ltd. Zhuhai Xingge Capital Investment Co., Ltd.   15,1  
Гру-02-2020 Гру-02-2020 Altavian, Inc. FLIR Systems, Inc. (NasdaqGS:FLIR) - 
Гру-02-2020 Гру-02-2020 Wright International Aircraft Maintenance Services 

Inc. 
FLTechnics, UAB - 

Гру-03-2020 Гру-02-2020 OptaSense Holdings Limited Luna Innovations Incorporated (NasdaqCM:LUNA)   39,12  
Гру-04-2020 - IMST GmbH China Aerospace Science and Industry Corporation Limited - 



 

Гру-04-2020 Гру-04-2020 Raydon Corporation By Light Professional IT Services LLC - 
Гру-04-2020 Гру-04-2020 UK-Based Line Station Network of SR Technics 

UK Limited 
Storm Aviation Limited - 

Гру-07-2020 - Civil Nuclear Instrumentation and Control business 
of Rolls-Royce Holdings PLC 

Framatome - 

Гру-07-2020 Лют-01-2021 Federal IT and Mission Support Services Business 
of Northrop Grumman Corporation 

Peraton Corporation   3 400,0  

Гру-07-2020 Лют-05-2021 Orbitech Co., Ltd. (KOSDAQ:A046120) Kyle Partners, LLC,N Point Investment Co., Ltd.   21,6  
Гру-07-2020 Гру-30-2020 Physical Optics Corporation, Inc. Mercury Systems, Inc. (NasdaqGS:MRCY)   310,0  
Гру-07-2020 Гру-07-2020 Response Technologies, LLC Bell Textron Inc. - 
Гру-08-2020 - Telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik 

mbH 
AeroVironment, Inc. (NasdaqGS:AVAV)   62,08  

Гру-08-2020 Гру-08-2020 Uber Elevate Of Uber Technologies, Inc. Joby Aviation, LLC - 
Гру-09-2020 Лис-03-2020 SilverSky 

 
- 

Гру-10-2020 Гру-10-2020 Alaris Holdings Limited (JSE:ALH) Tadvest Limited (NMSE:TAD)   0,69  
Гру-10-2020 Гру-10-2020 Solar Assets in state of Sabah BiON Suria Sdn Bhd   1,48  
Гру-12-2020 Лис-20-2020 Adelos, Inc. Digital Force Technologies, LLC - 
Гру-14-2020 - El Volcan Soluciones Constructivas SG Productos para la Construccion - 
Гру-15-2020 Гру-15-2020 Advanced Composite Products and Technology, 

Inc. 
Charger Investment Partners LP - 

Гру-15-2020 Гру-15-2020 FBO Assets of Northstar Aviation Lynx FBO Network - 
Гру-15-2020 Гру-11-2020 Loadpath, LLC RedWire, LLC - 
Гру-15-2020 - Maleth Aero AOC Limited Aircraft Engine Lease Finance Inc.   1,05  
Гру-15-2020 Вер-30-2020 Offshore Salmon AS 

 
- 

Гру-15-2020 - Sevatec, Inc. Octo Consulting Group, Inc. - 
Гру-15-2020 - Star UAV System Co., Ltd. Beijing Huaqilin Technology Center (Limited Partnership)   68,81  
Гру-16-2020 - New Providence Acquisition Corp. 

(NasdaqCM:NPA) 
AST & Science, LLC - 

Гру-17-2020 - Hensoldt AG (XTRA:5UH) 
 

  550,93  
Гру-18-2020 Гру-18-2020 Cargo Masters bv Lubbers Global Freight BV - 
Гру-20-2020 - Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (NYSE:AJRD) Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT)   5 083,94  
Гру-21-2020 Гру-15-2020 Base2 LLC/Fortego, LLC BlueHalo - 
Гру-21-2020 Гру-18-2020 Genesys Aerosystems Group, Inc. Moog Inc. (NYSE:MOG.A)   77,71  
Гру-21-2020 - Shaanxi Lantai Aviation Equipment Co., Ltd. Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Materials Co., Ltd 

(SZSE:002985) 
  3,05  

Гру-21-2020 Гру-18-2020 Vympel SSZ AO JSC United Shipbuilding Corporation - 
Гру-22-2020 Гру-22-2020 AeroSpares, Inc. Jet Parts Engineering, LLC - 
Гру-22-2020 Гру-22-2020 Dynamic Optics S.r.l. Officina Stellare S.p.A. (BIT:OS)   0,18  
Гру-22-2020 Гру-22-2020 Merlot Aero Ltd CAE Inc. (TSX:CAE)   35,0  
Гру-22-2020 Гру-22-2020 Mingo Aerospace, LLC Sunvair, Inc. - 



 

Гру-22-2020 Січ-29-2021 Racal Acoustics Ltd Invisio AB (publ) (OM:IVSO)   20,41  
Гру-23-2020 Гру-23-2020 Academy Of Carver Aviation Private Ltd and 

Carver Training and Services Private Limited 
Skyclub Aviation LLP   2,03  

Гру-23-2020 Січ-23-2021 AVIC SAC Commercial Aircraft Co., Ltd. Shenyang Shenfei Enterprise Management Co., Ltd.   37,43  
Гру-23-2020 - Dornier Production Line of Fuwei Films (Holdings) 

Co., Ltd. 
Huizhou Yidu Yuzheng Digital Technology Co. LTD   21,1  

Гру-23-2020 Гру-21-2020 H&S SWANSON FAMILY HOLDINGS INC. ARCH Global Precision LLC - 
Гру-23-2020 - Hunan Jinjuneng Technology Co., Ltd. Poly Union Chemical Holding Group Co., Ltd. (SZSE:002037)   6,66  
Гру-23-2020 - Sparton Corporation Elbit Systems of America, LLC   380,0  
Гру-28-2020 Гру-23-2020 CTS Engines, LLC J.F. Lehman and Company, LLC - 
Гру-28-2020 - Vayu, Inc Alpine 4 Technologies, Ltd. (OTCPK:ALPP) - 
Гру-28-2020 Гру-31-2020 Zenetex, LLC Vectrus Systems Corporation   125,0  
Гру-29-2020 Гру-29-2020 Agrotekhmashstroyservis JSC 

 
  2,22  

Гру-30-2020 - Xeriant Europe s.r.o. Xeriant, Inc. (OTCPK:XERI) - 
Гру-31-2020 Січ-01-2021 3D.Aero Gmbh Espace 2001 S.A - 
Гру-31-2020 - Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. 

(SZSE:000697) 
CCM (China) Holdings (Beijing) Cultural Tourism Development 
Co., Ltd. 

  46,8  

Гру-31-2020 - Shanghai Xinguang Automobile Electrical Co., Ltd Shanghai Aerospace Equipment Manufacturing General Co., Ltd   59,48  
Січ-04-2021 Гру-31-2020 Autonomy Business of Spatial Integrated Systems, 

Inc. 
Huntington Ingalls Industries, Inc. (NYSE:HII) - 

Січ-04-2021 - FLIR Systems, Inc. (NasdaqGS:FLIR) Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY)   8 334,16  
Січ-04-2021 Січ-04-2021 HHB Systems, LLC Vectrus, Inc. (NYSE:VEC) - 
Січ-04-2021 Січ-04-2021 Systems Engineering Group, Inc. QuantiTech LLC - 
Січ-05-2021 - Daher Nuclear Technologies Gmbh Orano SA - 
Січ-05-2021 Гру-31-2020 Satys Electric Capital Croissance SAS - 
Січ-05-2021 Січ-05-2021 TMC Design Corporation LinQuest Corporation - 
Січ-05-2021 Січ-05-2021 Trident Assured Collaboration Systems of Trident 

Systems Incorporated 
Owl Cyber Defense Solutions, LLC - 

Січ-05-2021 Січ-05-2021 U.S. Industrial Tool & Supply Company/Arvan, Inc. Esina Holding Corporation - 
Січ-05-2021 - UAViation Aerial Solutions Ltd. Volatus Aerospace Corp. - 
Січ-06-2021 Січ-01-2021 Des Moines Flying Service Inc Muncie Aviation Company - 
Січ-06-2021 - RADA Electronic Industries Ltd. 

(NasdaqCM:RADA) 

 
- 

Січ-07-2021 Січ-07-2021 ASTI Group Ceva Logistics AG - 
Січ-08-2021 - Skytanking Holding GmbH PrimeFlight Aviation Services, Inc. - 
Січ-08-2021 Лют-01-2021 Wanfeng Aircraft Industry Co., Ltd. Qingdao Wansheng Chengfeng Equity Investment Partnership 

Enterprise (Limited Partnership) 
  284,76  

Січ-11-2021 Січ-11-2021 Assets of Dawley Aviation and Dawley 
Manufacturing 

Aerospace Manufacturing, Inc.,Aerospace Welding Minneapolis, 
Inc. 

- 

Січ-11-2021 - MainNerve Federal Services, Inc. Castellum Inc. (OTCPK:ONOV) - 



 

Січ-11-2021 Січ-11-2021 Sam Dunn Express/ Assets of Sam Dunn 
Enterprises, Inc. 

Phoenix Logistics, Inc. - 

Січ-11-2021 Січ-11-2021 Technical, Engineering, Advisory, and Management 
Support Business of Booz Allen Hamilton 

System High Corporation - 

Січ-11-2021 Січ-11-2021 THE MAINTENANCE GROUP, INC. Elliott Aviation, Inc. - 
Січ-12-2021 Січ-12-2021 Safe Flight Instrument Corporation Loar Group, Inc. - 
Січ-13-2021 - Arcturus UAV, Inc. AeroVironment, Inc. (NasdaqGS:AVAV)   409,89  
Січ-13-2021 - ITC Global Inc. Marlink SA - 
Січ-13-2021 Січ-13-2021 Secapem SA RAFAUT SASU - 
Січ-15-2021 Січ-15-2021 Jet East Corporate Aviation, LLC Gama Aviation Plc (AIM:GMAA)   11,9  
Січ-19-2021 - Beijing San'an Xinte Biotechnology Co., Ltd. Tianjin Jieqiang Power Equipment Co.,Ltd. (SZSE:300875)   4,94  
Січ-19-2021 Січ-19-2021 Oakman Aerospace, Inc. RedWire, LLC - 
Січ-20-2021 Січ-19-2021 SAIL LABS Technology GmbH Hensoldt AG (XTRA:5UH) - 
Січ-21-2021 Січ-21-2021 Ichos B.V. INVAP S.E. - 
Січ-25-2021 Січ-25-2021 Bombardier Primove GmbH IPT Technology GmbH - 
Січ-25-2021 Січ-25-2021 Emerett, LLC BlackHorse Solutions, Inc. - 
Січ-26-2021 Січ-26-2021 Chengdu Feiya Airborne Equipment Application 

Research Co.,Ltd. 
Shanxi Huhua Group Co., Ltd. (SZSE:003002)   3,09  

Січ-26-2021 Січ-26-2021 Rotors & Cams Kereskedelmi Es Szolgaltato 
Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 

4iG Nyrt. (BUSE:4IG) - 

Січ-27-2021 - Agrotekhmashstroyservice Ltd Niknas company   2,18  
Січ-27-2021 - Perspecta Inc. (NYSE:PRSP) Peraton Corporation   6 858,42  
Січ-28-2021 Січ-28-2021 313Aerospace, LLC Aero-Mach Labs, Inc. - 
Січ-28-2021 Січ-28-2021 ETA Global, Inc. AeroMed Group, LLC - 
Січ-28-2021 Січ-28-2021 Uavfactory Ltd. AE Industrial Partners, LP - 
Лют-01-2021 Лют-01-2021 Alethix, LLC IntelliBridge, Inc. - 
Лют-01-2021 - Avicopter Plc (SHSE:600038) Guoxin Investment Co., Ltd.   239,59  
Лют-01-2021 - Cobham Mission Systems Wimborne Limited Eaton Corporation plc (NYSE:ETN)   2 830,0  
Лют-01-2021 Лют-01-2021 CybatiWorks IntelliGenesis, LLC - 
Лют-01-2021 Лют-01-2021 Holland & Holland Limited Beretta Holding S.A. - 
Лют-01-2021 Лют-01-2021 Tiger Innovations Inc. General Atomics Electromagnetic Systems Inc. - 
Лют-02-2021 - Associated Aircraft Group, Inc. OneSky Network, LLC - 
Лют-02-2021 - BPLI Holdings Inc. (TSXV:BPLI) Name 3 Capital Inc.   4,92  
Лют-02-2021 - Holicity Inc. (NasdaqCM:HOL) Astra Space, Inc. - 
Лют-02-2021 Лют-02-2021 UniversalPegasus International, Inc. PMC Capital Partners, LLC - 
Лют-03-2021 - ENAP S.A. WB Electronics S.A. - 
Лют-03-2021 Гру-24-2020 IJ Research, Inc. Superior Technical Ceramics Corp. - 
Лют-04-2021 Лют-03-2021 Beijing Pulimen Electronic Technology Co., Ltd. China Times Prospect Science & Technology Co., Ltd. - 
Лют-04-2021 - Bergen Engines AS TMH International AG   180,35  

Джерело: складено автором на основі даних [81] 



 

Додаток B 

Таблиця В.1 

Бюджетні витрати на НДДКР у сфері ОПК, млн дол. США (за ПКС) 

Країна 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Австралія 321,183 297,992 309,394 315,883 356,045 324,644 353,627 337,958 342,631 .. 
Австрія 0,119 0,147 0,351 1,203 1,093 3,359 6,359 6,837 8,83 5,88 
Бельгія 5,066 5,086 5,124 5,212 3,248 3,075 3,422 3,985 3,783 .. 
Канада 231,47 264,341 247,549 229,202 204,326 188,924 .. .. .. .. 
Чилі 0,23 0,124 0,22 0,258 0,159 0,34 0,207 .. .. .. 
Чеська Республіка 32,874 31,219 30,756 30,356 28,333 26,173 31,232 31,433 29,202 .. 
Данія 7,728 7,668 7,913 8,515 8,818 8,785 9,18 9,195 9,897 11,072 
Естонія 0,702 0,902 1,363 3,57 3,906 6,251 5,041 11,39 .. .. 
Фінляндія 58,743 58,524 42,353 47,288 41,069 40,319 48,269 55,369 58,653 .. 
Франція 1358,513 1276,669 1161,228 1215,975 1258,457 1154,51 1448,142 1269,7 .. .. 
Німеччина 1188,403 1177,291 1219,529 1271,093 1063,062 1009,335 1558,274 1394,193 2006,37 .. 
Греція 7,979 7,274 5,687 1,522 1,347 14,78 26,889 34,023 37,893 .. 
Угорщина 0,395 2,074 2,724 1,044 4,337 1,384 4,008 0,296 0,724 .. 
Ісландія 0 0 0 0 0 0 0 .. .. .. 
Ірландія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 
Італія 87,915 84,522 90,058 94,37 85,579 77,789 77,402 80,48 79,296 .. 
Японія 901,006 1032,194 1647,232 1567,557 1466,848 1004,82 1160,051 995,78 1271,21 1278,309 
Корея 2404,829 2780,964 2915,196 2749,105 2969,714 3123,528 3355,309 3586,41 .. .. 
Латвія 0,285 0,281 0,801 1,407 1,809 2,889 .. .. .. .. 
Литва 0,128 0,256 0,185 0,066 0,267 0,709 0,446 0,455 0,908 .. 
Люксембург 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 
Мексика 0 8,781 13,216 12,119 11,565 9,787 8,952 8,305 12,285 .. 
Нідерланди 87,688 94,534 74,127 73,446 76,087 76,777 70,337 83,207 91,337 99,254 
Нова Зеландія 0 0 0 0 0 0 0 .. .. .. 
Норвегія 107,347 111,762 115,734 115,644 110,469 113,294 117,922 124,656 126,375 134,579 
Польща .. 228,375 178,713 199,814 210,184 546,157 381,96 201,134 .. .. 
Португалія 2,841 1,074 2,399 3,697 3,728 3,832 4,018 4,667 5,003 .. 



 

Словацька 
Республіка 

12,358 13,111 8,303 8,164 12,667 9,214 10,283 12,019 12,5 .. 

Словенія 1,851 2,315 1,989 0,563 0,568 0,456 0,833 0,977 2,727 .. 
Іспанія 169,909 154,186 121,871 109,591 129,374 94,533 103,166 92,683 111,654 .. 
Швеція 255,539 290,014 146,667 141,398 125,169 133,167 127,416 158,8 119,485 .. 
Швейцарія .. 17,216 .. 21,476 20,037 .. 18,419 .. .. .. 
Туреччина 923,964 733,168 1638,057 692,179 739,148 959,931 1351,796 1620,764 1518,085 1443,19 
Великобританія 1867,709 2100,241 2200,222 2455,889 2403,211 2369,197 2410,675 2411,517 1965,001 .. 
США 51027 51662 46894 46109 47927 53782 55441 67494 69037 .. 
Аргентина 38,288 38,509 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Румунія 19,242 40,228 11,829 15,632 17,736 23,381 44,814 75,67 99,69 .. 
Тайвань 426,877 243,807 208,853 189,488 191,547 417,98 538,89 571,346 851,538 .. 

Джерело: [148] 

 



 

Додаток  Г 

Таблиця Г.1 

Приватні розміщення компаніями ОПК, серпень 2020 р. – січень 2021 р. 

Оголошення Закриття Мішень Покупець/Інвестор Раунд Тип раунду Вартість 
($ млн) 

Загальна 
зібрана сума 

($млн) 
Лют-02-2021 Лют-02-

2021 
Applied Energetics, Inc. 
(OTCPK:AERG) 

 
7 PIPE   1,73    54,29  

Січ-31-2021 - Guizhou Space Appliance Co., 
Ltd. (SZSE:002025) 

 
3 PIPE   227,96    310,86  

Січ-28-2021 Січ-28-
2021 

AeroMed Group, LLC Copley Equity Partners 1 Growth -    -   

Січ-27-2021 - Orbital Assembly Corporation 
 

1 Crowd-
Funding 

  1,0    1,0  

Січ-21-2021 Січ-21-
2021 

General Aeronautics Pvt. Ltd. Mela Ventures 1 Pre-Series A   0,89    0,89  

Січ-21-2021 - Strix Drones Ltd. Unicorn Technologies - Limited Partnership (TASE:UNCT.L) 1 Venture   1,0    1,0  
Січ-21-2021 - Target Arm LLC 

 
2 Venture -   0,12  

Січ-20-2021 Січ-20-
2021 

Elixir Aircraft Océan Participations, SCR,Ouest Croissance SCR 1 Growth   3,63    3,63  

Січ-15-2021 - AVIC Heavy Machinery Co., 
Ltd. (SHSE:600765) 

AviChina Industry & Technology Company Limited (SEHK:2357),Beijing AVIC Phase I Aviation 
Industry Industry Investment Fund (Limited Partnership) 

4 PIPE   294,77    1 311,83  

Січ-15-2021 Січ-15-
2021 

OneWeb Hughes Network Systems, LLC,SoftBank Group Corp. (TSE:9984) 1 Venture   400,0    400,0  

Січ-13-2021 - EXOS Aerospace Systems & 
Technologies, Inc. 

 
6 Growth -   5,46  

Січ-13-2021 Січ-13-
2021 

Leaf Space S.r.l. Primo Space Fund,Primomiglio SGR SPA,RedSeed Ventures,Whysol Investments S.r.l 3 Series A   6,08    10,55  

Січ-12-2021 Січ-19-
2021 

Bantec, Inc. (OTCPK:BANT) 
 

16 PIPE   0,05    1,15  

Січ-12-2021 - Satrec Initiative Co., Ltd. 
(KOSDAQ:A099320) 

Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KOSE:A012450) 1 PIPE   99,13    99,13  

Січ-08-2021 Січ-22-
2021 

Venus Aerospace Corp. 
 

1 Venture   3,17    3,17  

Січ-07-2021 - Aerodrome Group Ltd 
(TASE:ARDM) 

 
1 PIPE   7,86    7,86  

Січ-07-2021 Січ-07-
2021 

Deployables Cubed GmbH High-Tech Gründerfonds Management GmbH,Interlink Ventures 1 Venture -    -   

Січ-04-2021 Січ-04-
2021 

Innoflight Holdings, LLC The Jordan Company, L.P. 1 Growth -    -   

Гру-30-2020 - Aecc Aero-Engine Control 
Co.,Ltd. (SZSE:000738) 

 
2 PIPE   674,71    1 133,05  

Гру-30-2020 - Guiyang AECC Precision 
Casting Co., Ltd. 

Aecc Aviation Power Co.,Ltd (SHSE:600893) 1 Venture -    -   

Гру-29-2020 Січ-12-
2021 

Ursa Major Technologies, Inc. 
 

3 Venture   15,01    43,78  



 
Гру-28-2020 Гру-28-

2020 
Orizon Aerostructures Inc. AIP, LLC,American Industrial Partners Capital Fund VII, L.P. 1 Growth   50,0    50,0  

Гру-28-2020 Гру-29-
2020 

Robotic Skies, Inc. 
 

6 Growth   0,77    3,77  

Гру-25-2020 Гру-25-
2020 

Beijing Tianbing Technology 
Co., Ltd. 

Guoke investment,Tianjin Qingyan Lushi Investment Management Co., Ltd. 4 Series A   15,29    35,21  

Гру-25-2020 - Nanjing Quanxin Cable 
Technology Co., Ltd. 
(SZSE:300447) 

 
2 PIPE   48,91    89,79  

Гру-24-2020 - Harbin Hafei Aviation Industry 
Co., Ltd. 

Avicopter Plc (SHSE:600038) 1 Venture -    -   

Гру-24-2020 - Kymeta Corporation Hanwha Systems Co., Ltd. (KOSE:A272210) 7 Growth   30,0    333,21  
Гру-24-2020 - Sichuan Jiuzhou Air Traffic 

Control Technologies Co., Ltd. 
Mianyang Jujiu Equity Investment Center (Limited Partnership),Mianyang Zhenxing County 
Economic Industry Development No. 3 Equity Investment Center 

1 Growth   9,19    9,19  

Гру-23-2020 Гру-23-
2020 

Dynamic Optics S.r.l. Officina Stellare S.p.A. (BIT:OS) 1 Venture   0,18    0,18  

Гру-23-2020 Січ-07-
2021 

XO Markets Holdings, Inc. 
 

2 Growth   12,15    14,05  

Гру-22-2020 - Jiangxi Changhe Aviation 
Industry Co., Ltd. 

Avicopter Plc (SHSE:600038) 3 Growth   82,54    119,44  

Гру-22-2020 - Phantom Space Corporation 
 

2 Venture -   0,88  
Гру-21-2020 Гру-21-

2020 
Dive Technologies Inc. Mill Town Capital 3 Venture   4,0    12,05  

Гру-21-2020 Гру-21-
2020 

PrimaLuceLab SpA Servizi Cgn S.R.L. 1 Growth -    -   

Гру-21-2020 - Sacheon Aerospace 
Manufacturing Ind. Co., Ltd 
(KOSDAQ:A263540) 

Beijing Motors Co., Ltd. 6 PIPE   4,52    41,56  

Гру-20-2020 - Shaanxi Lantai Aviation 
Equipment Co., Ltd. 

Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Materials Co., Ltd (SZSE:002985) 1 Growth   3,06    3,06  

Гру-17-2020 Гру-17-
2020 

Magdrive Limited 7 Percent Ventures Limited,Entrepreneur First Operations Limited,Founders Fund, Inc.,Luminous 
Ventures Limited 

1 Seed   1,9    1,9  

Гру-17-2020 Гру-17-
2020 

PAYLOAD AEROSPACE, S.L. Acrebing Sl,CDTI,Fomento para La Innovación y el Desarrollo Cuatro, FCR,JME Venture Capital, 
SGEIC, S.A. 

5 Venture   0,66    30,76  

Гру-17-2020 Гру-17-
2020 

V&G Information System.,Ltd. Aviation Industry Corporation of China,Ltd.,China Minsheng Investment Group,Hangzhou Prevail 
Optoelectronic Equipment Co., Ltd. (SZSE:300710),PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. 
(SZSE:300725),Shangdong Hi-Speed Group Co., Ltd. 

1 Series C   30,6    30,6  

Гру-15-2020 - AST & Science, LLC ATC TRS II LLC,Invesat LLC,Rakuten Mobile Singapore Pte. Ltd.,UBS O'Connor LLC,Vodafone 
Ventures Limited 

3 Venture   230,0    350,0  

Гру-15-2020 Гру-18-
2020 

Bantec, Inc. (OTCPK:BANT) Geneva Roth Remark Holdings, Inc. 15 PIPE   0,04    1,09  

Гру-15-2020 Гру-15-
2020 

Boom Technology, Inc. WRVI Capital 8 Growth   50,0    199,48  

Гру-15-2020 Гру-15-
2020 

Deepwave Digital, Inc. Ben Franklin Technology Partners of Southeastern Pennsylvania, Investment Arm,Jumpstart New 
Jersey Angel Network,Lehigh Valley Angel Investors Co.,Northrop Grumman Corporation 
(NYSE:NOC),Robin Hood Ventures 

4 Seed   3,0    3,03  

Гру-15-2020 Гру-15-
2020 

Iris Automation Inc. Bee Partners,Bessemer Venture Partners,OCA Venture Partners, LLC,Sony Innovation Fund,Verizon 
Ventures 

5 Series B   13,0    23,15  

Гру-11-2020 - AVIC Taiyuan Aviation 
Instrument Co., Ltd. 

China Avionics Systems Co.,Ltd. (SHSE:600372) 4 Growth -   31,78  



 
Гру-11-2020 - Beijing Qingyun Aviation 

Instrument Co. Ltd. 
China Avionics Systems Co.,Ltd. (SHSE:600372) 3 Growth -   21,84  

Гру-11-2020 - Robotic Skies, Inc. 
 

5 Venture -   3,0  
Гру-11-2020 - Suzhou Changfeng Avionics Co., 

Ltd. 
China Avionics Systems Co.,Ltd. (SHSE:600372) 3 Growth -   19,72  

Гру-10-2020 Гру-10-
2020 

Beijing TransMicrowave 
Technology Co., Ltd. 

Winreal Investment 1 Series A   4,6    4,6  

Гру-10-2020 - PROENGIN SA Qualium Investissement 1 Growth -    -   
Гру-10-2020 Гру-10-

2020 
Venture Orbital System Bpifrance Investissement SAS,IRPAC Création SA, SCR,UI Investissement, SAS 1 Series A   0,91    0,91  

Гру-09-2020 Гру-23-
2020 

ABL Space Systems Company 
 

3 Debt   20,0    69,0  

Гру-09-2020 Гру-09-
2020 

Isar Aerospace Technologies 
GmbH 

Airbus Ventures,Earlybird Venture Capital GmbH & Co. KG,HV Capital Adviser GmbH,Lakestar 
Advisors GmbH,Unternehmertum Venture Capital Partners GmbH,Vsquared Ventures Management 
GmbH 

3 Series B   90,59    107,2  

Гру-09-2020 Гру-09-
2020 

Orbital Express Launch Limited Business Growth Fund,DEIMOS Space S.L.U.,Heartcore Capital,High-Tech Gründerfonds 
Management GmbH,Malaysian Technology Development Corporation Sdn Bhd,Octopus Ventures 
Ltd. 

3 Growth   21,5    21,5  

Гру-09-2020 - Vessel Aerospace Co., Ltd. Vessel Co., Ltd. (KOSDAQ:A177350) 1 Growth   3,03    3,03  
Гру-08-2020 Гру-08-

2020 
NanoRacks LLC Abu Dhabi Investment Office 4 Growth -   23,1  

Гру-08-2020 Гру-08-
2020 

Varda Space industries, Inc. Also Capital,Fifty Years Industries, LLC,Founders Fund, Inc.,Lux Capital Management, LLC 1 Seed   9,0    9,0  

Гру-07-2020 Гру-07-
2020 

ASTROFLASH Inc. 01Booster Inc. 1 Venture -    -   

Гру-07-2020 - Contextere Corporation Serco Canada Marine Corporation 2 Growth   0,66    0,72  
Гру-04-2020 Гру-21-

2020 
Dive Technologies Inc. 

 
2 Venture   4,0    8,05  

Гру-04-2020 Гру-04-
2020 

H55 S.A. NanoDimension Management Limited,Tippet Venture Partners, L.P. 2 Venture -   5,34  

Гру-03-2020 Гру-03-
2020 

AIKO S.r.l. Geminea S.R.L.,Primo Space Fund,Primomiglio SGR SPA 2 Venture   1,82    1,82  

Гру-01-2020 - Hwa Create Corporation 
(SZSE:300045) 

 
3 PIPE   50,22    113,32  

Лис-30-2020 Лис-30-
2020 

Chang Guang Satellite 
Technology Co., Ltd. 

Beijing ChenRui Technology Co., Ltd.,CICC Investment Group Company Limited,Estar 
Capital,Haitong Innovation Capital Management Co., Ltd.,Iflytek Co., Ltd., Investment Arm,Matrix 
Partners China,Rosefinch Equity Investment Management Co., Ltd.,Shanghai Shanda Investment 
Management Co., Ltd.,Shenzhen Capital Group Co., Ltd.,Xi'an CAS Star Technology Incubator Co., 
Ltd. 

2 Growth   374,62    411,47  

Лис-30-2020 Лис-30-
2020 

Fiocchi Munizioni S.p.A. 
 

1 Growth -    -   

Лис-27-2020 Лис-27-
2020 

Shetland Space Centre Ltd Wild Ventures Limited 2 Venture   1,91    4,56  

Лис-24-2020 - Hybrid Air Vehicles Limited 
 

4 Growth -   166,23  
Лис-24-2020 - OAO Naro-Fominsk Machine-

Building Factory 
Joint-stock Company United Engine Corporation 1 Venture -    -   

Лис-23-2020 - Hunan Boyun New Materials 
Co.,Ltd (SZSE:002297) 

Hunan Xingxiang Fangzheng Equity Investment Fund Enterprise (Limited Partnership),Hunan 
Xingxiang Zhongzheng Xinying Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnershi 

6 PIPE   95,92    416,03  

Лис-20-2020 - A.L.I. Technologies Inc. Fuyo General Lease Co., Ltd. (TSE:8424) 4 Venture -   21,09  
Лис-20-2020 Лис-23- Relativity Space, Inc. 3L Capital,Allen & Company Inc., Investment Arm,Bond Capital Management LP,Fidelity 7 Series D   500,0    685,64  



 
2020 Management & Research Company LLC,General Catalyst Group Management, LLC,ICONIQ 

Capital, LLC,K5 Global, Investment Arm,Playground Global, LLC,Senator Investment Group 
LP,Tiger Global Management LLC,Tribe Capital,XN Capital 

Лис-19-2020 Гру-07-
2020 

Chongqing Zongshen Aviation 
Engine Manufacturing Co., Ltd. 

Aero Engine Fund Management Co., Ltd.,Beijing Guofa Aviation Engine Industry Investment Fund 
Center (Limited Partnership) 

3 PIPE   7,66    33,67  

Лис-19-2020 Гру-02-
2020 

ZeroAvia, Inc. Amazon.com Inc., Investment Arm,Breakthrough Energy Ventures, LLC,Horizons Ventures 
Limited,Shell Ventures,Summa Equity,The Climate Pledge Fund,The Ecosystem Integrity Fund 

1 Series A   23,49    23,49  

Лис-17-2020 Лис-17-
2020 

GalaxySpace 5Y Capital,Beijing Yuanyuan Capital Investment Co., Ltd.,CICC Infrastructure Fund I,CICC 
Investment Group Company Limited,Legend Capital Management Co., Ltd.,Matrix Partners 
China,Nantong Economic and Technological Development Area Holding Group Co., Ltd.,Shanghai 
Chaos Investment (Group) Co., Ltd.,Shunwei Capital 

3 Series B -   14,48  

Лис-16-2020 Лис-30-
2020 

CAE Inc. (TSX:CAE) Caisse de dépôt et placement du Québec 4 PIPE   115,45    1 133,41  

Лис-13-2020 - Gaona Aero Material Co., Ltd. 
(SZSE:300034) 

China Iron & Steel Research Institute Group Co., Ltd. 2 PIPE   45,41    62,28  

Лис-12-2020 Лис-12-
2020 

Tianjin Sublue Ocean Science & 
Technology Co., Ltd 

Huazhou Technology Co., Ltd,Langmafeng Venture Capital Co., Ltd.,Primavera Capital 
Group,Shanghai Jiayi Venture Capital Co., Ltd.,Shanghai Seekdource Investment Management Co., 
Ltd. 

5 Growth   30,23    100,64  

Лис-11-2020 - Public Joint Stock Company 
«Saratov Electrical Appliance 
Plant named after Sergo 
Ordzhonikidze» 

 
1 Venture   0,08    0,08  

Лис-10-2020 - Rogue Space Systems 
Corporation 

 
1 Crowd-

Funding 
  1,07    1,07  

Лис-09-2020 Лис-09-
2020 

Hangzhou Fanzhongli Smart 
Technology Co., Ltd. 

Hangzhou Oriental Jiafu Asset Management Co., Ltd. 1 Angel   1,52    1,52  

Лис-06-2020 - Bye Aerospace, Inc. 
 

7 Series B -   15,2  
Лис-05-2020 Лис-05-

2020 
iQPS Inc. Japan Finance Corporation 2 Growth   8,25    29,76  

Лис-03-2020 Лис-03-
2020 

UBIQ Aerospace AS Lupa Systems, LLC 1 Seed -    -   

Лис-02-2020 Лис-06-
2020 

Bantec, Inc. (OTCPK:BANT) Geneva Roth Remark Holdings, Inc. 14 PIPE   0,05    1,05  

Лис-02-2020 - Wuxi Hongpeng Aviation Power 
Co., Ltd. 

Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. (SZSE:002438) 1 Venture   4,46    4,46  

Жов-30-2020 - Open Joint-Stock Company 
Voronezh Aircraft Joint-Stock 
Company 

 
4 Growth   116,01    179,41  

Жов-30-2020 Гру-02-
2020 

Space Perspective Inc. 1517 Fund,Assure Fund Management II LLC,Base Ventures,Central Florida Tech Fund,E2MC 
Ventures 1, LLC,Kirenaga Partners,Prime Movers Lab,Schox Investments, LLC,SpaceFund 

1 Seed   7,0    7,0  

Жов-29-2020 - Guizhou Liyang International 
Manufacturing Co., Ltd. 

AECC Guizhou Liyang Aviation Power Co., Ltd. 1 Growth   67,74    67,74  

Жов-29-2020 - North Industries Group Finance 
Company Ltd 

Beijing North Vehicle Group Corporation,China North Chemical Research Academy Group Co., 
Ltd.,China North Industries Corporation Limited,China North Industries Group Corporation,China 
North Vehicle Research Institute,Inner Mongolia First Machinery Group Corporation,Northern 
Information Control Research Institute Group Co., Ltd,Northern Institute of Automatic Control 
Technology,Northern Night Vision Technology Research Institute Group Co., Ltd.,Ordnance Industry 
Organization Service Center,Wuzhou Engineering Design And Research Institute,Xi'an Modern 
Control Technology Research Institute,Xi'an Northwest Industry (Group) Company Limited,Xian 
Electronic Engineering Research Institute 

1 Venture   991,47    991,47  

Жов-27-2020 - MAPRI Sdn. Bhd. Privasat SDN BHD,Uzma Teras Sdn. Bhd. 1 Venture   0,07    0,07  



 
Жов-27-2020 - Shield AI Inc 

 
5 Venture -   45,44  

Жов-26-2020 Жов-26-
2020 

Aircraft Part-Out Company 
Europe B.V. 

Egeria Capital Management B.V. 1 Growth -    -   

Жов-26-2020 Жов-29-
2020 

Hermeus Corporation Bling Capital,Canaan Partners,Khosla Ventures, LLC,Rise of the Rest,Rise Of The Rest Seed Fund, 
LP 

2 Series A   16,0    16,0  

Жов-26-2020 Жов-26-
2020 

Prométhée SAS COMAT,Hemeria SASU,Logista France SAS 1 Series A   2,6    2,6  

Жов-25-2020 Жов-25-
2020 

Highlander Aviation Ltd. Paras Defence and Space Technologies Limited 1 Seed   3,0    3,0  

Жов-23-2020 Січ-07-
2021 

Umbra Lab Inc. 
 

1 Venture   32,38    32,38  

Жов-21-2020 Жов-21-
2020 

Pale Blue Inc. Incubate Fund,Mitsui Sumitomo Insurance Venture Capital Co., Ltd. 1 Seed   0,67    0,67  

Жов-21-2020 Лис-02-
2020 

Y Bird Airways LLC 
 

1 Venture   0,2    0,2  

Жов-20-2020 Жов-27-
2020 

Sacheon Aerospace 
Manufacturing Ind. Co., Ltd 
(KOSDAQ:A263540) 

 
5 PIPE   1,83    37,04  

Жов-15-2020 Жов-15-
2020 

aventura.aero AG 
 

1 Series B -    -   

Жов-15-2020 - SRED Security & Surveillance 
Technology Co., Ltd. 

Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company (SHSE:603819) 1 Venture -    -   

Жов-14-2020 Лис-06-
2020 

Beijing Ruiji Tongda Technology 
Co., Ltd 

Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd. (SZSE:300324) 1 Growth   3,78    3,78  

Жов-09-2020 - HopFlyt, Inc. 
 

2 Venture -   0,03  
Жов-08-2020 - Irkut Corporation (MISX:IRKT) Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (MISX:UNAC) 2 PIPE   12 

205,92  
  12 271,06  

Жов-07-2020 - CesiumAstro, Inc. 
 

3 Debt -   14,15  
Жов-05-2020 Жов-05-

2020 
Horus Aeronaves Ltda. 

 
4 Crowd-

Funding 
  0,35    2,04  

Жов-05-2020 - JSC BERIEV Aircraft Company Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (MISX:UNAC) 1 Growth   286,95    286,95  
Вер-30-2020 Вер-30-

2020 
D-Orbit S.r.l. European Investment Bank, Investment Arm 5 Growth   17,61    25,34  

Вер-30-2020 Вер-30-
2020 

Galactic Energy (Beijing) Space 
Technology Co., Ltd. 

Beijing Essential Investment & Management Co., Ltd.,Gongqingcheng Yuanhang Gaomai Galaxy 
Investment Partnership Enterprise (L.P.),Huaqiang Capital,Shenzhen Dawu Venture Capital Co., 
Ltd.,Shenzhen QF Capital Management Co., Ltd. 

3 Series A   29,45    72,22  

Вер-30-2020 - Public Joint Stock Company 
United Aircraft Corporation 
(MISX:UNAC) 

Federal Agency for State Property Management,Rostec Corporation 7 PIPE   4 884,23    9 094,44  

Вер-29-2020 - Chengdu ALD Aviation 
Manufacturing Corporation 
(SZSE:300696) 

 
1 PIPE   73,36    73,36  

Вер-25-2020 Гру-17-
2020 

Epirus, Inc. Bedrock Capital Partners,Eight Partners VC, LLC,Fathom Capital,Greenspring Associates, 
Inc.,L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX),Piedmont Capital Investments LLC 

2 Series B   70,0    88,14  

Вер-24-2020 - 5x5 Technologies Inc Safar Partners Fund, L.P.,Safar Partners LLC 2 Series B   6,0    10,42  
Вер-22-2020 Вер-22-

2020 
NOVI LLC CIT GAP Funds 2 Venture -    -   

Вер-22-2020 Вер-22-
2020 

Space Exploration Technologies 
Corp. 

Legendary Ventures, LLC 14 Series N -   4 351,26  

Вер-21-2020 Жов-16- Flock Group Inc. Axon Enterprise, Inc. (NasdaqGS:AXON),Bedrock Capital,Founders Fund, Inc.,Initialized Capital 5 Series C   47,0    82,64  



 
2020 Management, LLC,Matrix Management Corporation,Meritech Capital Partners,Y Combinator 

Management LLC 
Вер-17-2020 Вер-17-

2020 
HyPoint Inc. Alchemist Accelerator, LLC 1 Accelerator -    -   

Вер-16-2020 - NanoRacks LLC 
 

3 Growth   20,0    23,1  
Вер-16-2020 Вер-16-

2020 
Space Pioneer Zaihe Investment,ZJU Joint Innovation Investment 1 Series A   29,54    29,54  

Вер-15-2020 - JSC Arzamas research production 
enterprise TEMP-AVIA 

Tactical Missiles Corporation JSC 7 Growth    -     43,78  

Вер-15-2020 - NPP Start OAO 
 

7 Growth -   21,42  
Вер-15-2020 Вер-29-

2020 
OPS Consulting, LLC 

 
1 Growth   0,09    0,09  

Вер-15-2020 Вер-15-
2020 

PAYLOAD AEROSPACE, S.L. Arcano Capital, SGIIC, S.A.U.,Arcano Partners Fund, Fi 4 Series B   8,29    30,1  

Вер-15-2020 Вер-15-
2020 

Volansi, Inc. Graphene Ventures,Harpoon Ventures,Icon Management Associates LLC,Lightspeed Venture 
Partners,Merck Global Health Innovation Fund, LLC,Y Combinator Management LLC 

3 Series B   50,0    70,12  

Вер-11-2020 Вер-11-
2020 

Beijing OneSpace Technology 
Co., Ltd. 

Chongqing Liangjiang New Area Innovation Venture Capital Development,Hit Robot Investment 
Management Co., Ltd.,Shenzhen Zhengxuan Investment Co., Ltd. 

5 Series C -   89,4  

Вер-09-2020 Вер-09-
2020 

Insight Position Ningbo Wenqin Investment Management Co., Ltd. 1 Series A   4,38    4,38  

Вер-09-2020 - Land Space Technology 
Corporation Ltd. 

Guangzhou Bilan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership),Shanghai Guangyi 
Investment Management Center (LP),Shanghai Yuanyi Industrial Co., Ltd.,Shenzhen Julong Jingrun 
Technology Co., Ltd.,Zhuhai Junchen Equity Investment Center (Limited Partnership) 

5 Growth   54,38    215,26  

Вер-07-2020 - Public Joint Stock Company 
«Research and Production 
Enterprise» Sapphire «1 

 
1 Venture   0,1    0,1  

Вер-03-2020 Вер-03-
2020 

Dedrone GmbH General Dynamics Mission Systems, Inc. 6 Growth -   27,96  

Сер-31-2020 Сер-31-
2020 

Applied Energetics, Inc. 
(OTCPK:AERG) 

 
6 PIPE   4,32    52,56  

Сер-31-2020 - C P Rocketry INC 
 

1 Crowd-
Funding 

  0,25    0,25  

Сер-28-2020 Вер-01-
2020 

Bantec, Inc. (OTCPK:BANT) Geneva Roth Remark Holdings, Inc. 13 PIPE   0,1    1,0  

Сер-28-2020 - Sergo Ordzhonikidze SEZ PAO 
 

1 Venture   0,08    0,08  
Сер-28-2020 Сер-28-

2020 
SkyDrive Inc. Development Bank of Japan Inc., Investment Arm,ENEOS Innovation Partners LLC,Energy & 

Environment Investment, Inc.,ITOCHU Corporation (TSE:8001),ITOCHU Technology Ventures, 
Inc.,NEC Corporation (TSE:6701),Obayashi Corporation (TSE:1802),STRIVE, Inc.,Sumitomo Mitsui 
Finance and Leasing Company, Limited,VeriServe Corporation 

3 Series B   37,05    53,57  

Сер-27-2020 Сер-27-
2020 

Guangzhou Chenchuang 
Technology Development Co., 
Ltd. 

Bohai Securities Co., Ltd.,Fortune Venture Capital Co., Ltd.,Guangdong Zhongguang Investment 
Management Co. 

1 Series A -    -   

Сер-27-2020 Сер-27-
2020 

LiveEO GmbH Dieter von Holtzbrinck Ventures GmbH,European Space Agency, SA 2 Series B -    -   

Сер-27-2020 Гру-08-
2020 

Phantom Space Corporation 
 

1 Venture   0,88    0,88  

Сер-27-2020 Сер-27-
2020 

Reliable Robotics Corporation Eclipse Ventures, LLC,Pathbreaker Ventures, LLC,Teamworthy Ventures 2 Series B   25,0    33,3  

Сер-26-2020 Гру-29-
2020 

A2Z Smart Technologies Corp. 
(TSXV:AZ) 

Clal Insurance Company Limited 3 PIPE   8,52    9,28  



 
Сер-25-2020 Сер-25-

2020 
Beijing i-Space Technology Co., 
Ltd. 

Beijing Financial Street Capital Management Center,Beijing Taizhonghe Investment Management Co., 
Ltd.,CDH Investment Management Company Limited,China Merchants Securities Co. Ltd., 
Investment Arm,CICC ALPHA (Beijing) Investment Fund Management Co., Ltd,CITIC Securities 
Company Limited, Investment Arm,Matrix Partners China,Sequoia Capital China Fund,Shenzhen 
Qianhai Rotary Stone Fund Management Co., Ltd.,Spring Partners 

2 Series B   173,6    188,15  

Сер-25-2020 Сер-25-
2020 

msquare GmbH Business Angels Region Stuttgart e.V.,Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e. V. 1 Venture -    -   

Сер-20-2020 Сер-20-
2020 

Aerion Corporation Space Florida Corporation 4 Growth -   28,08  

Сер-20-2020 - Guizhou Liyang Tianxiang 
Technology Co., Ltd. 

Wuxi Yinbang Defense Technology Co., Ltd 2 Growth   36,82    38,19  

Сер-20-2020 Вер-28-
2020 

Parazero Limited Delta Drone SA (ENXTPA:ALDR) 6 PIPE   0,35    2,17  

Сер-20-2020 Сер-20-
2020 

Smarter Biz Technologies Pvt 
Ltd 

Bellatrix Aerospace Pvt limited,Singularity Dynamics Private Limited,StartupXseed Ventures LLP 2 Pre-Series A   1,07    1,11  

Сер-19-2020 Сер-19-
2020 

PIXXEL Blume Venture Advisors Pvt. Ltd.,Growx Ventures Management Pvt. Ltd.,Inventus Capital 
Partners,Lightspeed Venture Partners 

2 Seed   5,0    5,7  

Сер-18-2020 Сер-18-
2020 

Drone Defence Limited 
 

1 Venture   0,66    0,66  

Сер-13-2020 Сер-13-
2020 

Cowave Networks Jiangsu Zhibo Investment Management Co., Ltd.,Nanjing Venture Capital Management Co., 
Ltd,Neovision Capital 

1 Series A   2,88    2,88  

Сер-13-2020 - Hybrid Air Vehicles Limited 
 

3 Crowd-
Funding 

-   166,23  

Сер-11-2020 - Pixxel Space Technologies, Inc. 
 

1 Seed   5,69    5,69  
Сер-11-2020 Сер-11-

2020 
Zhongke Xingrui Technology 
(Beijing) Co., Ltd. 

Leaguer Group Co.,ltd. 1 Angel   2,88    2,88  

Сер-10-2020 Жов-23-
2020 

Chongqing Zongshen Aviation 
Engine Manufacturing Co., Ltd. 

Anhui Traffic Control China Merchants Industry Investment Fund (Limited Partnership),Hefei 
Dunchuang Equity Investment Partnership (Limited Partnership),Jiaxing Jiuqin Investment Partnership 
(Limited Partnership),Shaanxi Kongtian Yunhai Venture Capital Fund Partnership (L.P.),Shenzhen 
Shengda Investment Co., Ltd.,Xi'an Qujiang Puyao Aerospace Investment Partnership (Limited 
Partnership) 

2 Venture   18,7    26,01  

Сер-06-2020 - Bye UAS, Inc. 
 

5 Debt -   1,09  
Сер-06-2020 Сер-13-

2020 
DroneShield Limited 
(ASX:DRO) 

 
10 PIPE   5,37    18,02  

Сер-06-2020 Вер-11-
2020 

Joint Stock Company Moscow 
Institute Of Electromechanics 
And Automatics 

Federal Agency for State Property Management 2 Growth   0,01    49,87  

Джерело: складено автором на основі даних [81] 

 

Таблиця Г.2 

Операції зворотнього викупу, серпень 2020 р. – січень 2021 р. 

Дата оголошення Мішень  Вартість ($mмлн) 
Січ-28-2021 L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX)   6 000,0  



 

Січ-28-2021 Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC)   3 000,0  
Січ-19-2021 Fujian Forecam Optics Co., Ltd. (SHSE:688010)   4,63  
Січ-19-2021 MS INTERNATIONAL plc (AIM:MSI) - 
Гру-23-2020 Hanwha Systems Co., Ltd. (KOSE:A272210) - 
Гру-07-2020 Raytheon Technologies Corporation (NYSE:RTX)   5 000,0  
Гру-07-2020 S&T Dynamics Co. Ltd. (KOSE:A003570)   9,23  
Гру-01-2020 Kongsberg Gruppen ASA (OB:KOG)   1,11  
Лис-20-2020 Moog Inc. (NYSE:MOG.A) - 
Жов-23-2020 Saab AB (publ) (OM:SAAB B) - 
Жов-19-2020 OJSC Proton-PM - 
Жов-07-2020 Satrec Initiative Co., Ltd. (KOSDAQ:A099320)   0,86  
Вер-22-2020 Starburst Holdings Limited (Catalist:40D) - 
Сер-26-2020 S&T Dynamics Co. Ltd. (KOSE:A003570)   4,29  

Джерело: складено автором на основі даних [81] 

 

Таблиця Г.3 

Фінансові показники найбільших компаній оборонного сектору, на лютий 2021 р. 

Компанія Валюта Капіталізація  
(млн) 

Дохід 
(млн) 

% Зміна ціни  
[30 днів] 

% ЗМіна ціни [YTD] % Зміна ціни  
[12 місяців] 

P/E P/BV 

The Boeing Company USD 121 222,5 58 158,0 (1,47) (2,86) (36,9) NM NM 
Raytheon Technologies Corporation USD 109 100,3 56 587,0 2,92 1,15 (53,52) NM 1.52x 
Lockheed Martin Corporation USD 94 406,1 65 398,0 (3,16) (5,05) (22,55) 13.76x 15.63x 
Airbus SE USD 88 020,7 65 525,1 3,6 4,05 (31,75) NM 38.25x 
Safran SA USD 57 614,7 26 274,5 (3,53) (3,23) (23,93) 71.03x 3.94x 
Northrop Grumman Corporation USD 49 813,8 36 799,0 (0,12) (1,95) (18,76) 15.70x 4.71x 
General Dynamics Corporation USD 45 394,0 37 925,0 6,06 6,72 (13,67) 14.44x 2.90x 
L3Harris Technologies, Inc. USD 38 414,8 18 194,0 0,03 (3,27) (18,19) 35.23x 1.84x 
TransDigm Group Incorporated USD 32 933,7 5 103,0 1,02 (2,24) (3,38) 74.23x NM 
Aecc Aviation Power Co.,Ltd USD 23 037,3 4 311,9 (18,41) (5,83) 180,15 95.60x 4.18x 
BAE Systems plc USD 20 928,3 25 821,9 (6,14) (3,03) (26,63) 12.54x 3.32x 
Thales S.A. USD 19 873,7 21 607,6 2,97 3,71 (20,67) 26.24x 3.41x 
HEICO Corporation USD 16 198,2 1 787,0 (3,98) (2,59) 3,24 56.32x 8.80x 
AVIC Shenyang Aircraft Company Limited USD 15 814,4 4 141,2 (21,3) (6,59) 173,11 71.31x 10.38x 
Teledyne Technologies Incorporated USD 14 233,0 3 086,2 4,41 (1,74) 1,41 36.32x 4.53x 
AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Company Ltd. USD 13 126,3 5 871,8 (19,82) (16,41) 101,98 124.64x 5.08x 
MTU Aero Engines AG USD 12 926,9 5 030,0 (2,13) (5,06) (24,71) 45.33x 4.48x 
Virgin Galactic Holdings, Inc. USD 12 734,2 0,8 124,82 128,99 190,74 NM 17.51x 



 
Howmet Aerospace Inc. USD 11 744,8 5 259,0 (3,21) (4,94) (13,21) 56.52x 3.33x 
Axon Enterprise, Inc. USD 11 259,8 626,7 45,6 44,6 116,58 NM 12.58x 
Textron Inc. USD 10 999,7 11 651,0 0,97 (0,56) (5,64) 35.61x 1.89x 
Rolls-Royce Holdings plc USD 10 769,5 19 942,6 (15,44) (15,6) (86,32) NM NM 
Dassault Aviation SA USD 8 977,5 8 362,8 (1,16) 0,06 (19,14) 15.21x 1.74x 
Singapore Technologies Engineering Ltd USD 8 822,6 5 939,7 (0,79) (1,05) (9,13) 20.94x 5.29x 
CAE Inc. USD 7 090,9 2 470,2 (7,1) (9,16) (20,36) 150.14x 3.76x 
AVIC Electromechanical Systems Co.,Ltd. USD 6 677,1 1 866,7 (16,63) (2,36) 76,9 41.52x 3.52x 
Huntington Ingalls Industries, Inc. USD 6 636,7 9 016,0 (4,14) (3,86) (39,2) 11.24x 3.53x 
Elbit Systems Ltd. USD 6 180,9 4 606,3 8,24 8,72 (12,45) 27.96x 2.77x 
China Spacesat Co.,Ltd. USD 5 710,5 995,0 (13,25) (2,95) (6,47) 120.18x 6.89x 
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi USD 5 700,9 1 953,2 (5,56) (3,29) 44,67 9.24x 2.49x 
AviChina Industry & Technology Company Limited USD 5 500,9 6 825,2 (20,89) 2,22 70,68 19.51x 1.51x 
BWX Technologies, Inc. USD 5 347,8 2 067,8 (8,02) (6,92) (14,57) 19.62x 9.72x 
China Avionics Systems Co.,Ltd. USD 4 893,2 1 390,6 (24,62) (16,03) 26,24 44.18x 3.04x 
Avicopter Plc USD 4 822,0 2 698,9 (21,09) (15,64) 27,69 46.26x 3.66x 
Bharat Electronics Limited USD 4 688,7 1 786,0 5,3 10,88 61,37 19.21x 3.37x 
Curtiss-Wright Corporation USD 4 678,1 2 378,7 (5,61) (3,12) (24,48) 20.19x 2.60x 
Hindustan Aeronautics Limited USD 4 652,5 2 923,2 7,37 18,27 24,77 13.83x 2.42x 
Meggitt PLC USD 4 631,7 2 913,0 (7,71) (7,05) (34,84) NM 1.55x 
Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd. USD 4 352,4 886,9 (35,87) (30,98) 221,19 160.37x 5.66x 
Mercury Systems, Inc. USD 4 195,8 841,7 (11,86) (14,92) (7,43) 52.07x 2.88x 
EHang Holdings Limited USD 4 181,3 27,9 222,09 261,91 514,15 NM 92.56x 
Leonardo S.p.a. USD 4 172,3 16 450,1 (0,49) 2,06 (47,48) 5.84x NA 
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. USD 4 091,3 2 039,2 (0,32) (0,19) (1,79) 34.45x 5.76x 
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. USD 4 063,9 4 487,5 (3,22) (1,59) (42,67) NM 3.47x 
Hexcel Corporation USD 3 970,2 1 502,4 (6,79) (2,06) (36,33) 125.54x 2.63x 
Parsons Corporation USD 3 837,7 3 992,1 3,2 4,64 (10,18) 42.64x 2.22x 
Saab AB (publ) USD 3 806,4 3 994,3 (2,97) 0,92 (27,46) 23.81x 1.58x 
Guizhou Space Appliance Co., Ltd. USD 3 694,4 622,2 (18,95) (14,56) 136,78 57.40x 7.29x 
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. USD 3 595,5 726,4 9,74 6,78 53,51 NM 4.30x 
Kongsberg Gruppen ASA USD 3 585,9 3 188,4 (3,62) (3,18) 12,24 23.17x 2.06x 
Aecc Aero-Engine Control Co.,Ltd. USD 3 513,0 532,9 (21,4) (13,52) 69,49 63.31x 3.81x 
Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Materials Co., Ltd USD 3 483,0 86,5 (28,91) (22,4) 362,39 68.28x 11.70x 
Korea Aerospace Industries, Ltd. USD 3 425,6 2 834,4 36,7 52,33 29,49 28.94x 3.09x 
Maxar Technologies Inc. USD 3 158,9 1 666,0 32,9 33,79 216,17 54.02x 3.16x 
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation USD 3 099,1 4 485,2 15,62 17,94 (30,78) NM NM 
AeroVironment, Inc. USD 2 932,1 377,2 37,11 41,16 70,0 102.22x 5.60x 
China Marine Information Electronics Company Limited USD 2 842,8 650,8 (29,83) (28,56) (0,42) 24.61x 2.85x 
H&K AG USD 2 726,5 314,3 1,23 1,23 (45,33) 178.04x NM 
China Aerospace Times Electronics CO., LTD. USD 2 682,7 2 033,0 (22,48) (14,71) 10,76 38.44x 1.38x 
Moog Inc. USD 2 484,1 2 813,7 (6,11) (2,66) (19,17) NM 1.90x 
QinetiQ Group plc USD 2 358,3 1 633,0 (8,37) (4,82) (18,74) 14.77x 1.87x 
Hubei Feilihua Quartz Glass Co.,Ltd USD 2 219,9 125,1 (30,45) (29,0) 94,86 65.87x 7.17x 
Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd USD 2 215,1 92,9 (33,86) (26,66) (2,03) 78.35x 7.76x 
Cubic Corporation USD 2 014,8 1 476,2 (0,95) 2,01 (5,96) NM 2.06x 
Hanwha Aerospace Co., Ltd. USD 1 970,9 4 645,8 43,49 52,81 31,77 30.52x 0.87x 
Ultra Electronics Holdings plc USD 1 918,1 1 168,7 (7,69) (5,02) (8,97) 20.57x 2.88x 
Gaona Aero Material Co., Ltd. USD 1 914,5 229,1 (31,38) (26,7) 98,42 76.55x 5.75x 



 
Hanwha Systems Co., Ltd. USD 1 871,0 1 296,6 11,11 9,83 106,52 30.05x 2.12x 
Hensoldt AG USD 1 816,3 1 384,7 1,91 3,08 30,73 NM 3.85x 
Kaman Corporation USD 1 490,7 837,0 (8,1) (5,72) (17,1) NM 1.93x 
Hefei Jianghang Aircraft Equipment Corporation Ltd. USD 1 416,0 117,1 (29,94) (26,96) (43,81) 40.95x 4.81x 
YaGuang Technology Group Company Limited USD 1 405,3 367,0 (36,83) (27,84) (18,96) 45.87x 1.76x 
ShenZhen Consys Science&Technology Co., Ltd. USD 1 354,9 122,8 (16,55) (12,98) (47,16) 27.06x 8.19x 
Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. USD 1 347,6 51,7 (31,53) (36,61) (44,43) 81.01x 5.55x 
Avon Rubber p.l.c. USD 1 324,2 230,6 (4,26) (0,47) 20,69 NM 5.36x 
Embraer S.A. USD 1 302,0 1 322,4 6,29 7,01 (48,56) NM 0.44x 
Lisi S.A. USD 1 296,8 1 825,3 (2,41) 0,5 (28,19) 21.81x 1.04x 
AAR Corp. USD 1 291,9 1 774,0 (3,75) 2,18 (16,83) NM 1.43x 
Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co., Ltd USD 1 291,8 103,3 (24,71) (26,26) 188,57 80.24x 10.36x 
Bombardier Inc. USD 1 268,9 14 831,0 31,96 33,33 (56,46) NM NM 
Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation USD 1 224,6 42,2 (26,61) (18,94) 101,24 64.21x 8.64x 
Chemring Group PLC USD 1 142,8 552,5 1,72 3,33 7,27 24.58x 2.53x 
Guanglian Aviation Industry Co., Ltd. USD 1 138,5 48,5 (28,89) (22,68) (51,56) 64.40x 9.41x 
Invisio AB (publ) USD 1 103,6 66,7 (18,92) (16,0) 48,94 105.77x 25.15x 
Anhui Great Wall Military Industry Co., Ltd. USD 1 058,3 222,1 (26,63) (21,12) - 90.42x 2.99x 
Chengdu Tianjian Technology Co., Ltd. USD 1 055,9 44,8 (39,18) (31,39) 121,22 65.84x 7.76x 
Xi'an Tianhe Defense Technology Co., Ltd. USD 1 048,9 191,1 (32,28) (27,05) (42,07) 53.07x 5.01x 
Jiangsu Leike Defense Technology Co., Ltd. USD 1 020,1 182,2 (16,01) (13,15) 22,07 43.78x 1.68x 
WUXIHYATECH Co.Ltd USD 1 016,4 42,4 (34,57) (28,2) (31,58) 104.52x 11.08x 
Xi'an ChenXi Aviation Technology Corp., Ltd. USD 978,2 33,7 (29,27) (18,25) 153,3 144.83x 9.35x 
Aerospace Industrial Development Corporation USD 922,1 820,3 (5,03) (5,52) (17,72) 36.50x 1.87x 
Aecc Aero Science and Technology Co.,Ltd USD 888,3 507,5 (32,77) (32,69) 37,55 NM 5.02x 
OHB SE USD 879,3 1 113,8 4,88 8,68 (0,71) 32.85x 3.69x 
LIG Nex1 Co., Ltd. USD 878,8 1 383,3 49,18 48,69 61,39 30.92x 1.49x 
Jiangxi Xinyu Guoke Technology Co., Ltd USD 878,1 35,9 (38,46) (29,79) 183,56 135.86x 12.79x 
PAE Incorporated USD 856,9 2 623,9 (0,43) 1,42 (19,04) 125.98x 6.75x 
Bharat Dynamics Limited USD 849,6 309,3 (4,97) (3,02) 18,06 19.87x 2.47x 
Tianjin Jieqiang Power Equipment Co.,Ltd. USD 830,0 40,5 (28,92) (24,14) (51,8) 39.04x 4.01x 
Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd. USD 815,8 436,7 (26,59) (28,84) (59,81) NM 1.03x 
Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. USD 800,7 206,7 (35,21) (33,93) (8,87) NM 3.88x 
North Electro-Optic Co.,Ltd. USD 786,7 388,9 (19,87) (11,43) 4,38 90.87x 2.04x 
Hwa Create Corporation USD 761,7 105,0 (21,22) (18,58) (9,89) NM 2.82x 
Triumph Group, Inc. USD 759,3 2 096,0 7,64 9,95 (36,85) NM NM 
Irkut Corporation USD 725,7 877,0 2,2 4,76 (34,63) NM NM 
Austal Limited USD 691,3 1 596,6 (5,62) (5,62) (37,47) 10.20x 1.20x 
National Presto Industries, Inc. USD 661,7 341,6 (0,58) 6,54 4,27 14.83x 1.84x 
Ducommun Incorporated USD 636,6 658,1 (4,01) 1,19 33,84 22.75x 1.99x 
Vectrus, Inc. USD 624,1 1 405,5 2,82 7,98 (7,01) 19.48x 2.20x 
Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co.,Ltd. USD 620,9 34,7 (28,3) (7,48) (3,89) 48.69x 7.39x 
Electro Optic Systems Holdings Limited USD 607,9 141,2 (7,33) (10,15) (46,95) NM 2.24x 
Mazagon Dock Shipbuilders Limited USD 606,2 603,8 (0,16) (3,91) 26,53 11.53x 1.41x 
AerSale Corporation USD 603,8 243,0 (8,06) 9,69 32,52 NM 0.00x 
Senior plc USD 594,1 1 289,4 14,52 17,09 (37,05) NM 0.94x 
Fujian Forecam Optics Co., Ltd. USD 592,5 85,1 (12,58) (11,74) (39,88) 51.35x 2.15x 
Safer Shot, Inc. USD 580,5 NA 150,0 400,0 400,0 NM NM 
CZG - Ceská zbrojovka Group SE USD 538,7 305,1 19,59 20,41 NA 16.31x 3.14x 



 
Beijing Andawell Science & Technology Co., Ltd. USD 530,1 88,1 (32,41) (27,08) 35,44 47.79x 3.48x 
Changchun UP Optotech Co.,Ltd. USD 526,6 63,7 (25,2) (25,75) 21,18 67.85x 3.92x 
FACC AG USD 497,9 731,7 3,91 6,48 (25,29) NM 1.59x 
RADA Electronic Industries Ltd. USD 497,3 67,3 19,71 16,51 94,19 169.14x 7.18x 
Nanjing Quanxin Cable Technology Co., Ltd. USD 490,7 105,4 (35,19) (26,48) 21,56 22.35x 2.67x 
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co., Ltd. USD 477,4 45,1 (27,14) (23,83) (20,97) 28.61x 1.99x 
Magellan Aerospace Corporation USD 451,9 634,8 10,14 13,91 (28,59) 16.32x 0.70x 
Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd USD 440,9 52,5 (25,22) (20,39) 16,12 NM 2.07x 
Héroux-Devtek Inc. USD 438,4 461,4 3,08 9,22 (24,95) NM 1.58x 
Israel Shipyards Industries Ltd USD 433,2 239,9 (6,8) (7,2) (18,69) 0.18x 1.68x 
Satrec Initiative Co., Ltd. USD 431,0 72,4 90,38 110,31 245,13 50.39x 6.92x 
Astronics Corporation USD 430,8 586,2 8,14 6,42 (47,21) NM 1.50x 
KuangChi Science Limited USD 397,1 11,2 (25,37) (7,41) 122,22 NM 3.42x 
Avio S.p.A. USD 379,5 451,6 6,04 8,29 (17,58) 12.04x 1.06x 
Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co., Ltd. USD 365,0 23,2 (24,27) (20,03) (47,93) 133.97x 2.42x 
Cohort plc USD 349,3 172,1 (0,16) (1,58) (10,25) 27.79x 3.46x 
Team Société anonyme USD 329,6 23,0 11,38 11,38 (15,95) NA NA 
Mynaric AG USD 325,1 11,8 12,5 15,57 69,54 NM 9.10x 
Taurus Armas S.A. USD 324,2 277,4 1,43 14,32 190,49 224.13x NM 
Frequentis AG USD 309,9 365,4 0,52 6,59 (7,18) NM 2.85x 
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited USD 292,2 166,0 (5,25) (7,98) 2,82 18.19x 2.00x 
Drone Delivery Canada Corp. USD 286,7 0 98,85 110,98 113,58 NM 20.52x 
Park Aerospace Corp. USD 280,9 47,3 (1,01) 2,76 (15,1) 41.72x 2.04x 
Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.,Ltd. USD 280,1 31,8 (21,05) (18,75) (49,63) 36.13x 2.59x 
Draganfly Inc. USD 270,7 2,6 365,43 365,43 255,66 NM 98.49x 
FMS Enterprises Migun Ltd. USD 242,9 66,9 0,08 (2,91) (25,74) 13.05x 2.48x 
CTT Systems AB USD 233,2 30,3 (0,13) 2,63 (24,72) 40.32x 8.95x 
Byrna Technologies Inc. USD 227,7 6,0 7,37 5,52 598,63 NM 25.52x 
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk USD 227,6 341,6 (26,14) (26,14) 4,63 NM 4.97x 
Latécoère S.A. USD 225,8 690,3 (7,26) (2,22) (44,38) NM 1.88x 
ECA SA USD 216,0 125,3 0,9 (30,98) (30,98) 58.32x 2.57x 
Bet Shemesh Engines Holdings (1997) Ltd USD 187,5 157,1 2,12 1,53 (44,05) 22.26x 1.50x 
JAMCO Corporation USD 183,1 609,9 14,1 16,13 (49,22) NM 0.85x 
Huaxun Fangzhou Co., Ltd. USD 181,3 (24,4) (14,04) (9,47) (68,71) NM NM 
Victek Co., Ltd. USD 179,2 49,6 0,71 4,09 123,55 75.00x 4.36x 
Figeac Aero Société Anonyme USD 164,1 380,9 (0,57) (0,8) (49,12) NM 1.52x 
A2Z Smart Technologies Corp. USD 163,3 1,1 291,25 229,47 286,42 NM 16.12x 
S.C. Aerostar S.A. USD 157,8 89,3 (3,67) (1,87) (22,22) 10.05x 1.67x 
S.P. Korolev Rocket and Space Public Corporation Energia Open Joint Stock Company USD 138,7 585,1 2,07 7,34 47,11 NM NM 
S&T Dynamics Co. Ltd. USD 138,3 264,3 10,39 10,02 0,62 12.58x 0.26x 
AeroSpace Technology of Korea Inc. USD 138,2 68,4 10,81 9,4 (23,22) NM 0.95x 
Abu Dhabi Ship Building PJSC USD 131,6 73,7 (2,56) (2,15) (17,69) NM 2.57x 
GomSpace Group AB (publ) USD 124,9 23,2 18,64 22,56 104,18 NM 4.24x 
Innovative Solutions and Support, Inc. USD 120,5 21,6 10,43 7,21 17,68 36.79x 4.33x 
Xeriant, Inc. USD 117,5 NA 261,74 204,09 1 757,14 NM NM 
Kencoa Aerospace Corporation USD 116,1 32,0 68,1 69,15 33,17 NM 2.95x 
Applied Energetics, Inc. USD 114,3 0,2 98,02 100,0 96,72 NM NM 
Joint - Stock Company NITEL USD 112,3 136,1 (94,17) NA NA 8.57x 2.18x 
Aerodrome Group Ltd USD 111,9 NA (4,84) 17,74 1 023,32 NA NA 



 
Sumitomo Precision Products Co., Ltd. USD 103,3 407,8 6,14 6,08 (33,83) NM 0.40x 
Lungteh Shipbuilding Co., Ltd. USD 102,1 53,2 NA 5,0 5,0 28.47x 2.10x 
FIRSTEC Co., Ltd USD 101,9 122,0 6,73 11,22 12,0 NM 2.03x 
Drewloong Precision, Inc. USD 99,5 16,7 (2,75) (4,54) (31,15) 41.93x 1.51x 
Nordic Unmanned AS USD 91,6 NA 22,63 23,02 109,46 NA NA 
Destini Berhad USD 88,1 49,4 (11,32) (12,96) 17,5 NM 1.23x 
Orbit Technologies Ltd USD 82,5 49,7 (6,78) 17,5 59,17 28.77x 2.43x 
Ashot Ashkelon Industries Ltd. USD 80,8 102,7 (1,66) (1,14) 31,1 37.48x 0.58x 
Hizeaero Co., Ltd. USD 80,7 46,9 10,3 9,86 (0,89) NM 1.26x 
Air Asia Co., Ltd. USD 74,5 147,4 (8,09) (8,36) (3,81) 49.34x 1.28x 
Remote Monitored Systems plc USD 68,8 0,1 3,81 76,26 744,83 NM 75.62x 
AIIT ONE Co., Ltd. USD 68,7 12,7 (13,9) (11,96) (17,69) NM 3.17x 
PTB Group Limited USD 67,5 59,8 2,99 - (25,0) 15.97x 1.00x 
Patriot One Technologies Inc. USD 67,2 1,8 9,62 - (62,5) NM 1.45x 
AAC Clyde Space AB (publ) USD 66,1 11,7 3,86 17,26 (21,13) NM 0.85x 
Chaheng Precision Co., Ltd. USD 63,9 52,0 1,54 (2,41) (56,08) 23.19x 1.38x 
Sogeclair SA USD 63,7 196,4 (11,82) (15,57) (44,06) 7.07x NA 
JEP Holdings Ltd. USD 59,8 64,9 (0,52) (2,53) (10,23) 10.26x 1.24x 
Lubawa S.A. USD 59,4 70,5 2,08 6,88 76,86 6.41x 0.83x 
CPI Aerostructures, Inc. USD 58,4 84,9 23,8 27,64 (29,34) NM NM 
Officina Stellare S.p.A. USD 57,9 7,3 14,67 15,28 2,38 52.13x 6.00x 
IAR S.A. USD 56,8 69,8 7,69 9,57 (27,59) 15.77x 1.24x 
Mission Ready Solutions Inc. USD 56,3 59,4 102,7 87,5 435,71 NM 14.20x 
SIFCO Industries, Inc. USD 55,9 113,6 (6,2) 11,67 108,44 5.90x 1.22x 
Air Industries Group USD 55,2 48,9 33,85 41,46 14,47 NM 4.69x 
NSE S.A. USD 53,8 85,2 7,58 15,45 26,79 8.80x 1.68x 
Orbital Corporation Limited USD 53,5 25,9 (25,0) (22,41) 47,54 38.30x 3.86x 
DroneShield Limited USD 50,7 3,6 (5,56) - (27,66) NM 6.20x 
TAT Technologies Ltd. USD 49,3 89,2 (15,63) 22,74 7,44 NM 0.60x 
Primoco UAV SE USD 49,0 0,5 0,83 0,83 0,83 NM NA 
Astrotech Corporation USD 48,3 0,6 42,08 46,89 49,43 NM NM 
Quickstep Holdings Limited USD 47,7 63,0 2,35 1,16 (27,5) 16.11x 2.86x 
Global Digital Solutions, Inc. USD 44,7 NA 5,99 41,49 253,68 NM NM 
Butler National Corporation USD 43,7 58,4 13,46 8,66 (15,12) 169.78x 1.31x 
Magnate Technology Co., Ltd. USD 41,8 39,8 (7,24) (9,19) (29,39) NM 0.72x 
Aryt Industries Ltd. USD 37,3 19,6 (5,37) (3,42) (16,67) 6.25x 2.01x 
MS INTERNATIONAL plc USD 34,9 74,4 37,5 32,92 (8,6) NM 0.93x 
Apollo Micro Systems Limited USD 34,0 32,3 (2,22) (3,64) 53,48 20.02x 0.83x 
VirTra, Inc. USD 33,9 18,4 16,22 24,15 11,48 NM 3.38x 
Technical Publications Service S.p.A. USD 33,0 42,9 0,53 1,07 (19,57) 13.46x 1.39x 
UAS Drone Corp. USD 31,7 0 315,57 216,0 NA NM NM 
Nanotech Security Corp. USD 31,5 6,0 23,4 28,89 52,63 NM 1.59x 
Sigma Labs, Inc. USD 31,1 0,8 32,13 19,23 (60,87) NM 3.87x 
XTEK Limited USD 30,9 32,7 (2,56) 7,55 (3,39) 96.66x 2.10x 
Starburst Holdings Limited USD 30,9 11,6 1,84 (2,35) (59,01) 23.33x 1.64x 
Public joint stock company NPO Nauka USD 30,2 26,7 (1,28) 2,14 0,2 7.14x 0.73x 
Aero Win Technology Corporation USD 30,1 17,9 (6,46) (8,55) (29,91) NM 0.96x 
IMCO Industries Ltd. USD 29,6 47,0 11,41 11,41 18,55 NM 1.09x 
Ehwa Defense Technology USD 28,6 16,8 (23,47) (24,32) (42,98) NM 0.71x 



 
Delta Drone SA USD 28,3 23,2 11,32 12,17 (23,18) NM 1.73x 
Pennant International Group plc USD 24,3 26,7 19,75 15,48 (40,12) NM 1.50x 
Turbomecanica SA USD 24,1 27,4 3,94 4,35 (27,87) 4.69x NA 
Avcorp Industries Inc. USD 20,2 113,1 (12,5) - 16,67 NM NM 
Bantec, Inc. USD 20,0 4,5 407,69 607,14 (80,2) NM NM 
Alaris Holdings Limited USD 19,1 16,3 4,85 (2,46) 12,26 9.42x 1.28x 
BPLI Holdings Inc. USD 18,4 19,9 57,14 57,14 144,44 7.49x 8.02x 
FLYHT Aerospace Solutions Ltd. USD 17,1 11,4 5,13 20,59 (50,3) NM 4.78x 
High Energy Batteries (India) Limited USD 17,1 8,4 0,68 6,97 131,49 11.12x 3.78x 
OPT-Sciences Corporation USD 17,0 7,8 5,52 5,52 (11,65) 11.14x 1.12x 
Sika Interplant Systems Limited USD 16,8 9,7 (2,32) (5,32) 52,27 13.00x 2.10x 
Optex Systems Holdings, Inc USD 16,8 25,9 13,33 14,61 (14,64) 14.57x 1.22x 
RSL Electronics Ltd. USD 15,4 5,7 (23,49) (23,52) 91,43 NM 2.79x 
Giga-tronics Incorporated USD 11,9 11,5 15,38 34,33 1,69 NM 10.64x 
Velocity Composites plc USD 11,4 18,6 9,52 9,52 (45,24) NM 1.47x 
Taneja Aerospace and Aviation Limited USD 11,3 4,6 (12,42) (1,63) 22,55 16.82x 0.82x 
Tel-Instrument Electronics Corp. USD 11,2 14,8 10,05 4,55 (9,21) 3.46x 43.81x 
Danish Aerospace Company A/S USD 11,0 3,4 2,62 2,62 12,79 74.29x 3.74x 
Umbra Applied Technologies Group, Inc. USD 9,0 NA 800,0 800,0 718,18 NM 0.00x 
GEOSAT Aerospace & Technology Inc. USD 7,1 11,1 (57,19) (68,07) (69,97) NM 2.83x 
AVTECH Sweden AB (publ) USD 6,4 2,2 (0,83) 3,02 (61,69) NM 1.92x 
Lamperd Less Lethal, Inc. USD 6,1 0 (64,28) 43,89 137,61 NM NM 
SARSYS-ASFT AB (publ) USD 5,8 8,9 (9,01) (6,05) (35,05) NM 1.57x 
American Defense Systems, Inc. USD 5,7 6,9 22,45 22,85 107,25 35.23x NM 
UUV Aquabotix Limited USD 5,5 0,5 100,0 200,0 50,0 NM NM 
Rovsing A/S USD 5,2 3,5 16,67 28,68 33,72 NM 2.81x 
Ability Inc. USD 5,1 1,9 1,86 (9,72) 86,94 NM NM 
PASSUR Aerospace, Inc. USD 4,6 11,5 113,9 76,47 (43,4) NM NM 
Mikros Systems Corporation USD 4,6 6,2 4,0 4,0 (16,07) 20.75x 1.86x 
PM&E, Inc. USD 4,5 NA 200,0 100,0 500,0 NA NA 
Environmental Tectonics Corporation USD 4,4 22,6 (7,42) (9,97) (47,76) NM 1.86x 
Utilicraft Aerospace Industries Inc. USD 4,3 NA 584,21 584,21 2 500,0 2.49x NM 
Air Marine SA USD 3,2 4,2 26,67 7,55 (40,0) NM 1.60x 
Trans-Pacific Aerospace Company, Inc. USD 2,9 0 250,0 34 900,0 34 900,0 NM NM 
OJSC «Concern Kalashnikov» USD 2,8 NA NA - - NA NA 
Kaiser Group Holdings, Inc. USD 2,5 3,6 18,01 7,04 90,0 NM 192.95x 
UAV Corp. USD 1,5 NA 150,0 150,0 (80,0) NM NM 
POSTD Merchant Banque USD 1,5 NA 27,27 23,53 133,33 NA NA 
Tantal Public Joint-Stock Company USD 1,4 0,7 11,19 2,76 (65,98) 10.29x NA 
Northstar Electronics, Inc. USD 1,2 NA (34,02) (34,02) (11,11) NM NM 
Mundus Group, Inc. USD 1,1 0 100,0 60,0 166,67 NM 0.39x 
Xenonics Holdings, Inc. USD 1,1 1,9 189,86 376,19 185,71 NM NM 
InRob Tech Ltd. USD 1,0 2,1 200,0 440,0 1 250,0 NM NM 
Golden Star Enterprises Ltd. USD 1,0 NA 257,14 257,14 25,0 NM 0.67x 
Valmie Resources, Inc. USD 0,9 NA (36,84) (36,84) 5 900,0 NM 2.99x 
Ballistic Recovery Systems Inc. USD 0,7 10,4 23,58 106,45 25,49 NM 0.14x 
STG Group, Inc. USD 0,7 152,1 106,0 312,0 456,76 NM 0.03x 
Next Dynamics Inc. USD 0,6 0 37,65 13,33 240,0 4.90x NM 
Drone Services USA, Inc. USD 0,4 0,5 241,18 222,22 61,56 NM 0.00x 



 
Alabama Aircraft Industries, Inc USD 0,4 59,0 25,0 - 42,86 NM NM 
Canadian Aerospace Group International, Inc. USD 0,3 NA 1 000,0 1 000,0 2 100,0 NA NA 
Bulova Technologies Group, Inc. USD 0,2 25,2 - 200,0 50,0 NM NM 
Prvi Partizan-Emo a.d. USD 0,2 NA - - - NA NA 
Shanrong Biotechnology Corp. USD 0,1 NA - - (75,0) NM NM 
U.S. Aerospace, Inc. USD 0,1 5,2 100,0 1 233,33 3 900,0 NM NM 
Stinger Systems, Inc. USD 0 0,9 (7,81) 168,18 90,32 NM NM 
Carbon Race Corp. USD 0 NA (92,2) (22,0) (22,0) NM NM 
E'Prime Aerospace Corporation USD 0 NA - - (95,24) NM NM 

Джерело: складено автором на основі даних [77] 

 

Таблиця Г.4 

Ключові фінансові показники оборонного сектору, лютий 2021 р. 

Фінансові коефіцієнти CY2017 Count CY2018 Count CY2019 Count CY2020 Count Latest Count 

P/BV 3.8x 182 3.9x 186 3.7x 191 2.6x 15 2.9x 211 

P/TangBV 5.6x 162 5.1x 164 4.3x 167 5.2x 9 4.3x 191 

Market Cap / Total Revenue 1.7x 193 1.6x 201 1.5x 211 1.6x 18 1.5x 227 

Market Cap / EBT Excl. Unusual Items 16.8x 140 16.7x 143 16.4x 150 17.8x 12 18.6x 145 

Profitability                     

Return on Assets % 4.2% 247 4.0% 252 3.2% 246 1.8% 17 1.6% 264 

Return on Equity % 21.9% 248 20.9% 252 14.5% 246 0.0% 17 (1.5%) 264 

Margin Analysis                     

SG&A Margin % 9.7% 242 9.2% 248 8.8% 243 9.7% 17 8.8% 255 

Earnings from Cont. Ops Margin % (1.5%) 245 2.1% 251 2.7% 246 4.1% 18 1.6% 259 

Net Income Margin % (1.6%) 245 2.0% 251 2.5% 246 4.0% 18 1.4% 259 

Net Income Avail. for Common Margin % (1.6%) 245 2.0% 251 2.5% 246 4.0% 18 1.4% 259 

Normalized Net Income Margin % (0.8%) 245 1.7% 251 2.7% 246 4.9% 18 2.1% 259 

Capital And Funding                     

Total Average Common Equity / Total Average Assets % 0.2% 209 0.2% 218 0.2% 225 0.2% 17 0.2% 242 

Total Average Equity / Total Average Assets % 0.2% 209 0.2% 218 0.2% 225 0.2% 17 0.2% 242 

Growth Over Prior Year                     

Total Revenue, 1 Yr Growth % 7.5% 193 3.0% 207 6.7% 211 (12.9%) 18 (8.2%) 225 

Earnings from Cont. Ops., 1 Yr Growth % 67.1% 199 (3.1%) 214 (26.6%) 217 (98.7%) 18 NA NA 

Net Income, 1 Yr Growth % 59.9% 199 (5.1%) 214 (27.1%) 217 NA NA NA NA 

Normalized Net Income, 1 Yr Growth % 40.2% 199 (6.3%) 214 (20.1%) 217 (61.2%) 18 (70.6%) 231 

Total Assets, 1 Yr Growth % 11.2% 197 8.8% 211 9.2% 212 8.7% 17 6.1% 226 

Common Equity, 1 Yr Growth % 27.7% 198 1.3% 212 5.7% 212 25.4% 17 7.8% 226 

Total Equity, 1 Yr Growth % 26.9% 198 1.4% 212 5.9% 212 23.5% 17 6.9% 226 

Tangible Book Value, 1 Yr Growth % NM 198 NM 212 NM 212 NM 17 NM 226 

Compound Annual Growth Rate Over Two Years                     



 
Total Revenue, 2 Yr CAGR % 3.7% 185 5.5% 188 4.8% 201 (5.2%) 17 (2.7%) 208 

Earnings from Cont. Ops., 2 Yr CAGR % 24.0% 190 28.1% 194 (16.0%) 208 (97.2%) 17 NA NA 

Net Income, 2 Yr CAGR % 16.2% 190 23.9% 194 (17.1%) 208 NA NA NA NA 

Normalized Net Income, 2 Yr CAGR % 5.3% 190 15.2% 194 (13.6%) 208 (48.8%) 17 (47.2%) 214 

Total Assets, 2 Yr CAGR % 6.0% 189 10.2% 192 8.9% 205 11.2% 17 7.4% 210 

Common Equity, 2 Yr CAGR % 6.7% 189 13.6% 193 2.7% 206 23.9% 17 7.4% 210 

Total Equity, 2 Yr CAGR % 7.4% 189 13.4% 193 3.0% 206 23.0% 17 7.2% 210 

Tangible Book Value, 2 Yr CAGR % NM 189 NM 193 NM 206 NM 17 NM 210 

Compound Annual Growth Rate Over Three Years                     

Total Revenue, 3 Yr CAGR % 1.5% 170 3.3% 181 5.9% 182 (0.5%) 17 0.5% 205 

Earnings from Cont. Ops., 3 Yr CAGR % 8.5% 173 16.3% 186 8.2% 188 (89.5%) 17 NA NA 

Net Income, 3 Yr CAGR % 8.6% 173 11.3% 186 5.6% 188 NA NA NA NA 

Normalized Net Income, 3 Yr CAGR % 3.2% 173 3.6% 186 2.3% 188 (33.4%) 17 (33.4%) 212 

Total Assets, 3 Yr CAGR % 3.8% 172 6.9% 185 9.9% 185 14.0% 17 8.7% 208 

Common Equity, 3 Yr CAGR % 1.8% 172 4.4% 185 11.1% 186 21.8% 17 8.8% 209 

Total Equity, 3 Yr CAGR % 2.5% 172 5.0% 185 11.1% 186 21.2% 17 8.6% 209 

Tangible Book Value, 3 Yr CAGR % NM 172 NM 185 NM 186 NM 17 NM 209 

Джерело: складено автором на основі даних [80] 

 

Таблиця Г.5 

Фінансові дані в розрізі компаній за розміром 

 
            Top 10 Large Cap Companies - Market Cap > $10 billion (Currency: USD) 
         

                

Company Day Close 
Price 

Shr Out Mkt Cap Net Debt Tot Pref 
Equity 

Tot MI TEV Tang 
BV/Shr 

LTM 
as of 

Tot Rev EBITDA EBIT Dil EPS 
Excl XO 

The Boeing Company (NYSE:BA) 207,93 583 121222,54 39345 - 241 160808,54 -50,21 ###### 58158 -6413 -8659 -20,88 

Raytheon Technologies Corporation 
(NYSE:RTX) 

72,33 1508,37 109100,33 24537 - 1721 135358,33 -14,98 ###### 56587 6398 2242 -2,29 

Lockheed Martin Corporation 
(NYSE:LMT) 

337,04 280,1 94406,06 10109 - 23 104538,06 -30,43 ###### 65398 10001 8877 24,5 

Airbus SE (ENXTPA:AIR) 112,38 783,25 88020,69 5777,36 - 11,74 93951,16 -21,7 ###### 63963,13 -925,32 -3714,19 -9,37 

Safran SA (ENXTPA:SAF) 134,97 426,87 57614,68 3920,77 - 438,89 62274,85 4,81 ###### 24580,24 4554,36 3024,98 1,78 

Northrop Grumman Corporation 
(NYSE:NOC) 

298,79 166,72 49813,79 11306 - - 61119,79 -46,32 ###### 36799 5496 4229 19,03 

General Dynamics Corporation 
(NYSE:GD) 

158,82 285,82 45393,96 10174 - - 55567,96 -22,77 ###### 37925 5011 4133 11 

L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX) 182,83 210,11 38414,78 6376 - - 44790,78 -28,38 ###### 18194 3056 2024 5,19 

TransDigm Group Incorporated 
(NYSE:TDG) 

605 54,44 32933,71 15840 - 4 48777,71 -265,94 ###### 5103 2123 1840 8,15 

Aecc Aviation Power Co.,Ltd 8,64 2665,59 23037,32 903,74 - 211,4 24208,31 1,85 ###### 4106,21 406,03 194,99 0,09 



 
(SHSE:600893)               

              

 
            Top 10 Mid Cap Companies - Market Cap between $2 billion and $10 billion (Currency: USD) 
         

              

Company Day Close 
Price 

Shr Out Mkt Cap Net Debt Tot Pref 
Equity 

Tot MI TEV Tang 
BV/Shr 

LTM 
as of 

Tot Rev EBITDA EBIT Dil EPS 
Excl XO 

Dassault Aviation SA (ENXTPA:AM) 1079,63 8,32 8977,46 -4215,79 - - 4471,09 563,06 ###### 7823,55 780,99 666,66 66,39 

Singapore Technologies Engineering Ltd 
(SGX:S63) 

2,83 3115,65 8822,62 1047,14 - 192,95 10117,71 0,04 ###### 5687,47 692,81 482,03 0,13 

CAE Inc. (TSX:CAE) 25,08 282,76 7090,9 1770,48 - 64,25 9004,23 0,88 ###### 2368,75 438,85 277,03 0,16 

AVIC Electromechanical Systems 
Co.,Ltd. (SZSE:002013) 

1,73 3862,25 6677,08 183,71 - 462,44 7329,4 0,43 ###### 1877,85 295,54 197,09 0,04 

Huntington Ingalls Industries, Inc. 
(NYSE:HII) 

163,9 40,49 6636,74 1722 - - 8358,74 -5,53 ###### 9016 1019 776 14,58 

Elbit Systems Ltd. (TASE:ESLT) 140,06 44,2 6190,69 1020,28 - 18,01 7272,6 15,23 ###### 4606,35 497,26 349,36 5 

China Spacesat Co.,Ltd. (SHSE:600118) 4,83 1182,49 5710,49 -413,88 - 268,46 5557,78 0,61 ###### 947,53 63,88 49,3 0,04 

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret 
Anonim Sirketi (IBSE:ASELS) 

2,5 2280 5700,89 171,62 - 19,23 5909,52 0,83 ###### 1786,72 414,04 376,84 0,25 

AviChina Industry & Technology 
Company Limited (SEHK:2357) 

0,71 7711,33 5500,85 -5,43 - 2909,19 8403,97 0,42 ###### 6248,04 663,59 504,81 0,03 

BWX Technologies, Inc. (NYSE:BWXT) 56,11 95,31 5347,82 853,84 - -0,11 6201,55 0,89 ###### 2067,84 419,38 359,83 2,86               

              

 
            Top 10 Small Cap Companies - Market Cap between $250 million and $2 billion (Currency: USD) 
         

              

Company Day Close 
Price 

Shr Out Mkt Cap Net Debt Tot Pref 
Equity 

Tot MI TEV Tang 
BV/Shr 

LTM 
as of 

Tot Rev EBITDA EBIT Dil EPS 
Excl XO 

Hanwha Aerospace Co., Ltd. 
(KOSE:A012450) 

38,94 50,61 1970,91 1045,94 - 323,41 3396,56 17,55 ###### 4462,32 384,03 173,31 1,23 

Ultra Electronics Holdings plc (LSE:ULE) 27,01 71 1918,08 132,98 - 0,12 2065,64 0,1 ###### 1054,18 162,82 127,41 1,18 

Gaona Aero Material Co., Ltd. 
(SZSE:300034) 

4,07 469,86 1914,49 2,02 - 19,85 1937,46 0,52 ###### 218,17 42,5 31,73 0,05 

Hanwha Systems Co., Ltd. 
(KOSE:A272210) 

16,99 110,12 1870,99 -311,56 - - 1546,62 4,58 ###### 1245,42 170,08 84,05 0,54 

Hensoldt AG (XTRA:5UH) 17,3 105 1816,31 763,2 - 12,09 2610,53 -10,54 ###### 1351,7 176,8 66,63 -1,12 

Kaman Corporation (NYSE:KAMN) 53,86 27,68 1490,7 149,31 - - 1640,01 13,51 ###### 836,96 141,37 102,72 -0,18 

Hefei Jianghang Aircraft Equipment 
Corporation Ltd. (SHSE:688586) 

3,51 403,74 1415,97 -152,91 - - 1255,4 0,67 ###### 111,54 27,99 20,84 0,08 

YaGuang Technology Group Company 
Limited (SZSE:300123) 

1,39 1007,56 1405,34 190,66 - 29,84 1636,89 0,33 ###### 349,46 45,57 27,56 0,03 

ShenZhen Consys Science&Technology 
Co., Ltd. (SHSE:688788) 

17,94 75,53 1354,9 4,87 - -0,07 1359,94 2,04 ###### 116,92 40,81 39,52 0,63 



 
Chengdu M&S Electronics Technology 
Co.,Ltd. (SHSE:688311) 

11,75 114,67 1347,62 -134,13 - - 1206,77 1,96 ###### 49,19 16,55 13,96 0,14 

              

              

 
            Top 10 Micro Cap Companies - Market Cap less than $250 million (Currency: USD) 
         

                

Company Day Close 
Price 

Shr Out Mkt Cap Net Debt Tot Pref 
Equity 

Tot MI TEV Tang 
BV/Shr 

LTM 
as of 

Tot Rev EBITDA EBIT Dil EPS 
Excl XO 

FMS Enterprises Migun Ltd. 
(TASE:FBRT) 

26,45 9,19 243,23 -65,61 - - 174,87 10,65 ###### 66,87 23,03 20,11 2,02 

CTT Systems AB (OM:CTT) 18,61 12,53 233,23 1,16 - - 234,47 1,34 ###### 28,35 5,06 4,44 0,43 

Byrna Technologies Inc. (OTCPK:BYRN) 1,53 148,84 227,73 -3,34 0 - 224,39 0,05 ###### 6,04 -3,5 -3,68 -0,11 

PT Garuda Maintenance Facility Aero 
Asia Tbk (IDX:GMFI) 

0,01 28233,51 227,61 405,03 - 0,29 657,59 0 ###### 341,64 -168,33 -187,65 -0,01 

Latécoère S.A. (ENXTPA:LAT) 2,38 94,79 225,77 167,57 - - 404,89 1,06 ###### 645,74 -28,34 -37,08 -1,47 

Bet Shemesh Engines Holdings (1997) Ltd 
(TASE:BSEN) 

22,18 8,47 187,78 76,27 - 0,03 267,28 14,42 ###### 157,1 20,76 13,62 0,99 

JAMCO Corporation (TSE:7408) 6,83 26,83 183,13 433,46 - 2,86 581,37 7,62 ###### 623,19 -31,36 -62,62 -2,22 

Huaxun Fangzhou Co., Ltd. 
(SZSE:000687) 

0,24 766,2 181,27 147,75 - 3,88 340,5 -0,13 ###### -23,22 -23,55 -29,29 -0,29 

Victek Co., Ltd. (KOSDAQ:A065450) 6,37 28,15 179,24 -20,35 - - 158,06 1,39 ###### 47,64 5,04 1,94 0,08 

Figeac Aero Société Anonyme 
(ENXTPA:FGA) 

5,23 31,36 164,09 403,83 - 0,09 577,87 0,69 ###### 371,82 66,08 -5,49 -3,84 

Джерело: складено автором на основі даних [78] 

 

Таблиця Г.6 

Операційні дані в розрізі компаній за розміром 

Top 10 найбільших компаній за ринковою капіталізацією > $10 млрд             
Компанія Gross Margin 

% 
EBITDA 

Margin % 
EBIT Margin 

% 
Net Inc 

Margin % 
Tot Rev, 1Y 

Gr % 
EBITDA, 1Y 

Gr % 
EBIT, 1Y Gr 

% 
Net Inc, 1Y 

Gr % 
Tot 

Debt/Capital 
% 

LT EPS 
Growth Rate 

The Boeing Company (NYSE:BA) -2,91 -11,03 -14,89 -20,42 (24.04)% NM NM NM 138,57 12.00% 
Raytheon Technologies Corporation 
(NYSE:RTX) 

15,08 11,31 3,96 -6,22 (26.55)% (54.48)% (78.18)% NM 31,09 - 

Lockheed Martin Corporation 
(NYSE:LMT) 

13,27 15,29 13,57 10,45 9.34% 13.96% 15.32% 9.68% 68,73 5.90% 

Airbus SE (ENXTPA:AIR) 10,94 -1,45 -5,81 -11,44 (21.57)% NM NM NM 90,5 55.13% 
Safran SA (ENXTPA:SAF) 47,44 18,53 12,31 3,09 (9.40)% (10.48)% (13.35)% (69.04)% 38,89 15.30% 
Northrop Grumman Corporation 
(NYSE:NOC) 

20,32 14,94 11,49 8,67 8.74% 29.81% 42.44% 41.86% 61,09 8.96% 

General Dynamics Corporation 10,9 13,21 10,9 8,35 (3.62)% (8.77)% (11.39)% (9.10)% 45,35 7.95% 



 
(NYSE:GD) 
L3Harris Technologies, Inc. 
(NYSE:LHX) 

29,34 16,8 11,12 6,15 (1.79)% (14.11)% (24.31)% (31.93)% 26,86 12.23% 

TransDigm Group Incorporated 
(NYSE:TDG) 

52,79 41,6 36,06 13,7 (2.30)% (8.69)% (12.34)% (21.46)% 123,92 0.42% 

Aecc Aviation Power Co.,Ltd 
(SHSE:600893) 

13,87 9,89 4,75 4,65 26.47% 7.99% 17.49% 56.97% 18,35 - 

                      
Top 10 компаній з ринковою капіталізацією $2-$10 млрд            
Компанія Gross Margin 

% 
EBITDA 

Margin % 
EBIT Margin 

% 
Net Inc 

Margin % 
Tot Rev, 1Y 

Gr % 
EBITDA, 1Y 

Gr % 
EBIT, 1Y Gr 

% 
Net Inc, 1Y 

Gr % 
Tot 

Debt/Capital 
% 

LT EPS 
Growth Rate 

Dassault Aviation SA (ENXTPA:AM) 30,03 9,98 8,52 7,06 7.07% (2.24)% (1.50)% (30.02)% 7 7.89% 
Singapore Technologies Engineering Ltd 
(SGX:S63) 

20,93 12,18 8,48 7,14 14.72% 7.66% 7.28% 7.15% 41,9 1.00% 

CAE Inc. (TSX:CAE) 28,59 18,53 11,7 1,91 (11.37)% (13.66)% (19.13)% (82.01)% 52,7 10.00% 
AVIC Electromechanical Systems 
Co.,Ltd. (SZSE:002013) 

100 15,74 10,5 8,78 1.06% (0.52)% (0.77)% 11.99% 24,66 - 

Huntington Ingalls Industries, Inc. 
(NYSE:HII) 

17,25 11,3 8,61 6,61 3.80% 4.41% 0.91% (2.61)% 56,74 40.00% 

Elbit Systems Ltd. (TASE:ESLT) 26,18 10,8 7,58 4,81 8.01% 12.72% 12.83% 24.73% 36,7 - 
China Spacesat Co.,Ltd. (SHSE:600118) 13,65 6,74 5,2 4,81 (13.54)% (38.57)% (25.01)% (25.17)% 2,52 - 
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret 
Anonim Sirketi (IBSE:ASELS) 

27,28 23,17 21,09 31,58 20.50% 32.81% 32.64% 70.23% 16,7 - 

AviChina Industry & Technology 
Company Limited (SEHK:2357) 

20,78 10,62 8,08 3,35 11.79% 5.75% 10.71% 11.49% 25,43 - 

BWX Technologies, Inc. (NYSE:BWXT) 27,68 20,28 17,4 13,27 10.48% 25.80% 32.80% 34.10% 62,12 8.83%                       
Top 10 компаній з ринковою капіталізацією $250млн - $2 млрд            
Компанія Gross Margin 

% 
EBITDA 

Margin % 
EBIT Margin 

% 
Net Inc 

Margin % 
Tot Rev, 1Y 

Gr % 
EBITDA, 1Y 

Gr % 
EBIT, 1Y Gr 

% 
Net Inc, 1Y 

Gr % 
Tot 

Debt/Capital 
% 

LT EPS 
Growth Rate 

Hanwha Aerospace Co., Ltd. 
(KOSE:A012450) 

19,98 8,61 3,88 1,4 (2.34)% 15.85% 9.12% (59.50)% 46,42 - 

Ultra Electronics Holdings plc 
(LSE:ULE) 

28,94 15,45 12,09 8 5.99% 7.28% 16.27% 42.11% 29,24 4.80% 

Gaona Aero Material Co., Ltd. 
(SZSE:300034) 

31,31 19,48 14,54 10,71 6.28% (2.66)% (15.64)% (4.58)% 9,45 - 

Hanwha Systems Co., Ltd. 
(KOSE:A272210) 

17,05 13,66 6,75 4,77 (1.04)% 21.42% 14.85% (13.04)% 18,11 - 

Hensoldt AG (XTRA:5UH) 23,62 13,08 4,93 -6,69 - - - - 78,14 - 
Kaman Corporation (NYSE:KAMN) 31,81 16,89 12,27 0,14 12.39% 31.82% 26.59% (99.41)% 28,13 - 
Hefei Jianghang Aircraft Equipment 
Corporation Ltd. (SHSE:688586) 

41,13 25,09 18,68 23,55 - - - - 2,06 - 

YaGuang Technology Group Company 
Limited (SZSE:300123) 

26,04 13,04 7,89 8,47 34.84% (36.73)% (39.02)% 3.65% 22,99 - 

ShenZhen Consys Science&Technology 
Co., Ltd. (SHSE:688788) 

69,61 34,91 33,8 30,58 - - - - 9,08 - 

Chengdu M&S Electronics Technology 
Co.,Ltd. (SHSE:688311) 

65,54 33,64 28,38 25,76 - - - - 7,59 - 

                      
             



 
            Top 10 Micro Cap Companies - Market Cap less than $250 million (Currency: USD) 
         
Company Gross Margin 

% 
EBITDA 

Margin % 
EBIT Margin 

% 
Net Inc 

Margin % 
Tot Rev, 1Y 

Gr % 
EBITDA, 1Y 

Gr % 
EBIT, 1Y Gr 

% 
Net Inc, 1Y 

Gr % 
Tot 

Debt/Capital 
% 

LT EPS 
Growth Rate 

FMS Enterprises Migun Ltd. 
(TASE:FBRT) 

42 34,44 30,07 27,84 (17.75)% (21.30)% (24.45)% (18.14)% 1,38 - 

CTT Systems AB (OM:CTT) 71,45 17,84 15,68 19,14 (30.82)% (57.10)% (60.04)% (47.29)% 15,72 - 
Byrna Technologies Inc. 
(OTCPK:BYRN) 

44,14 -58 -60,93 -209,23 1,229.60% NM NM NM 12,99 - 

PT Garuda Maintenance Facility Aero 
Asia Tbk (IDX:GMFI) 

19,27 -49,27 -54,93 -50,7 (32.35)% NM NM NM 89,98 - 

Latécoère S.A. (ENXTPA:LAT) 33,68 -4,39 -5,74 -21,08 (19.50)% NM NM NM 65,94 - 
Bet Shemesh Engines Holdings (1997) 
Ltd (TASE:BSEN) 

15,08 13,21 8,67 5,41 3.99% (4.37)% (10.99)% (41.59)% 36,98 - 

JAMCO Corporation (TSE:7408) 1,46 -5,03 -10,05 -9,56 (26.46)% NM NM NM 68,36 - 
Huaxun Fangzhou Co., Ltd. 
(SZSE:000687) 

NM NM NM NM NM NM NM NM 228,62 - 

Victek Co., Ltd. (KOSDAQ:A065450) 11,89 10,57 4,06 4,85 14.88% 39.95% 188.34% NM 3,68 - 
Figeac Aero Société Anonyme 
(ENXTPA:FGA) 

34,9 17,77 -1,48 -33,46 (29.70)% (23.33)% NM NM 83,33 - 

Джерело: складено автором на основі даних [81] 



 

Додаток Д 

 
Модель 5: МНК, на базі спостережень 1963-2029 (T = 67) 

Залежна змінна: P 
 

  Коефіцієнт Ст. Похибка t-
статистика 

p-значення  

const −94,6843 144,901 −0,6534 0,5160  
Exp 0,285685 0,0280323 10,19 <0,0001 *** 
Exp_1 0,127736 0,0455816 2,802 0,0069 *** 
Exp_2 −0,0740271 0,0442238 −1,674 0,0994 * 
Exp_3 0,0348138 0,0378417 0,9200 0,3613  
P_1 0,00955189 0,119541 0,07990 0,9366  
P_2 0,0731208 0,113551 0,6439 0,5221  
P_3 0,204273 0,0999830 2,043 0,0455 ** 

 
Середнє зал. змін.  480,5405  Ст. Відх. зал. змін.  363,2337 
Сума кв. залишків   1578170  С.П. регресії  163,5501 
R-квадрат  0,818767  Скориг. R-квадрат  0,797265 
F(7, 59)  38,07822  Р-значення (F)  1,33e-19 
Лог. Правдоподібн. −432,3162  Крит. Акайке  880,6324 
Крит. Шварца  898,2699  Крит. Хеннана-Куїнна  887,6116 
параметр rho −0,013710  h-стат. Дурбіна −0,543894 

 
 
 

Модель 5: МНК, на базі спостережень 1963-2029 (T = 67) 
Залежна змінна: P 

 
  Коефіцієнт Ст. Похибка t-

статистика 
p-значення  

const −94,6843 144,901 −0,6534 0,5160  
Exp 0,285685 0,0280323 10,19 <0,0001 *** 
Exp_1 0,127736 0,0455816 2,802 0,0069 *** 



 

Exp_2 −0,0740271 0,0442238 −1,674 0,0994 * 
Exp_3 0,0348138 0,0378417 0,9200 0,3613  
P_1 0,00955189 0,119541 0,07990 0,9366  
P_2 0,0731208 0,113551 0,6439 0,5221  
P_3 0,204273 0,0999830 2,043 0,0455 ** 

 
Середнє зал. змін.  480,5405  Ст. Відх. зал. змін.  363,2337 
Сума кв. залишків   1578170  С.П. регресії  163,5501 
R-квадрат  0,818767  Скориг. R-квадрат  0,797265 
F(7, 59)  38,07822  Р-значення (F)  1,33e-19 
Лог. Правдоподібн. −432,3162  Крит. Акайке  880,6324 
Крит. Шварца  898,2699  Крит. Хеннана-Куїнна  887,6116 
параметр rho −0,013710  h-стат. Дурбіна −0,543894 

 
 

Модель 7: МНК, на базі спостережень 1963-2029 (T = 67) 
Залежна змінна: P 

 
  Коефіцієнт Ст. Похибка t-

статистика 
p-значення  

const −63,3928 130,550 −0,4856 0,6290  
Exp 0,279210 0,0258277 10,81 <0,0001 *** 
Exp_1 0,124088 0,0342159 3,627 0,0006 *** 
Exp_2 −0,0572323 0,0343603 −1,666 0,1009  
Exp_3 0,0490222 0,0250947 1,953 0,0554 * 
P_3 0,170491 0,0837725 2,035 0,0462 ** 

 
Середнє зал. змін.  480,5405  Ст. Відх. зал. змін.  363,2337 
Сума кв. залишків   1589287  С.П. регресії  161,4121 
R-квадрат  0,817490  Скориг. R-квадрат  0,802530 
F(5, 61)  54,64576  Р-значення (F)  2,96e-21 
Лог. Правдоподібн. −432,5513  Крит. Акайке  877,1027 
Крит. Шварца  890,3308  Крит. Хеннана-Куїнна  882,3371 
параметр rho  0,008863  Стат. Дурбіна-Уотсона  1,974281 



 

Додаток Ж 

Вартість експортних контрактів в оборонній галузі з відповідними офсетними угодами 

Year 
Вартість контракту ($ 
millions) 

Вартість офсетного 
договору ($ millions) 

% офсетного договору до 
вартості контракту 

Фірми США Угоди 
Країни (кількість) 
/Багатосторонні угоди  

1993 $13,935 $4,784 34.33% 17 28 16 
1994 $4,792 $2,049 42.75% 18 49 20 
1995 $7,632 $6,204 81.30% 21 48 18 
1996 $3,120 $2,432 77.94% 16 53 19 
1997 $5,925 $3,826 64.56% 15 60 20 
1998 $3,079 $1,786 57.99% 14 42 17 
1999 $5,657 $3,457 61.11% 11 45 11 
2000 $6,576 $5,705 86.75% 10 43 16 
2001 $7,116 $5,550 77.99% 12 35 13 
2002 $7,406 $6,095 82.29% 12 41 17 
2003 $7,293 $9,110 124.92% 11 31 13 
2004 $4,934 $4,331 87.78% 14 41 18 
2005 $2,260 $1,464 64.79% 8 25 18 
2006 $5,265 $3,655 69.42% 15 48 21 
2007 $6,932 $5,469 78.89% 11 45 20 
2008 $6,442 $3,835 59.53% 17 56 17 
2009 $11,065 $6,847 61.89% 15 65 21 
2010 $4,019 $2,451 60.98% 15 34 14 
2011 $10,989 $5,665 51.56% 9 63 27 
2012 $25,717 $10,425 40.54% 13 50 17 
2013 $10,015 $5,182 51.75% 17 69 19 
2014 $13,075 $7,709 58.96% 14 46 15 
2015 $8,180 $3,183 38.90% 13 40 16 
2016 $4,352 $1,491 34.26% 6 33 14 
2017 $3,201 $2,091 65.32% 12 50 12 
2018 $14,622 $5,147 35.20% 10 39 13 
Загалом $203,599 $119,941 58.91% 64 1,179 51 
Джерело: складено автором на основі даних [189] 



 

Додаток З 

Таблиця З.1 

Рейтинг 100 найприбутковіших світових компаній оборонної промисловості, 2020 р. 

№ мин. 
рік 

Компанія Країна 2019, дохід, 
оборонний 
сектор, млн 

2018, дохід, 
оборонний 
сектор, млн 

Приріст 2019 загальний 
дохід, млн 

Частка 
оборон. 

1 1 Lockheed Martin США 56 606,00 50 536,00 12% 59 812,00 95% 
2 5 Boeing США 34 300,00 34 050,00 1% 76 559,0 45% 
3 6 General Dynamics США 29 512,00 27 507,00 7% 39 350,00 75% 
4 3 Northrop Grumman США 28 600,00 25 300,00 13% 33 841,00 85% 
5 4 Raytheon Company США 27 448,00 25 163,94 9% 29 200,00 94% 
6 5 Aviation Industry Corporation of China Китай 25 075,38 24 902,01 1% 66 858,02 38% 
7 7 BAE Systems Великобрит. 21 033,27 22 477,48 -6% 23 370,30 90% 
8 8 China North Industries Group Corporation 

Limited 
Китай 14 771,60 14 777,77 0% 68 074,15 22% 

9 нов L3Harris Technologies США 13 916,98 12 303,08 13% 18 074,00 77% 
10 17 United Technologies США 13 090,00 9 310,00 41% 77 000,00 17% 
11 10 China Aerospace Science and Industry 

Corporation 
Китай 12 035,25 12 130,93 -1% 37 610,17 32% 

12 9 Airbus Нідерланди, 
Франція 

11 266,57 13 063,82 -14% 78 916,36 14% 

13 13 Leonardo Італія 11 109,27 9 828,51 13% 15 429,55 72% 
14 14 China Shipbuilding Industry Corporation Китай 11 019,56 9 795,47 12% 55 097,78 20% 
15 12 China Electronics Technology Group Китай 10 148,87 10 275,58 -1% 32 951,25 31% 
16 16 Thales Франція 9 251,68 9 575,57 -3% 20 596,61 45% 
17 15 Алмаз-Антей РФ 9 191,60 9 660,14 -5% 9 651,71 95% 
18 11 China South Industries Group Corporation Китай 8 845,87 11 963,37 -26% 28 550,02 31% 
19 20 Huntington Ingalls Industries США 8 119,00 7 767,00 5% 8 899,00 91% 
20 19 China Aerospace Science and Technology 

Corporation 
Китай 7 745,57 8 138,47 -5% 36 223,21 21% 

21 нов Mitsubishi Heavy Industries Японія 6 570,00 нд нд 37 670,00 17% 
22 38 Dassault Франція 5 708,84 2 934,43 95% 8 171,48 70% 
23 21 Leidos США 5 364,00 5 378,00 0% 11 094,00 48% 
24 22 China State Shipbuilding Corporation Китай 5 356,75 4 954,07 8% 33 495,61 16% 
25 25 Honeywell США 5 326,00 4 665,00 14% 36 709,00 15% 
26 23 Booz Allen Hamilton США 5 182,96 4 700,00 10% 7 463,84 69% 
27 24 Rolls-Royce Великобрит. 4 712,36 4 682,36 1% 19 725,28 24% 



 

28 56 Safran Франція 4 413,05 1 636,67 170% 27 581,55 16% 
29 29 GE Aviation США 4 400,00 4 100,00 7% 32 875,00 13% 
30 28 Naval Group Франція 4 155,14 4 260,53 -2% 4 155,14 100% 
31 35 Elbit Systems Ltd. Ізраїль 4 056,00 3 326,65 22% 4 508,00 90% 
32 27 Hanwha7 Півд. Корея 3 976,23 4 281,48 7% 42 900,00 9% 
33 30 Rheinmetall AG Німеччина 3 942,46 3 803,54 4% 7 001,73 56% 
34 37 CACI International Inc. США 3 489,85 3 032,75 15% 4 986,34 70% 
35 32 Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение» 
РФ 3 474,90 3 591,46 -3% 3 546,46 98% 

36 42 SAIC США 3 317,08 2 795,40 19% 6 379,00 52% 
37 40 Perspecta Inc. США 3 300,00 2 817,70 17% 4 504,00 73% 
38 34 Textron Inc. США 3 271,20 3 350,00 2% 13 630,00 24% 
39 39 Babcock International Великобрит. 3 233,92 2 909,79 11% 6 220,17 52% 
40 36 Saab AB Швеція 3 185,19 3 243,68 -2% 3 747,29 85% 
41 44 Israel Aerospace Industries Ltd. Ізраїль 3 006,00 2 647,00 14% 4 108,00 73% 
42 47 KBR США 2 852,62 2 425,78 18% 5 639,38 41% 
43 45 KNDS Нідерланди 2 798,45 2 597,89 8% 2 798,45 100% 
44 46 Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Ізраїль 2 746,65 2 592,00 6% 2 746,65 100% 
45 43 Hindustan Aeronautics Ltd. Індія 2 710,00 2 754,60 -2% 3 010,00 90% 
46 нов Amentum США 2 700,00 2 200,00 23% 4 100,00 66% 
47 31 Bechtel США 2 303,00 3 745,00 -39% 21 800,00 14% 
48 52 Aselsan A.S. Туреччина 2 172,57 1 792,63 21% 2 290,61 95% 
49 41 Jacobs9 США 2 172,57 1 792,63 8% 2 290,61 95% 
50 50 Oshkosh Defense США 2 032,00 1 828,90 11% 8 382,00 24% 
51 49 Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. США 1 982,00 1 895,90 5% 1 982,00 100% 
52 62 TransDigm США 1 932,59 1 333,89 45% 5 223,20 37% 
53 69 Turkish Aerospace Industries Туреччина 1 858,35 1 307,65 42% 2 266,79 82% 
54 57 Cobham Великобрит. 1 787,40 1 588,37 13% 2 628,76 68% 
55 54 Korea Aerospace Industries Ltd. Півд. Корея 1 740,87 1 694,35 3% 2 667,20 65% 
56 51 DynCorp International США 1 730,34 1 803,40 -4% нд нд 
57 48 ST Engineering Сінгапур 1 685,80 1 556,58 8% 5 790,36 29% 
58 55 Fincantieri S.p.A. Італія 1 682,74 1 693,51 -1% 6 547,50 26% 
59 58 Sierra Nevada Corp. США 1 591,00 1 500,00 6% 1 989,00 80% 
60 64 Serco 1 США 1 493,76 1 264,02 18% 4 146,78 36% 
61 66 Bharat Electronics Ltd. Індія 1 390,00 1 144,94 21% 1 780,00 78% 
62 60 Melrose Industries Великобрит. 1 376,30 1 366,40 1% 14 799,70 9% 
63 65 Vectrus США 1 367,63 1 232,74 11% 1 382,64 99% 
64 61 Austal Австралія 1 289,64 1 055,14 22% 1 324,47 97% 
65 67 QinetiQ Plc Великобрит. 1 274,16 1 118,80 14% 1 369,92 93% 
66 75 Ball Aerospace США 1 256,00 934,00 34% 11 500,00 11% 



 

67 63 Hensoldt Німеччина 1 247,17 1 310,89 -5% 1 247,17 100% 
68 61 LIG Nex Півд. Корея 1 246,42 1 341,23 -7% 1 246,42 100% 
69 74 ViaSat США 1 138,10 955,60 19% 2 300,00 49% 
70 71 PAE США 1 082,00 980,00 10% 2 764,00 39% 
71 76 Moog Inc. США 1 081,43 925,02 17% 2 904,66 37% 
72 73 Curtiss-Wright США 1 079,05 960,60 12% 2 487,96 43% 
73 72 Meggitt Великобрит. 1 052,01 975,98 8% 2 905,81 36% 
74 70 CAE Канада 1 001,08 995,33 1% 2 724,55 37% 
75 78 Ultra Electronics Великобрит. 906,26 890,29 2% 1 053,80 86% 
76 77 Ruag Швейцарія 886,86 898,65 -1% 2 015,59 44% 
77 80 Kongsberg Норвегія 823,43 750,00 10% 2 736,93 30% 
78 79 Day & Zimmermann США 821,10 773,77 6% 2 457,00 33% 
79 84 Embraer Бразилія 775,00 728,00 6% 5 463,00 14% 
80 82 Teledyne Technologies США 759,80 655,30 16% 3 163,60 24% 
81 90 AAR Corp. США 739,79 493,72 50% 2 051,80 36% 
82 87 Cubic Corporation США 646,70 532,18 22% 1 496,00 43% 
83 81 Indra Іспанія 633,57 732,13 -13% 3 586,50 18% 
84 нов Peraton США 631,29 638,27 -1% 1 029,69 61% 
85 92 Mercury Systems США 622,59 473,46 32% 654,74 95% 
86 86 Diehl Defence Holding Німеччина 577,60 547,92 5% 4 062,23 14% 
87 94 Battelle США 560,00 440,00 27% 8 200,00 7% 
88 83 John Cockerill Defense Бельгія 548,16 595,15 8% 548,16 100% 
89 85 STM Savunma Teknolojileri Muhendislik 

ve Ticaret A.S. 
Туреччина 533,56 554,18 -4% 676,59 79% 

90 88 Patria Фінляндія 522,64 524,00 0% 568,09 92% 
91 89 Roketsan A.S Туреччина 515,18 522,76 -1% 515,18 100% 
92 85 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. Туреччина 485,08 564,83 -14% 503,73 96% 
93 нов DLT Solutions США 468,70 437,39 7% 1 241,09 38% 
94 91 Nammo Норвегія 461,26 487,67 -5% 576,57 80% 
95 93 Hyundai Rotem Company Півд. Корея 449,82 459,95 -2% 2 040,00 22% 
96 88 Chemring Великобрит. 385,17 336,90 14% 427,96 90% 
97 нов Allegheny Technologies Inc США 377,10 277,10 36% 4 122,50 9% 
98 нов FNSS Savunma Sistemleri A.S. Туреччина 374,94 367,54 2% 374,94 100% 
99 нов Havelsan A.S. Туреччина 295,61 278,60 6% 342,27 86% 
100 98 Telephonics Corporation США 295,51 288,11 3% 2 209,29 13% 

Джерело: [212] 



 

Додаток К 

Таблиця К.1 

Експорт Україною бронетехніки, 2007-2019 рр. 

Тип Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бойові танки 
Танк Т-55 ДР Конго 

   
50 

         
 

Судан 
   

55 5 
        

Т-64БВ-1 ДР Конго 
         

25 
   

Т-72 Грузія 74 1 
           

 
Кенія 77 33 

           
 

ДР Конго 
   

50 
         

 
Судан 

     
10 20 

      
 

Ефіопія 
     

99 29 11 4 
    

 
Нігерія 

       
12 

     

Т-72Б1 Ефіопія 
    

72 
        

Т-72М1 Судан 
   

60 40 
        

 
Нігерія 

        
11 

    

Т-80БВ США 
   

1 
         

БМ «Оплот» Таїланд 
        

5 10 16 13 
 

Бойові (та інші) броньовані машини 
БМП-1 Ірак 110 

            
 

Грузія 
 

15 
           

 
Чад 

 
80 39 3 

         
 

Судан 
    

16 14 20 
      

БМП-2К США 
    

3 
        

БМП-3 США 
 

1 1 
          

БТР-3 Судан 
   

2 8 
        

БТР-3Е Чад 
 

8 4 
          

 
Нігерія 

      
4 

      

БТР-3Е1 США 
  

1 
          

 
Таїланд 

   
14 24 62 30 15 8 15 

   

БТР-3К Таїланд 
     

4 
   

5 
   

БТР-3РК Таїланд 
      

6 
 

6 
    

БТР-3М1 Таїланд 
     

9 
  

2 7 
   

БТР-3М2 Таїланд 
      

4 2 1 1 
   

БТР-3С Таїланд 
     

3 
  

1 2 
   

БТР-3БР Таїланд 
     

5 2 
 

2 4 
   

БТР-3Е/14.5 Азербайджан 7 
            



 

БТР-3UN Нігерія 20 
            

БТР-3UК Нігерія 6 
            

БТР-3UR Нігерія 4 
            

БТР-4 Ірак 
    

20 40 29 
      

 
США 

       
1 

     
 

Індонезія 
         

5 
   

БТР-4К Ірак 
    

4 8 5 
      

БТР-4ЕН Нігерія 
       

10 
     

БТР-60ПБ Болгарія 
     

10 
       

БТР-70 Азербайджан 18 32 29 71* 
         

 
Грузія 

 
25 5 

          
 

Болгарія 
     

9 
       

 
Судан 

     
1 

       

БТР-80 США 3 
   

2 
        

BTR-80UP-KR Ірак 
     

9 
       

BTR-80UP-R Ірак 
     

2 
       

Дослідний БТР Польща 
      

1 
      

БРДМ-2 Судан 
    

10 
        

 
ОАЕ 

         
108 

   

МТ-ЛБМШ М'янма 10 
 

16 
          

БТС-4 М'янма 
            

14 
БТС-5Б Азербайджан 4 

    
14 11 

      
 

Грузія 6 
            

 
Ефіопія 

    
4 

        

БРЕМ Ірак 
 

4 
           

 
Таїланд 

           
2 

 

БРЕМ-1У Ірак 
  

26 
          

Джерело: складено автором на основі [212; 27 - 39] 

 

Таблиця К.2 

Експорт Україною артсистем, 2007-2019 рр. 

Тип ОВТ Держава 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 16-19 
Артсистеми великого калібру 

82-мм міномет ДР Конго 
   

3 
       

 
Кенія 

   
26 

       

Д-30А Азербайджан 55 
          

Д-30 ДР Конго 
   

36 
       

 
Ємен 

    
6 

      
 

Судан 
      

5 
    



 
 

Нігерія 
       

6 12 
  

2С1 «Гвоздика» Азербайджан 
 

18 29 7 
       

 
ДР Конго 

   
12 

       
 

Судан 
    

30 11 5 
    

М-46 Туркменістан 
    

6 
      

2С3 «Акація» Азербайджан 
  

6 10 
       

 
ДР Конго 

   
12 

       

2А36 «Гіацинт-Б» Туркменістан 
     

6 
     

2А65 «Мста-Б» Туркменістан 
    

6 
      

ІСУ-152 Латвія 
 

1 
         

2С7 «Піон» Грузія 5 
          

БМ-21 Кенія 2 6 
         

 
Ізраїль 

 
1 

         
 

ДР Конго 
   

12 
       

 
США 

   
4 

       
 

Судан 
    

30 
      

Безвідкатні гармати 
н/д Судан 

     
80 

     

Міномети калібром менше, ніж 75 мм 
н/д Кенія 

     
50 

     

Джерело: складено автором на основі [212;27 - 39] 

Таблиця К.3 

Експорт Україною протитанкового озброєння, 2007-2019 рр. 

Держава 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Переносні протитанкові керовані реактивні снаряди та ракетні комплекси (ПТРК) 
Азербайджан 

   
1 6 3 

       

Білорусь 
       

1 
     

Ірак 
    

95 
        

Ізраїль 
     

120 
       

      
16 

       

Йорданія 
          

22 
  

Саудівська Аравія 
           

950 2060 
Сербія 

     
85 

       

      
14 

       

США 
         

25 
   

          
60 

   



 

Судан 
    

42 
        

Уганда 
    

15 
        

Переносні протитанкові рушниці та гранатомети 
Білорусь 

        
18 

    

Йорданія 
            

24 
США 

        
89 

 
790 

 
2 

Судан 
     

29 
       

Джерело: складено автором на основі [212; 27 - 39] 

 

Таблиця К.4 

Експорт Україною бойових літаків та вертольотів, 2007-2019 рр. 

Тип ОВТ Держава 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 16-19 
Бойові літаки 

МіГ-21 Ємен 17 
         

 
Хорватія 

       
5 

  

МіГ-29УБ США 11 11 
        

 
Азербайджан 

  
1 

 
1 

     

МіГ-29 Азербайджан 9 
         

 
Чад 

       
1 

  

Су-22 Ємен 6 
         

Су-25 Чад 
 

3 
 

2 
  

4 
   

 
Екв.Гвінея 

  
2 

       
 

ДР Конго 
     

2 
    

 
Нігер 

      
2 

   

Су-25УБ Екв.Гвінея 2 
         

 
Судан 

    
1 

     
 

Чад 
  

1 
       

Су-25УТГ Кітай 1 
         

 
Естонія 

    
1 

     

Су-27УБ США 
 

2 
        

Л-39 США 21 
         

 
Австралія 31 

         
 

Грузія 8 
         

 
Словаччина 2 

         
 

Екв.Гвінея 2 
         

 
Естонія 

 
71 

 
2 

 
5 

    



 
 

Чад 
 

1 
        

 
Латвія 

  
3 4 

      
 

Вірменія 
   

2 2 
     

 
Сп.Королівство 

   
1 

      

Ан-12БК Молдова 1 
         

 
ДР Конго 

 
11 

        

Ан-72 Екв.Гвінея 
  

2 
       

Ан-74Т-200А Єгипет 
  

1 1 
      

Іл-78 Пакистан 
  

1 1 
      

 
США 

  
1 

       

ВР-3 «Рейс» Білорусь 
  

50 
       

Бойові вертольоти 
Ми-24 Чад 2 2 

        
 

Екв.Гвінея 2 
         

 
Нігерія 

 
3 

        
 

Азербайджан 
  

11 1 
      

 
Конго 

   
4 

      

Ми-24В ЦАР 
    

2 
     

 
Нігерія 

       
2 

  
 

Півд.Судан 
        

2 
 

Ми-24В-МСБ Півд.Судан 
        

3 
 

Ми-24Р Литва 
     

1 
    

Ми-8 Білорусь 
       

6 
  

Ми-8Т ОАЕ 
  

2 
       

Ми-8Т МГА РФ 
      

1 
   

Джерело: складено автором на основі [212; 27 - 39] 

 

Таблиця К.5 

Експорт Україною ракетного озброєння, 2007-2019 рр. 

Тип ОВТ Держава 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 

Р-24 Італія 
   

2 
        

Р-27 Азербайджан 43 21 
          

 
Алжир 20 

 
40 14 

      
9 

 

 
Бангладеш 

    
12 

       

 
Білорусь 

  
18 

         

 
Індонезія 

        
2 3 

  

 
Італія 

   
4 

        



 
 

Казахстан 26 
         

6 
 

 
Польща 

         
40 

  

 
Словаччина 6 

           

Х-59 РФ 100 
           

Р-73 Італія 
   

8 
        

8К14-1 США 
  

5 
         

9П129-1М Азербайджан 
 

3 
          

н/д 1 Алжир 
     

37 
 

18 
    

 
Індія 

      
360 

     

 
Казахстан 

     
6 18 

     

 
РФ 

     
4 

      

Джерело: складено автором на основі [212; 27 - 39] 

 

Таблиця К.6 

Експорт Україною ПЗРК, 2007-2019 рр. 

Держава 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2017 2019 
Пускові механізми / ракети 

Азербайджан 
 

10/18 
        

Ботсвана 
     

20/– 
    

Ізраїль 
   

12/48 
 

32/193 
    

Італія 
     

4/– 
    

Німеччина 
      

10/– 
   

ОАЕ 
       

8/8 
  

США 18/– 34/120 87/75 
  

22/137 
 

3/226 
 

6/– 
Сп.Королівство 

  
6/25 5/31 

      

Туреччина 
        

3/– 
 

Чад 
    

10/50 
     

Швеція 
     

1/– 
    

Джерело: складено автором на основі [212; 27 - 39] 

 

Таблиця К.7 

Географія українського експорту ОВТ 



 
 

19
92 

19
93 

19
94 

19
95 

19
96 

19
97 

19
98 

19
99 

20
00 
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20
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20
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20
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20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

Tot
al 

Афганістан 
                

18 
           

18 
Алжир 

    
4 

 
87 10

3 
63 41 18 5 5 18 5 4 

 
8 3 38 7 

 
3 

     
413 

Ангола 
    

41 
 

34 22 
 

7 34 38 
                

175 
Вірменія 

            
4 

     
4 4 

        
11 

Азербайджан 
 

50 25 
       

10 
 

4 33 11
0 

14
5 

12 10
3 

29 14 6 15 
      

555 

Бангладеш 
   

16 
      

3 
        

2 2 6 2 17 24 
  

1 75 
Білорусь 

             
6 24 

  
3 

     
10 

    
43 

Болівія 
                   

4 
        

4 
Ботсвана 

                    
6 

       
6 

Буркіна-Фасо 
       

0 
                    

0 
Бурунді 

         
1 3 

                 
5 

Камбоджа 
  

11 
 

24 13 
              

54 
       

101 
Центральноафриканська 
Республіка 

                   
7 

        
7 

Чад 
         

16 
     

7 57 31 11 1 
 

18 20 
     

161 
Китай 18 18 11 

 
65 3 8 18 29 41 58 3 33 82 12

8 
64 54 28 

  
63
2 

86 14
0 

86 90 10
3 

78 78 195
3 

Коморські острови 
                

6 
           

6 
Конго 

     
14 

       
4 

              
18 

Кот-д'Івуар 
           

0 
                

0 
Хорватія 

                      
5 

     
5 

Кіпр 
              

5 
             

5 
Чехія 

       
0 0 

                   
0 

ДР Конго 
    

14 
   

19 
     

17 
   

15
1 

 
9 

   
43 

   
253 

Еквадор 
         

10 
                  

10 
Єгипет 

             
26 

   
26 26 

         
78 

Екваторіальна Гвінея 
         

7 
  

7 
  

20 30 31 
 

12 60 
 

80 
     

246 
Еритрея 

       
3 

  
18 17 

                
38 

Естонія 
                     

4 
      

4 
Ефіопія 

     
1 1 

 
27 

          
76 18

2 
62 19 7 

    
376 

Грузія 
     

4 18 22 
    

14 52 43 12
8 

70 1 
          

351 

Греція 
         

63 
                  

63 
Гвінея 

      
4 

 
10 5 

                  
19 

Угорщина 
            

3 
               

3 
Індія 7 7 7 19 

 
66 

 
34 20 20 14 77 74 

      
17 48 10

6 
48 48 34 14 14 

 
672 

Індонезія 
     

1 1 3 
               

0 4 
   

9 
Іран 

 
2 

    
52 

  
13
2 

13
0 

                 
316 

Ірак 
              

20 44 2 15 13 52 11
3 

47 
      

307 

Йорданія 
       

20 20 
       

33 
           

73 
Казахстан 

       
1 

     
4 2 5 

   
10 11 56 1 

     
90 



 
Кенія 

                 
34 

          
34 

Лаос 
       

26 
         

26 
          

52 
Македонія 

         
10
9 

                  
109 

Малайзія 
   

25 
                        

25 
Малі 

                    
2 

       
2 

Мексика 
     

22 11 11 18 
                   

62 
Марокко 

                  
10 

         
10 

Мозамбік 
                      

7 
     

7 
М'янма 

       
7 

  
15 36 

   
14 4 20 

 
7 

   
4 

    
106 

Намібія 
         

2 
        

3 
         

6 
НАТО ** 

              
58 

             
58 

Непал 
          

5 
                 

5 
Нігер 

                     
9 

      
9 

Нігерія 
              

9 29 11 
    

1 31 13 
    

94 
Пакистан 

     
42
0 

44
0 

42
0 

 
3 

  
16 16 16 18 8 65 66 12

3 
5 5 5 1 4 5 4 4 164

1 
Перу 

  
15
5 

                         
155 

Польща 
                        

8 
   

8 
Катар 

                         
8 8 8 24 

RUF (Сьєрра-Леоне) * 
       

0 
                    

0 
Росія 

               
10
0 

 
7 24 

 
10
5 

17
1 

16
7 

52 13
0 

78 26 
 

860 

Руанда 
                     

2 
      

2 
Сенегал 

                         
2 

  
2 

Сербія 
     

7 5 
  

27 
                  

39 
Сьєрра-Леоне 

  
5 2 

   
12 

                    
19 

Словаччина 
   

8 
    

0 
    

4 
 

0 
            

13 
Південна Африка 14

0 

                           
140 

Південний Судан 
               

37 44 1 
          

82 
Шрі Ланка 

  
6 43 63 

 
10 

 
54 18 

    
21 

             
214 

Судан 
    

2 
         

4 
 

26 33 92 82 20 31 
      

288 
Танзанія 

                   
2 2 

       
4 

Таїланд 
 

5 17 
 

1 1 
            

14 25 10
1 

22 35 36 68 80 55 
 

460 

Туркменістан 
           

18 9 
   

7 
  

43 28 
       

105 
ОАЕ 

           
22 

                
22 

Уганда 
   

31 
  

31 4 
    

7 4 5 
   

29 29 57 
       

197 
Сполучені Штати 

           
50 

 
2 

              
52 

Невідомі одержувачі 
                      

8 
     

8 
Венесуела 

                  
11 

 
28 14 14 56 61 

   
184 

В'єтнам 
   

3 42 5 5 18 5 
    

16 26 
 

13 
  

20 18 18 38 13 13 10 10 
 

273 
Ємен 

   
21 

   
7 

   
40 23 22 35 31 

   
1 

        
180 

Замбія 
        

5 
 

2 
         

5 
   

7 7 
  

26 
Зімбабве 

         
9 

   
4 4 

             
16                               

Разом 16
5 

82 23
6 

16
7 

25
6 

55
8 

70
8 

73
2 

27
0 

51
1 

31
0 

30
6 

19
9 

29
1 

53
1 

64
4 

39
2 

43
3 

48
5 

57
0 

15
01 

67
4 

62
2 

34
3 

48
6 

30
7 

19
5 

91 120
64 



 
Джерело: складено автором на основі [212; 27 - 39] 

Таблиця К.8 

Імпорт ОВТ Україною (млн дол.), 2014-2019 рр. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Разом 

Канада 1 5 
    

6 

Чехія 
    

44 
 

44 

Франція 
    

3 6 9 

Польща 
    

6 
 

6 

Туреччина 
     

8 8 

ОАЕ 
 

8 
    

8 

Великобританія 
 

6 
    

6 

США 
 

4 5 
 

12 
 

20 

Разом 1 23 5 
 

65 14 107 

Джерело: складено автором на основі [212; 27 - 39] 

Таблиця К.9 

Імпорт ОВТ Україною (млн дол.), 2014-2019 рр. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Разом 

Літаки 
    

3 14 17 

Броньована техніка 1 20 
  

30 
 

51 

Артилерія 
    

14 
 

14 

Ракети 
    

10 
 

10 

Датчики 
 

2 5 
   

7 

Кораблі 
    

7 
 

7 

Разом 1 23 5 
 

65 14 107 

Джерело: складено автором на основі [212; 27 - 39] 












