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Постановка проблеми. Вплив глобалізації на 

сучасну світову економіку змушує держави по-

силити захист власних інтересів та їхню націо-

нальну безпеку. Загалом, цей процес проявля-

ється через зростання військово-економічного 

потенціалу, підвищення продуктивності обо-

ронно-промислового комплексу та ефективне 

функціонування на світовому ринку озброєння 

та військової техніки (ОВТ). Протягом останніх 

років у цьому сегменті міжнародного ринку спо-

стерігається тенденція до постійного зростання 

попиту на технології виробництва продукції вій-

ськового призначення подвійного використання 

(військові технології), що являється одним із 

найважливіших аспектів зовнішньої діяльності 

держави. Необхідно зазначити, що на даному 

етапі розвитку Україна має певний позитивний 

досвід здійснення трансферту військових техно-

логій. Значний потенціал нашої держави щодо 

розвитку цього виду економічних відносин ро-

бить експорт військових технологій одним із 

перспективних напрямів оборонно-промисло-

вого комплексу (ОПК) в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Міжнародний ринок озброєнь завжди викликав 

підвищений інтерес з боку світової спільноти. 

Вагомий внесок у дослідженнях міжнародного 

трансферу військових технологій зробили як 

зарубіжні вчені (М. Ханоуз, Т. Джейдер, К. Омає, 

В. Відяпін), так і вітчизняні: О. Р. Ярема, А. Шев-

цов, Манчуленко, В. Мунтіян, А. Сухоруков, 

Г. Удовенко, О. Гончаренко, М. Єрмошенко, 

Є. Й. Майовець та інші.

Мета дослідження. Метою статті є визначен-

ня конкурентної позиції України та аналіз її ді-

яльності на міжнародному ринку військово-тех-

нологічної продукції.

Викладення основного матеріалу. Світо-

вий ринок озброєнь та військових технологій 

– один із найбільш складних секторів світового 

господарства. Його можна визначити як сукуп-

ність економічних відносин між його суб’єктами 

продажу та купівлі, тобто торгівлі виробленою 

зброєю на міжнародній арені, що ґрунтується 

на взаємній згоді, еквівалентності та конкурен-

ції. Саме тут найгостріше проявляється супер-

ництво між державами не тільки за окремі при-

бутки, потенційних покупців, а й за військово-

технічну перевагу та лідерство на глобальному 

рівні.

Анотація. Досліджено сучасний стан і динаміку 
розвитку світового ринку зброї. Виокремлено осно-
вних експортерів та імпортерів у цьому сегменті. 
Проведено оцінку місця України як експортера озбро-
єння на світовий ринок. 

Запропоновано напрями підвищення ефективнос-
ті використання військово-технологічного потен-
ціалу України.
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Аннотация. Исследовано современное состоя-
ние и динамику развития мирового рынка оружия. 
Определены основные экспортеры и импортеры на 
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ности использования военно-технологического по-
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На даному етапі розвитку світового госпо-

дарства спостерігається поступове зростання 

частки експорту озброєнь та послуг військово-

го призначення у загальносвітовому масштабі, 

про що свідчать дані Стокгольмського міжна-

родного інституту проблем миру (SIPRI). Крім 

того, світова торгівля зброєю сягнула найви-

щих масштабів із часу завершення холодної ві-

йни. Так, за даними останнього щорічного звіту 

«СІПРІ: Озброєння, роззброєння та міжнарод-

на безпека», загальний обсяг продажу озбро-

єння 2016 року становив 374,8 млрд дол. США. 

У порівнянні до попереднього року цей показ-

ник зріс на 1,9%. П’ять найбільших експортерів 

зброї – США, Росія, Китай, Франція і Німеччи-

на, які забезпечують 74% міжнародних поставок 

озброєння [1] (табл. 1). 

Дані таблиці свідчать про безперечне лідер-

ство вищезгаданих країн та їхню стійку позицію 

на світовому ринку озброєння понад десять ро-

ків. Лідером у світі з торгівлі зброєю є США – 

країна забезпечує 33% поставок. Між тим, про тя-

гом останніх п’яти років обсяг продаваної зброї

США збільшився на 21%. Інші крани, що вхо-

дять до першої п’ятірки, розміщуються із та ки  ми 

результатами: частка Росії на ринку становить 

23%, Китай довів свою частку на ринку оз бро єнь 

до 6,2%, Франція – до 6%, а ФРН – до 5,6%.

Основними світовими покупцями зброї є 

країни Азії та Океанії, а також держави Серед-

нього і Близького Сходу. Найбільші ім пор те-

ри зброї – Індія і Саудівська Аравія. Та кож в 

десятку входять Китай, ОАЕ, Австралія, Туреч-

чина, Пакистан, В’єтнам, США, Південна Корея 

[1] (рис. 1).

На Азію та Океанію загалом припадає близь-

ко 46% глобального імпорту озброєнь, тоді як на 

охоплений конфліктами Близький Схід – 25%.

Таблиця 1
Розподіл світового ринку озброєнь за експортерами

Країна-експортер
Частка військового експорту, %

2002–2006 рр. 2007–2012 рр. 2012–2016 рр.

США 30,2 30 33

Росія 28,9 24 23

Китай 2,0 3,8 6,2

Франція 8,3 6,9 6,0

Німеччина 8,6 9,4 5,6

Примітка. Розроблено авторами за даними [1–3].

Рис. 1. Найбільші світові імпортери зброї
Примітка. Розроблено авторами за даними [1].

Підвищення попиту Індії дослідники пояс-

нюють тим, що в самій країні не надто розвину-

те виробництво зброї, на відміну від суперника 

Китаю. Зростання потреб В’єтнаму пояснюють 

територіальними суперечками у Південно-Ки-

тайському морі. Сучасні тенденції розвитку сві-

тового ринку ОВТ свідчать про постійне зрос-

тання впливу передання військових технологій 

на відносини держав у галузі військово-техно-

логічної співпраці, що відкриває додаткові екс-

портні перспективи перед Україною. У країні є 

значні ресурси та потенціал виробляти конку-

рентоздатну та безаналогову у світі продукцію. 

Ринок озброєнь чи не єдиний, на якому Україна 
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Розміщення України на передових позиціях 

у рейтингу забезпечене, перш за все, наявністю 

розгалудженої мережі науково-дослідних цент-

рів. Українські науково-дослідні інститути брали 

участь у розроблення 17-ти із 21 «критичних 

техно логій», які розроблялися у складі СРСР. Ве-

ликий попит на міжнародному ринку ОВТ мають 

надлишки озброєнь, які залишилися від зброй-

них сил колишнього СРСР в Україні. Саме ці 

успадковані військові технології досить довгий 

час тримали Україну на провідних позиціях се-

ред світових експортерів зброї [4, c. 336]. 

Згідно з даниим ЗСУ, з 2005 до 2014 рр. було 

розпродано військового майна, техніки та зброї 

на суму майже 2 млрд грн. Протягом тих років 

було продано 832 танки, 232 вертольоти, 202 

літаки, 714 БМП і БТР, 4 930 автомобілів, 28 555 

одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 

1 млн 824 тис. одиниць стрілецької зброї та 

боєприпасів – на 560 млн грн [5]. За даними 

звітів SIPRI щодо світового експорту зброї, 

навпроти більшості українських контрактів на 

продаж можна було побачити позначку – second 

hand. Переважна більшість того, що лишилося, 

потребувало ремонту або списання. Такі дії 

сприяли розташуванню України на 12-й позиції 

в рейтингу СІПРІ 2014 року. 

Як результат, в Україні фактично не зали-

шилося радянських запасів. А тому, щоб утри-

мати позиції на світовому ринку ОВТ, україн-

ському ОПК довелося нарощувати вироб -

ниц тво нової техніки та озброєнь.

Першочергову роль у цьому відіграв, ство-

рений 2010 року державний концерн «Укр-

оборон пром», що об’єднує понад ста підпри-

ємств українського ВПК, які займаються ви-

робництвом військово-технологічної про дук-

ції, у тому числі: «Укр спец експорт», «Укр обо-

рон сервіс», «Укр ін маш», «Спец техно експорт», 

«Пром оборон екс порт», спеціалізовані зовніш-

ньо тор го вельні фірми «Прогрес», і «Таско-екс-

порт». Основними завданнями цього кон церну 

є розроблення і виробництво, а також продаж 

української зброї за кордон [4, c. 337]. 

Звичайно ж розвиток цього концерну по тре-

бував збільшення видатків з українського бюд-

жету на його утримання. Особливо значні зміни 

відбулися у період з 2014 до 2016 року, коли 

ви датки на розвиток озброєння та військової 

тех ніки ЗСУ зросли майже в дев’ять разів 

(рис. 3).

Рис. 3. Видатки Міністерства оборони України 
на розвиток озброєння 

та військової техніки ЗСУ, млн грн 
Пимітка. Розроблено авторами за даними [6].

поки що займає лідируючі позиції у світі, а саме: 

входить у десятку найбільших країн – експорте-

рів зброї за даними СІПРІ (рис. 2).

На даному етапі розвитку Україна займає 

2,6% ринку військового експорту і посідає 9-те 

місце в десятці найбільших світових експорте-

рів зброї. Протягом незалежності місце Украї-

ни усписку світових експортерів зброї є більш-

менш стабільним: найвище – шосте (1998 і 1999 

рр.), найнижче – чотирнадцяте (2008 р.). 

Рис. 2. Місце України у світовому рейтингу країн – експортерів зброї 
Примітка. Розроблено авторами за даними [1].
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Таблиця 2
Обсяги міжнародних передач окремих видів важкого озброєння, 

здійснених Україною у 2014–2016 роках 

Озброєння
2014 рік 2015 рік 2016 рік

Держава кінцевого 
споживача

К-сть
Держава кінцевого 

споживача
К-сть

Держава кінцевого 
споживача

К-сть

Бойові танки
Ефіопія
Нігерія

11
12

Ефіопія
Нігерія
Таїланд

4
11
5

ДР Конго
Таїланд

25
10

Бойові броньовані 
машини

США
Таїланд
Нігерія

1
17
10

Таїланд 20
Таїланд

Індонезія
ОАЕ

34
5

108

Артилерійські 
системи великого 
калібру

Нігерія 6 Нігерія 12 - -

Бойові літаки
Хорватія

Чад
5
1

- - - -

Бойові вертольоти
Білорусь
Нігерія

6
2

Південний Судан 5 - -

Військові кораблі Китай 1 - - Індонезія 3

Ракети і ракетні 
пускові установки

Алжир 18 Індонезія 2 Польща 40

Примітка. Розроблено авторами за даними [10].

Збільшення видатків однозначно посприяло 

великому стрибку вперед із розширення ви-

робничої діяльності військово-технологічного 

при значення. За останні три роки ДК «Укр-

обо рон пром» створив десятки новітніх зразків 

оз броєння. 

Протягом цього періоду, транспортний літак 

Ан-132D довів повну незалежність української 

авіабудівної галузі від Росії, безпілотний міні-

БТР «Фантом» став наочною демонстрацією 

перспективних розробок українського оборон-

ного комплексу. З 2014 року були розроблені нові 

модулі для бронетехніки, ракети, артилерійські 

системи (в тому числі, залпового вогню), без-

пілотники та радіолокаційні системи [7].

Одним із останніх досягнень «Укробо-

рон прому» є гідне представлення України на 

щорічній Міжнародній виставці IDEX. На по-

чатку 2017 року Україна продемонструвала 

таку продукцію, вироблену 2016 року: БТР-4 з 

новим бойовим модулем зі спареними 30-мм 

гарматами; протитанкові комплекси «Корсар» 

і «Стугна-П» та інші високоточні боєприпаси 

від ДержКББ «Луч»; артилерійський керований

боєприпас «КВІТНИК»; багатоцільовий транс-

портний засіб «Фантом» в оновленій вер сії 

(роз робку супроводжує компанія «Спец техно-

експорт»), який посів друге місце на ви став-

ці; бойова колісна машина «Дозор-Б»; ма ши  на

розвідки для артилерійських підрозділів на базі 

«Барс-8» (розробку супроводжує ком панія «Укр-

оборонсервіс»); бойовий модуль «Тай пан»; безпі-

лотні комплекси Anser, Patriot R2 і «Лелека-100». 

Також значна частина україн сь кого ОПК була 

представлена макетами та пре зен таційними ма-

те ріалами. Серед них – лінійка бронетехніки, 

катерів, дизельних дви гу нів, високо частотних 

генераторів, радіо локаційних станцій [8].

Загалом, за останні три роки підприємства – 

учасники ДК »Укроборонпром» передали 15 903

оди ниці озброєння та воєнної техніки для укра-

їн  ської армії. З 2014 по 2016 рік ЗСУ по си ли-

лися на 5 281 одиниць нової та модернізованої 

техніки, 7 164 одиниці відновленої та відремон-

тованої техніки, а також було передано 3 458 

одиниць ЗІП, вузлів та агрегатів [9].

У світових поставок української зброї гео-

графія досить широка. Більша частина експорт-

них поставок військової продукції направлена у 

країни із недосить розвиненим власним ОПК, а 

саме: Південний Судан, Таїланд, Нігерія, ОАЕ, 

Індонезія, Демократична Республіка Конго, 

Ефіопія тощо. Так, наприклад, лише до Таїлан-

ду протягом останніх трьох років надійшло 

86 одиниць військової техніки, до Нігерії – 53 

одиниці. Високими поставками відзначилися 

2016 року Об’єднані Арабські Емірати, які 

отримали від України 108 бойових броньованих 

машин. 

Крім цього, п’ять військових літаків у 2014 

ріці було експортовано до Хорватії, один – до 

Чаду; шість бойових вертольотів були продані 

до Білорусі, ще два – до Нігерії, а 2015-го п’ять 

надійшли до Судану [11] (табл. 2).
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Окремої уваги потребує питання, якими ти-

пами української зброї цікавляться у США, Ка-

наді, Німеччині, Туреччині та Китаї, які й самі є 

лідерами у виробництві зброї.

Згідно з даними Державної служби експорт-

ного контролю України, протягом трьох попе-

редніх років США закуповували в Україні пере-

важно карабіни та гвинтівки, придбавши за цей 

час трохи більше ніж 30 000 одиниць такої зброї. 

Крім того, Америка цікавилася вітчизняними 

переносними протитанковими гранатомета-

ми, переносними керованими протитанковими 

раке тами та переносними зенітно-ракетними 

комп лексами (ПЗРК), хоча загальна кількість та-

ких закупівель становить близько 100 на рік.

Канада за цей час придбала в України лише 

трохи більше ніж 10 000 одиниць гвинтівок і ка-

ра бінів, Німеччина купила в нас рівно 10 ПЗРК,

а Туреччина придбала менш ніж 50 легких куле-

метів і чотири пістолети. Щодо Китаю, то 2014-го

він придбав в України один військовий корабель 

(який може бути й катером) [11] (табл. 3).

Таблиця 3
Обсяги міжнародних передач окремих категорій легких озброєнь, 

здійснених Україною у 2014–2016 роках 

Категорія / підкатегорія 
стрілецької зброї 

та легких озброєнь

2014 рік 2015 рік 2016 рік

Держави – 
кінцеві 

споживачі
К-сть

Держави – 
кінцеві 

споживачі
К-сть

Держави – 
кінцеві 

споживачі
К-сть

Стрілецька зброя

ДР Конго
Молдова

Перу
США
Грузія

Канада
Чехія

Уганда
Південний Судан

6
2

580
10 166

100
10 400
5 000
3 000
830

ОАЕ
Перу
США

Замбія

2
4

10 000
2 665

Туреччина
США

Монголія

4
10 000

10

Легкі озброєння
Південний Судан

Білорусь
62
1

США
Білорусь

89
18

Південний Судан
США

88
25

Переносні 
зенітно-ракетні комплекси

Німеччина 10
США
ОАЕ

229
16

- -

Примітка. Розроблено авторами за даними [10].

Загалом у грошовому вираженні український 

експорт 2016 року становив 528 млн дол. США,  

2015-го – 347 млн дол. США, а 2014-го – 640 млн

дол. США. Якщо порівнювати з експортом 

країн-лідерів, що входять у трійку найбільших 

експортерів зброї, то перспективи нашої країни 

є не досить втішними. 

Так, 2016 року експорт зброї США становив 

9 849 млн дол. США, у Росії – 6 423 млн дол. 

США, у Китаї – 2 123 млн дол. США. Навіть 

Італія, яка лише на одну позицію вище, ніж 

Україна у рейтингу SIPRI, має значно кращий 

показник експорту, який становить 802 млн дол. 

США [12]. 

Висновки. Отже, незважаючи на досить ви-

сокий військово-промисловий потенціал, Укра-

їні є ще куди прагнути в розвитку експортної 

діяльності зброєю та розширенні частики на 

світовому ринку ОВТ. Для нарощення військо-

вого експорту та збереження передових позицій 

українського ОПК на міжнародній арені потріб-

но, перш за все, удосконалити коопераційні і 

виробничо-технологічні зв’язки з іншими кра-

їнами, забезпечити стабільне інвестування під-

приємств – виробників військових технологій, 

а також підвищити її конкурентоспроможність 

продукції, налагодити канали надійного поста-

чання та збуту.
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