
І нвест ування у військово-

промисловий комплекс У країни

Основой власти во всех государствах –
как унаследованных, так и смешанных 
и новых – хорошие законы и хорошее 

войско.

— Никколо Макиавелли

С івко Катерина Вікторівна



І ст орична довідка

Україна успадкувала від колишнього СРСР значний воєнно-промисловий 
комплекс, що складав приблизно 30% від загального ВПК СРСР.

Нам у спадок залишилось 1840 підприємств, на яких працювало 2,7 
мільйона чоловік, до того ж 700 із цих підприємств, що мали штат у 1,3 

мільйона працюючих, випускали суто воєнну продукцію. 



Основні галузі оборонного комплексу У країни
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Згідно із світовими стандартами для ефективного розвитку ВПК 
країни, державне замовлення повинно у 2-3 рази перевищувати 

обсяги експорту.
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Росія
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Індія, Китай, 
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Авіаційна техніка 

Техніка для сухопутних військ

Засоби протиповітряної оборони 

Надання послуг



Джерела фінансових ресурсів для ВПК У країни 
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І нвест ування Російської Федерації у ВПК У країни

Авіаційна продукція
Ракет но-зеніт на 

продукція

Спільні інвестиційні проекти:

Баліст ичні ракет иРС-
20В "Воєвода" 

Газот урбінні мот ори
для військових кораблів



Переваги т а недоліки реалізації інвест иційних 
проект ів з РФ

Більше 1 млрд. дол. 
інвестицій на кожний 
проект

Швидкий розвиток та 
модернізація 
літакобудування і 
суднобудування

+
Високий ступінь 
протекціонізму щодо 
українсько-російського 
військово-
промислового 
співробітництва

Залежність у розвитку 
ВПК від Росії

-



І нвест иції держав-членів НАТ О т а країн 
Євросоюзу

Відносини з НАТО у військово-технологічній сфері:

Греція

Судна на 
повіт ряній 
подушці 

Співпраця у галузі арт илерійських 
сист ем 

Чехія



Переваги т а недоліки реалізації інвест иційних проект ів 
з державами-членами НАТ О т а країнами Євросоюзу

Переваги

Створення передумов 
для розширення 

можливостей у сфері 
інвестування у ВПК

Недоліки 

Ймовірність
погіршення фінансово-
економічного стану 
ВПК і скорочення 
виробництва.

Загроза знищення тієї 
частини ВПК нашої 
держави, яка не 

цікавить Європу чи 
США.



Дякую за увагу!


