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АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО МАРКЕТИНГУ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ 
ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Все більше держав розглядає експорт товарів військового призначення як можливий шлях збільшення технологічних 
конкурентних переваг у світовій економіці, адже в розрахунку на одиницю витрат валютний ефект від продажу таких 
товарів є значно вищим, ніж від реалізації готової продукції. Отже, одним із перспективних напрямів національної економіки 
України є розвиток оборонно-промислового комплексу держави. 

Торгівля товарами військового призначення є важливим інструментом зовнішньої політики країни, адже вона не лише 
просуває країну-експортера на міжнародному ринку, а й дозволяє певним чином впливати на країн-імпортерів цієї номен-
клатури товарів. Збільшення експорту товарів військового призначення також суттєво впливає на зайнятість населення, 
темпи та ефективність суспільного виробництва, а отже значною мірою формує економічний фундамент національної без-
пеки. Проведення ж правильної маркетингової політики дозволяє не лише підвищити конкурентоздатність окремого товару, 
але й розширити його ринок збуту. Зі збільшенням частки певної країни на ринку продукції товарів військового призначення 
збільшується і її політичний статус як держави. За умов економічної нестабільності в Україні доходи від продажу товарів 
воєнно-промислового комплексу допоможуть не лише підтримати стабільність національної економіки, а й можуть стати 
основою для розвитку інших секторів промислового виробництва. 

Наукова стаття присвячена дослідженню українського експорту товарів військового призначення у відносно стабіль-
них умовах до початку збройного конфлікту на Сході України та в період його загострення із 2014 року. Здійснено аналіз 
обсягів експорту товарів військового призначення у кількісному та матеріальному еквіваленті, його географічної структури, 
повноважень щодо експорту для різних суб’єктів господарювання, зокрема, пріоритетного для України експорту ракет 
і ракетних пускових установок. Встановлено, що для збільшення продажу озброєння Україна активно налагоджує державну 
маркетингову політику через участь у вітчизняних і закордонних виставках, рекламування товарів військового призначення 
у спеціалізованих українських виданнях.

Ключові слова: товари військового призначення, маркетинг, озброєння, воєнна безпека, державний маркетинг, воєн-
но-промисловий комплекс.

Yu.-B. R. Khanyk, M. L. Danylovych-Kropyvnytska. Analysis of state marketing instruments of Ukrainian military goods
More and more countries consider the export of military goods as a possible way to increase technological competitive 

advantages in the world economy, because per unit cost, the currency effect from the sale of such goods is much higher than from 
the sale of finished products. Thus, one of the promising areas of the national economy of Ukraine is the development of the defense-
industrial complex of the state. Trade in military goods is an important tool of foreign policy, as it not only promotes the exporting 
country in the international market, but also allows in some way to influence the importing countries of this range of goods. 

The increase in exports of military goods also has a significant impact on employment, the pace and efficiency of social 
production and thus largely forms the economic foundation of national security. Carrying out the correct marketing policy allows not 
only to increase the competitiveness of an individual product, but also to expand its market. In turn, with the increase of a country’s 
share in the market of military goods, its political status as a state increases. Given the economic instability in Ukraine, revenues from 
the sale of goods of the military-industrial complex will not only help maintain the stability of the national economy, but can also 
become the basis for the development of other sectors of industrial production. 

The scientific article is devoted to the study of Ukrainian exports of military goods in relatively stable conditions before 
the beginning of the armed conflict in eastern Ukraine and during its aggravation since 2014. An analysis of the volume of exports 
of military goods in quantitative and material equivalent, its geographical structure, export authority for various economic entities, 
in particular, the priority for Ukraine exports of missiles and missile launchers. It has been established that in order to increase arms 
sales, Ukraine is actively establishing a state marketing policy through participation in domestic and foreign exhibitions and advertising 
of military goods in specialized Ukrainian publications.
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Постановка проблеми. Забезпечення індивідуальної національної безпеки окремої держави не можливе без 
її інтеграції у світову систему безпеки та дотримання паритету в збереженні національних інтересів і співпраці 
з міжнародним співтовариством щодо військової сфери. Йдеться про необхідність взаємодії індивідуальних наці-
ональних безпек окремих держав у вигляді організації блоків, організацій чи укладення угод про міжнародне 
військово-технічне співробітництво.

Згідно з Указом Президента України «Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва 
України з іноземними державами» метою такого військово-технічного співробітництва є не лише забезпечення 
національних інтересів і безпеки країни, але й розвиток експортного потенціалу військово-промислового комп-
лексу [1]. Тому експорт та імпорт товарів військового призначення (в тому числі надання суб’єктами військо-
во-технічного співробітництва та одержання від них консультаційних, маркетингових, посередницьких та інших 
послуг) належить до видів діяльності, які охоплюють військово-технічне співробітництво [1].

З огляду на складну воєнну ситуацію на Сході України, де з 2014 року продовжуються бойові дії для збе-
реження не лише територіальної цілісності, але й суверенітету України загалом, актуальним стає дослідження 
змін у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва, насамперед розвитку експортного потенціалу 
військово-промислового комплексу із застосуванням державою інструментів маркетингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями воєнної безпеки України як складника національної 
безпеки, важливості військово-технічного співробітництва займалося вітчизняні вчені В.П. Горбулін, О.С. Власюк, 
А.Б. Качинський, Г.П. Ситник, О.В. Коломієць, О.Л. Турчинов, В.М. Бегма. Значний вклад у дослідження між-
народного військово-технічного співробітництва України зробив В.М. Бегма через публікацію у 2011 році ана-
літичної доповіді про військово-технічне співробітництво України і забезпечення воєнної безпеки держави, 
а у 2015 році як співавтор колективної монографії за цією ж тематикою [2]. Науковець займався і дослідженням 
розвитку маркетингу технологій військового призначення, і подвійного використання [3]. Змістовною є публіка-
ція Н.М. Коваленка, присвячена дослідженню стану та тенденцій експорту товарів військового призначення за 
2012-2013 роки [4]. Аналізом системи експорту озброєння в Україні також займався Н.Я. Юрків [5].

Метою статті є проведення аналізу експорту товарів військового призначення за 2013-2019 роки та визна-
чення особливостей державного маркетингу цих товарів.

Виклад основного матеріалу. В умовах неперервного воєнного конфлікту на Сході України військово-тех-
нічне співробітництво з іноземними державами є визначальним чинником забезпечення національної безпеки. 
Тому вагомою проблемою політики держави в оборонній сфері стає оснащення Збройних Сил України (далі – 
ЗСУ). Застарілість військової техніки та значна обмеженість фінансових ресурсів не дозволяють модернізувати 
та оновити матеріальну базу Збройних Сил, послаблюють можливість України вистояти в ескалації конфлікту на 
власній території. На нашу думку, саме активна діяльність України на міжнародному ринку товарів військового 
призначення сприятиме отриманню необхідних фінансів, що використовуватимуться для доукомплектування 
та модернізації матеріальної бази Збройних Сил України.

Україна впродовж 2013-2019 років здійснила експорт товарів військового призначення у 41 країну світу. 
У 2013 році Україною здійснено поставку товарів військового призначення у 24 країни, а у 2019 році – лише 
у 9 країн світу. Можна говорити про суттєве скорочення географії поставок товарів військового призначення. 
Важливим є те, що все ж окреслилася позитивна динаміка за останні роки: із 6-ти країн у 2017 році до 9-ти країн 
у 2019 році [6].

До 2011 року найбільш прибутковими для України був продаж військової авіаційної техніки, на другій пози-
ції була бронетехніка. У період 2011-2015 років на перше місце вийшов експорт бронетехніки завдяки укладенню 
низки контрактів на поставку вітчизняних танків. Із 2014 складна воєнна ситуація на Сході України вплинула і на 
структуру поставок: із 2015 року перше місце за прибутковістю закріпилося за продажем високотехнологічних 
військових продуктів, зокрема, керованих протитанкових ракет [7].

Україна за 2013-2019 роки експортувала ракети та ракетні пускові установки у 5 країн світу. Найбільшим, 
щоправда одноразовим покупцем, у 2013 році стала Індія (360 одиниць). Загалом Україна експортувала 462 оди-
ниці цих товарів [6]. Оскільки розвиток військового ракетного комплексу України є одним із пріоритетів роз-
витку ЗСУ, на рис. 1 представлено географічну структуру експорту ракет і ракетних пускових установок за 2013-
2019 роки. 

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (SIPRI), обсяг українського експорту 
товарів військового призначення в матеріальному еквіваленті суттєво зменшився із 2014 року. Так, у 2012 році 
Україні вдалося продати озброєння на суму в 1344$ млн, а вже у 2018 році обсяг експорту становив 224 $млн 
[8]. Нижче представлено зміну обсягу експорту товарів військового призначення в матеріальному еквіваленті за 
роками (рис. 2).

Проаналізувавши обсяг експорту окремих категорій озброєнь за досліджуваний період, можна стверджувати, 
що відбувається значне скорочення торгівлі України на міжнародному ринку товарів військового призначення, 
а також зменшення структури поставок окремих категорій озброєння (рис. 3).
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Рис. 1. Обсяг українського експорту ракет і ракетних пускових установок за країнами  

у 2013-2019 роках*
* Сформовано на основі даних [6]

 
Рис. 2. Обсяг українського експорту товарів військового призначення за 2012-2018 роки*

* Сформовано на основі даних [8]

 Рис. 3. Обсяг експорту Україною окремих категорій озброєнь за 2013-2019 рр.*
* Сформовано на основі даних [6]

З огляду на дані, представлені Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень миру (SIPRI), укра-
їнський експорт товарів військового призначення за 2015-2019 роки зменшився на 63% порівняно з 2010-
2014 роками [8]. У топ-5 світових країн, які займаються експортом товарів військового призначення, увійшли 
США, Росія, Франція, Німеччина та Китай. Важливо, що експорт французьких товарів військового призначення 
у 2015-2019 роки зріс на 72% порівняно із 2010-2014 роками за рахунок збільшення попиту з боку Єгипту, Катару 
та Індії. Загалом, якщо взяти до уваги топ країн-імпортерів товарів військового призначення, то Україні слід орі-
єнтуватися саме на ці три країни, а також на Саудівську Аравію, Австралію, Алжир і Південну Корею [8].

Угоди України про військово-технічне співробітництво між Індією, Єгиптом, Алжиром і Катаром вже укла-
дено. Таку ж угоду між Україною та Саудівською Аравією укладено в січні 2020 року [9]. Натомість співробіт-
ництво України між Австралією та Південною Кореєю залишається неузгодженим. Україні необхідно інтенсив-
ніше працювати в цьому напрямі, адже імпорт товарів військового призначення Австралії, наприклад, за останні 
5 років зріс на 40% [8].
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Загалом скорочення експорту товарів військового призначення насамперед пов’язано з бойовими подіями 
на Сході України, адже всі наявні військово-технічні ресурси були насамперед спрямовані на здійснення захи-
сту територіальної цілісності держави. Однак саме експорт товарів військового призначення дозволяє масшта-
бувати виробництво, підвищувати експертизу працівників військово-оборонного комплексу, створювати нові 
робочі місця.

При дослідженні українського експорту товарів військового призначення за 2013-2019 роки важливим 
є надання повноважень на право здійснювати їх експорт різним суб’єктам господарювання. Загалом в Україні 
виключним повноваженням на право здійснювати експорт та імпорт товарів військового призначення володіє ДК 
«Укрспецекспорт», який включений до складу державного концерну «Укроборонпром».

Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) може надавати повноваження на право здійснювати експорт / імпорт 
товарів військового призначення різним суб’єктам господарювання, виносячи відповідні постанови, однак за 
2013-2015 роки таких прав не було надано жодному суб’єкту господарювання. Три вітчизняні підприємства попе-
редньо володіли правами на експорт товарів військового призначення за цей період. Це ПАТ «АвтоКрАЗ», який 
мав право здійснювати експорт таких товарів із 2007 року до червня 2019 року, ПАТ «Топаз» і ПАТ «Авіакомпа-
нія «Україна-Аероальянс», які отримали дозвіл у 2012 році й мали право здійснювати експорт таких товарів до 
2015 року [10].

Починаючи з 2016 року, спостерігається суттєве пожвавлення щодо надання повноважень на здійснення екс-
порту товарів військового призначення. Згідно аналізу Інституту економічних досліджень і політичних консульта-
цій саме 2016 рік став для України початком поступового економічного відновлення [11]. Попри затяжний зброй-
ний конфлікт на Сході України відбувається поступова інтеграція країни у світовий ринок товарів військового 
призначення. У 2016 році КМУ надав повноваження на здійснення експорту товарів військового призначення 
2 суб’єктам господарювання приватної форми власності: ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському»  (права надані до 
1 січня 2021 року) та ТОВ «КАВОК ЕЙР» (були дійсні до 1 серпня 2018 року). У 2017 році повноваження на право 
здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення було надано ТОВ «Авіакомпанія 
«Меридіан» (до 1 грудня 2019 року), а у 2018 році такі ж повноваження отримали ТОВ «Авіакомпанія «АероВіз» 
(до 1 серпня 2020 року) та ПАТ «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (до 1 вересня 2023 року). Тобто, у 2017-
2018 роках КМУ повноважень на право здійснювати експорт саме товарів військового призначення не надавав, 
але можливим став експорт послуг із авіаперевезень товарів військового призначення.

У 2019 році КМУ право експорту товарів військового призначення отримало 9 суб’єктів господарювання: 
ТОВ «Оборонні технології» (повноваження дійсні до 1 листопада 2023 року); ТОВ «ІнтерПроІнвест», ПАТ «Хол-
дингова компанія «Укрспецтехніка», ТОВ «УКРСПЕЦСИСТЕМС», ПАТ «ФЕД», ТОВ «Радіонікс», ТОВ «Україн-
ська бронетехніка» (до 1 березня 2024 року); ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» і ПАТ «НВО «ПРАК-
ТИКА» (до 1 травня 2024 року) [10].

Згідно статті 23 Закону України «Про рекламу» реклама товарів військового призначення може здійснюва-
тися у відповідних спеціалізованих виданнях щодо зброї або безпосередньо у приміщеннях торговельних закла-
дів (підприємств), які реалізують зброю, або на відповідних виставках (заходах) [12]. Порядок рекламування 
товарів військового призначення встановлюється КМУ. Проаналізуємо результати рекламування товарів військо-
вого призначення на відповідних виставках (заходах) як маркетингового інструменту.

З 2004 року Кабінетом Міністрів України ініційовано проведення міжнародної виставки «Зброя та без-
пека», яка щорічно відбувається у м. Києві. Проведення виставки є не лише демонстрацією військово-технічної 

 
Рис. 4. Динаміка учасників міжнародної виставки «Зброя та безпека»*

* Сформовано на основі даних [13]
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потужності країни, але й реальною частиною маркетингової політики держави щодо збільшення продажу товарів 
військового призначення для внутрішнього ринку, а також зростання їхнього експорту [13]. Кількість і структуру 
учасників виставки за 2013-2019 роки представлено на рис. 4.

Так, згідно опрацьованих даних кількість підприємств-учасників міжнародної виставки збільшувалася із 
2013 по 2017 роки, натомість почала скорочуватися у 2018 році. Із 2019 року знову спостерігаємо зростання 
в частині як кількості підприємств-учасників, так і чисельності іноземних країн. Загалом кількість іноземних 
країн, які брали участь у виставці, зростала упродовж 2013-2019 років і була найбільшою у 2016 році [13].

Динаміка зростання кількості вітчизняних та іноземних учасників виставки «Зброя та безпека» є важливим 
процесом у збільшенні обсягу експорту товарів військового призначення. Частиною маркетингової політики дер-
жави щодо товарів військового призначення також слід вважати участь українських компаній, які займаються 
виробництвом цієї номенклатури товарів, у міжнародних виставках (табл. 1).

Таблиця 1
Участь України у міжнародних виставках товарів військового призначення*

№ Назва виставки Країна проведення Рік проведення виставки
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. FIDAE Чилі Н + Н - Н + Н
2. KADEX Республіка Казахстан Н + Н + Н + Н
3. EUROSATORY Франція Н + Н + Н + Н

4. ADEX Республіка  
Азербайджан Н + Н + Н + Н

5. IDEAS Pakistan Пакистан Н + Н + Н + Н
6. Defense & Security Таїланд + Н + Н + Н +
7. DSA Малайзія Н + Н + Н + Н
8. AIR SHOW CHINA КНР Н + Н + Н + Н
9. IndoDefence Індонезія Н - Н + Н + Н
10. IDEX ОАЕ + Н + Н + Н +
11. IDEF Турецька Республіка + Н + Н + Н +
12. MSPO Польща - + + + + + +
13. Defexpo Індія Н + Н + Н + Н
14. AeroIndia Індія - Н - Н + Н +
15. DIMDEX Катар Н - Н + Н - Н
16. AviationExpoChina КНР + Н - Н + Н -
17. ADAS Філіппіни Н - Н - Н + Н
18. EDEX Єгипет Н Н Н Н Н +
19. SITDEF Перу - Н + Н - Н +
20. DSEi Велика Британія - Н + Н - Н +
21. DSE Vietnam В’єтнам Н Н Н Н Н Н +
22. GulfDefense & Aerospace Кувейт - Н - Н - Н +
23. UMEX ОАЕ Н Н Н - - + -
24. SOFEX Йорданія Н - Н + Н - Н

25. AFRICA AEROSPACE  
AND DEFENCE ПАР Н - Н + Н + Н

26. Salon du Bourget Франція + Н + Н + Н +
27. Dubai Airshow ОАЕ + Н + Н + Н +
28. FARNBOROUGH Airshow Велика Британія Н + Н + Н + Н
29. LAAD Defence & Security Бразилія - Н - Н + Н +
30. LIMA Малайзія - Н - Н + Н +
31. MILEX Білорусь Н + Н Н + Н +

Участь у виставках за рік 6 11 8 13 11 15 14
Н – виставка не проводилася у визначений період; * сформовано авторами на основі даних [14]

Україна як країна-розробник авіаційної та космічної техніки, яка входить у десятку країн світу, що володіють 
повним циклом створення авіаційної техніки, із 2011 року бере участь в одному із найпрестижніших авіасало-
нів у світі ParisAir Show, який проходить у передмісті французької столиці – Ле Бурже. Виставка проводиться 
з 1908 року і посідає перше місце за кількістю учасників та укладених угод. У 2019 році Україну на згаданому 
авіасалоні представляли КБ «Південне» і ДП ВО «Південний машинобудівний завод», ДП «Антонов», АТ «Мотор 
Січ», ДП «Івченко-Прогрес» і ДК «Укроборонпром». 
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Також протягом виставки в Ле Бурже Україна уклала низку угод, що стосуються міжнародного співробіт-
ництва. Зокрема, Україна і Об’єднанні Арабські Емірати домовилися про низку спільних проектів в авіаційній 
сфері, а також про виробництво і постачання техніки для сухопутних військ ОАЕ. КБ «Південне» підписало угоду 
щодо проекту ракети-носія легкого класу «Циклон-1М». ДП «Антонов» провів низку зустрічей із представниками 
європейських компаній, а також із країн Близького Сходу, Південно-Східної Азії з питань розвитку співпраці за 
напрямами модернізації системи підготовки повітря та кондиціонування для літаків Ан-178 та Ан-124; ознайом-
лення з технологіями використання високоточних роботизованих комплексів для складання літаків марки «Ан».

Галузь авіабудування України переживає важкі часи через розрив старих економічних зв’язків, втрату тра-
диційного ринку збуту, відсутність навичок самостійного ведення бізнесу на міжнародному рівні і через брак 
належного державного фінансування. Для відновлення стабільного розвитку галузі та збільшення обсягу вироб-
ництва літаків для внутрішніх потреб і розширення експорту КМУ в червні 2018 року ухвалив «Стратегію відро-
дження вітчизняного авіабудування на період до 2022 року».

Згідно опрацьованої інформації участь України у міжнародних виставках зростає. У динаміці змін слід вра-
ховувати і той фактор, що виставки міжнародного значення найчастіше проводяться один раз на 2 роки, тому 
доцільно порівнювати, наприклад, 2013 рік із 2015 роком, 2016 рік із 2018 роком і так далі. Проводячи аналіз за 
таким принципом, було виявлено, що Україна у 2018 році брала участь у 15 міжнародних виставках товарів вій-
ськового призначення, що є найвищим показником за останні 7 років. Ця динаміка також позитивно впливає на 
експорт товарів військового призначення.

Реклама товарів військового призначення також відбувається у спеціалізованих українських виданнях. 
В Україні існує 6 інформаційних видань військового спрямування («Атлантична панорама», «АрміяInform», «Біла 
книга України», «Крила України», «Морська держава», «Національна оборона»); 1 видання, орієнтоване на роз-
повсюдження в межах АТО («Військовий кур’єр України»); 1 видання, яке представляє українських виробни-
ків озброєння та воєнної техніки на міжнародних заходах військово-технічного характеру (“Ukrainian Defense 
Review”); 4 наукові журнали військового спрямування («Наука і оборона», «Наука і техніка Повітряних Сил 
Збройних Сил України», «Озброєння та військова техніка», «Сторінки воєнної історії України»). Усі ці видання 
поширюють інформацію щодо військово-технічного оснащення ЗСУ і водночас сприяють рекламуванню товарів 
військового призначення.

Важливою проблемою при експорті товарів військового призначення була монополізація ДК «Укроборон-
пром» процесу зовнішнього ціноутворення, згідно якої експортери зобов’язувалися погоджувати свої дії, зокрема 
ціни та маркетингову політику, з державним концерном «Укроборонпром». Це створювало значні бар’єри не лише 
для виходу товарів військового призначення на міжнародний ринок, але й гальмувало процес підвищення їх кон-
курентоспроможності. Однак у квітні 2020 року уряд України значно спростив цей механізм, повністю скасу-
вавши такі погоджувальні дії з ДК «Укроборонпром»[15]. На нашу думку, це важливий і необхідний крок для 
налагодження не лише українського експорту товарів військового призначення, але й для покращення міжнарод-
ного військово-технічного співробітництва України.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Починаючи із 2014 року, 
Україна перебуває у складних воєнно-політичних умовах, а забезпечення та модернізація військової матеріаль-
но-технічної бази Збройних Сил України залишається пріоритетним завданням державної влади. Посилення 
глобалізаційних процесів призводить до того, що складне воєнно-політичне становище в межах однієї держави 
ставить під загрозу воєнну-політичну стабільність цілого світу. Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу 
та значне удосконалення товарів військового призначення посилюють загрозу використання зброї масового ура-
ження, що призведе до непередбачуваних наслідків. Тому розвиток міжнародного військово-технічного співро-
бітництва є гарантією безпеки не лише для певних країн, але й для всього глобалізованого світу.

Водночас експорт товарів військового призначення дозволяє Україні укомплектувати Збройні Сили, адже 
забезпечує державу необхідними фінансовими ресурсами. Експорт також стимулює компанії, що займаються 
виробництвом товарів військового призначення. удосконалювати свою продукцію для конкуренції на міжнарод-
ному ринку. 

Під час дослідження було виявлено, що з 2014 року відбулося значне скорочення обсягу та географії експорту 
товарів військового призначення. Однак держава посилено проводить маркетингову політику для збільшення 
експорту цих товарів. Зокрема, активно розвивається міжнародна виставка «Зброя та безпека», де із 2014 року 
збільшується не лише кількість вітчизняних, але й іноземних учасників. Україна активно бере участь в інозем-
них виставках товарів військового призначення. Так, за 2018 рік вдалося взяти участь у 15 таких виставках. Усе 
це мало б сприяти посиленню військово-технічного співробітництва між Україною та іноземними державами. 
Однак до квітня 2020 року українські виробники товарів військового призначення залишалися залежними від 
ДК «Укроборонпром», з яким мали узгоджувати власну цінову та маркетингову політику. 

Перспективним у подальшому є дослідження динаміки зовнішньоекономічних операцій українських при-
ватних компаній на ринку товарів військового призначення, а також дослідження динаміки з урахуванням нової 
епідемічної ситуації у світі, пов’язаної із COVID-19.
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