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ВІЙСЬКОВА ЕКОНОМІКА АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

MILITARY ECONOMY OF THE AEROSPACE COMPLEX OF UKRAINE 
AS AN OBJECT OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS

У статті надано визначення військової економіки з позицій широкого та вузького підходів. Авіа-
ційно-космічний комплекс визначено підсистемою національної економіки і спільною множиною 
цивільної та військової економіки, у складі якого виділяють авіатранспортний комплекс і аеро-
космічний комплекс. Визначено загальні та спеціальні ефекти їх діяльності, а також особливості 
продукції виробничого сегмента авіаційно-космічного комплексу. Систематизовано стан і пер-
спективи авіаційно-космічного комплексу в інституціональній трансформації військової еконо-
міки. Доведено, що військовий сектор авіабудування має стати рушійною силою розвитку всього 
військово-оборонного комплексу за рахунок масового виробництва техніки нового покоління. 
Обґрунтовано шляхи системного технологічного оновлення військової авіації та протиповітряної 
оборони для зміцнення обороноздатності України. Визначено сильні і слабкі сторони вітчизня-
ного авіаційно-космічного комплексу, а також запропоновано заходи зі зміцнення його конкурен-
тоспроможності.

Ключові слова: військова, національна, економіка, авіаційно-космічний комплекс, об’єкт, 
інституціональні трансформації.
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The article defines the military economy from the standpoint of a broad approach as an institutional 
environment for the functioning of the national economy in martial law, as well as in the narrow sense 
as areas of specific economic relations that ensure national military security, organization and imple-
mentation of military construction, training of military and security structures. to the defense and armed 
defense of the state. It is shown that the military economy and the civilian economy are subsystems of 
the national economy, which intersect in terms of dual-use output. The aerospace complex is defined as 
a subsystem of the national economy and a common set of civil and military economies, which includes 
the air transport complex and the aerospace complex. The general and special effects of their activity, 
as well as the peculiarities of the products of the production segment of the aerospace complex are 
determined. The main directions of development of the industrial aerospace complex are substantiated. 
The significant strategic influence of aerospace technologies on the achievement of Ukraine's military 
security is shown. The state and prospects of the aerospace complex in the institutional transformation 
of the military economy are systematized. It is proved that the military sector of aircraft construction 
should become the driving force of development of the whole military-defense complex due to mass 
production of new generation equipment. Ways of system technological updating of military aviation 
and air defense for strengthening of Ukraine's defense capability are substantiated. The strengths and 
weaknesses of the domestic aerospace complex have been identified, as well as measures to strengthen 
its competitiveness have been proposed: strengthening cooperation with other countries in the field 
of defense industry; licensed production of weapons and military equipment; their purchase or leas-
ing from foreign suppliers; technology transfer; public-private partnership mechanisms; growth of the 
share of private and foreign financial resources in the implementation of aerospace projects.

Key words: military, national, economy, aerospace complex, object, institutional transformations.

Постановка проблеми. В основі інституці-
ональних трансформацій національних еко-
номік лежить парадигма високотехнологіч-
ного розвитку, який приводить до зростання 
продуктивності праці, скорочення матеріало- 
й енергоємності виробництва, його інтенсифі-
кації, зміцнення експортного потенціалу країни 
тощо. Вагоме місце у системі інституціонально-
інноваційних трансформацій національної еко-
номіки посідає авіаційно-космічний комплекс 
(АКК), який є категорією виробничою, економіч-
ною, технічною, військовою тощо. Складність 
політичних і соціально-економічних викликів, 
які стоять перед Україною, потребує уточнення 
його сутності і напрямів державного регулю-
вання. Хмелевська О. О. наголошує на важ-
ливості реалізації бойових (функціональних) 
властивостей АКК, створення і раціонального 
використання матеріальних, трудових, фінан-
сових ресурсів на різних етапах його життєвого 
циклу залежно від рівня військово-економіч-
ної досконалості АКК [1, с. 142]. Дмитрієв А. Г. 
обґрунтовує методичний підхід до тактико-тех-
ніко-економічного обґрунтування обрису пер-
спективних ударних авіаційних комплексів та 
тих, що модернізуються [2, с. 37]. АКК є страте-
гічною галуззю національної економіки, її кри-
тичною інфраструктурою. Як виробнича катего-
рія АКК представлений діяльністю підприємств, 
що здійснюють виробництво авіаційно-косміч-
ної техніки й озброєнь. Вона є складовою регі-
ональних господарських комплексів та націо-
нальної економіки загалом [3, с. 190], оскільки 
Україна є державою, що володіє замкненим 
циклом розробки, випробувань та серій-
ного виробництва ракет, космічних апаратів 

і кораблів, повітряних суден, двигунів і голо-
вних систем літаків тощо. В умовах зовнішніх 
військово-політичних загроз України зростає 
увага до воєнної економіки, її оборонної про-
мисловості, зв’язку з військовою політикою. 
Необхідність уточнення ролі і місця авіаційно-
космічного комплексу у військовому сегменті 
національної економіки, а також визначення 
перспектив зміцнення його оборонної функції 
обумовлюють актуальність статті та її завдання. 

Метою дослідження є визначення осо-
бливостей авіаційно-космічного комплексу, 
які визначають трансформації військового та 
цивільного сегменту національної економіки 
з позицій потреб його регулювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Військова економіка є об’єктивною реаль-
ністю, яка існує в рамках національних еконо-
мік переважної більшості країн світу. Кількісна 
величина та якісні характеристики зазначеного 
сегмента можуть суттєво варіювати під впли-
вом багатьох інституціональних чинників. 

Поняття військової економіки з’явилося ще 
на початку минулого століття під час першої 
світової війни і еволюціонувало разом зі змі-
ною змісту господарських відносин. У XXI сто-
літті розвиток військової економіки у світі 
визначається такими трендами як глобалізація, 
формування військових блоків, існування інду-
стріально-мілітаризованих економік, вплив 
високих технологій, створення новітніх зразків 
озброєння, мілітаризація не лише суші, води, 
повітря, але і космічного простору. Оцінюючи 
вітчизняні ретроспективи, слід зазначити, що 
початком формування військової економіки 
став 2014 рік як реакція на збройну агресію 
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Російської Федерації на Сході України та анек-
сію Криму. 

На нашу думку, військову економіку можна 
трактувати у широкому і вузькому змісті. Від-
повідно до широкого підходу військову еко-
номіку можна визначити як інституціональне 
середовище функціонування національної еко-
номіки в умовах воєнного стану. У Законі Укра-
їни «Про правовий режим воєнного стану» [4] 
виділено такі її особливості: введення трудової 
повинності для працездатних осіб для залу-
чення до виконання суспільно-корисних робіт, 
які не потребують спеціальної професійної під-
готовки; залучення військовими адміністраці-
ями на договірних засадах суб’єктів господа-
рювання до вирішення соціально-економічних 
проблем сіл, селищ, міст, певних територій; 
посилена охорона важливих об’єктів націо-
нальної економіки та об’єктів, які забезпечують 
життєдіяльність населення. 

У вузькому змісті військову економіку про-
понуємо визначити як сферу специфічних 
господарських відносин у рамках провідних 
галузей національної економіки, які забезпе-
чують національну військову безпеку держави, 
організацію та здійснення військового будівни-
цтва, підготовку військових та силових струк-
тур до оборони і збройного захисту держави. 
Погоджуємося з Кравченко В. І., що складо-
вою військової економіки є військові фінанси, 
основною ланкою яких є військовий бюджет. 
В особливий період і у воєнний час військові 
витрати становяться пріоритетом державних 
витрат [5, с. 9]. Прямі витрати військової еконо-
міки відображаються за групою 84.2 «Надання 
державних послуг суспільству в цілому», кла-
сом 84.22 «Діяльність у сфері оборони» (рис. 1). 
Значення військової економіки для національ-
ної безпеки полягає у тому, що вона створює 
матеріально-технічну базу для: здійснення 
оборони держави; збройної боротьби із метою 
захисту політичного і економічного суверені-
тету; вирішення військових конфліктів. 

Авіаційно-космічний комплекс є підсисте-
мою національної економіки і спільною мно-
жиною цивільної та військової економіки. АКК 
є важливою складовою формування військо-
вої безпеки і розвитку оборонного потенціалу, 
у зазначеному контексті вони є підсистемою 
військової економіки, яка поширюється на 
економічне забезпечення військової справи 
(оборона країни, військове будівництво, утри-
мання збройних сил у мирний та військовий 
час), розвиток оборонного потенціалу країни. 
Військова економіка та цивільна економіка – це 
підсистеми національної економіки, які перети-
наються між собою в частині випуску продукції 
подвійного призначення.

З позицій класифікації видів економічної 
діяльності у складі АКК виділяють авіатран-
спортний комплекс (АТК) і аерокосмічний 
комплекс (АЕК). АТК є складною «ергатичною» 
системою, яка перетворює ресурси (трудові, 
матеріальні, фінансові, інформаційні) за допо-
могою специфічних активів (транспортних 
засобів) у системний ефект загального (цивіль-
ного) та спеціального (військового) призна-
чення [6; 7]. Якщо загальним ефектом є забез-
печення функціонування ринку пасажирських 
та вантажних повітряних перевезень, то спеці-
альним – використання повітряних суден (для 
старту балістичних бойових і космічних ракет-
носіїв, для перевезення і висадки десанту, для 
доставки зброї і військової техніки), літаків 
(розвідників, винищувачів, бомбардувальни-
ків), безпілотних авіаційних комплексів. 

Для оцінки системного ефекту функ-
ціонування АТК загального призначення 
використовують такі вимірники: пасажиро-
кілометри – для пасажирських перевезень, 
тоно-кілометри – для вантажних перевезень, 
для спеціального призначення – якість траєк-
торії балістичних і космічних ракет, точність 
десантування особового складу і військової 
техніки тощо. 

АЕК є одним із найбільш високотехноло-
гічних секторів національної економіки, який 
забезпечує її конкурентоспроможність та вироб-
ництво інноваційної продукції, представленої 
космічними системами, ракетно-космічними 
комплексами, космічними приладами і апара-
тами, ракетами-носіями [8, с. 123]. Унікальність 
даної продукції визначається складністю тех-
ніко-технологічних систем, виготовлення яких 
є науко-, капітало-, матеріало- і трудомістким, 
а також потребує висококваліфікованих робо-
чих кадрів, використання обладнання високих 
технологічних укладів, інноваційних техноло-
гій, стендово-випробувальної бази, залучення 
значних фінансових ресурсів, конструктор-
сько-технологічної, виробничо-економічної 
та маркетингової підтримки. У Стратегії воєн-
ної безпеки України [9] зазначається, що без-
пекове середовище у контексті міжнародної 
воєнної безпеки визначається конкуренцією 
країн у сфері космічних, квантових, інформа-
ційних, кібернетичних, гіперзвукових, біологіч-
них, нано- та інших технологій, мілітаризацією 
навколоземного космічного простору. 

Космічні апарати відіграють важливу роль 
у створенні супутникових систем зв’язку 
та забезпечення виконання окремих задач: 
командно-програмних, телеметричних, баліс-
тико-навігаційних; виконання технологічних 
циклів управління ракетно-космічною техні-
кою тощо [10, с. 211]. Космічні технології активно 
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використовуються для проведення військової 
розвідки, для вивчення гуманітарної обста-
новки, для оцінки стану економіки країни або 
регіону у військовий час, коли відсутні досто-
вірні статистичні дані про її функціонування. 
Для цього використовують непрямі методи 
оцінювання, зокрема, аналіз зміни освітле-
ності на досліджуваній території в нічний час на 
основі супутникових знімків [11, с. 43]. Космічні 
супутникові знімки території України вико-

ристовуються для оцінки статистичних даних 
про кількість міського і сільського населення, 
економічної активності регіонів, їх валового 
продукту, розпочинаючи з 1992 року [12, с. 84]. 
Для цього було застосовано дані зйомок ден-
ної і нічної освітленості території з косміч-
ного супутника DMSP/OLS, доповнені даними 
дистанційного зондування землі. Лялько В.І., 
Сахацький О.І., Єлістратова Л.О., Апосто-
лов О.А. висвітлили досвід використання 

Рис. 1. Місце авіаційно-космічного комплексу в системі військової економіки 
Джерело: власна розробка
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Клас 84.22. Діяльність у сфері оборони 
• управління, контроль, нагляд і регулювання 
питань, пов'язаних із національною обороною, а 
також функціонуванням сухопутних, морських, 
повітряних і космічних збройних сил; 
• управління, контроль і забезпечення сил 
цивільної оборони; 
• сприяння в розробленні планів ліквідації 
надзвичайних ситуацій та проведення навчань із 
залученням цивільних установ і населення; 
проведення досліджень і розробок політики 
оборонного характеру й управління відповідними 
ресурсами. 

Національна економіка – система 

Закон України «Про 
правовий режим 
воєнного стану» 

Цивільна економіка 
– підсистема 

Авіаційно-космічний комплекс – підсистема  

Авіатранспортний комплекс Аерокосмічний комплекс 

спеціальне використання: 
 повітряних суден (для старту 
балістичних бойових і 
космічних ракет-носіїв, для 
перевезення і висадки десанту, 
для доставки зброї і військової 
техніки); 
 літаків (розвідників, 
винищувачів, 
бомбардувальників); 
 безпілотних авіаційних 
комплексів 

спеціальне використання: 
 космічних апаратів; 
 сучасних інформаційних та космічних 
технологій, високоточних засобів 
ураження супротивника; 
  систем наземного, морського, 
повітряного базування, протиповітряної 
оборони; 
  космічної техніки військового 
(подвійного) призначення;  
 розширення доступу сил оборони до 
інформації, що надходить від космічних 
систем подвійного призначення.  
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космічних знімків у нічний період для оцінки 
економічної кризи на сході України, у непід-
контрольних районах Донецької та Луганської 
областей [13, с. 52]. Висновки були зроблені 
виходячи з того, що економічна активність 
досліджуваного регіону прямо пропорційна 
рівню нічної освітленості промислово-житло-
вих агломерацій з коефіцієнтом 1. 

Головним напрямком розвитку виробни-
чого АКК є його роздержавлення, реструктури-
зація, реорганізація шляхом злиття і поглинань 
з метою створення потужного корпоративного 
сектору авіа- і космічної промисловості, який 
стимулюватиме економічного зростання та 
зміцнення національної оборони. Глобальною 
метою розвитку виробничого АКК, як кінце-
вого стану, до якого прагне система його дер-
жавного регулювання, є створення передумов 
для зміцнення внутрішньої і зовнішньої конку-
рентоспроможності національної економіки 
та національної безпеки. Для досягнення гло-
бальної мети, необхідно вирішити задачі, які 
можна представити у вигляді дерева цілей на 
різних ієрархічних рівнях і поділити на моне-
тарні та немонетарні. На мікро-рівні суб’єктів 
господарювання авіаційно-космічної про-
мисловості переважають монетарні задачі, 
пов’язані зі збільшенням обсягу продаж, зни-
женням обсягу витрат, отриманням додатних 
фінансових результатів та їх зростанням для 
бездотаційного функціонування та зменшення 
навантаження на бюджетну систему України. 
Задачами мезорівня в частині розвитку АКК є: 
збільшення регіонального валового продукту, 
створення робочих місць, наповнення дохідної 
частини місцевих бюджетів. На макроеконо-
мічному рівні превалюють немонетарні задачі: 
зростання частки ринку авіаційно-космічної 
техніки та озброєнь вітчизняного виробни-
цтва, забезпечення конкурентоспроможності 
АКК, підвищення якості та розширення номен-
клатури його продукції, інтелектуалізація та 
впровадження інноваційних технологій вироб-
ництва. Таким чином, концепція розвитку 
виробничого АКК має ґрунтуватися на іннова-
ційно-інвестиційних засадах, узгодженні кор-
поративних, регіональних, загальнонаціональ-
них задач [14, с. 51]. 

Військовий сектор авіабудування має стати 
рушійною силою розвитку всього військово-
оборонного комплексу. Передові армії світу 
у сучасний період оснащені бойовими літа-
ками-винищувачами, надзвуковими реактив-
ними літаками, які належать до п’ятого поко-
ління і виконують багато функцій: знищення 
авіації противника, наземних та морських 
цілей; ведення повітряної розвідки і повітря-
них боїв [15, с. 189]. Лідером з виробництва 

літаків-винищувачів п’ятого і розробників їх 
шостого покоління є США. Одним із пріоритет-
них завдань зміцнення Військових Сил України 
є створення виробництва повітряних суден вій-
ськової авіації, відновлення її бойової спромож-
ності та нарощування боєздатності за рахунок 
оснащення новими зразками. Перед підрозді-
лами Повітряних сил України стоїть завдання 
інтенсивного навчання льотного й технічного 
складу авіаційних частин для забезпечення їх 
готовності використовувати військові літаки 
нового покоління. 

Для зміцнення обороноздатності України її 
військова авіація потребує швидкого і систем-
ного технологічного оновлення, його можли-
вими варіантами в умовах дефіциту бюджет-
них коштів є такі: розробка і виробництво 
повітряних суден військового призначення 
у кооперації з іншими країнами; їх ліцензійне 
виробництво; закупівля або лізинг у зарубіж-
них постачальників; трансфер технологій; 
механізми державно-приватного партнерства; 
зростання питомої ваги приватних та інозем-
них фінансових ресурсів у реалізації проектів 
оборонно-промислового комплексу.

Створення військової авіації нового поко-
ління потребує докорінної перебудови 
ремонтно-обслуговуючої інфраструктури, 
аеродромів, сервісного обслуговування нових 
літаків, змін у програмах підготовки військових 
льотчиків та техніків. 

Оцінюючи конкурентоспроможність аеро-
космічної галузі України у сфері військової 
економіки, слід зазначити, що вона має досвід 
виробництва стрілецької зброї, модульних 
казарм, безпілотників, надлегких літаків між-
континентальних балістичних ракет, космічних 
ракет-носіїв, комерційних супутників різного 
призначення, космічних апаратів, надання 
пускових послуг за космічними проєктами, 
ремонт та модернізація військової техніки 
тощо. Україна є експортером озброєнь і вій-
ськової техніки такого призначення: військово-
морського, ракетно-космічного, авіаційного, 
ракетно-артилерійського, а також боєприпасів, 
засобів військового зв’язку та проти-повітря-
ної оборони тощо. Попри наявність сильних 
сторін, конкурентоспроможність АKK знижує 
залежність ракетно-космічної промисловості, 
авіа-, двигунобудування, радіоелектроніки від 
імпорту комплектуючих виробів і матеріалів.

Напрямами зміцнення національної безпеки 
у авіаційно-космічній сфері є: використання 
космічних апаратів, сучасних інформаційних 
та космічних технологій, високоточних засобів 
ураження супротивника, безпілотних літальних 
апаратів, систем наземного, морського, пові-
тряного базування, космічної техніки військо-
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вого (подвійного) призначення; оснащення 
необхідними ракетами і боєприпасами; роз-
ширення доступу сил оборони до інформації, 
що надходить від космічних систем подвійного 
призначення. 

Висновки з проведеного дослідження.
1. Надано визначення військової економіки 

як підсистеми національної економіки. Відпо-
відно до широкого підходу військову економіку 
визначено як інституціональне середовище 
функціонування національної економіки в умо-
вах воєнного стану, у вузькому змісті – це сфера 
специфічних господарських відносин у рамках 
провідних галузей національної економіки, які 
забезпечують національну військову безпеку 
держави, організацію та здійснення військового 
будівництва, підготовку військових та силових 
структур до оборони і збройного захисту дер-
жави. Військова економіка та цивільна еконо-
міка – це підсистеми національної економіки, 
які перетинаються між собою в частині випуску 
продукції подвійного призначення. 

2. Авіаційно-космічний комплекс визна-
чено підсистемою національної економіки 
і спільною множиною цивільної та військової 
економіки, у складі якого виділяють авіатран-
спортний комплекс і аерокосмічний комп-
лекс. Визначено загальні та спеціальні ефекти 
їх діяльності, а також особливості продукції 
виробничого сегмента авіаційно-космічного 
комплексу: висока технологічність, унікаль-
ність, науко-, капітало-, матеріало- і трудоміст-
кість. Обґрунтовано головні напрямки розвитку 
виробничого авіаційно-космічного комплексу: 
його роздержавлення, реструктуризація, реор-
ганізація шляхом злиття і поглинань з метою 
створення потужного корпоративного сектору 
авіа- і космічної промисловості, який стимулю-
ватиме економічного зростання та зміцнення 
національної оборони.

3. Доведено значний стратегічний вплив 
авіаційно-космічних технологій на досягнення 
воєнної безпеки України та інституціональні 
трансформації національної економіки. Систе-
матизовано стан і перспективи аерокосмічного 
комплексу у військовій економіці: спеціальне 
використання космічних апаратів, протипо-
вітряна оборона; створення супутникових 
систем зв’язку та забезпечення виконання 
окремих задач: командно-програмних, теле-

метричних, балістико-навігаційних; виконання 
технологічних циклів управління ракетно-
космічною технікою; проведення військової 
розвідки; вивчення гуманітарної обстановки; 
оцінка стану економіки країни або регіону у вій-
ськовий час тощо. Узагальнено роль авіатран-
спортного комплексу у військовій економіці: 
спеціальне використання повітряних суден (для 
старту балістичних бойових і космічних ракет-
носіїв, для перевезення і висадки десанту, для 
доставки зброї і військової техніки); літаків 
(розвідників, винищувачів, бомбардувальни-
ків); безпілотних авіаційних комплексів. 

4. Доведено, що військовий сектор авіабу-
дування має стати рушійною силою розвитку 
всього військово-оборонного комплексу за 
рахунок масового виробництва бойових літа-
ків, надзвукових реактивних літаків, які нале-
жать до п’ятого і шостого покоління. Обґрун-
товано шляхи системного технологічного 
оновлення військової авіації та протиповітря-
ної оборони для зміцнення обороноздатності 
України. 

5. Оцінюючи конкурентоспроможність авіа-
ційно-космічного комплексу України у сфері 
військової економіки, слід зазначити, що він 
має значний досвід і великий потенціал вироб-
ництва широкого арсеналу озброєння і вій-
ськової техніки, у т.ч. призначеного на експорт. 
Попри наявність сильних сторін, конкуренто-
спроможність комплексу знижує залежність 
ракетно-космічної промисловості, авіа-, дви-
гунобудування, радіоелектроніки від імпорту 
комплектуючих виробів і матеріалів. Для зміц-
нення конкурентоспроможності вітчизняного 
авіаційно-космічного комплексу необхідно: 
посилення кооперації з іншими країнами 
у сфері забезпечення оборонної промисло-
вості; ліцензійне виробництво озброєння і вій-
ськової техніки; їх закупівля або лізинг у зару-
біжних постачальників; трансфер технологій; 
механізми державно-приватного партнерства; 
зростання питомої ваги приватних та інозем-
них фінансових ресурсів у реалізації проектів 
авіаційно-космічного комплексу. 

Метою подальшого дослідження є розробка 
пропозицій із удосконалення інституціонально-
економічних механізми державного регулю-
вання оборонної функції авіаційно-космічного 
комплексу України.
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