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Стаття присвячена питанням фінансу-
вання оборонно-промислового комплексу 
України та окремих країн світу. Визначено 
та проаналізовано загальносвітові тен-
денції у сфері військових витрат за даними 
Стокгольмського інституту дослідження 
проблем миру. Акцентовано увагу на краї-
нах, які входять до п’ятірки країн з найбіль-
шими військовими витратами, визначено 
та охарактеризовано тенденції 2019 року. 
Зіставлено обсяги витрат на оборонно-
промисловий комплекс України та країн Цен-
тральної та Східної Європи, а саме Польщі, 
Республіки Білорусь, Азербайджану та Грузії, 
за 2012–2019 роки. Зазначено основні пріо-
ритети фінансування військових витрат 
досліджуваних країн. Проаналізовано показ-
ник витрат на національну оборону до ВВП 
вибраних країн. Визначено особливості роз-
витку їх оборонно-промислового комплексу. 
Сформульовано позитивні й негативні 
наслідки зростання витрат країн світу на 
оборонно-промислову сферу.
Ключові слова: оборонно-промисловий 
комплекс, витрати на оборонно-промисло-
вий комплекс, витрати на національну обо-
рону до ВВП, фінансування, порівняльний 
аналіз.

Статья посвящена вопросам финансиро-
вания оборонно-промышленного комплекса 

Украины и других стран мира. Определены 
и проанализированы общемировые тенден-
ции в сфере военных расходов по данным 
Стокгольмского института исследования 
проблем мира. Акцентировано внимание на 
странах, входящих в пятерку стран с круп-
нейшими военными расходами, выявлены 
и охарактеризованы тенденции 2019 года. 
Сопоставлены объемы расходов на обо-
ронно-промышленный комплекс Украины и 
стран Центральной и Восточной Европы, 
а именно Польши, Республики Беларусь, 
Республики Азербайджан и Грузии, за 2012–
2019 годы. Указаны основные приоритеты 
финансирования военных расходов исследу-
емых стран. Проанализирован показатель 
расходов на национальную оборону к ВВП 
избранных стран. Определены особенности 
развития их оборонно-промышленного ком-
плекса. Сформулированы положительные 
и отрицательные последствия увеличения 
расходов стран мира на оборонно-промыш-
ленную сферу.
Ключевые слова: оборонно-промышлен-
ный комплекс, расходы на оборонно-про- 
мышленный комплекс, расходы на нацио-
нальную оборону к ВВП, финансирование, 
сравнительный анализ.

The article is devoted to the issues of financing the defense-industrial complex of Ukraine and other countries of the world. According to the Stockholm 
International Peace Research Institute, global trends in military spending have been identified and analyzed. According to SIPRI, global military spending 
reached $ 1.92 trillion in 2019, it is the highest figure since 2010, it is 2.2% of world GDP, or $249 per person. The countries that had the largest military 
spending: the United States – $732 billion; China – $261 billion; India – $71.1 billion; Russian Federation – $65.1 billion; Saudi Arabia – $61.9 billion. 
Ukraine ranks 35th in terms of expenditures on defense among the countries studied; in 2019 the expenditures of our country amounted to $5.2 billion 
that is 20.25% more than in 2018. The article provides a comparative analysis of the volume of expenditures on the military-industrial complex of Ukraine 
and the countries of Central and Eastern Europe, namely Poland, the Republic of Belarus, the Republic of Azerbaijan and Georgia for 2012–2019.  
The main priorities of financing the military expenditures of these countries are noted. The indicator of expenditures on national defense to GDP of the 
studied countries is analyzed. There are determined that Azerbaijan is one of the ten countries with a military budget 4% of GDP. Among the countries 
selected for analysis, Poland showed the highest rates of military spending. For several years in a row, this country has exceeded NATO’s minimum 
military budget requirements. In Ukraine for the period from 2012 to 2019, the coefficient of expenditures on the defense industry as a percentage of GDP 
reached its maximum value in 2019 – 3.4%. In the Republic of Belarus, the coefficient of expenditures on defense industry of GDP has a stable dyna-
mics in the range of 1.2–1.3%. In Poland this coefficient is 2.0% of GDP, in Georgia it decreased from 3.1% in 2012 to 2.0% in 2019. The features of the 
development of their military-industrial complex are determined. The article identifies the positive and negative consequences of increasing countries’ 
spending on military-industrial complex.
Key words: defense-industrial complex, defense industry expenditures, expenditures on national defense of GDP, financing, comparative analysis.

Постановка проблеми. Численні конфлікти, 
що спалахують в усіх кінцях світу, втягують у себе 
цілі народи та країни. Військові конфлікти пере-
творились на джерело серйозних загроз як для 
всієї сфери міжнародної безпеки, так і для націо-
нальної безпеки окремих держав, перш за все тих, 
які знаходяться поблизу зон конфліктів. Крім того, 
зростання обсягів фінансування оборонної сфери 
зменшує можливість країн спрямовувати кошти на 
вирішення соціально-економічних, демографічних 
та екологічних проблем.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що 
глобалізація сучасного світу висуває на перший 
план саме проблеми мілітаризації міжнародних 
відносин, створення необхідних гарантій для 
встановлення довгострокового та міцного миру. 
Як показує світова практика, саме фінансування 
національної безпеки та оборони є гарантією укрі-
плення країни, умовою її стабільності та ефектив-
ності економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми національної безпеки та фінансування 
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оборонного комплексу України піднімались у нау-
кових працях фахівців з воєнно-економічної без-
пеки, таких як О.М. Олійник [1], А.Д. Лодзянов [2; 3], 
Р.І. Сапіга [4], В.І. Мунтіян [5], М.М. Єрмошенко [6], 
Г.М. Перепилиця [7].

Постановка завдання. Метою статті є про-
ведення порівняльного аналізу витрат на обо-
ронно-промисловий комплекс України та країн 
Центральної та Східної Європи, а саме Польщі, 
Республіки Білорусь, Азербайджану та Грузії за 
2012–2019 роки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для дослідження використані дані, оприлюднені 
Стокгольмським інститутом дослідження про-
блем миру (Stockholm International Peace Research 
Institute). Саме цей міжнародний аналітичний центр, 
заснований у 1966 році у Стокгольмі (Швеція), спе-
ціалізується на дослідженні збройних конфліктів, 
процесів контролю за озброєнням та роззброєн-
ням країн світу. SIPRI надає дані, власний аналіз та 
рекомендації, засновані на відкритих джерелах [8].

Доцільно як розглянути щорічні військові 
витрати досліджуваних країн за 2012–2019 роки, 
так і проаналізувати обсяг щорічних витрат на 
ОПК відносно ВВП країн.

Як засвідчують дані SIPRI, світові військові 
витрати у 2019 році досягли майже $1,92 трлн., що 
є найбільшим значенням з 2010 року, вони склали 
2,2% світового ВВП, або $249 на людину.

Порівняно з 2018 роком у 2019 році військові 
витрати збільшились на 3,6%. У першу п’ятірку 
країн з найбільшими військовими витратами уві-
йшли США, маючи $732 млрд. (темп приросту 
у 2019 році порівняно з 2018 роком становив 
7,2%); Китай, маючи $261 млрд. (темп приросту у 
2019 році порівняно з 2018 роком становив 2,8%); 
Індія, маючи $71,1 млрд. (темп приросту у 2019 році 
порівняно з 2018 роком становив 7,24%); Російська 
Федерація, маючи $65,1 млрд. (темп приросту у 
2019 році порівняно з 2018 роком становив 6%); 
Саудівська Аравія, маючи $61,9 млрд. (військові 
витрати у 2019 році порівняно з 2018 роком змен-
шились на 16,8%) [8].

Загалом на першу п’ятірку країн припадають 
62% всіх світових військових витрат.

За даними SIPRI слід відзначити, що вперше 
дві країни Азії одночасно потрапили до топ-3 країн 
з найбільшими військовими витратами.

У Європі найбільше зростання військових 
витрат продемонструвала Німеччина (+6% за рік, 
обсяг становить $49,3 млрд.). Німеччина пере-
буває на 7 рядку, поступаючись Франції (обсяг 
становить $50,1 млрд., зменшення на 2,5%) [8].  
На думку наукового співробітника SIPRI Дієго 
Лопеса де Сільви, таке значне зростання витрат 
на ОПК в Німеччині, як і в інших країнах-членах 
НАТО, пов’язане з відчуттям наростаючої загрози 
з боку Російської Федерації.

Досить значне зростання витрат на оборонно-
промисловий комплекс слід відзначити у Великої 
Британії (обсяг становить $48,7 млрд., зниження у 
2019 році порівняно з 2018 роком складає 2,4%), 
Японії (обсяг становить $47,6 млрд., приріст у 
2019 році порівняно з 2018 роком складає 2,2%), 
Південної Кореї (обсяг становить $43,9 млрд., при-
ріст у 2019 році порівняно з 2018 роком складає 
1,8%) [8].

Україна, за оцінками дослідників, за витратами 
на ОПК серед досліджуваних країн світу займає 
35 рядок (роком раніше вона займала 41), вико-
риставши на військові потреби $5,2 млрд., що на 
20,25% більше, ніж у 2018 році. Військові витрати 
склали 3,4% ВВП України, цей показник співстав-
ний з показником США, але нижче, ніж у РФ (3,9%). 
Якщо провести порівняння з 2010 роком, то можна 
зазначити, що військові витрати України зросли на 
132% [9].

На підставі даних SIPRI на рис. 1 представлено 
витрати на ОПК України, Польщі, Республіки Біло-
русь, Азербайджану та Грузії.

Серед вибраних нами для аналізу країн най-
більші показники військових витрат має Польща. 
У 2019 році у Польщі на обслуговування обо-
ронно-промислового комплексу було виділено 
11 903 млн. дол. США. Ця країна вже кілька років 
перевиконує вимогу НАТО щодо мінімального 
рівня військового бюджету, а в наступному році 
планує витратити на армію 2,2% ВВП [10].

Основними напрямами, на які будуть витра-
чені бюджетні кошти, у 2021 році стануть поси-
лення військових частин на сході Польщі, технічна 
модернізація збройних сил, збільшення їх чисель-
ності, а також виконання союзницьких зобов’язань 
у рамках блоку НАТО. Крім того, чимала частина 
оборонних витрат виділена на розвиток військ 
територіальної оборони, підтримання кібернетич-
ної безпеки у військовому відомстві, а також на 
вжиття навчальних заходів на національному та 
міжнародному рівнях.

Для того щоби підготувати обґрунтування для 
постійного підвищення військових витрат, у травні 
2020 року президентом Польщі було затверджено 
нову редакцію Стратегії національної безпеки. 
У документі «найсерйознішою загрозою» для 
республіки абсолютно очікувано була оголошена 
Росія [10].

Динаміка витрат на ОПК України демонструє 
тенденцію до зростання протягом досліджуваного 
періоду. У 2019 році з Держбюджету України на 
військові витрати було виділено 5 229 млн. дол. 
США, що на 62% більше, ніж у 2012 році, а також 
на 20,25% більше, ніж у 2018 році. За інформацією 
Міністерства оборони України, основний пріоритет 
залишається незмінним, отже, ним є відновлення 
й розвиток об’єктів інфраструктури, закупівля, 
модернізація і ремонт озброєння та військової тех-
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ніки (ОВТ), отримання необхідних можливостей, 
що відповідають критеріям членства в НАТО.

Щодо Республіки Азербайджан, то, як можна 
побачити на рис. 1, військові витрати цієї країни з 
2016 по 2019 роки мали тенденцію до зростання, 
хоча порівняно з 2012–2015 роками вони були зна-
чно зменшені. У 2016 році порівняно з 2015 роком 
державні витрати на ОПК зменшились на 66,7%. 
У 2019 році цей показник склав 1 854 млн. дол. 
США.

Показники витрат на оборонно-промисло-
вий комплекс Республіки Білорусь демонстру-
ють стабільний рівень значень, за винятком 
2016–2017 років, коли спостерігається незначне 
зниження військових витрат. У 2019 році країною 
було виділено 780 млн. дол. США, що на 8,3% 
більше, ніж у 2018 році. Оборонно-промисловий 
комплекс Республіки Білорусь є достатньо потуж-
ним передусім через те, що більша його частина 
дісталася країні у спадок від СРСР. Проте слід 
зазначити, що серед виробів білоруських обо-
ронних підприємств, наприклад, у сфері електро-
ніки є декілька унікальних розробок, що не мають 
аналогів у світі, що свідчить про стрімкий розви-
ток білоруського оборонпрому. Російська Федера-
ція довгий час залишалась основним союзником 
Республіки, на якого був орієнтований ОПК Біло-
русії. Білоруські підприємства виробляли майже 
2 тис. різних вузлів та агрегатів для Росії, їхня 
частка становила близько 15% у російському ОВТ. 
Проте, попри всі наявні офіційні домовленості між 
РФ та Республікою Білорусь щодо тісного співро-
бітництва у сфері оборонних технологій, ситуація 
змінилась після початку агресії проти України. 
Росія поступово почала витісняти білоруських 

виробників зі свого ринку з огляду на недоціль-
ність такого стратегічного виробництва в іншій 
країні [11]. Одним із прикладів нової стратегії Росії 
можна назвати відмову Білорусі в продажу сучас-
них російських зразків ОВТ, зокрема ЗРС С-400 та 
ОТРК «Іскандер». Цей факт змусив Білорусь роз-
робити власний ракетний комплекс «Полонез», 
а також провести диференціацію ринків збуту. 
Новим ринком збуту став Китай. За останні п’ять 
років сукупний обіг продукції ОПК між країнами 
зріс удвічі. Безумовно, для Мінська це додаткова 
можливість отримати фінансування в умовах стаг-
нації економіки, а для Пекіна – новий ринок для 
просування своєї продукції та можливість заку-
пити новітні якісні зразки ОВТ в обхід наявних 
обмежень серед деяких країн НАТО [11].

За словами Міністра оборони Грузії, одним 
з пріоритетних напрямів діяльності оборонного 
відомства країни є розвиток військової промис-
ловості. Він також відзначив, що головною ідеєю 
під час формування бюджету є піклування про вій-
ськових, крім того, посилення обороноздатності 
країни загалом. У 2012–2019 роки держвитрати на 
армію в Грузії демонстрували стабільну тенден-
цію з незначними коливаннями. У 2019 році вони 
склали 316 млн. дол. США, що на 0,9% менше, ніж у 
2018 році, але дорівнюють рівню витрат у 2017 році.

Найважливішим показником воєнно-економіч-
ної безпеки країни є рівень витрат на національну 
оборону у відсотках до ВВП. По досліджуваних 
країнах динаміку зазначеного показника наведено 
на рис. 2.

Азербайджан входить до десятки країн, вій-
ськовий бюджет яких складає від 4% та вище до 
ВВП. Азербайджан мав найбільший показник вій-

Рис. 1. Витрати на ОПК за 2012–2019 роки, млн. дол. США

Джерело: побудовано за даними джерела [8]
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ськових витрат у відсотках до ВВП у 2015 році 
(5,5%), проте у 2016 році було зниження на 0,67% 
з показником 3,7%, але у 2019 році він збільшився 
до 4%. В Україні за 2012–2019 роки коефіцієнт 
витрат на ОПК у відсотках до ВВП досягнув свого 
максимального значення у 2019 році на позначці 
3,4%. В Республіці Білорусь цей показник має 
стабільну динаміку на відмітці 1,2–1,3%. Протя-
гом 2012–2020 років Польща збільшила показ-
ник у 2019 році порівняно з 2012 роком на 0,22%. 
У 2019 році він склав 2,0% від ВВП країни. Якщо 
подивитися динаміку цього показника в Грузії у 
взятий нами період, то побачимо, що він знизився 
з 3,1% у 2012 році до 2,0% у 2019 році.

Як ми бачимо, за останні вісім років у світі про-
довжує набирати обертів тенденція щодо наро-
щування країнами світу витрат на озброєння. 
Зростання оборонних бюджетів відбувається, 
незважаючи на загальні заяви про необхідність 
боротьби з кліматичними змінами та бідністю, 
потребу в розробленні нових проривних технологій 
лікування хворіб або виробництві чистої електро-
енергії.

Розвиток оборонно-промислового комплексу 
для країн може виступати цілком ефективним 
інструментом для стимулювання економічного 
зростання та збільшення наукового потенціалу. 
Інвестиції в оборонну галузь, особливо у надсу-
часні її сектори, можуть принести реальні диві-
денди й посилити цивільну частину промисло-
вості. Водночас ні тривалий збройний конфлікт 
(Ізраїль), ні різні обмеження чи санкції (КНР, Біло-
русь, Російська Федерація) не стануть серйозною 
перешкодою, якщо керівництво країни справді має 
політичну волю та бажання [11].

Хоча, на думку представників SIPRI, витрати на 
оборонну галузь досягли свого пику у 2019 році, 

оскільки подальше поширення коронавірусу у світі 
та відповідні заходи країн щодо подолання наслід-
ків епідемії призведуть до масштабних негативних 
економічних наслідків.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження дає змогу стверджувати, що 
останніми роками загальносвітовою тенденцією 
є зростання витрат на оборонно-промисловий 
комплекс. Зазначена тенденція має як позитивні, 
так і негативні наслідки. До позитивних наслідків 
слід віднести підвищення рівня обороноздатності 
країн, розвиток підприємств, які безпосередньо 
входять до складу ОПК, а також пов’язаних з ними 
підприємств цивільних галузей. Серед негативних 
наслідків можна відзначити зростання напруги у 
взаємовідносинах окремих країн та недофінансу-
вання багатьох глобальних проблем.

Наукова новизна дослідження полягає у сис-
тематизації результатів компаративного аналізу 
військових витрат України та країн Центральної 
та Східної Європи. Подальші дослідження будуть 
спрямовані на дослідження факторів, що вплива-
ють на рівень витрат на ОПК.
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Джерело: побудовано за даними джерела [8]
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