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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Світова економіка переживає період швидких і глибоких 

структурних перетворень. Поява глобалізованих систем виробництва та розподілу, які 
поєднують економічних суб’єктів через складний механізм глобального корпоративного 
управління, державного регулювання та нових моделей поділу праці, висуває вимогу 
щодо теоретичного пояснення та емпіричного тестування таких систем. Міжнародні 
виробничі мережі та ланцюги створення вартості за таких умов набули особливого 
значення як концептуальне підґрунтя для розуміння участі компаній, регіонів і держав у 
функціонуванні глобальних ринків. На практиці галузі світової економіки 
характеризуються різним рівнем поширеності міжнародних виробничих мереж. 
Найменша їх кількість функціонує у оборонно-промисловому комплексі. Тому 
дослідження особливостей еволюції міжнародних виробничих мереж, зокрема в 
галузевому розрізі, як домінантної риси світової економіки набуває особливої 
актуальності. 

Значущість і актуальність цієї проблеми для України зумовлена також нагальними 
потребами міжнародної інтеграції вітчизняного оборонного виробництва, пов’язаними з 
подоланням деструктивних процесів у цій сфері, збереженням і розвитком науково-
технічного потенціалу, підвищенням його соціально-економічної ефективності на основі 
найкращих практик індустріально розвинених країн, особливо членів НАТО.  

Питання дослідження теоретичних і методичних аспектів міжнародних 
виробничих мереж досить широко висвітлені в працях зарубіжних вчених П. Атукорала, 
Д. Волтерса, Дж. Гамфрі, М. Грановеттера, Г. Джереффі, С. Дхамі, Д. Ернста, Х. Єонга, 
Дж. Йогансона, М. Каллона, Н. Кое, Дж. Ланкастера, Б. Латоура, Л. Меттссона, 
К. П’єтробеллі, М. Портера, Р. Рабеллотті, Т. Старджеона, Д. Ернста, Дж. Хендерсона та 
ін. Серед українських вчених цими проблемами займалися В. Вергун, І. Гладій, І. Гужва, 
Р. Заблоцька, І. Зварич, О. Каніщенко, Л. Кістерський, Г. Дугінець, Ю. Конрад, 
Є. Крикавський, Л. Кудирко, Т. Мельник, В. Онищенко, Н. Резнікова, А. Рибчук, 
О. Рогач, А. Філіпенко, Н. Черкас, О. Шнирков та ін. 

Незважаючи на значну кількість зарубіжних і вітчизняних робіт з питань 
міжнародних виробничих мереж оборонно-промислового комплексу, ця проблема 
потребує подальшого всебічного аналізу, особливо її інституційні та фінансові аспекти. 
Це зумовило необхідність проведення дисертаційного дослідження, визначило його мету 
і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано згідно з темою наукових досліджень кафедри міжнародного бізнесу 
«Галузеві особливості формування міжнародних бізнес стратегій українських компаній» 
(2016-2020 рр., № 16КФ048-04), яка є складовою наукової теми Інституту міжнародних 
відносин «Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: 
політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти» (2016-2020 роки, № 
16БФ048-01) у межах комплексної наукової програми Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в 
умовах світових процесів глобалізації». Основний внесок автора у дослідження цієї теми 
полягає в аналізі теоретичних і практичних засад функціонування міжнародних 
виробничих мереж в оборонній сфері, оцінюванні інституційних та інноваційних 
параметрів участі в них багатонаціональних підприємств, а також передумов просторової 
та функціональної реконфігурації українських оборонних компаній.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення 
концептуальних засад, інституційних механізмів, інноваційних та інвестиційних 
параметрів функціонування міжнародних виробничих мереж оборонно-промислового 
комплексу індустріально-розвинених країн, а також форм і передумов інтеграції 
українських компаній до них.  

Відповідно до мети сформульовано завдання, що зумовили структуру і логіку 
роботи, а саме:  

 розкрити економічну природу, види та передумови формування міжнародних 
виробничих мереж; 

 здійснити ретроспективний аналіз теоретичних та методологічних засад 
міжнародних виробничих мереж; 

 виявити особливості формування та функціонування міжнародних виробничих 
мереж оборонно-промислових комплексів розвинених країн; 

 дослідити інституційну структуру міжнародних виробничих мереж оборонно-
промислового комплексу; 

  виявити взаємозв’язок інновацій та розвитку міжнародних виробничих мереж 
оборонно-промислового комплексу; 

 дослідити фінансові аспекти функціонування сучасних міжнародних виробничих 
мереж оборонно-промислового комплексу; 

  проаналізувати причини та особливості дезінтеграції оборонно-промислового 
комплексу України з країнами СНД; 

  обґрунтувати форми та передумови інтеграції України у міжнародні виробничі 
мережі оборонно-промислових комплексів розвинених країн; 

 запропонувати шляхи адаптації оборонно-промислового комплексу України до 
виробничих мереж країн НАТО. 

Об’єктом дослідження є закономірності функціонування міжнародних 
виробничих мереж як цілісних інституційно-функціональних систем, що охоплюють 
увесь цикл створення вартості продукту і є невід’ємною  складовою сучасного світового 
господарства.  

Предметом дослідження є особливості та механізми функціонування 
міжнародних виробничих мереж оборонно-промислового комплексу індустріально-
розвинених країн, у тому числі оборонно-промислового комплексу України. 

Методи дослідження. При написанні дисертації використано низку як 
загальнонаукових, так і спеціальних методів пізнання: метод аналізу та синтезу, 
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історичний метод, діалектичний, системний, логічний – для дослідження концептуальних 
підходів до міжнародних виробничих мереж (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); порівняльного 
аналізу – для порівняння теорій, які стали основою сучасних концепцій міжнародних 
виробничих мереж, дослідження інституційних, інноваційних та фінансових аспектів 
механізму міжнародних виробничих мереж (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1–2.3, 3.1–3.3); сучасні 
методи статистичного аналізу, регресійного дослідження – для виявлення причинно-
наслідкового зв’язку між витратами на НДДКР та кількістю патентів, виданих 
багатонаціональним підприємствам в оборонному секторі (підрозділ 2.2); фінансовий 
аналіз – для оцінювання впливу бюджетного фінансування проєктів в оборонній сфері на 
структуру капіталу компаній, вартість його залучення (підрозділ 2.3).  

Інформаційну базу дослідження становлять зарубіжні та вітчизняні наукові 
публікації, монографічні видання, матеріали міжнародних організацій, органів 
державного управління (Державної служби експортного контролю України, 
Укроборонпрому) та недержавних структур, результати наукових досліджень автора, 
експертні оцінки Асоціацій виробників озброєнь, спеціалізованих науково-дослідних 
установ, статистика ОЕСР, SIPRI, CapitalIQ.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в науковому обґрунтуванні 
теоретико-методологічних засад функціонування міжнародних  виробничих мереж 
оборонно-промислового комплексу індустріально розвинених країн, виявленні специфіки 
механізмів їх функціонування, а також обґрунтування напрямів використання потенціалу 
оборонного сектору України в процесі інтеграції в ці мережі.   

Нові та найбільш суттєві наукові положення, що отримані особисто автором і 
виносяться на захист, полягають у такому: 

уперше: 
- здійснено комплексний, поглиблений аналіз механізмів функціонування 
міжнародних виробничих мереж в оборонному секторі індустріально розвинених країн 
як субординованої, ієрархічної та динамічно взаємодіючої сукупності зв’язків і відносин 
між виробниками і споживачами, які охоплюють весь цикл створення вартості продукту. 
Аргументовано, що зазначені механізми складаються із двох взаємопов’язаних 
структурних блоків – інституційного та функціонального. Визначальну роль в 
інституційній структурі цих механізмів відіграють міністерства оборони та різноманітні 
агенції із закупівлі озброєнь, а також багатонаціональні підприємства відповідного 
профілю. Обґрунтовано чотири рівні ієрархії виробничих мереж в оборонному секторі, 
вищий рівень якої становить обмежена кількість великих системних інтеграторів, три 
нижні – мережа середніх і малих компаній. Функціональна складова механізмів 
міжнародних виробничих мереж в оборонному секторі включає організаційно-
технологічні, дослідно-конструкторські, соціально-економічні та фінансові відносини із 
властивою їм природою та структурою, реалізація яких визначає ефективність 
функціонування обороно-промислових комплексів у індустріально розвинених країнах; 

удосконалено: 
 - систему обґрунтування відмінностей у фінансовій звітності та потребах у фінансуванні 
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для компаній, що перебувають на різних рівнях міжнародної виробничої мережі, а також 
низьких вимог багатонаціональних підприємств до операційного фінансування. 
Розраховані відносні фінансові коефіцієнти для компаній-центрів виробничих мереж та їх 
субпідрядників з підсектору виробництва дронів свідчать, що великі компанії, які є 
головними підрядниками уряду, витрачають меншу частку доходу на нові продукти у 
вигляді інвестицій у НДДКР та капітальне обладнання, ніж компанії нижчого рівня). 
Наведені розрахунки підтверджують тезу, що основні підрядники покладаються на 
державні контракти для безпосереднього фінансування розробок нових озброєнь, тоді як 
субпідрядники витрачають на цю діяльність більше власного капіталу. Додатковими 
причинами відмінностей у фінансових показниках компаній, що перебувають на різних 
рівнях мережі, виступають, зокрема, несприятлива макроекономічна конʼюнктура, 
обмеження у кредитних договорах із встановленим максимумом кредитного плеча; 
 -  класифікацію передумов та етапів інтеграції оборонно-промислового комплексу 
України до міжнародних виробничих мереж. Виділено його слабкі та сильні сторони, 
підсектори з потенціалом на міжнародних ринках. Обґрунтовано вигоди від 
затвердження Україною в 2019 р. пакету законів про надання повноважень на імпорт та 
експорт оборонної продукції підприємствам різних форм власності, що ліквідувало 
давню монополію державних спеціальних експортерів, які знаходяться в підпорядкуванні 
«Укроборонпрому». Це дозволило збільшити частку приватних компаній у оборонно-
промисловому секторі. Показано переваги від співпраці оборонних підприємств України 
з Агентством підтримки та закупівель НАТО (NSPA), іншими союзниками; 
- методику оцінювання інноваційних параметрів міжнародних виробничих мереж, 
які в умовах 4-ї Індустріальної революції, формування шостого та сьомого технологічних 
укладів пришвидшують життєвий цикл наукових розробок і підвищують операційну 
гнучкість, що посилює потенціал співпраці між учасниками мережі. Порівнюючи 
індустріально розвиненні країни та інтеграційні об’єднання за абсолютними та 
відносними показниками витрат на НДДКР, наголошено на незмінному технологічному 
лідерстві США в оборонній сфері. Додатково проаналізовано витрати на НДДКР на рівні 
найбільших багатонаціональних компаній аерокосмічної галузі та зроблено висновок, що 
інвестиції в НДДКР стабільно зростають у тих з них, які мають значний невійськовий 
сектор бізнесу. З використанням регресійного аналізу для часових рядів показано 
взаємозв’язок між витратами на НДДКР та кількістю патентів, виданих сімом 
найбільшим міжнародним компаніям оборонного сектору, і зазначено, що на кількість 
патентів позитивно впливають витрати  на НДДКР у поточному році, перша та третя 
лагова змінна витрат, а також третя лагова зміна кількості виданих патентів; 

набули подальшого розвитку: 
- концептуальні засади дослідження міжнародних виробничих мереж. Обґрунтовано, що 
формування концепції міжнародних виробничих мереж досі триває. Виокремлено два 
сучасні підходи до розуміння міжнародних виробничих мереж: управлінську школу Д. 
Ернста та «Манчестерську школу» Дж. Хендерсона. Перша школа стала продовженням 
досліджень глобальних ланцюгів створення вартості, друга – глобальних продуктових 
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ланцюгів. Представники управлінської школи зосереджують увагу на параметрах 
виробництва, асиметрії влади та розповсюдженні знань у межах міжнародних 
виробничих мереж, підвищенні спроможності місцевих постачальників та промислового 
потенціалу країн, що розвиваються. У межах «Манчестерської школи» аналізуються три 
елементи міжнародних виробничих мереж: вартість, влада та вбудованість; 
- обґрунтування необхідності і доцільності здійснення системних, практико-орієнтованих, 
інституційно, організаційно та фінансово забезпечених з боку держави заходів 
інтенсифікації міжнародного співробітництва з індустріально розвиненими країнами 
НАТО з метою мінімізації негативного ефекту від остаточного завершення співпраці та 
розірвання виробничих зв’язків українських компаній з підприємствами ОПК країн СНД 
та прискорення курсу України на євроатлантичну інтеграцію. Такими заходами 
визначені: лібералізація нині чинного порядку передачі до Збройних Сил України товарів 
військового та подвійного призначення; корпоратизація, приватизація державних 
підприємств ОПК України, зміни у системі корпоративного менеджменту; реформування 
системи стандартизації та технічного регулювання у сфері розроблення і виробництва 
оборонної продукції; запровадження пільг щодо податків та обов’язкових платежів 
підприємствам вітчизняного ОПК, які інвестують власні кошти в інноваційний розвиток 
та модернізацію виробництва на основі п’ятого і шостого технологічних укладів; 
- визначення напрямів та інструментів механізму співпраці з НАТО з метою модернізації 
ОПК України згідно зі стандартами цієї організації та пришвидшення інтеграції 
національних оборонних підприємств до міжнародних виробничих мереж, подолання 
асинхронності та фрагментарності у військово-технічному співробітництві України з 
країнами, що є членами Альянсу. Ефективними інструментами такого механізму в 
умовах глобальних викликів і загроз стають новітні інформаційно-комунікаційні 
технології військового спрямування, зокрема цифрові, штучного інтелекту, роботизації, 
полегшення доступу оборонно-безпекових інститутів України до відповідних організацій 
НАТО, у тому числі до Центру інформації та документації НАТО), конвергенція 
військових доктрин України з військовими доктринами НАТО, визнання України  
розширеним партнером, а у перспективі й повноправним членом НАТО, участь 
Збройних Сил України у спільних з країнами НАТО навчаннях, операціях та місіях, 
постійний обмін інформацією та досвідом. 

Практичне значення отриманих результатів. Практична цінність дисертації 
полягає в тому, що розроблені в ній науково-обґрунтовані теоретичні положення, 
методичні підходи, наукові результати, висновки та рекомендації можуть бути 
використані в процесі інтеграції оборонного сектору України до виробничих мереж і 
ланцюгів постачання багатонаціональних підприємств, адаптації державної політики в 
цій сфері відповідно до найкращих міжнародних практик з урахуванням національних 
особливостей. Зокрема, результати дисертаційного дослідження враховано в діяльності 
Асоціації виробників озброєння і військової техніки України  (довідка № 412/20/387 від 
17.12.2020 р.). Практичні рекомендації щодо пошуку можливостей інтеграції України до 
європейських спільних проєктів в сфері керованих роботизованих систем використано в 
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діяльності ТОВ «Конструкторське бюро робототехніки» (довідка № 4/02 від 09.02.2021 
р.), ТОВ «Демінінг Солюшнс» (довідка № 2 від 21.01.2021). 

Основні положення та висновки дисертації враховані у науковій та дослідницькій 
діяльності Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-
міжнародників» (довідка № 28 від 09.02.2021 р.), а також застосовуються в навчальному 
процесі на кафедрі міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 16/02 від 12.02.2021).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним 
науковим дослідженням. Наукові положення, висновки, рекомендації, що викладені в 
дисертації та винесені на захист, отримані автором особисто.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та наукові результати 
дослідження обговорено і схвалено на засіданнях кафедри міжнародного бізнесу 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, а також апробовано на 4 міжнародних та всеукраїнських наукових 
конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції «Шевченківська 
весна 2016» (м. Київ, 5-8 квітня 2016 р.); Міжнародній науково-практичної конференції 
«Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України» (м. Київ, 30 червня 
2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Продуктивна спроможність 
націй: приклад України» (Київ, 29 червня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 
конференції «Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of 
integration of Internet technologies into society» (Стокгольм, Швеція, 09-12 лютого 2021 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 
опубліковано у 10 наукових працях (загальний обсяг 4,84 авт. арк.), з них 6 статей у 
провідних фахових виданнях і збірниках наукових праць, 4 – у матеріалах і тезах 
конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається з переліку умовних скорочень, 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний 
текст становить 197 сторінок, який містить 28 таблиць, 48 рисунків та 3 формули. Список 
використаних джерел налічує 223 позицій на 21 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено ступінь її наукової 
розробки, зазначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 
визначено мету та завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову 
новизну та практичне значення отриманих результатів, надано відомості про їх апробацію 
та впровадження, особистий внесок здобувача. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 
міжнародних виробничих мереж» розкрито економічну природу, види та передумови 
формування міжнародних виробничих мереж (МВМ), проаналізовано їх концептуальні 
засади, а також особливості формування та функціонування МВМ оборонно-
промислового комплексу розвинених країн.  
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МВМ розглядаються як багаторівнева система різноманітних суб’єктів, які 
розміщують ресурси в ланцюгах створення вартості з метою виробництва і постачання 
товарів і послуг на міжнародні ринки. Таке трактування підкреслює три головні 
характеристики сучасних МВМ, які відрізняють їх від глобальних продуктових ланцюгів 
і глобальних ланцюгів доданої вартості, зокрема: глобальну просторову конфігурацію 
(МВМ використовують переваги розташування різних країн для найефективнішого 
розподілу ресурсів, поділу праці за ланцюгами створення вартості та їх інтеграції задля 
досягнення максимальної загальної ефективності на усіх рівнях функціонування); 
інтеграцію діяльності з доданою вартістю (МВМ функціонують на засадах інтеграції 
окремих суб’єктів і поділу праці у всіх частинах ланцюга доданої вартості); 
різноманітність учасників мережі (учасники мережі перебувають на різних ієрархічних 
рівнях, в центрі знаходяться компанії-лідери, розподіл їх влади є асиметричним, вони 
неоднорідні).  

Виокремлено теорії, які в різні періоди пояснювали МВМ. На початковому етапі 
розвитку МВМ їхні особливості пояснювалися міжнародним поділом праці, на якому 
ґрунтувалася низка теорій міжнародної торгівлі. З еволюцією МВМ постулати цих теорій 
виявилися недостатніми для пояснення тогочасних змін у світовій виробничій системі та 
їх рушійних сил. Це дало поштовх створенню нової теоретичної бази. Починаючи з 1980-
х рр. на базі теорії поділу праці було створено багато нових теорій: ланцюгів створення 
вартості, ланцюгів доданої вартості, мереж та вбудованості, а також акторно-мережеву 
теорію, глобальних товарних ланцюгів та глобальних ланцюгів створення вартості.  

Рис. 1. Система теорій міжнародних виробничих мереж 
Джерело: розроблено автором  
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Обґрунтовано місце групи теорій багатонаціональних підприємств (БНП) та 
найновіших теорій торгівлі для розвитку інструментарію аналізу МВМ на рівні окремих 
компаній. Група теорій БНП дозволяє пояснити: появу та еволюцію МВМ; 
характеристику учасників мережі та їх взаємовідносини; внутрішній механізм та умови 
інтегрованого розширення БНП; операційний механізм і динамічне управління мережею; 
просторові характеристики мережі та її взаємозв’язки з регіональною економікою, 
масштабом та формою МВМ. Найновіші теорії торгівлі повністю узгоджуються з 
дослідженнями МВМ на рівні фірми і можуть пояснити неоднорідність та асиметрію 
потужностей фірм у МВМ, а також різницю в продуктивності фірм. Окрім того, вони 
дають можливість аналізувати вплив організаційної форми фірм на міжнародну торгівлю 
та МВМ, особливості та причини міжнародної торгівлі в межах БНП.  

Згадані групи теорій лягли в основу сучасних двох концепцій МВМ: управлінської 
школи Д. Ернста та «Манчестерської школи» Дж. Хендерсона. Група дослідників на чолі 
з Дітером Ернстом пішла шляхом досліджень глобальних ланцюгів створення вартості. 
Вони зосереджують увагу на дослідженнях обсягу виробництва, асиметрії влади та 
розповсюдженні знань у межах МВМ, а також на підвищенні спроможності місцевих 
постачальників та промислового потенціалу країн, що розвиваються. Джефрі Хендерсон 
на основі дослідження глобальних товарних ланцюгів указав на три елементи МВМ: 
вартість, влада і вбудованість. Останній підхід дозволяє краще пояснити нові зміни форм 
міжнародного виробництва та забезпечує достатню аналітичну базу для досліджень 
глобалізації, промислового та просторового розвитку. 

У другому розділі «Механізми функціонування міжнародних виробничих 
мереж оборонно-промислового комплексу розвинених країн» досліджено 
інституційну структуру механізмів МВМ ОПК, інноваційні параметри розвитку МВМ, 
емпірично оцінено взаємозв’язок між витратами на НДДКР та кількістю патентів, 
виданих сімом найбільшим міжнародним компаніям оборонного сектору,  детально 
проаналізовано фінансові аспекти функціонування МВМ.  

Виявлено, що ОПК у порівнянні з іншими галузями промисловості зазнав менш 
радикального впливу лібералізації та глобалізації, підтвердженням чого є майже 
незмінний список національних оборонних компаній (центрів МВМ), які підтримуються 
національними урядами. Оборонне виробництво та закупівля зброї безпосередньо 
пов’язані з характером політичних процесів і системою управління в країнах. Також для 
галузей ОПК характерним є високий рівень регулювання і монопсонія, де ключову роль 
відіграють уряди, які є для них єдиним замовником, інвестором (у тому числі в НДДКР) 
технічним і нормативно-правовим регулятором. На відміну від традиційних товарних 
ринків, нова продукція в галузях ОПК розробляється лише під конкретний попит урядів. 

Визначено інституційний порядок МВМ ОПК на основі аналізу особливостей їх 
еволюції та функціонування. Значну роль у цьому механізмі відведено урядовим 
структурам, зокрема міністерству оборони та агенції із закупівель озброєнь, які існують в 
усіх розвинених країнах, а також центрам МВМ – БНП, які в межах власного 
технологічного та виробничого потенціалу забезпечують внутрішній ринок, а також 
займаються експортом (за умови відповідної ліцензії).  
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Виявлено, що впродовж останнього десятиліття на характер діяльності 
національних ОПК, окрім законодавства, впливали також глобальні лідери цього сектору. 
Відбувається зближення стратегій компаній на міжнародних ринках, чому також сприяє 
монопсонічний характер ринку продукції ОПК, на якому домінують державні структури, 
які іноді висувають попит на однотипну продукцію.  

ОПК розвинених країн характеризуються різноманітністю МВМ. Багато 
оборонних компаній-субпідрядників є учасниками одночасно декількох мереж з різними 
великими оборонними компаніями (центрами МВМ). МВМ може різнитися залежно від 
сектору ОПК. Аерокосмічна та електронна промисловість, як правило, мають більш 
глобалізовані ланцюги постачання, тоді як виробництво озброєнь для військово-
морського флоту та сухопутних військ локалізовано здебільшого всередині національних 
кордонів. Така відмінність визначається масштабами і технологічною складністю 
оборонних програм у названих секторах.    

 

Рис. 2. Ієрархічна структура МВМ ОПК 
Джерело: розроблено автором  

 
Доведено, що структура МВМ є пірамідальною – з обмеженою кількістю великих 

системних інтеграторів, або «виробників оригінального обладнання», вгорі та 
розгалуженою мережею поставок з декількома ярусами, що складаються із середніх та 
малих компаній. Виробники оригінального обладнання інтегрують компоненти та 
підсистеми, що виробляються підрядниками. Вони є лідерами галузі та забезпечують 
дієздатність національних оборонних систем у цілому, а також виступають у ролі 
головних підрядників для урядів. Детально проаналізовано тенденції розвитку відносин 
між центрами та субпідрядниками в МВМ. Показано, що міністерства оборони почали 
частіше використовувати «партнерські контракти», тобто контракти з одним головним 
підрядником, який потім несе повну відповідальність за розроблення та постачання 
обладнання відповідно до попередньо визначених термінів, витрат і технічних умов. З 
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іншого боку, діяльність субпідрядників ґрунтується на концепції «партнера з розподілом 
ризику», згідно з якою витрати на розроблення нових систем або обладнання 
розподіляються між головним підрядником та його партнерами. Згідно з цією 
концепцією, системні інтегратори делегують відповідальність за концептуалізацію, 
проєктування, розроблення та виробництво нової системи компаніям нижчого рівня. 

Продемонстровано роль міжнародного та державного контролю за озброєннями 
як складової інституційного механізму функціонування глобального ринку озброєнь і 
МВМ. Заходи контролю над озброєннями спрямовані на мінімізацію витрат і 
пошкоджень від їх використання, запобігання гонці озброєнь та підтримання статус-кво. 
Сучасні стратегії контролю над озброєннями охоплюють три основні сфери: заборона та 
обмеження певної зброї, наприклад заборона наземних мін та касетних боєприпасів; 
запобігання придбанню зброї масового знищення, включаючи Договір про всебічну 
заборону випробувань та Конвенцію про хімічну зброю; та контроль за передачею зброї, 
здійснюваний черед такі механізми, як Договір про торгівлю зброєю. Обґрунтовано, що 
двома механізмами формування та функціонування сучасних МВМ є офсетні угоди, які 
можна назвати окремим видом мереж, якщо вони передбачають участь іноземних 
компаній або дочірніх структур іноземних компаній, а також різні форми консолідації цієї 
галузі, передусім злиття та поглинання та стратегічні альянси (рис. 3). 

 
Рис. 3. МВМ у сфері виробництва ракет та двигунів 

Джерело: розроблено автором 
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Виявлено, що нові технології прискорюють інновації і водночас  усувають певні 
бар’єри для виходу на ринки оборонної продукції. Завдяки значним оборонним витратам 
ОПК розвинених країн продовжують траєкторію зростання. На сьогодні для БНП ОПК 
особливої актуальності набуває пришвидшення життєвого циклу розроблення та 
підвищення гнучкості роботи з метою скорочення витрат та часу виведення на ринок 
нової продукції водночас із посиленням потенціалу співпраці з іншими учасниками 
оборонного сектору. 

 Ретроспективний аналіз комерціалізації нових технологій виявив, що перед 
Другою світовою війною нова продукція ОПК вироблялась здебільшого на основі 
комерційних технологічних інновацій, а після її початку – на основі НДДКР суто 
війського призначення. Проте з появою таких технологій, як штучний інтелект, 
доповнена та віртуальна реальність та Інтернет речей, ОПК може повернутися до 
історичної моделі – від комерційної сфери до військової. Темпи розвитку зазначених 
технологій перевищують здатність ОПК щодо їх освоєння, а це означає можливість 
підвищення ефективності галузі шляхом їх адаптації для військових цілей.  

Проаналізовано динаміку державного фінансування НДДКР у сфері ОПК 
розвинених країн. У 2019 р. державні витрати США на НДДКП в оборонній сфері 
перевищили 69 млрд дол., що в 19,24 раза більше від наступної за цим показником країни 
– Південної Кореї. Державні витрати США на НДДКР в цій сфері були в 5 разів вище, 
ніж сукупні витрати інших країн вибірки (табл. 1).  

Таблиця 1 
10 країн з найбільшими витратами на НДДКР в ОПК, 2019 р. (млн дол) 

Країна Розмір витрат 
США 69037 
Південна Корея 3586,41 
Німеччина 2006,37 
Великобританія 1965,001 
Туреччина 1518,085 
Японія 1271,21 
Франція 1269,7 
Тайвань 851,538 
Австралія 342,631 
Польща 201,134 
Решта країн 1032,071 
Загалом ОЕСР 83081,15 

Джерело: розраховано за даними ОЕСР 
 Виявлено, що аерокосмічна галузь є одним із лідерів за витратами на НДДКР. 

Впродовж 2017–2019 рр. вони зросли з 29,8 до 32 млрд дол. Найбільші витрати на 
НДДКР мають компанії Boeing (3,18 млрд дол), BAE System (1,55 млрд дол) та Lockheed 
Martin (1,49 млрд дол). Витрати компанії  Raytheon Nothop Group у 2019 р. склали менше 
1 млрд дол. 

Проаналізовано вплив витрат на НДДКР на кількість виданих патентів для семи 
найбільших компаній аерокосмічної галузі (Boeing, Airbus, BAE Systems, Honeywell 
International, Raytheon, Thales, Lockheed Martin) з використання економетричного аналізу 
часових рядів. Результати подано нижче: 
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Yt = 0,270*Xt + 0,109*Xt-1 + 0,0452*Xt-3 + 0,147*Yt-3                  (1) 
                                                       (0,0167)              (0,0147)                (0,0237)             (0,0678) 

T = 67, R2 = 0,934 (стандартні похибки у дужках) 
де, Yt – кількість патентів, отриманих компаніями, Xt – витрати компаній на НДДКР. 

Отже, кількість зареєстрованих патентів прямо залежить від витрат на НДДКР в 
тому ж році, в (t-1) (t-3) роках, а також від кількості патентів в (t-3) році.) 

Доведено, що врахування специфіки фінансових процесів дозволяє успішно 
координувати потоки товарів, послуг і коштів між окремими елементами МВМ. 
Узагальнено схему генерування та розподілу фінансових потоків у оборонній сфері. 
Найчастіше розробки нових продуктів у цьому секторі є наслідком попиту та відповідних 
замовлень. Оскільки головними замовниками ОПК є уряди, оборонні компанії формують 
значну частину своїх доходів за рахунок державного фінансування після тендерів, які 
мають особливості на рівні країн, але в цілому забезпечують БНП (головним 
підрядникам) постійні фінансові надходження. 

Проаналізовано головні фінансові показники ОПК на основі даних 300 найбільших 
компаній, а також деякі показники окремих компаній. Аналіз показав, що у 2020 р. в 
найбільших компаніях зі списку не спостерігався прямий зв’язок між капіталізацією та 
доходом. Найбільший доход мали Lockheed Martin Corporation та Airbus SE, найвищу 
капіталізацію – The Boeing Company та Raytheon Technologies Corporation. Виявлено, що 
фінансові показники сектору ОПК демонстрували зростання до 2019 р., потім – 
зменшення, що було зумовлено проблемами з постачанням складових внаслідок 
локдауну. Винятком є лише група показників, що характеризують маржинальність. 
Динаміка сукупного доходу була низхідною до 2019 р., але демонструвала зростання в 
2020 р.   

Доступ компаній ОПК до фінансування в межах МВМ варіюється в залежності від 
характеристик окремих компаній: розмір (великі компанії мають кращий доступ до 
ринків капіталу), форма власності (державні компанії мають ширший доступ до ринків 
капіталу) та особливості оплати між замовниками та постачальниками. Найбільші 
компанії ОПК отримують вигоду від наявності контрактного фінансування та прямих 
державних інвестицій у продукцію військового призначення. Субпідрядники верхнього 
рівня, як комерційні компанії, більшу частину своїх потреб у капіталі фінансують за 
рахунок нерозподіленого прибутку та ринків капіталу. Субпідрядники фінансують 
операції за рахунок поєднання авансових платежів від основних підрядників та 
внутрішніх грошових потоків. На рівні основних підрядників існує практика отримання 
від уряду авансового фінансування за контрактом. Однак такі механізми фінансування 
створюють адміністративні проблеми для основних підрядників і відтак є джерелом 
фінансових ризиків. 

Аналіз практики функціонування найбільших компаній ОПК свідчить, що 
фінансування субпідрядників (наприклад, поетапне фінансування за контрактом або 
фінансування інвестицій в обладнання) використовується лише тоді, коли головний 
підрядник отримує перевагу від того, що товар з високим попитом наявний лише у 
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невеликого, недокапіталізованого постачальника або коли постачальник «критичної» 
продукції має фінансові негаразди. 

У третьому розділі «Взаємодія виробничих мереж України з розвиненими 
країнами в оборонно-промисловій сфері» проаналізовано особливості дезінтеграції 
ОПК України з країнами СНД, визначено передумови та форми інтеграції України у 
МВМ ОПК розвинених країн, обґрунтовано напрями адаптації ОПК України до 
виробничих мереж країн НАТО. 

Проаналізовано товарну та географічну структуру українського експорту 
озброєнь. Виявлено зменшення частки України на міжнародних ринках озброєнь. 
Причинами її зниження є: пошук можливостей для імпортозаміщення деталей 
російського виробництва; переорієнтація з російського ринку на інші ринки; 
переорієнтація виробництва на потреби Збройних Сил України. Помітно скорочується 
номенклатура українського експорту озброєнь. 

Досліджено особливості участі українського ОПК у спільних військових проєктах 
з країнами СНД. На момент отримання незалежності частка України в ОПК країн СНД 
становила 30%, що складало 750 заводів, 140 науково-технічних організацій із загальною 
чисельністю персоналу 1,5 млн осіб. У рамках СНД Україна активно співпрацювала у 
військовій сфері з Росією, Білоруссю, Азербайджаном та Казахстаном. До 2014 р. з Росії 
вітчизняний ОПК отримував у середньому замовлень на суму близько 5 млрд дол. на рік. 
Кооперація охоплювала космічну галузь, виробництво спеціалізованої електроніки, 
авіаційних компонентів і танкобудування. Військово-технічне співробітництво з Росією 
було припинено відразу після початку військових дій на сході України. Після 2014 р. 
значно розширилася військова співпраця з Білоруссю. Це передусім стосується 
авіапалива, двигунів для військової техніки та акумуляторів, шасі.  

Визначено передумови дезінтеграції у військовій сфері з країнами СНД: 
конкуренція на однакових географічних ринках військової продукції, яка 
характеризується високим рівнем взаємозамінності; різниця у векторах інтеграції у 
міжнародне політичне та економічне середовище, наслідком чого стала військова агресія 
Росії проти України; необхідність співпраці з передовими компаніями для забезпечення 
технологічної модернізації вітчизняного ОПК. 

Проаналізовано перешкоди подальшому розвитку виробництва озброєнь і 
військової техніки в Україні: відсутність ефективної інноваційної системи внаслідок 
стримування розвитку інноваційного підприємництва; низький рівень залучення ресурсів 
приватного бізнесу в НДДКР та недостатність розвитку венчурного підприємництва; 
різке згортання фундаментальних досліджень, зникнення відомих у світі науково-
дослідних і дослідно-конструкторських колективів; брак кваліфікованих кадрів.  

Оцінено потенціал ОПК України в організації виробництва багатофункціональних 
ракетних комплексів, корветів (у кооперації з міжнародними компаніями), систем і 
засобів ППО і ПРО, бойових літаків та гвинтокрилів, літаків військово-транспортної 
авіації, бронетанкової техніки, танкових двигунів, газотурбінних двигунів для кораблів, 
переносних зенітних ракетних комплексів, керованих ракет класів «повітря-повітря» і 
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«повітря-земля», реактивних комплексів залпового вогню, окремих видів артилерійсько-
стрілецького озброєння, засобів звуко- і радіотехнічної, оптичної, акустичної розвідки, 
радіорозвідки і радіоподавлення; авіаційних засобів навігації, тощо. 

Запропоновано напрями організаційної модернізації ОПК України: оптимізація 
ціноутворення на продукцію оборонного призначення, що сприятиме встановленню 
фінансового компромісу між інтересами держзамовника та підприємствами ОПК 
України: нормативно-правова лібералізація порядку виходу на експортні ринки 
підприємств, які безпосередньо виготовляють продукцію військового або подвійного 
призначення; усунення факторів монополізації, які обмежують конкуренцію в галузі та 
створюють корупційні ризики. 

Проаналізовано складові реформування Укроборонпрому та сфери експортного 
контролю як головні передумови ефективного включення українського ОПК до МВМ. 
На 2021 рік заплановано реформу ДК «Укроборонпром», який нині є квазі-міністерством. 
Концерн об’єднує близько 100 активів у різних секторах промисловості. При цьому він не 
має повноважень щодо керівництва та реформування цих підприємств, що є дуже 
важливим в умовах конкуренції на світовому ринку. Головним наслідком корпоратизації 
«Укроборонпрому» в контексті входження в МВМ є те, що його підприємства зможуть 
створювати спільні підприємства з українськими та іноземними партнерами. Показовим є 
плани КБ «Антонов» щодо співпраці з компанію Boeing. Існує потенціал виробництва 
лінійки винищувачів. Для цього буде створено спільне підприємство, в якому компанія 
Boeing передасть частину продукції або технологію, а кінцевий продукт 
створюватиметься на технологічні базі, наявній в Україні.  

Виділено форми співпраці українського ОПК з МВМ: формування спільних 
виробничих підприємств; субпідряд з іноземними компаніями; продаж часток в окремих 
українських оборонних компаніях; концесійні угоди з оборонними підприємствами; 
оренда майстерень та інфраструктури підприємств ОПК України на термін до 49 років; 
створення консорціумів в складі кількох підприємств оборонної промисловості.  

Проаналізовано перспективи співпраці України з країнами НАТО, ЄС, , а також 
військово-технічне співробітництво між Україною та Китаєм, яке має довгу історію, але 
обережний характер, що зумовлено відповідною політикою останнього.  

 
ВИСНОВКИ 

Дослідження теоретико-методологічних засад міжнародних виробничих мереж, 
особливостей їх інституційних механізмів, інноваційних та інвестиційних параметрів, а 
також форм та передумов взаємодії українського ОПК з ними дали змогу зробити низку 
найбільш важливих висновків та узагальнень. 

1. Сучасне міжнародне виробництво характеризується чисельною кількістю 
учасників та коопераційністю процесу, який організовується з єдиного центру, об’єднує 
цілу низку країн і регіонів, підприємств, охоплює велику кількість персоналу. МВМ – це 
багаторівнева система різноманітних суб’єктів, які розміщують ресурси в ланцюгах 
створення вартості з метою виробництва і постачання товарів і послуг на міжнародні 
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ринки; МВМ – це багаторівнева система різноманітних суб’єктів, які займаються 
виробництвом і постачанням товарів і послуг на міжнародні ринки шляхом розміщення 
ресурсів у ланцюгах створення вартості. Таке тлумачення підкреслює низку 
характеристик МВМ: глобальну просторову конфігурацію, інтеграцію діяльності з 
доданою вартістю, різноманітність учасників мережі. МВМ пройшли три стадії 
становлення та розвитку. Пeрша стадія – початкова інтeрнаціоналізація виробництва на 
базі вeртикальної інтeґрації компаній. Друга стадія – становлeння багаторівнeвої систeми 
eкономічних зв’язків між учасниками МВМ. Вона характeризується більш широкою 
формою інтeрнаціоналізації виробництва – транснаціоналізацією, що передбачає 

зростання кількості й активності БНП, об’єднання їх у мережі. Трeтя стадія – розвиток 
МВМ на базі інтeґрованих ланцюгів створeння вартості.  

2. Концепція МВМ ґрунтується на багатьох теоріях: ланцюгів створення 
вартості, доданої вартості, мережі та вбудованості, акторно-мережевій теорії, глобальних 
товарних ланцюгів та глобальних ланцюгів створення вартості. Також важливе значення 
для дослідження МВМ мали теорії БНП та найновіші теорії міжнародної торгівлі. Процес 
формування концепції МВМ триває дотепер, оскільки постійно еволюціонують самі 
виробничі мережі. Нині виділяються два паралельні підходи до розуміння МВМ: один 
розвинений школою управління Дітером Ернстом, а інший – Джеффрі Хендерсоном з 
Університету Манчестера. У межах першої концепції МВМ аналізуються три основні 
характеристики МВМ: масштаб, асиметрія та дифузія знань. У межах другої – вартість, 
влада та вбудованість.  

3. ОПК є менш глобалізованим порівняно з іншими галузями промисловості, що 
підтверджується майже незмінним списком національних оборонних компаній, які 
підтримуються урядами. Оборонне виробництво та закупівля зброї безпосередньо 
пов’язані з характером політичних процесів і системою управління в країнах. Також для 
галузей ОПК характерним є високий рівень регулювання і монопсонія, де ключову роль 
відіграють уряди, які є для них єдиним замовником, інвестором (у тому числі в НДДКР) 
технічним і нормативно-правовим регулятором. На відміну від традиційних товарних 
ринків, нова продукція в галузях ОПК розробляється під конкретний попит урядів.) 

4. МВМ в оборонній сфері різняться залежно від сектору. Аерокосмічна та 
електронна промисловість мають більш глобалізовані ланцюги постачання, тоді як 
виробництво озброєнь для військово-морського флоту та сухопутних військ локалізовано 
здебільшого всередині національних кордонів. Така відмінність визначається 
масштабами і технологічною складністю оборонних програм у названих секторах. Як 
правило, структура МВМ нагадує піраміду з обмеженою кількістю великих системних 
інтеграторів, або «виробників оригінального обладнання», вгорі та розгалуженою 
мережею поставок з декількома ярусами, що складаються із середніх і малих компаній. 
Виробники оригінального обладнання інтегрують компоненти та підсистеми, що 
виробляються підрядниками. Вони є лідерами галузі та забезпечують функціонування 
системи ОПК в цілому, а також виступають в ролі головних підрядників для урядів.  

5. Центри МВМ – це БНП, а в багатьох випадках і найбільші національні 
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компанії ОПК, які взаємодіють з органами державних закупівель у сфері оборони або з 
такими закупівельними організаціями, як OCCAR та агентства НАТО. Ці основні 
підрядники працюють разом із постачальниками нижчого рівня у складних ланцюгах 
поставок для виробництва конкретної оборонної продукції. Така МВМ може включати 
декілька сотень компаній. Підрядники першого рівня виробляють повні підсистеми або 
основні компоненти. Підрядники другого рівня виробляють комплектуючі та надають 
послуги. Це зазвичай малі та середні підприємства або дочірні компанії основних 
виробників ОПК (основні підрядники та субпідрядники), які часто виробляють товари 
або послуги подвійного використання. Ці компанії не завжди входять до списку 
виробників військового обладнання, оскільки вони працюють на межі оборонного 
сектору. Підрядники третього рівня є постачальниками товарів або послуг загального 
призначення. Цей рівень також включає всіх постачальників послуг «загальної 
економічної інфраструктури» (транспортна мережа та послуги, зв’язок, зовнішнє 
навчання тощо).  

6. Важливою складовою інституційного механізму функціонування 
глобального ринку озброєнь та глобальних виробничих ланцюгів є практика 
міжнародного та державного контролю за озброєннями. Експорт військової техніки 
завжди підпадає під обмеження, визначені урядом країни, в якій знаходиться компанія. 
Основна мета цих обмежень – забезпечити оперативну перевагу національних збройних 
сил над потенційними супротивниками та узгодити військовий експорт компанії із 
зовнішньою політикою країни її розташування. Двома іншими важливими механізмами 
формування та функціонування сучасних МВМ є офсетні угоди, які є своєрідним видом 
мереж, що передбачають участь іноземних компаній або дочірніх структур іноземних 
компаній, а також різні форми консолідації цієї галузі, насамперед злиття і поглинання та 
стратегічні альянси. Офсетні угоди – це домовленості, при яких уряд країни-імпортера 
зобов’язує компанію-постачальника країни-експортера реінвестувати певну частку 
контракту в країну-імпортера. Це може бути здійснено за допомогою проєктів, 
пов’язаних з обороною, наприклад за допомогою субконтракту, або через не пов’язане з 
ОПК підприємство, наприклад шляхом купівлі товарів чи послуг. Сучасні офсетні 
договори в ОПК характеризуються збільшенням їх частки у початковому контракті. Нині 
близько 130 країн використовують такий механізм. Суттєвого впливу на МВМ в 
оборонному секторі мали процеси міжнародної концентрації капіталу. За останні роки 
оборонний сектор, як і багато інших галузей промисловості, зазнав численних злиттів і 
поглинань.  

7. Нові технології усувають цілу низку бар’єрів для виходу на ринки оборонної 
продукції. Завдяки значним оборонним витратам ОПК розвинених країн продовжують 
траєкторію зростання. На сьогодні для БНП ОПК особливої актуальності набуває 
пришвидшення життєвого циклу розробок та підвищення гнучкості роботи з метою 
скорочення витрат і часу на виведення на ринок нової продукції водночас із посиленням 
потенціалу співпраці з іншими учасниками сектору. Науково-дослідні роботи у 
розвинених економіках створили базу для нових і вдосконалених технологій, які мають 
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широкий спектр застосувань. США є абсолютним лідером за обсягом державних витрат 
на НДДКР в оборонній сфері. У 2019 р. державні витрати США на НДДКП в оборонній 
сфері перевищили 69 млрд дол., що в 19,24 раза більше від наступної за цим показником 
країни – Південної Кореї. Державні витрати США на НДДКР в цій сфері були в 5 разів 
вище, ніж сукупні витрати інших країн вибірки. 

8. Головними замовниками компаній ОПК є уряди, що зумовлює специфіку 
формування значної частини їх доходів –  за рахунок державного фінансування після 
тендерів, які мають свої особливості в окремих країнах, але в цілому забезпечують БНП 
постійні фінансові надходження. В ОПК доступ компаній в межах МВМ до 
фінансування варіюється в залежності від їх характеристик: розмір (великі фірми мають 
кращий доступ до капіталу), форма власності (державні компанії мають ширший доступ 
до ринків капіталу) та особливості оплати між замовниками та постачальниками. Для 
проведення аналізу фінансових аспектів функціонування МВМ в ОПК автором 
розглянуто вибірку компаній, включаючи найбільші БНП та їх постачальників (компанії 
другого та третього рівнів). Практика фінансування робочого та інвестиційного капіталів 
у більшості визначається специфікою процедури отримання компаніями платежів від 
їхніх замовників, ніж тим, який військовий товар вони пропонують. Хоча саме товар 
компанії визначає розмір і часові параметри її фінансових потреб, чинниками, що 
обумовлюють потреби у фінансуванні, є тривалість контрактів із замовниками та 
конкретні послуги чи товари, які надаються у комплекті. Про це свідчить приклад 
фінансування одного із напрямів аерокосмічної галузі, який динамічно розвивається, – 
безпілотних повітряних систем, для яких кінцевим замовником є уряд, який купує 
систему через низку контрактів, що охоплюють НДДКР, виробничі закупівлі та технічне 
обслуговування.   

9. Україна має значний військово-технічний потенціал, одна частина якого – 
державні компанії – дісталася їй у спадок від СРСР, а інша – приватні компанії – набула 
масштабного розвитку внаслідок задоволення потреб Збройних Сил України під час 
військової агресії з боку Російської Федерації. У цілому Україна є великим експортером 
озброєнь у світі, хоча її частка знижується. Український ОПК може співпрацювати з 
МВМ різними способами, включаючи: формування спільних виробничих підприємств; 
субпідряд з іноземними компаніями; видача прямих трудових наказів іноземним  
компаніям; продаж власного капіталу в окремих українських оборонних компаніях; 
концесійні угоди з оборонними підприємствами; оренда майстерень та інфраструктури 
підприємства оборонної промисловості України на термін до 49 років; створення 
консорціумів серед кількох підприємств оборонної промисловості. 

10. НАТО є об’єднанням найбільш розвинених країн світу. Тому співпраця з цим 
військово-політичним альянсом – надзвичайно важливе завдання розвитку військово-
промислового потенціалу України. Набуття ж Україною повноцінного членства в НАТО 
значно спростить та розширить кооперацію між українським ОПК та МВМ країн-членів 
Альянсу. У цілому напрями адаптації ОПК України до МВМ країн НАТО включають 
низку функціональних сфер: спільна участь в операціях з підтримки миру з країнами 
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НАТО та партнерами; реформування ОПК відповідно до сучасних вимог та найкращих 
практик країн НАТО; військово-технічну співпрацю; підвищення сумісності ОПК 
України з МВМ розвинених країн; участь у наукових та екологічних проєктах Альянсу. В 
умовах військового конфлікту з Росією співпраця між Україною та НАТО у багатьох 
сферах активізувалася для посилення національної безпеки та завершення 
широкомасштабних реформ.   
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АНОТАЦІЯ 
Хмара. О.П. Розвиток міжнародних виробничих мереж оборонно-

промислових комплексів індустріально розвинених країн. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 
України. – Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена визначенню концептуальних засад, 
інституційних механізмів, інноваційних та інвестиційних параметрів функціонування 
МВМ ОПК індустріально розвинених країн.   

Виокремлено етапи розвитку МВМ. Проведено групування теорій, які лежать в 
основі пояснення МВМ. Інституційна структура МВМ ОПК нагадує піраміду з 
обмеженою кількістю великих системних інтеграторів угорі та розгалуженою мережею 
постачальників з декількома ярусами. Фінансування робочого та інвестиційного капіталів 
компаній на різних рівнях МВМ визначається специфікою того, як компанії отримують 
платежі від своїх клієнтів. 

Зроблено висновок про потенціал ОПК України щодо співпраці з МВМ 
розвинених країн, особливо країн ЄС та США. Виявлено чинники дезінтеграції 
оборонного сектору України з країнами СНД.  

Ключові слова: оборонний сектор, глобальні виробничі мережі, інновації, 
банатонаціональні підприємства, оборонно-промисловий комплекс. 

 
АННОТАЦИЯ 

Хмара. А.П. Развитие международных производственных сетей оборонно-
промышленных комплексов индустриально развитых стран. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 
отношения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2021. 

Диссертация посвящена определению концептуальных основ, институциональных 
механизмов, инновационных и инвестиционных параметров функционирования МПС 
ОПК индустриально развитых стран. 

Выделены этапы развития МПС. Проведена группировка теорий, которые лежат в 
основе объяснения МПС. Институциональная структура МПС ОПК напоминает 
пирамиду с ограниченным количеством крупных системных интеграторов вверху и 
разветвленной сетью поставщиков с несколькими ярусами. Финансирование рабочего и 
инвестиционного капиталов компаний на разных уровнях МПС определяется 
спецификой того, как компании получают платежи от своих клиентов. 

Сделан вывод о потенциале ОПК Украины для сотрудничества с МПС развитых 
стран, особенно стран ЕС и США. Выявлены факторы дезинтеграции оборонного 
сектора Украины со странами СНГ. 
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 Ключевые слова: оборонный сектор, международные производственные сети, 
инновации, многонациональные предприятия, оборонно-промышленный комплекс. 

 

ABSTRACT 
Khmara O.P. Development of international production networks of defense 

industrial bases in developed countries. – Manuscript. 
The thesis for the academic degree of "candidate of science" in Economics, specialty 

08.00.02 – global economy and international economic relations. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv. – Kyiv, 2021. 

The thesis is devoted to the definition of conceptual bases, institutional mechanisms, 
innovations, and investment parameters of international production networks in the defense-
industrial complex of developed countries, as well as forms and preconditions of integration of 
Ukrainian companies into them. 

The stages of development of international production networks are singled out: 
internationalization, transnationalization of production and formation of contemporary networks. 
The grouping of theories that underlie the explanation of the IPN: the theory of international trade, 
the theory of chains, the theory of networks, the theory of MNE, the latest theories of international 
trade. 

The institutional structure of IPN in the defence sector is analyzed. It resembles a pyramid 
with a limited number of large system integrators, or "original equipment manufacturers", at the 
top, and an extensive supply chain with several tiers, consisting of medium and small companies. 
OEMs integrate components and subsystems manufactured by contractors. Innovative 
parameters of IPN are investigated. The peculiarities of financing the working and investment 
capital of companies at different levels of networks, which are determined by the specifics of how 
companies receive payments from their customers. 

The conclusion is reached regarding the potential of the Ukrainian defense industry for 
collaboration with international production networks of developed countries, particularly EU 
members and the United States.The Ukrainian defense industry can cooperate with IPNs in 
various ways, including: formation of joint production enterprises; subcontracting with foreign 
companies; issuance of direct labor orders to foreign companies; sale of equity in some Ukrainian 
defense companies; concession agreements with defense companies; lease of workshops and 
infrastructure of the enterprise of the defense industry of Ukraine for a period of up to 49 years; 
creation of consortia among several enterprises of the defense industry. 

Factors of Ukrainian defense sector disintegration with the CIS countries are revealed. In 
particular, there is the competition in the same geographic markets with military products, which 
is characterized by a high level of interchangeability; the difference in the vectors of integration 
into the international political and economic environment as a result of military aggression against 
Ukraine; the need to cooperate with leading companies to carry out technological modernization 
of the defense industry. 

Keywords: defense sector, international production networks, innovations, multinational 
enterprises, defense industrial base. 


