
 418 

Фурсіна Н.А., 

аспірант, 

    ДВНЗ «Київський національний  

економічний університет  

імені Вадима Гетьмана»,  

м. Київ, Україна 
 

ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ 

 
Анотація. Одним із пріоритетів соціально-економічної політики держави в 

умовах глобалізації та нестабільності конкурентного середовища є формування 

конкурентоспроможної економіки. Конкурентоспроможність економік розглядають з 

погляду досягнення позитивних результатів — розвитку суспільства. Постає 

завдання теоретичного узагальнення досвіду країн-лідерів сучасності, а також 

розроблення ефективних стратегій розвитку, що сприяють досягненню росту 

економік. На сучасному етапі розвитку одним із найважливіших питань є виконання 

завдання забезпечення економічної, політичної та військової безпеки держави як 

основи конкурентного розвитку економік країн. Спроби змін у геополітиці, у формах 

та засобах вирішення міжнародних питань та конфліктів, суперечностей між 

державами та контроль регіонів за допомогою нових технологій впливу зумовлює 

необхідність перегляду традиційних засобів безпеки держав. Ринок озброєння є 

важливим сегментом світового ринку. Успішно здійснювати операції на ринку 

озброєння можуть лише ті держави, що впроваджують у секторі оборонно-

промислового комплексу високотехнологічне та наукомістке виробництво або мають 

політичний вплив в окремому регіоні. 

Ключові слова: конкурентний розвиток, оборонно-промисловий комплекс (ОПК), 

безпека держави, чинники конкурентного розвитку ОПК, технологічний уклад, 

модернізація, ринок озброєнь. 

Summary. One of the main priorities of the socio-economic policy of the state in the 

conditions of globalization and instability of the competitive environment is the formation of 

a competitive economy. The competitiveness of economies is looked at from the point of view 

for the achievement of positive results as well as the development of society. 

 The task of theoretical generalization of the experience and leaders of the present day, 

as well as the development of effective development strategies, all contribute to the growth of 

economies. At the present stage of development, one of the most urgent issues is the 

fulfillment of this task. It consists of ensuring the economic, political and military security of 

the states as the basis for the competitive development of the economies of the countries. 

Attempts to change geopolitics, are the forms and means of resolving international issues and 

conflicts, contradictions between states. As well as the contour of regions with the help of 

new technologies of influence to necessitate a revision of the traditional means of security of 

the states. The armaments market is an important segment of the world market. Successful 

operations in the market of armaments can only be those states that implement high-tech and 

advanced production in the militarily-industrial sector or have a political influence in a 

separate region.  

Key words: competitive development, military industrial complex (MIC), state security, 

factors of competitive development of military industry, technological approach, 

modernization, armament market. 
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Постановка проблеми. Суть поняття конкурентного розвитку 

національних оборонно-промислових комплексів, основних характеристик 

конкурентного розвитку національних оборонно-промислових комплексів, 

складники та основи формування й оцінки оборонно-промислових 

комплексів. 

Мета статті. Дослідження конкурентного розвитку в секторі 

оборонно-промислового комплексу, визначення чинників та тенденцій. 

Виявлення основних характеристик ОПК у сучасному розвитку та 

підвищення економічних результатів діяльності підприємств цієї галузі 

для окремих національних економік з погляду безпеки держав. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Теоретичні засади 

конкурентоспроможності, аналіз умов виникнення конкурентних переваг, 

а також проблеми забезпечення високої конкурентоспроможності окремих 

країн на різних історичних етапах розвитку, досліджувалися багатьма 

науковцями, такими як: М. Портер, С. Коен, Р. Хаггінс, Дж. Сакс, А. Харт, 

Р.Камані, К.Прахалад, Е. Харгадон, Й. Шумпетер, С. Харісон та багато 

інших. 

Викладення матеріалу дослідження. В умовах глобалізації 

конкурентоспроможною може бути лише та національна економіка, яка 

відкрита для міжнародної конкуренції, забезпечує гнучкість використання 

всіх ресурсів та потенціалу, що, зрештою, сприяє зростанню якості життя 

населення. Розглядаючи різну природу конкурентоспроможності компаній 

і національних економік, М Портер говорить, що конкурентна перевага як 

на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, залежить від наявності й 

ефективності використання ресурсів, що перебувають у розпорядженні 

компанії або країни. Дж. Сакс, А. Харт, С. Коен конкурентоспроможність 

економіки розглядають з погляду досягнення позитивних результатів — 

прогресу суспільства. На думку Дж. Сакса та А. Харта, економіка є 

конкурентоспроможною, якщо економічні інститути й політика країни 

забезпечують стійке та швидке економічне зростання [7]. За М.Портером, 

конкурентна перевага — рівень ефективного використання наявних у 

розпорядженні фірми або країни всіх видів ресурсів. 

Конкурентоспроможність може бути оцінена тільки в рамках групи 

компаній, що випускають однакові товари [1]. З іншого боку, С. Коен 

розуміє під конкурентоспроможністю ступінь можливості країни (за умов 

вільного і справедливого ринку) виробляти товари та послуги, які 

відповідають вимогам світових ринків з одночасним збереженням й 

підвищенням реальних доходів своїх громадян. На його думку, 

регіональна конкурентоспроможність — це здатність регіонів, країн або 

груп сусідніх держав, перебуваючи в умовах міжнародної конкуренції, 

виробляти товари та послуги, одночасно зберігаючи та розширюючи 

реальний дохід громадян і зайнятість протягом тривалого часу [8]. 

Більшість авторів під поняттям «конкурентний розвиток 

підприємства» розуміють управління конкурентоспроможністю продукції, 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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що передбачає моніторинг поведінки конкурентів, виявлення сильних та 

слабких сторін, унаслідок чого досягаються конкурентні переваги на 

певному ринку [2]. Конкурентний розвиток — це розвиток підприємства 

не лише щодо його конкурентів, але й щодо дотримання конкурентних 

засад розвитку економічної системи загалом, відповідно до яких присутня 

конкуренція на товарних ринках, суб’єкти господарювання діють в 

інтересах споживачів, змагаються між собою за найкращі умови 

виробництва благ, використання ресурсів тощо [4]. Конкурентний 

розвиток підприємств — це процес конструктивних змін у відповідності 

до реалізованої підприємством конкурентної стратегії, унаслідок чого 

забезпечується стійкість підприємства на ринку та набувається здатність 

опиратися впливу зовнішнього середовища [3]. 

Оборонно-промисловий комплекс відіграє важливу роль — у 

більшості країн світу він завжди був локомотивом для впровадження 

інновацій. Спочатку технології створювалися для військових цілей, а вже 

потім були адаптовані для інших цивільних галузей. Стан конкуренції в 

галузі можна схарактеризувати п’ятьма конкурентними силами. 

Проаналізуємо конкурентне середовище в секторі ОПК за М.Портером 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Аналіз конкурентного середовища галузі ОПК за М.Портером 

 Конкурентний аналіз середовища специфіка ОПК 

1 Конкурента боротьба всередині галузі Олігархічний ринок 

2 Загроза появи товарів та послуг-субститутів Низький рівень 

3 Здатність постачальників диктувати свої умови Низький рівень 

4 Загроза появи нових конкурентів Середній рівень 

5 Здатність покупців диктувати свої умов Високий рівень 

 

До загальних чинників і тенденцій конкурентного розвитку, що діють 

у сфері оборонної промисловості, можна зарахувати такі: 

1. Зростання ролі якісних параметрів збройних сил. Постійно в арміях 

провідних країн світу відбувається технічне переоснащення, щоб 

підвищити бойовий потенціал військ та ефективність бойових дій, 

зменшити втрати особового складу. Відповідно зміщуються акценти в 

оборонних бюджетах, змінюється кон’юнктура ринку озброєнь, що 

відповідним чином відбивається на діяльності компаній-виробників 

озброєнь. 

2. Перевищення внутрішніх закупівель озброєнь над їхнім експортом. 

Для отримання конкурентоспроможних позицій на сучасних ринках 

озброєнь військова продукція повинна мати високий рівень якості, що 

можливе за умов опрацювання технології її виробництва.  

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
https://drive.google.com/open?id=1RxZeqJPBJe3BL3xK5B-iXXP6znMNb8ogtkq0Wjn4y-4
https://drive.google.com/open?id=1RxZeqJPBJe3BL3xK5B-iXXP6znMNb8ogtkq0Wjn4y-4
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
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3. Насичення ринків традиційних озброєнь. Відбувається насичення 

ринків традиційними видами військової продукції, оскільки розвинуті 

країни позбавляються старого озброєння в передбаченні технологічного 

стрибка та переходу до озброєнь нового покоління. Їхні контракти на 

продаж озброєнь характеризуються наявністю додаткових стимулів для 

країн-отримувачів, включно з передачею прав на ліцензійне виробництво, 

значні обсяги компенсацій, допомогу в розгортанні сервісної 

інфраструктури тощо. Значна частка витрат на просування контрактів 

покладається на їхні державні бюджети. 

4. Зростання ролі модернізації озброєнь при технічному 

переоснащенні збройних сил. У країнах, що розвиваються, та країнах із 

перехідною економікою підвищується попит на модернізацію наявних 

озброєнь замість закупівлі нових або придбання товарів секонд-хенд. З 

одного боку, модернізація дозволяє позбутися дорогих випробувальних 

заходів, створення нових систем матеріально-технічного забезпечення, 

навчання. З іншого — утримування озброєнь з оновленим ресурсами в 

боєздатному стані потребує певних додаткових витрат на їхню 

експлуатацію (ремонт, обслуговування). Як правило, додаткові витрати 

бере на себе країна, що пропонує модернізацію, для отримання певних 

конкурентних переваг (табл. 2 [10]). 

        Таблиця 2 

Продаж зброї Україною (країнам 2-го та 3-го світу) 
 Країна- 

покупець 

Рік контракту/ 

рік поставок 

Товар 

Афганістан 

 

2007/2008 An-32 Транспортна авіація , Second-hand; (bought via 

and funded by USA); An-32B version 

 Алжир  2003/2004-

2010 

 

2006 /2011 

R27/AA10 BVRAAM Al222 

 

Turbofan For Yak-130 trainer/combat aircraft from 

Russia; from Russian production linе 

 Азербайджан 2005/2006-

2011 

 

 

2007/2008-

2010 

 

2007/2008 

2007/2009-

2010 

 

2008/2009-

2010 

 

2011/2012-

2013 

MiG-29 Бойова авіація, Second-hand but modernized 

before delivery; incl some MiG-29UB version 

Самохідні гармати, Second-hand, 2S7 Pion 203mm 

Самохідні гармати, Second-hand, 

Бойовий гелікоптер, Second-hand but modernized to 

Mi-24G before delivery 

Протитанкова ракета,For portable Skif anti-tank 

system and for Barrier (Baryer) system (from Belarus 

and Ukraine) on Mi-24 combat helicopters modernized 

to Mi-24G 

BTS, Броньована ремонтно-евакуаційна машина, 

Second-hand; BTS-5B version 

 

 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
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Продовження табл. 2 

Вірменія 2009/2010-

2011 

L-39C Albatross, Учбова авіація, Second-hand 

Камбоджа 2010/2012 

 

 

2010/2012 

BTR-60PB,Бронетранспортер second-hand; 

designation uncertain (reported as ‘8-wheeled APC’) 

T55,Танк, Second-hand 

ЦАР 2011/2011 Mi-24V/Mi-35, Бойовий гелікоптер Second-hand 

Чад 2008/2008 

 

2008/2009-

2010 

 

 

2008/2008 

 

2008/2008-

2010 

 

2011/2011 

 

 

2012/2013 

2013/2014 

 

2013/2014 

BMP-1, Бойова машина піхоти, Second-hand 

BMP-1, Бойова машина піхоти, Second-hand; 

modernized to BMP-1U before delivery 

Mi-24V/Mi-35, Бойовий гелікоптер, Second-hand 

Su-25, Штурмова авіація, Second-hand; incl 2 Su-

25UB version 

Igla-1/SA-16Переносний зенітно-ракетний комплекс 

Second-hand; designation uncertain 

Su-25, Штурмова авіація, Second-hand 

MiG-29S, Винищувач-бомбардувальник 

R-27/AA-10, авіаційна керована ракета 

класу«повітря-повітря», середньої дальності, 

Probably second-hand; for MiG-29 combat aircraft 

 

5. Процеси трансформації в оборонній промисловості. 

Поглиблюються транснаціоналізація оборонної промисловості та 

міжнародне військово-технічне співробітництво. Зростає роль 

спеціалізації виробництв, стандартизації вимог і технічних параметрів 

озброєнь. Більшість провідних країн відмовилися від надмірного, з 

економічної точки зору, принципу самодостатності та організації 

замкнутих (у рамках однієї держави) циклів виробництва озброєнь. 

Замикання виробничих циклів здійснюється сьогодні переважно на 

міжнародному рівні в рамках ТНК та багатофункціональних науково-

виробничих альянсів. 

6. Формування нової структури оборонних підприємств. 

Складниками перспективної структури оборонної промисловості мають 

бути дієздатні, орієнтовані на результат науково-виробничі об’єднання, 

що забезпечують повний цикл виробництва систем [6]. 

7. Зміни в співвідношенні ринкових механізмів і державного 

управління. Державна власність в оборонно-промисловому секторі є 

моделлю минулого. У розвинутих державах та окремих країнах, що 

розвиваються, підвищується роль ринкової інфраструктури разом із 

цілеспрямованою державною підтримкою оборонної промисловості. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
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8. Вибір ефективної моделі впливу держави на оборонно-

промисловий сектор (через політичні, регуляторні важелі чи методом 

прямого втручання) значною мірою відбивається на кількісних і якісних 

параметрах науково-технологічного зростання, позиціях на міжнародних 

ринках озброєнь і в системі міжнародного розподілу праці. Чинники, що 

гальмують цей процес розвитку: брак бюджетного фінансування, 

недостатня увага держави (особливо на перших кроках) до створення 

дієвих ринкових механізмів реструктуризації оборонної промисловості, 

розбіжність інтересів промислових груп і регіонального керівництва (з 

досвіду українських бізнес-процесів.) 

Висновки. Для того щоб країна була рівноправною учасницею 

регіональної та глобальної систем безпеки, міжнародної оборонно-

промислової кооперації, зазначені вище тенденції та чинники мають 

розглядатися як орієнтири у визначенні, по-перше, напрямів технічного 

переоснащення Збройних Сил, по-друге, довгострокових пріоритетів 

розвитку високотехнологічних секторів оборонної промисловості та, по-

третє, раціональних підходів реформування ОПК на засадах ринкових 

механізмів. Варто зазначити: найприбутковішим стає виробництво 

продукції V та VI технологічних укладів, найвищі темпи розвитку яких 

притаманні відкритим і гнучким галузям промисловості [9]. 
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КОРПОРАТИВНІ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

 
Анотація. Запропоновано доцільну структуру системи маркетингової 

інформації в міжнародному бізнесі. Здійснено порівняння ключових елементів системи 

маркетингової інформації компанії – моніторингу, маркетингових досліджень та 

конкурентної розвідки. Охарактеризовано особливості використання систем 

маркетингової інформації ТНК та малих і середніх підприємств. Ідентифіковано та 

розкрито сутність ключових методологічних та організаційних проблем формування 

систем маркетингової інформації в міжнародному бізнесі.  

Ключові слова: система маркетингової інформації компанії, внутрішня 

інформація, зовнішня інформація, моніторинг бізнес-середовища, міжнародні 

маркетингові дослідження, конкурентна розвідка, аудит міжнародної маркетингової 

діяльності 

Summary. The appropriate structure of the marketing information system in 

international business is proposed. A comparison of key elements of the company’s 

marketing information system - monitoring, marketing research and competitive intelligence 

has been made. The features of the use of marketing information systems of TNCs and small 

and medium enterprises are described. The essence of the key methodological and 

organizational problems of the formation of marketing information systems in international 

business has been identified and disclosed. 

Key words: company marketing information system, internal information, external 

information, business environment monitoring, international marketing research, competitive 

intelligence, audit of international marketing activity. 
 

Постановка проблеми. Обумовлені розгортанням Четвертої 

промислової революції та глобальною діджиталізацією об’єктивні зміни 

не тільки в технологіях міжнародної маркетингової діяльності, а й у 

домінантах забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності 

міжнародних компаній, потребують нових підходів до використання 


