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АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Проведено аналіз військово-технічної політики як складової державної політики 
України. Окреслено схему системи управління воєнно-технічною політикою, визначено 
її характерні ознаки та основні завдання воєнно-технічної політики в сучасних умовах. 
Підкреслено роль військово-технічної політики держави, що спрямована на розробку та 
реалізацію заходів щодо підтримки й розвитку воєнно-технічного потенціалу країни, 
його раціонального використання в інтересах забезпечення національної безпеки дер-
жави. Зроблено висновок, що боєздатність Збройних сил і національна безпека України 
обумовлюються рівнем воєнно-технічної політики. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливи-
ми науковими або практичними завданнями. Воєнно-технічна політика є 
складовою частиною державної політики й спрямована на розробку та реаліза-
цію заходів щодо підтримки й розвитку воєнно-технічного потенціалу країни, 
його раціонального використання в інтересах забезпечення національної безпе-
ки держави. Боєздатність Збройних сил і національна безпека України обумов-
люються рівнем воєнно-технічної політики. У нашій роботі продовжуємо вирі-
шувати наукове завдання, а саме державне управління національним оборонно-
промисловим комплексом, і, як об'єкт дослідження, проводимо аналіз військо-
во-технічної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирі-
шення цієї проблеми. Аналіз попередніх досліджень та публікацій з проблем 
воєнно-технічної політики свідчить про те, що автори, зазвичай, досліджували 
окремі аспекти цієї проблематики. Багато робіт стосується проблем оборонно-
промислового комплексу, військово-технічного співробітництва, науково-тех-
нічної, бюджетної та фінансово-інвестиційної політики. 

Набагато менше робіт стосується питань функціонування системи 
воєнно-технічної політики загалом. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. У нормативно-правових актах, наукових та 
періодичних виданнях вживаються терміни "воєнно-технічна політика" та 
"військово-технічна політика". У тлумачному словнику української мови [1] 
термін "воєнний" вживається для визначення ставлення до війни (пов'язаного з 
нею), а термін "військовий" – для визначення ставлення до військових форму-
вань держави (Збройних сил, озброєного загону, підрозділу тощо). На думку ав-
торів [1], правильним буде для визначення технічної політики у сфері оснащен-
ня Збройних сил і інших військових формувань вживати тільки термін "воєнно-
технічна політика", оскільки він більш повно відображає її сутність як вид діяль-
ності держави у воєнній сфері та відноситься не тільки до військових форму-
                                                           
 
1 Начальник науково-дослідної лабораторії науково-методичного забезпечення планування розвитку озброєння 
та військової техніки науково-дослідного управління воєнно-технічної політики 
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вань, а також до оборонно-промислового комплексу, державної науково-техніч-
ної і фінансово-інвестиційної політики та ін. На відміну від деяких авторів [2], 
які пропонують вживати два терміни ("воєнно-технічна" і "військово-технічна 
політика") залежно від рівня ієрархії (державного або відомчого), вважаємо, що 
потрібно вживати тільки термін "воєнно-технічна політика" як на законодавчо-
му рівні, так і під час реалізації різноманітних заходів з питань воєнно-технічної 
політики окремими міністерствами, відомствами й організаціями. 

Важливу роль під час дослідження методологічних проблем воєнно-техніч-
ної політики відіграє проблема точного визначення поняття "воєнно-технічна по-
літика держави". Незважаючи на велику кількість публікацій на цю тему, ця проб-
лема, як і раніше, не є цілком вирішеною і продовжує залишатися актуальною. 

Враховуючи викладене вище, понятійне визначення терміна "воєнно-
технічна політика" можна сформулювати таким чином: воєнно-технічна політи-
ка – система офіційних поглядів і діяльність органів державної влади, пов'язана 
з вирішенням науково-технічних, технологічних і організаційних питань роз-
витку озброєння та військової техніки, оснащення ними збройних сил та інших 
військових формувань, підтримання ОВТ у боєздатному стані та військово-тех-
нічного співробітництва з іноземними країнами. 

У цьому визначенні "воєнно-технічна політика" – поняття, яке визна-
чається; "система офіційних поглядів і діяльність органів державної влади…" – 
родова ознака; "…пов'язана з вирішенням науково-технічних, технологічних і 
організаційних питань розвитку озброєння та військової техніки…" – видова 
відмінність. Визначення воєнно-технічної політики в концентрованому виді 
містить основні концептуальні положення цієї політики: призначення, зміст, 
мету й завдання. 

Основним призначенням воєнно-технічної політики є розроблення і ре-
алізація заходів щодо підтримки та розвитку технічного компонента оборонно-
го потенціалу країни і його раціонального використання в інтересах технічного 
забезпечення воєнної безпеки держави. Змістом воєнно-технічної політики є ді-
яльність органів державного управління, спрямована на всебічне, скоординова-
не за цілями, завданнями, ресурсами та термінами рішення проблем оснащення 
Збройних сил і інших військових формувань озброєнням та військовою техні-
кою. Головною метою воєнно-технічної політики держави є оснащення 
Збройних сил і інших військових формувань озброєнням та військовою техні-
кою для виконання покладених на них функцій за призначенням [3]. 

Основними завданнями воєнно-технічної політики в сучасних умовах є: 
● створення раціональної системи озброєння Збройних сил України; 
● підтримка існуючого озброєння та військової техніки в боєздатному стані; 
● забезпечення розробки, виробництва і поставок потрібних для Збройних сил 

України та інших військових формувань зразків ОВТ з урахуванням економіч-
них можливостей держави; 

● запобігання науково-технічному і технологічному відставанню від розвинених 
держав світу за основними напрямами розвитку ОВТ; 

● збереження та розвиток науково-технічного і виробничого потенціалу ОПК для 
створення і виробництва нових зразків ОВТ, модернізації морально застарілих 
зразків ОВТ; 
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● формування науково-технічного набутку в галузі базових і критичних техноло-
гій, зокрема технологій подвійного призначення; 

● забезпечення потрібного рівня мобілізаційної готовності та створення умов для 
мобілізаційного нарощування випуску ОВТ; 

● забезпечення розвитку міждержавного військово-технічного співробітництва. 
Формування воєнно-технічної політики держави повинно базуватися на 

таких основних принципах: 
● єдність і цілісність воєнно-технічної політики для всіх військових формувань 

Воєнної організації держави; 
● відповідність воєнно-технічної політики стратегічним цілям Воєнної організації 

держави; 
● адаптивність воєнно-технічної політики до динамічно мінливої обстановки у 

світі; 
● комплексність вирішення проблем воєнно-технічної політики; 
● розвиток науково-технічної та технологічної бази, обумовлений необхідністю 

використання новітніх досягнень науки під час створення нових зразків оз-
броєння та військової техніки; 

● відповідність ВТП економічним можливостям держави; 
● економічна обґрунтованість і ефективне використання матеріальних ресурсів, 

що надаються для оборонних потреб; 
● відмова від суперництва за всіма аспектами військового протиборства і вибір 

таких уразливих ланок військового механізму супротивника, розрив яких пови-
нен привести до його загального знецінювання (принцип "асиметрії"). 
Як основні напрями воєнно-технічної політики України варто зазначити 

такі: 
● створення єдиної цілісної системи управління військовими формуваннями 

Воєнної організації держави; 
● забезпечення функціональної та організаційно-технічної єдності систем оз-

броєння Збройних сил та інших військових формувань; 
● модернізація існуючих та створення нових ефективних зразків (комплексів, 

систем) озброєння та військової техніки, зокрема новітніх зразків високоточної 
зброї, зброї на нетрадиційних принципах дії; 

● підтримання наявного ОВТ у боєздатному стані; 
● розвиток базових воєнних та критичних технологій; 
● удосконалення структури оборонно-промислового комплексу та системи між-

державної кооперації в галузі досліджень, розробки, виробництва, модернізації, 
ремонту й утилізації ОВТ; 

● розвиток військово-технічного співробітництва [3]. 
Воєнно-технічна політика є складовою політики національної безпеки і 

у взаємодії з воєнною та воєнно-економічною політикою визначає цілеспрямо-
вану діяльність державних органів управління у сфері оснащення Збройних сил 
та інших військових формувань озброєнням та військовою технікою. 

Воєнно-технічна політика проводиться в межах державної економічної 
політики і формується на основі чинних законодавчих актів, прогнозу потреб в 
ОВТ на найближчий час і перспективу, аналізу можливостей забезпечення 
Збройних сил та інших військових формувань ОВТ, виробленими власним 
ОПК, тощо. 
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Об'єктами воєнно-технічної політики є державні підприємства й органі-
зації, що виробляють продукцію оборонного призначення, акціоновані та при-
ватизовані підприємства й організації, які виконують державне оборонне замов-
лення, підприємства й організації будь-яких форм власності, що мають зо-
бов'язання перед державою забезпечити виробництво і поставки продукції обо-
ронного призначення в особливий період; державні компанії, які зайняті ек-
спортом (імпортом) продукції оборонного призначення; сировинні та науково-
експериментальні підприємства для створення нових зразків ОВТ [4]. 

Воєнно-технічну політику в багатьох роботах найчастіше розглядають 
як сукупність заходів, спрямованих на вирішення окремих завдань. При такому 
підході з аналізу виключається діяльність органів державної влади і посадових 
осіб із формування ВТП і навіть сама можливість аналізу останньої як продукту 
їх інтелектуальної праці. При цьому ВТП як об'єкт дослідження є сукупністю 
малопов'язаних між собою окремих елементів воєнно-технічної діяльності дер-
жави, без аналізу факторів, які їх визначають [5]. Методологічні питання щодо 
управління формуванням ВТП під час досліджень, зазвичай не розглядають. 
Усе це суперечить необхідності формування ВТП як цілісної системи, спрямо-
ваної на досягнення єдиної мети. 

Досліджуючи ВТП, її доцільно подати як об'єкт державного управління, 
а тому ВТП потрібно формувати і реалізовувати в межах цієї системи. До ха-
рактерних ознак системи управління ВТП можна віднести [3]: 

● наявність суб'єкта й об'єкта (перший – організації і посадові особи, призначені 
для управління ВТП; другий – організації оборонно-промислового комплексу), 
всебічного забезпечення військово-технічної діяльності, військові формування 
Воєнної організації держави; 

● наявність прямих і зворотних зв'язків між суб'єктом і об'єктом управління; 
● наявність процесів, які здійснюються у системі управління (рис.): 
1) управлінського впливу суб'єкта управління на його об'єкт – правила і про-
цедури, яких повинні додержуватися організації і посадові особи під час 
реалізації воєнно-технічної політики; 

2) передачі управлінського впливу на виконавців воєнно-технічної політики, а 
також зворотної інформації про її стан; 

3) розвитку самої системи управління: суб'єкта, об'єкта і взаємозв'язків між 
ними і зовнішніми системами. 

 
Рис. Принципова схема системи управління воєнно-технічною політикою 
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Дослідження воєнно-технічної політики як об'єкта державного управлін-
ня дає змогу: 

● проаналізувати ВТП, починаючи з етапу її формування і до етапу реалізації, як 
єдину цілісну систему з усіма її внутрішніми і зовнішніми зв'язками; 

● пов'язати процес формування ВТП з реальними умовами, які визначають її як 
результат практичної діяльності посадових осіб і органів управління; 

● підкреслити прямий зв'язок між ефективністю ВТП і ефективністю функціону-
вання її системи управління [3]; 

● зважати на складності процесів формування і реалізації ВТП, які не можуть бу-
ти врахованими, якщо її дослідження здійснюються поза межами державної 
системи управління. До таких складностей потрібно віднести: невизначеність її 
деяких елементів, насамперед сфер реалізації і взаємозв'язків між ними, змісту 
управлінської діяльності; складність жорсткої, але життєво необхідної коорди-
нації діяльності різноманітних структур державного, військового управління і 
управління ОПК з їх різним внеском у формування цілей, завдань, змісту, скла-
ду, структури і механізму функціонування системи ВТП; 

● використати результати досліджень ВТП як об'єкта державного управління для 
підготовки апарату управління, який не має повномасштабного досвіду вико-
нання своїх функцій. 
Таким чином, дослідження управлінського аспекту під час формування і 

реалізації ВТП є необхідними, а методологічні питання набувають особливого 
значення. Серед них: суть і зміст управлінської діяльності, правила, які забезпе-
чують прийняття обґрунтованих рішень, а також інші основні поняття і катего-
рії, які відображають істотні властивості такого явища, яким є управління ВТП, 
і значною мірою показують сучасний стан розвитку його теорії [6]. 

Отже, воєнно-технічна політика має бути одним із пріоритетних напря-
мів загальної політики держави. Без досконалого технічного оснащення війсь-
кових формувань її воєнна організація не зможе ефективно й у повному обсязі 
виконувати завдання оборони і забезпечити її воєнну безпеку, здійснювати 
стратегію стримування потенційних агресорів та успішно парирувати воєнні 
загрози. Для того, щоб зрозуміти можливі шляхи та напрями розвитку наці-
онального оборонно-промислового комплексу (ОПК) України, особливо в спів-
праці у військово-технічній сфері з країнами – членами Євросоюзу (ЄС) та НА-
ТО, доцільно проаналізувати військово-технічну політику (ВТП) провідних 
країн світу, які процеси відбуваються в їх ОПК у наступних публікаціях. Це 
дасть змогу вдосконалити систему державного управління національного ОПК, 
яка не зашкоджуватиме національним інтересам України щодо забезпечення 
обороноздатності держави та боєздатності її Збройних сил (ЗС). 
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Сальникова О.Ф. Анализ военно-технической политики как состав-
ляющей государственной политики Украины 

Проведен анализ военно-технической политики как составляющей государствен-
ной политики Украины. Очерчена схема системы управления военно-технической по-
литикой, определены ее характерные признаки, основные задания военно-технической 
политики в современных условиях. Подчеркнута роль военно-технической политики 
государства, которая направлена на разработку и реализацию мероприятий относитель-
но поддержки и развития военно-технического потенциала страны, его рационального 
использования в интересах обеспечения национальной безопасности государства. Сде-
лан вывод, что боеспособность Вооруженных сил и национальная безопасность Укра-
ины обусловливаются уровнем военно-технической политики. 

Ключевые слова: военно-техническая политика, государственное управление, 
система управления. 

Salnikova O.F. The Analysis of Military Technical Policy as an Object of 
Ukraine's State Administration 

The analysis of military-technical policy as an object of state administration is conside-
red. The chart of control system of military-technical policy is outlined. Characteristics and 
basic tasks of military-technical policy in modern terms are certained. An author underlines 
the role of military-technical policy of the state, that is sent to development and implementati-
on of measures for support and development of military-technical potential of the country, its 
rational use in order to provide state national safety. Military efficiency of Armed Forces and 
national safety of Ukraine are concluded to be stipulated by the level of the military-technical 
policy. 

Key words: military-technical policy, state administration, control system. 
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ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВПЛИВУ БАНКУ НА СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ 
ТА ЙОГО ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ 

Розглянуто інформаційно-маркетингові інструменти удосконалення соціальної 
відповідальності банку, визначено її позитивний вплив на репутацію банківської уста-
нови, розглянуто основні міжнародні практики та наведено пропозиції щодо удоскона-
лення рейтингових систем оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальнос-
ті, підвищення соціально-економічної ефективності соціальних ініціатив на глобально-
му та локальному рівнях, розроблено методику та здійснено рейтингування українсь-
ких банків за рівнем їх соціального впливу на суспільство та економіку України. 

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, рейтинг, репутація, 
етичне інвестування, соціальні критерії. 

Постановка проблеми. Розвиток соціальної відповідальності банківсь-
кого сектору є найбільш необхідним кроком сьогодні на шляху трансформації 
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