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ПРОЕКТ

ВСТУП
До складу українського ОПК входить більше 50 підприємств, що в 2021 році працевлаштовували більше 50 тис.

осіб, виробляли продукції на 7.2 млрд грн  з якої більше 20% йшли на експорт.
Протистояння України повномасштабній збройній агресії РФ виявило недоліки в оснащенні Збройних Сил та

інших військових формувань необхідним сучасним озброєнням та військовою технікою (далі – ОВТ) для виконання ними
завдань за призначенням. В першу чергу це проявилось у недостатньому рівні укомплектованості основними зразками
(комплексами, системами) до початку війни, та внаслідок значних втрат ОВТ та витрат в перші місяці після початку
агресії.

Дії армії РФ вплинули на функціонування вітчизняного оборонно-промислового комплексу:
- руйнування підприємств та виробничого обладнання;
- відтік капіталу та заморожування інвестиційних проектів через військові ризики;
- руйнація коопераційних зв’язків та ланцюжків постачання сировини, комплектуючих виробів та матеріалів

загострила існуючу проблему з забезпеченням підприємств ОПК елементною базою, що не виробляється в Україні та
постачається з-за кордону (в першу чергу – мікроелектроніка) та необхідною сировиною;

- збільшення замовлення на ОВТ з боку державних замовників та недостатній рівень готовності виробничої та
ремонтної бази підприємств ОПК до швидкого поповнення потреб Збройних Сил та відновлення несправного та
пошкодженого в результаті бойових дій ОВТ;

- майже повне припинення підприємствами ОПК експортних поставок готової продукції, комплектувальних
виробів, вузлів, агрегатів військового призначення та подвійного використання;

- відтік людського капіталу через вимушену еміграцію за кордон та внутрішню міграцію населення, зміна
балансу робочої сили за регіонами та її невідповідність щодо розташування виробничих потужностей;

- стрімкий перехід Збройними Силами від застарілих радянських зразків (комплексі, систем) до сучасного
ОВТ через масштабне постачання сучасної зброї західними союзниками. Національний ОПК зосередився в першу чергу
на виконанні ремонтів наявного в Збройних Силах та на складах ОВТ радянського та пост-радянського виробництва;
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- відсутність науково-технічної та виробничо-технологічної бази для створення і виробництва бойової авіації
(літаки, гелікоптери), систем ППО/ПРО та повітряно-космічної оборони, боєприпасів різних калібрів.

- Потреби фінансування сфери оборони значно зросли порівняно з довоєнним рівнем.
- Очікується, що економіка України скоротиться у 2022 році на 45,1%.
- Витрати на потреби сил оборони, з переведенням їх на стандарти НАТО, й надалі зростатимуть.
- У разі довготривалої війни виникає ризик обмежень на залучення внутрішнього та іноземного капіталу для

потреб оборони
- Низький рівень непорушних запасів матеріально-технічних засобів ЗСУ – потреба в виробництві та

накопиченні боєприпасів, ракет тощо.

4



ПРОЕКТ

1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану
відновлення за напрямом «Розвиток військово-промислового
комплексу»

Вплив війни на визначену сферу аналізу:

1.1. Ключові
виклики

1. ОБМЕЖЕНЕ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ ОПК
Обмежене бюджетне фінансування. Можливість розвитку ОПК буде обмежена обсягом
залученого фінансування. Потреби у фінансуванні озброєння зростуть в десятки разів
порівняно з довоєнним рівнем. Історично бюджетних коштів, що виділяються на
озброєння – недостатньо для їх розвитку.

Складність залучення інвестицій підприємствами ОПК. Залучення інвестицій у ОПК
України традиційно вважалося вузьким місцем. Проте ведення воєнних дій на території
України, а також постійне існування підвищеної військової загрози у післявоєнний час
додатково ускладнюють цей процес. Серед основних проблем, пов’язаних із залученням
інвестицій можна виділити: відсутність дієвих механізмів залучення інвестицій, зокрема
відсутність, державних гарантій, прийнятного механізму кредитування, бюрократичні
перепони; низький рівень військово-технічного співробітництва з метою залучення
міжнародних компаній до інвестування у підприємства ОПК; зниження зацікавленості
інвесторів у здійсненні інвестицій в ОПК України та значне збільшення вартості капіталу
для підприємств у зв’язку із військовими ризиками; та ін.

2. НЕДОСКОНАЛЕ РЕГУЛЯТОРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Непослідовність державної військово-промислової політики. Неодноразові зміни
підходів до управління ОПК ускладнюють створення ефективного середовища для його
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розвитку. Серед основних проблем, пов’язаних із державною військово-промисловою
політикою можна виділити: неузгодженість військово-промислової та військово-технічної
політики; відсутність ефективного регулювання питань пов'язаних із інтелектуальною
власністю; та ін.

Неоптимальні процеси оборонних закупівель. Поточні процедури оборонних закупівель
(планування потреби, проведення закупівельних процедур тощо) не створюють
необхідних передумов для розвитку ОПК України. Серед основних проблем оборонних
закупівель можна виділити: відсутність довгострокового планування потреби в продукції
ОПК; відсутність ефективної політики щодо ціноутворення та відповідно низький рівень
рентабельності оборонних проектів в інтересах державних замовників; засекреченість та
бюрократизованість процесу здійснення оборонних закупівель; та ін.

Недостатня ефективність зовнішньої торгівлі. Наразі зовнішньоекономічний потенціал
українського ОПК використовується не в повній мірі. Серед основних проблем пов’язаних
із зовнішньою торгівлею можна виділити: низький рівень військово-технічного
співробітництва з іншим країнами; неефективний процес адміністрування
експортно-імпортних операцій продукції пов'язаної із ОПК; недостатній рівень державної
підтримки експорту продукції ОПК; та ін.

3. ВИРОБНИЧІ ОБМЕЖЕННЯ

Порушення процесів операційної діяльності підприємств ОПК внаслідок бойових
дій. Повномасштабна агресія Російської Федерації має значний вплив на підприємства
українського ОПК. Маючи серед цілей вторгнення знищення військового та
військово-промислового потенціалу України російські війська наносять ракетно-бомбові
удари по підприємствам ОПК завдаючи їм руйнувань та порушуючи процеси операційної
діяльності. Серед основних проблем, пов’язаних із агресією Російської Федерації можна
виділити: зменшення виробничих потужностей ОПК в результаті бойових дій; розрив
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ланцюжків постачання (припинення/скорочення виробництва вітчизняних постачальників
підприємств ОПК; проблеми пов’язані із логістикою тощо); та ін.

Можливості вітчизняного ОПК не взмозі повністю задовольнити потреби ЗСУ.
Можливості вітчизняного ОПК не взмозі повністю задовольнити потреби ЗСУ зокрема
через відсутність інженерних шкіл по деяких напрямках. Виникає необхідність в ремонті
великої номенклатури зразків озброєння іноземного виробництва, при відсутності
документації та технологічної підготовки виробництва. Можливості для виробництва
новітнього вітчизняного озброєння в потрібних масштабах обмеженні через втрату значної
кількості виробничих потужностей та відсутність серійного виробництва окремих
складових сучасного озброєння. Низький рівень автоматизації та цифровізації виробничих
та управлінських процесів.

1.2. Ключові
можливості

ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО УКРАЇНИ У СВІТІ.

Активна зовнішньополітична діяльність керівництва держави сприяла підвищенню
інтересу до України у світі, остаточному утвердженню позитивного іміджу країни на
світовій арені. В свою чергу, ефективна відсіч збройній агресії Російської Федерації, в т.ч.
з використанням продукції вітчизняного ОПК, зумовлює збільшення інтересу до
оборонної продукції виробленої в Україні. Очікується, що ці фактори матимуть
позитивний вплив на ефективність експортної діяльності підприємств українського ОПК,
а також відкриє нові можливості для залучення фінансування від міжнародних партнерів.

ЗБЛИЖЕННЯ З НАТО, США, ВЕЛИКОБРИТАНІЄЮ ТА ОКРЕМИМИ
ЄВРОПЕЙСЬКИМИ КРАЇНАМИ.

За час повномасштабної війни з Російською Федерацією активізувалося та посилилося
військово-технічне співробітництво України з основними союзниками. Очікується, що ці
відносини збережуться і в післявоєнний період. Це дозволить забезпечити ефективний
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трансфер технологій та пришвидшення інноваційного розвитку вітчизняного ОПК
відповідно до кращих світових практик.

НАЯВНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ ТА ПІДТРИМКИ СУСПІЛЬСТВА ЩОДО
РОЗВИТКУ ОПК.

Повномасштабна агресія Російської Федерації ще раз підкреслила важливість
забезпечення стабільно високого рівня обороноздатності держави та існування
розвиненого ОПК. Це додатково пріоритезує необхідність розвитку цієї галузі перед
політичним керівництвом, а також забезпечує широку підтримку цього курсу в
українському суспільстві. Очікується, що це дозволить забезпечити підтримку ключовими
стейкхолдерами збільшення фінансування ОПК, пришвидшити реалізацію реформ та
консолідувати громадськість навколо цієї мети.

1.3. Ключові
обмеження

НЕПРОГНОЗОВАНІСТЬ ТРИВАЛОСТІ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ ВОЄННИХ ДІЙ НА
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Незважаючи на існування різноманітних прогнозів та експертних оцінок, тривалість та
інтенсивність воєнних дій не може бути точно спрогнозовано. Ця невизначеність створює
обмеження для ефективного планування відновлення та розвитку ОПК і, як наслідок,
вимагає використання ряду припущень.

ВІДСУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ.

Переважання у військово-промисловому виробництві технологій третього і четвертого
технологічних укладів та відсутність технологій п’ятого і шостого технологічних укладів
зумовлює невідповідність лінійки систем, підсистем озброєння та військової техніки, що
виробляються підприємствами вітчизняного ОПК, сучасному рівню.
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ТРИВАЛІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМ.

Реалізація переважної більшості пропонованих заходів вимагає витрат часу та
послідовності. Це створює обмеження щодо кількості та обсягу заходів, які можуть
виконуватись одночасно, а також зумовлює тривалість процесу відновлення та розвитку
ОПК України.

ОБМЕЖЕНІСТЬ КАДРОВИХ РЕСУРСІВ.

Вимушена міграція, що зумовлена веденням повномасштабних бойових дій на території
України, загострює проблему нестачі кадрів у окремих галузях економіки. Очікується, що
це обмеження існуватиме і в післявоєнний період. Зруйнована система підготовки фахівців
робітничих професій для ОПК, відсутня ефективна кадрова політика, що направлена на
заохочення жінок та чоловіків розвивати професійну кар’єру в ОПК.

ОБМЕЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ.
Відсутність чіткої структури управління ОПК, наявність дублюючих структур,
незавершеність реформи Державного концерну «Укроборонпром», повна відсутність з
боку держави координації діяльності підприємств недержавної форми власності.
Відсутність повної та достовірної картини щодо потреб Збройних Сил та інших
військових формувань в озброєнні вітчизняного виробництва навіть на короткочасну
перспективу. Повна відсутність інформації про потреби сил оборони виходячи з доктрини
мережецентричної війни.Низький рівень координації та співпраці наукових установ
НАНУ, провідних технічних університетів та розробників озброєння. Відсутня доступна
для розробників озброєння єдина державна база технологій та передових технічних
рішень.
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2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Розвиток
військово-промислового комплексу» в обраній сфері

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми

Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023
року – грудень 2025

року

Етап 3: січень 2026 року –
грудень 2032 року

1) Обмежене фінансування галузей ОПК

Ціль яку необхідно досягти для вирішення
проблеми на кожному етапі

Запровадити
фінансово-економічні
інструменти для
відновлення
виробництва, в тому
числі нагальної потреби

Підвищити
інвестиційну
привабливість та
покращити
фінансовий стан
підприємств ОПК

Реалізувати спільні
проекти з приватними
зовнішніми та
внутрішніми партнерами

Термін виконання в межах етапу Грудень 2022 Грудень 2025 Грудень 2032

Ризики досягнення цілі Недостатність
фінансових ресурсів для
впровадження
інструментів

Продовження
руйнування підприємств
ОПК, що спричинить

Політичні ризики, а
саме не бажання
проводити більш
відкриту
інвестиційну
політику мотивуючи
це питаннями
національної безпеки

Відсутність бажання
міжнародних партнерів
брати участь у
запропонованих проектах

Корупційні ризики
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Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023
року – грудень 2025

року

Етап 3: січень 2026 року –
грудень 2032 року

зростання необхідних
фінансових ресурсів для
відновлення

Корупційні ризики

Вимірюваний показник досягнення цілі Відсоток забезпечення
нагальних потреб ЗСУ
підприємствами
вітчизняного ОПК- не
менше 50%
Відсоток працюючих
підприємств – не менше
70%

Обсяг коштів,
отриманих від
приватизації
підприємств ОПК,
які були фактично
перераховані до
цільового
Державного фонду
розвитку
оборонно-промислов
ого комплексу
України – 305,9
млн.грн.
Середньорічна
кількість працюючих
на підприємствах
ОПК - 125000 осіб

Кількість реалізованих
проєктів
державно-приватного
партнерства – 20 прєктів
Обсяг залучених
інвестицій внаслідок
реалізації проектів
державно-приватного
партнерства  - 400 млн.
доларів США
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Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023
року – грудень 2025

року

Етап 3: січень 2026 року –
грудень 2032 року

Середня заробітна
плата на
підприємствах ОПК –
21830 грн.

Загальний розмір потреби у фінансових
ресурсах для досягнення цілі

буде визначено після
здійснення необхідних
розрахунків

буде визначено після
здійснення
необхідних
розрахунків

буде визначено після
здійснення необхідних
розрахунків

Зв’язок цілі з іншими напрямами Аудит збитків,
понесених внаслідок
війни
Модернізація та
розвиток сфери безпеки
та оборони
Відновлення та розвиток
економіки
Відновлення
інфраструктури

Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
Відновлення та
розвиток економіки

Модернізація та розвиток
сфери безпеки та оборони
Відновлення та розвиток
економіки

2) Недосконале регуляторне середовище

Ціль яку необхідно досягти для вирішення
проблеми на кожному етапі

Формування
організаційно та

Провести системну
реформу ОПК,

Запровадити ефективні
механізми підтримки
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Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023
року – грудень 2025

року

Етап 3: січень 2026 року –
грудень 2032 року

функціонально
збалансованої структури
ОПК. Удосконалення
системи планування та
управління

зокрема збалансувати
співвідношення між
державними і
приватними
підприємствами,
покращити взаємодію
між державним
замовником та
виконавцями,
впровадити
корпоративне
управління на
державних
підприємствах

технічного та
технологічного розвитку
підприємств ОПК

Термін виконання в межах етапу Грудень 2022 Грудень 2025 Грудень 2032

Ризики досягнення цілі Відсутність консенсусу
стосовно бачення
розвитку галузі серед
різних стейкхолдерів

Відстунсть об’єктивної
оцінки потенціалу та

Саботаж реформи
окремими
стейкхолдерами
через бажання
зберегти наявний
вплив

Відсутність належного
фінансування для
реалізації необхідних
заходів

Корупційні ризики
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Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023
року – грудень 2025

року

Етап 3: січень 2026 року –
грудень 2032 року

можливостей
підприємств ОПК

Корупційні ризики

Вимірюваний показник досягнення цілі
Конкретні значення будуть вказані згодом

Відсоток суб’єктів
господарювання
державної форми
власності на
яких фактично
впроваджено
стандарти
корпоративного
управління
державними
підприємствами, що
затверджені ОЕСР.
Середній час
розгляду заявки на
експорт/імпорт
продукції
військового та
подвійного
призначення.
Відсоток закупівель
озброєння і

Ступінь
амортизації/зносу
основних фондів на
підприємствах.
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Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023
року – грудень 2025

року

Етап 3: січень 2026 року –
грудень 2032 року

військової техніки,
що був
здійснений із
застосуванням
конкурентних
процедур.

Загальний розмір потреби у фінансових
ресурсах для досягнення цілі

буде визначено після
здійснення необхідних
розрахунків

буде визначено після
здійснення
необхідних
розрахунків

буде визначено після
здійснення необхідних
розрахунків

Зв’язок цілі з іншими напрямами Модернізація та
розвиток сфери безпеки
та оборони

Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
Відновлення та
розвиток економіки

Модернізація та розвиток
сфери безпеки та оборони
Освіта та наука

3) Виробничі обмеження

Ціль яку необхідно досягти для вирішення
проблеми на кожному етапі

Визначити потреби сил
оборони в озброєнні та
можливості та
доцільності
задовольняти цю

Створити критичні та
модернізувати
існуючі виробництв,
здійснити перехід на
стандарти НАТО

Активізувати інтеграцію
національних виробників
в міжнародний
ринок озброєння та
зростання їх експортного
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Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023
року – грудень 2025

року

Етап 3: січень 2026 року –
грудень 2032 року

потребу підприємствами
ОПК

потенціалу, подальший
розвиток
ВТС

Термін виконання в межах етапу Грудень 2022 Грудень 2025 Грудень 2032

Ризики досягнення цілі Продовження
руйнування підприємств
ОПК

Відсутність об’єктивної
оцінки потенціалу та
можливостей
підприємств ОПК

Відсутність
належного
фінансування для
реалізації необхідних
заходів

Відстунсть
об’єктивної оцінки
потенціалу та
можливостей
підприємств ОПК

Корупційні ризики

Відсутність належного
фінансування для
реалізації необхідних
заходів

Відсутність політичної
волі в потенційних
країнах-партнерах

Корупційні ризики

Вимірюваний показник досягнення цілі
Конкретні значення будуть вказані згодом

Відсоток закупівель
озброєння і
військової техніки,
що містили

Кількість міжнародних
виставкових заходів за
участю українських
експозицій/делегацій,
кількість підписаних
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Етап 1: червень 2022 року –
кінець 2022 року

Етап 2: січень 2023
року – грудень 2025

року

Етап 3: січень 2026 року –
грудень 2032 року

посилання на
стандарти НАТО.

договорів/меморандумів
та
кількість укладених
контрактів.
Обсяг прибутку
підприємств ОПК (у
розрізі державних
замовлень і
експорту

Загальний розмір потреби у фінансових
ресурсах для досягнення цілі

буде визначено після
здійснення необхідних
розрахунків

буде визначено після
здійснення
необхідних
розрахунків

буде визначено після
здійснення необхідних
розрахунків

Зв’язок цілі з іншими напрямами Модернізація та
розвиток сфери безпеки
та оборони

Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

Модернізація та розвиток
сфери безпеки та оборони
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2.2. Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу
щодо визначеної проблеми
п/п Назва програмного документу Поточний стан

1 Стратегія розвитку оборонно-промислового
комплексу України (затверджена Указом
Президента України від 20 серпня 2021
року № 372/2021 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від
18 червня 2021 року "Про Стратегію
розвитку оборонно-промислового
комплексу України"»)

Розпочата реалізація заходів І етапу Стратегії щодо реформування
державного сектору оборонно-промислового комплексу України
відповідно до Закону України «Про особливості реформування
підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми
власності»:

1. Забезпечено розроблення та схвалення Кабінетом Міністрів Плану

заходів із імплементації Закону України «Про особливості
реформування підприємств оборонно-промислового комплексу
державної форми власності» (29 грудня 2021 року протокол № 155).

2. Прийнято Кабінетом Міністрів України рішення:

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 №
1594-р
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«Про припинення шляхом реорганізації Державного концерну
«Укроборонпром» в порядку перетворення в акціонерне товариство»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1595-р
і постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1280 про
погодження перетворення підприємств-учасників концерну в
господарські товариства.

3. Державним концерном «Укроборонпром» прийнято рішення про
перетворення 47 з 63 підприємств-учасників, які відповідно до
рішення наглядової ради концерну підлягають перетворенню в
господарські товариства.

У зв'язку з початком війни перетворення підприємств не
завершені.

2 Державна цільова програма реформування
та розвитку оборонно-промислового
комплексу на період до 2021 року

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 №
1350-35 «Про продовження строку виконання Державної цільової
програми реформування та розвитку оборонно-промислового
комплексу на період до 2021 року» (продовжено до 2022 року)

3 План заходів з імплементації Закону
України «Про особливості реформування
підприємств оборонно-промислового
комплексу державної форми власності»

Розпочато впровадження заходів з імплементації Закону.
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(затв. протокольне рішення Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 2021 року,
протокол № 155)

Звіт про стан впровадження заходів листом Мінстратегпрому від
11.04.2022 № 1.4-3.2/1422 направлений до Міністерства економіки
України.

4 Розпорядження КМУ від 28 жовтня 2020 р.
№ 1544-р «Про затвердження
Національного плану дій з виконання
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,
мир, безпека” на період до 2025 року»

Передбачені, але потребують подальшої імплементації наступні
заходи Національного плану дій, відповідальним за виконання яких
визначений Мінстратегпром:

• внесення змін і доповнень до Статуту Державного концерну
“Укроборонпромˮ у частині забезпечення участі жінок у роботі
наглядової ради Концерну;

• розроблення, поширення та застосування результатів аналізу
безпеки інфраструктури з урахуванням принципу забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (аудит безпеки
територій)

2.3. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1

п/п Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання завдання

Залежність завдання
від завдань інших

напрямів, сфер,
проблем

Ціль 1. Запровадити фінансово-економічні інструменти для відновлення виробництва, в тому числі нагальної потреби
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п/п Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання завдання

Залежність завдання
від завдань інших

напрямів, сфер,
проблем

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року
1.1 Завдання 1. Оцінити вартість відновлення

виробництва критично важливої продукції
Серпень 2022 Аудит збитків,

понесених
внаслідок війни

1.2 Завдання 2. Звільнити від оподаткування доходів
підприємств ОПК отриманих у вигляді цільової
благодійної допомоги на сприяння
обороноздатності та мобілізаційній готовності
країни, захисту населення у надзвичайних
ситуаціях мирного і воєнного стану

Серпень 2022 Відновлення та
розвиток економіки

1.3 Завдання 3. Розробити механізми фінансування
відновлення виробництва

Вересень 2022 Відновлення та
розвиток економіки
Відновлення
інфраструктури

1.4 Завдання 4. Запровадити механізми фінансування
відновлення виробництва

Жовтень 2022 Відновлення та
розвиток економіки
Відновлення
інфраструктури

Ціль 2. Підвищити інвестиційну привабливість та покращити фінансовий стан підприємств ОПК

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року
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п/п Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання завдання

Залежність завдання
від завдань інших

напрямів, сфер,
проблем

2.1 Завдання 1. Реструктуризувати безнадійні борги
підприємств ОПК

Червень 2023 Відновлення та
розвиток економіки

2.2 Завдання 2. Вдосконалити законодавство у питанні
залучення і захисту внутрішніх та іноземних
інвестицій, зокрема зняти законодавчі
обмеження на утворення спільних підприємств з
іноземними компаніями та провадження спільної
діяльності, забезпечити можливість використання
інструментів страхування ризиків (вкл. військові
ризики) при здійсненні інвестицій, розповсюдити
дію Закону України «Про індустріальні парки» та
ін. інструментів стимулювання та підтримки
інвестицій на сферу ОПК

Грудень 2023 Відновлення та
розвиток економіки

2.3 Завдання 3. Розробити механізм зниження
відсоткової ставки за кредитами та збільшення
строків користування кредитами (позиками) під
державні гарантії для виконання програм,
пов’язаних з підвищенням обороноздатності і
безпеки держави.

Грудень 2023 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
Відновлення та
розвиток економіки

2.4 Завдання 4. Забезпечити капітальні інвестиції з
метою створення нових, модернізації та

Грудень 2024 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
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п/п Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання завдання

Залежність завдання
від завдань інших

напрямів, сфер,
проблем

нарощування існуючих виробничих потужностей
підприємств ОПК відповідно до змісту:
а) державних програм розвитку озброєнь;
б) державних програм розвитку ОПК;
в) програм та планів розвитку військово-технічного
співробітництва;
г) програм та планів створення та випуску
продукції цивільного призначення.

Відновлення та
розвиток економіки

2.5 Завдання 5. Впровадити механізми податкового
стимулювання для підтримки інвестицій в ОПК, та
надання податкових/митних преференцій під час
виконання офсетних договорів

Грудень 2025 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
Відновлення та
розвиток економіки

Ціль 3. Реалізувати спільні проекти з приватними зовнішніми та внутрішніми інвесторами

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року
3.1 Завдання 1. Створити правові інструменти для

ефективного функціонування державно-приватного
партнерства та створення спільних підприємств, з
урахуванням інтересів національної безпеки і
оборони

Січень 2026 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
Відновлення та
розвиток економіки
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п/п Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання завдання

Залежність завдання
від завдань інших

напрямів, сфер,
проблем

3.2 Завдання 2. Визначити список проектів та
критеріїв для їх реалізації через механізм
державно-приватного партнерства

Грудень 2026 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
Відновлення та
розвиток економіки

Ціль 4. Формування організаційно та функціонально збалансованої структури ОПК. Удосконалення системи планування
та управління

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року
4.1 Завдання 1. Розробка проектів державних цільових

програм у сфері розвитку озброєння та
оборонно-промислового комплексу за напрямами:

● Авіабудування та авіаремонт
● Бронетанкова техніка
● Високоточне озброєння та боєприпаси
● Радіолокація, радіозв'язок та спеціальне

приладобудування
● Космічна програма
● Інші напрями

Грудень 2022 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

4.2 Завдання 2. Визначити напрямки розвитку
виробництва ОВТ згідно з інвестиційними
пріоритетами

Грудень 2022 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
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4.3 Завдання 3. Оновити зміст стратегічних державних
документів:

● ЗУ «Про національну безпеку України»
● Стратегії національної безпеки України
● Стратегії воєнної безпеки України
● Стратегічного оборонного бюлетеня України
● Стратегії розвитку ОПК України

Грудень 2022 Відновлення та
розвиток економіки
Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

Ціль 5. Провести системну реформу ОПК, зокрема збалансувати співвідношення між державними і приватними
підприємствами, покращити взаємодію між державним замовником та виконавцями, впровадити корпоративне
управління на державних підприємствах

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року
5.1 Завдання 1. Активізувати діяльність із залученням

ресурсів трастових фондів НАТО 
Грудень 2023 Модернізація та

розвиток сфери
безпеки та оборони

5.2 Завдання 2. Запровадження CALS технології
(Continuous Acquisition and Lifecycle Support) із
створенням Центру підтримки життєвого циклу,
впровадження у практику контрактації постачання
ОВТ від підприємств ОПК до Міноборони
концепції підтримки експлуатації систем ОВТ

Грудень 2023 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
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орієнтованої на кінцевий результат – PBL
(Performance Based Lifecycle Product
Support)-договорів повного життєвого циклу

5.3 Завдання 3. Розробка, впровадження та щорічне
коригування (за необхідності) порядку
ціноутворення на ОВТ та її комплектуючі з
урахуванням використання договорів повного
життєвого циклу та перенесення вартості розробки
новітніх зразків ОВТ на їх ціну при постачанні

Грудень 2023 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
Відновлення та
розвиток економіки

5.4 Завдання 4. Реформувати систему управління
об’єктами державної власності в ОПК. Впровадити
стандарти корпоративного управління на
державних підприємствах ОПК, а також
антикорупційні заходи, МСФЗ та звітність перед
акціонерами

Грудень 2023 Відновлення та
розвиток економіки

5.5 Завдання 5. Удосконалити механізми планування та
здійснення оборонних закупівель

Грудень 2024 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

5.6 Завдання 6. Створити ефективний та гнучкий
процес ціноутворення для продукції, що
закуповується без застосування конкурентних
процедур, зокрема: переглянути норми

Грудень 2024 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
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рентабельності на закупівлю товарів, робіт і послуг
оборонного призначення при закупівлі в єдиного
постачальника; запровадити механізм урахування
витрат на обслуговування кредитів/позик у
собівартості продукції ОПК при виконанні
державного оборонного замовлення

5.7 Завдання 7. Створити єдину закриту інформаційну
систему для замовників та учасників оборонних
закупівель

Грудень 2025 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

Ціль 6. Запровадити ефективні механізми підтримки технічного та технологічного розвитку підприємств ОПК

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року
6.1 Завдання 1. Запровадити механізми економічного

стимулювання застосування новітніх технологій,
зокрема пов’язаних з енергозбереженням та
використання і переробки продукції з
рідкоземельних металів тощо

Грудень 2026 Відновлення та
розвиток економіки

6.2 Завдання 2. Запровадження системи професійної
підготовки фахівців для ОПК. Створення структур
профтехосвіти при ведучих підприємствах галузей
ОПК, формування державного замовлення на

Грудень 2026 Освіта і наука
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п/п Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання завдання
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підготовку фахівців середньо-спеціального та
вищого рівня освіти. Соцзабезпечення фахівців

6.3 Завдання 3. Перегляд структури замовлень на
розробку нових зразків та видів озброєння, її
управління та фінансування

Грудень 2026 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

6.4 Завдання 4. Створити та забезпечити повноцінне
функціонування Агентства з розвитку оборонних
технологій

Грудень 2026 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

6.5 Завдання 5. Розробити та забезпечити
фінансування Програми розвитку оборонних
технологій.

Грудень 2026 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

6.6 Завдання 6. Визначити пріоритети фінансування із
Державного фонду розвитку ОПК України з
урахуванням завдань державних цільових програм
реформування та розвитку ОПК і розвитку
озброєння та військової техніки 

Грудень 2026 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

6.7 Завдання 7. Розглянути можливість впровадження
механізмів військово-цивільної інтеграції

Грудень 2027 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
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6.8 Завдання 8. Спростити процедури імпорту
обладнання для досліджень, тестування, розробки
та виробництва озброєння та військової техніки

Грудень 2028 Відновлення та
розвиток економіки

6.9 Завдання 9. Сформувати систему управління
об’єктами права інтелектуальної власності

Грудень 2028 Відновлення та
розвиток економіки

6.10 Завдання 10. Удосконалити систему захисту
технологій

Грудень 2032

Ціль 7. Визначити потреби сил оборони в озброєнні та можливості та доцільності задовольняти цю потребу
підприємствами ОПК

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року
7.1 Завдання 1. Розробка матриці потреб сил оборони в

озброєні базуючись на даних групи по Безпеці та
Обороні. (Capabilities based planning) та
можливості та доцільності задовольняти цю
потребу підприємствами ОПК держави

Грудень 2022 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

7.2 Завдання 2. Розміщення підприємств на території
України з урахуванням віддаленості від кордонів з
агресором, розосередження, живучості,
дублювання виробничих потужностей, мережевого
забезпечення, укомплектування кваліфікованим
персоналом, соціальної інфраструктури,

Грудень 2022 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
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узгодження зазначених питань з місцевими
органами влади

Ціль 8. Створити критичні та модернізувати існуючі виробництв, здійснити перехід на стандарти НАТО

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року
8.1 Завдання 1. Створення малотонажних виробництв

спецхімії, та розосередження їх на території
держави

Грудень 2025

8.2 Завдання 2. Створення патронного та
боєприпасного виробництва під калібри НАТО, у
тому числі ліцензійного

Грудень 2025

8.3 Завдання 3. Забезпечення уніфікації,
стандартизації. Розміщення замовлення на
виготовлення однакових номенклатур озброєння на
різних підприємствах, оптимізація завантаженості
підприємств

Грудень 2025 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

8.4 Завдання 4. Впровадження внутрішньо-галузевого
та міжгалузевого обміну напрацюваннями,
розробками, технічними та технологічними
рішеннями

Грудень 2025 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
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8.5 Завдання 5. Оптимізація складу обладнання та
підвищення його завантаженості. Впровадження
активної кооперації у питання оптимального
використання обладнання, розширення внутрішньо
галузевого та міжгалузевого аутсорсингу

Грудень 2025 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

8.6 Завдання 6. Адаптація стандартів та регламентів
України до стандартів НАТО із збереженням
допустимої національної ідентичності

Грудень 2025 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

8.7 Завдання 7. Впровадити механізми управління
якістю продукції відповідно до міжнародних
стандартів ISO та інших міжнародних і
європейських документів з управління якістю

Грудень 2025 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

8.8 Завдання 8. Забезпечити перегляд (продовження
дії) міждержавних стандартів серії В

Грудень 2025 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

8.9 Завдання 9. Створити електронну базу
нормативних документів із стандартизації, що
діють в Україні

Грудень 2025 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
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8.10 Завдання 10. Забезпечити фінансування заходів з
підготовки виробництва відповідно до завдань
державних програм розвитку озброєння.

Грудень 2025 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

8.11 Завдання 11. Визначити пріоритети та проекти зі
створення нових потужностей ОПК та суміжних
галузей (використання рідкоземельних металів:
титан, алюміній, уран тощо)

Грудень 2025 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

Ціль 9. Активізувати інтеграцію національних виробників в міжнародний ринок озброєння та зростання їх експортного
потенціалу, подальший розвиток ВТС

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року
9.1 Завдання 1. Розробити нормативно-правове

забезпечення розвитку військово-технічного
співробітництва

Грудень 2026 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

9.2 Завдання 2. Забезпечити подальший розвиток
військово технічного співробітництва, зокрема
активізувати укладення міжурядових угод з
військово-технічного співробітництва, що
передбачають взаємний захист інвестицій,
технологій, конкретні заходи із спільного

Грудень 2032 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони
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виробництва озброєння, військової та спеціальної
техніки для потреб ринків третіх держав

9.3 Завдання 3. Активізувати співробітництво з
провідними міжнародними оборонними
інституціями

Грудень 2026 Модернізація та
розвиток сфери
безпеки та оборони

9.4 Завдання 4. Удосконалити систему експортного
контролю, зокрема: спростити процедури
отримання суб’єктами господарювання
повноважень на здійснення експортно-імпортних
операцій в оборонній сфері; впровадити систему
електронного ліцензування в сфері державного
експортного контролю для автоматизації процесів
надання адміністративних послуг, звітності та
нагляду в цій сфері; активізувати участь України у
роботі міжнародних режимів експортного
контролю

Грудень 2026 Відновлення та
розвиток економіки

9.5 Завдання 5. Забезпечити підтримку експорту та
диверсифікацію ринків збуту, зокрема за рахунок
залучення в ОПК механізмів експортно-кредитного
агентства

Грудень 2032 Відновлення та
розвиток економіки
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п/п Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання завдання

Залежність завдання
від завдань інших

напрямів, сфер,
проблем

9.6 Завдання 6. Забезпечити локалізацію виробництва
продукції іноземного виробництва, що
постачається у рамках заходів військово-технічного
співробітництва

Грудень 2032 Відновлення та
розвиток економіки

9.7 Завдання 7. Інтенсифікувати присутність України
на міжнародних ринках, активне просування на
зовнішній ринок нових та модернізованих видів
озброєння і військової техніки вітчизняного
виробництва, зокрема за рахунок розвитку
виставкової діяльності

Грудень 2032 Відновлення та
розвиток економіки
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3. Список загальнонаціональних проектів на виконання завдання
з підпункту 2.3 (для відповідного завдання)

Опис
проекту

до
завдання

N з
підпункт

у 2.3

Обґрунтування
необхідності

проекту

Якісні показники
виконання

проекту

Економічний ефект 
(вплив на ВВП,

бюджет, зайнятість
тощо)

Головний
відповідаль
ний орган
державної

влади

Орієнтовна
потреба у

фінансуван
ні (млн.

грн)

Пропонова
ні джерела
фінансу-

вання

Необхідне
нормативно

-правове
забезпеченн

я

Державна
цільова
науково-те
хнічна
програма
розвитку
авіаційної
промислов
ості на
2021-2030
роки

Метою Програми є
створення умов для
реалізації
інноваційних
досліджень і
розроблення нових
конкурентоспроможни
х авіаційних
технологій, матеріалів,
виробничих процесів
та обладнання,
проведення
випробувань,
реалізація і
впровадження яких
дасть змогу
забезпечити

Виконання завдань
і заходів Програми
сприятиме
відновленню та
розвитку серійного
виробництва
вітчизняної
авіаційної техніки;
відновленню та
ефективному
розвитку наукового,
інженерно-технічно
го

Виконання завдань і
заходів Програми
сприятиме збереженню
не менш як 50000 та
створенню не менш як
6000 робочих місць за
період 2021-2030 років у
авіаційній
промисловості.
Реалізація Програми в
період до 2030 року
оцінюється на рівні
300-350 млрд. гривень,
що дасть змогу
спрямувати до бюджетів
усіх рівнів близько
100-120 млрд. гривень і

Мінстратегпр
ом

Обсяг
фінансування
Програми на
2023-2025 рр.
з Державного
бюджету
України
становить 6.0
млрд. грн.;
Власні кошти
підприємств
та інші
джерела - 5,3
млрд. гривень
.

Державний
бюджет
України;
Інші джерела
фінансування.

Постанова
КМУ від 1
вересня 2021
р. № 951
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Опис
проекту

до
завдання

N з
підпункт

у 2.3

Обґрунтування
необхідності

проекту

Якісні показники
виконання

проекту

Економічний ефект 
(вплив на ВВП,

бюджет, зайнятість
тощо)

Головний
відповідаль
ний орган
державної

влади

Орієнтовна
потреба у

фінансуван
ні (млн.

грн)

Пропонова
ні джерела
фінансу-

вання

Необхідне
нормативно

-правове
забезпеченн

я

рентабельне серійне
виробництво
високотехнологічної
авіаційної техніки в
Україні, розробити
зразки нових
конкурентоспроможни
х моделей серійних,
модернізованих
пасажирських і
вантажних літаків,
вертольотів, двигунів,
малошумних гвинтів,
авіаційних тренажерів,
іншої техніки, а також
сприятиме її експорту
на зовнішній ринок.

забезпечити зростання
середньомісячної
заробітної плати
зайнятих у галузі осіб.

Утворення
Агенції
оборонних
технологій

Діяльність державної
установи «Агенція
оборонних
технологій»

Реалізація акта
забезпечить
організацію

Програмою передбачено
створення до 50 нових
робочих місць.

Мінстратегпр
ом

Обсяг
фінансування
заходів з
утворення та

Державний
бюджет
України;
Інші джерела

Потребує
прийняття
Розпорядженн
я КМУ на
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Опис
проекту

до
завдання

N з
підпункт

у 2.3

Обґрунтування
необхідності

проекту

Якісні показники
виконання

проекту

Економічний ефект 
(вплив на ВВП,

бюджет, зайнятість
тощо)

Головний
відповідаль
ний орган
державної

влади

Орієнтовна
потреба у

фінансуван
ні (млн.

грн)

Пропонова
ні джерела
фінансу-

вання

Необхідне
нормативно

-правове
забезпеченн

я

сприятиме
підвищенню
ефективності
науково-дослідної
діяльності в інтересах
оборонної
промисловості, дасть
змогу підприємствам
оборонно-промислово
го комплексу усіх
форм власності
забезпечити потреби
сектору безпеки і
оборони України у
новітніх зразках
озброєння, військової
та спеціалізованої
техніки.
Координувати роботу
науково-технічного
потенціалу, відповідно

системи відбору
результатів
фундаментальної
науки, отриманих
за пріоритетними
напрямами
наукових
досліджень,
базових та
критичних
технологій,
перетворення їх у
прикладні
результати,
придатні для
практичного
втілення у проривні
технічні рішення в
технологічних
процесах та зразках

утримання
державної
установи
«Агенція
оборонних
технологій»
на 2023-2025
рр. з
Державного
бюджету
України
становить
0,091 млрд.
грн.

фінансування. виконання
рішення
РНБО
України
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Опис
проекту

до
завдання

N з
підпункт

у 2.3

Обґрунтування
необхідності

проекту

Якісні показники
виконання

проекту

Економічний ефект 
(вплив на ВВП,

бюджет, зайнятість
тощо)

Головний
відповідаль
ний орган
державної

влади

Орієнтовна
потреба у

фінансуван
ні (млн.

грн)

Пропонова
ні джерела
фінансу-

вання

Необхідне
нормативно

-правове
забезпеченн

я

до Потреб сектору
безпеки і оборони.

озброєння і
військової техніки,
підвищить
ефективність
управління правами
інтелектуальної
власності в галузі
оборонних
технологій, що
належать державі,
та рівень
впровадження
військово-цивільної
інтеграції,
розширить обсяги
використання
технологій
подвійного
призначення з
метою підвищення
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Опис
проекту

до
завдання

N з
підпункт

у 2.3

Обґрунтування
необхідності

проекту

Якісні показники
виконання

проекту

Економічний ефект 
(вплив на ВВП,

бюджет, зайнятість
тощо)

Головний
відповідаль
ний орган
державної

влади

Орієнтовна
потреба у

фінансуван
ні (млн.

грн)

Пропонова
ні джерела
фінансу-

вання

Необхідне
нормативно

-правове
забезпеченн

я

ефективності
підприємств
оборонно-промисло
вого комплексу.

Державна
цільова
оборонна
програма з
реалізації в
інтересах
сектору
безпеки і
оборони
України
проєктів з
виконання
наукових
досліджень
і розробок,
розробок

Запровадження
правових,
організаційних та
фінансових передумов
для розвитку системи
наукових досліджень
та науково-технічних
(експериментальних)
розробок, підвищення
їх
конкурентоспроможно
сті, а також розвитку
наукової,
науково-технічної та
інноваційної
діяльності в інтересах

Забезпечення
виробництва
військової техніки і
боєприпасів, з
урахуванням
сучасних
інноваційних
технологій, які
відповідають
європейським та
міжнародним
стандартам,
підвищення
експортного
потенціалу,
зміцнення позицій

Мінстратегпр
ом

Обсяг
фінансування
Програми на
2023-2025 рр.
з Державного
бюджету
України
становить
1,774 млрд.
грн.

Державний
бюджет
України;
Інші джерела
фінансування

Потребує
прийняття
Постанови
КМУ на
виконання
рішення
РНБО
України
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Опис
проекту

до
завдання

N з
підпункт

у 2.3

Обґрунтування
необхідності

проекту

Якісні показники
виконання

проекту

Економічний ефект 
(вплив на ВВП,

бюджет, зайнятість
тощо)

Головний
відповідаль
ний орган
державної

влади

Орієнтовна
потреба у

фінансуван
ні (млн.

грн)

Пропонова
ні джерела
фінансу-

вання

Необхідне
нормативно

-правове
забезпеченн

я

нових
технологій

сектору безпеки і
оборони України,
розроблення і
впровадження базових
та критичних
технологій
військового
призначення та
подвійного
використання.

держави на
світовому ринку
озброєння,
забезпечення участі
підприємств
оборонно-промисло
вого комплексу усіх
форм власності в
реалізації
міжнародних
проєктів
військово-технічног
о співробітництва.

Державна
цільова
програма
реформува
ння та
розвитку
оборонно-

Підготовка
виробництва продукції
оборонного
призначення
відповідно до завдань
та заходів, визначених
державними

Кількість та ступінь
виконання заходів з
виготовлення засобів
технологічного
оснащення,
технічного
переоснащення та

Мінстратегпр
ом

Обсяг
фінансування
Програми на
2023-2025 рр.
з Державного
бюджету
України

Державний
бюджет
України;
Інші джерела
фінансування.

Потребує
прийняття
Постанови
КМУ на
виконання
рішення
РНБО
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Опис
проекту

до
завдання

N з
підпункт

у 2.3

Обґрунтування
необхідності

проекту

Якісні показники
виконання

проекту

Економічний ефект 
(вплив на ВВП,

бюджет, зайнятість
тощо)

Головний
відповідаль
ний орган
державної

влади

Орієнтовна
потреба у

фінансуван
ні (млн.

грн)

Пропонова
ні джерела
фінансу-

вання

Необхідне
нормативно

-правове
забезпеченн

я

промислов
ого
комплексу.

цільовими
програмами у сфері
національної безпеки і
оборони, іншими
документами
оборонного
планування
направлених на
розвиток сектору
оборони та безпеки

реконструкції
діючих виробництв,
капітального
будівництва об'єктів
та споруд
спеціального
призначення для
виготовлення товарів
оборонного
призначення

становить
12,078 млрд.
грн.

України

Державна
цільова

оборонна
програма
розвитку

артилерійс
ького,

протитанко
вого та

протикораб
ельного

Необхідність
нарощування темпів
та обсягів оснащення
частин та підрозділів

Збройних Сил України
модернізованими та

новими зразками
(комплексами,

системами)
артилерійського,

протитанкового та

Забезпечення
набуття

спроможностей
вітчизняних

підприємств та
установ ОПК,
підвищення їх

науково-технічного
потенціалу, набуття

можливості
серійного

Міноборони,
Мінстратегпр

ом

Обсяг
фінансування
Програми на
2023-2025 рр.
становить
143,0775
млрд.грн.
з них 15,630
млрд.грн. на
підготовку
виробництва.

Державний
бюджет
України.

Постанова
Кабінету
Міністрів
України
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Опис
проекту

до
завдання

N з
підпункт

у 2.3

Обґрунтування
необхідності

проекту

Якісні показники
виконання

проекту

Економічний ефект 
(вплив на ВВП,

бюджет, зайнятість
тощо)

Головний
відповідаль
ний орган
державної

влади

Орієнтовна
потреба у

фінансуван
ні (млн.

грн)

Пропонова
ні джерела
фінансу-

вання

Необхідне
нормативно

-правове
забезпеченн

я

озброєння. протикорабельного
озброєння, створення
нових та нарощування

наявних
науково-виробничих

потужностей для
забезпечення

модернізації існуючих
та виготовлення нових

зразків
артилерійського,

протитанкового та
протикорабельного

озброєння в
необхідній кількості.

виробництва
високотехнологічног

о артилерійського,
протитанкового та
протикорабельного

озброєння в
необхідній кількості

і якості для
забезпечення потреб

сектору оборони

Державні
цільові

оборонні
програми
розвитку

Необхідність
нарощування темпів
та обсягів оснащення
частин та підрозділів

Збройних Сил України

Забезпечення
набуття

спроможностей
вітчизняних

підприємств та

Міноборони,
Мінстратегпр

ом

39,5 млрд грн Державний
бюджет
України.

Постанова
Кабінету
Міністрів
України

42



ПРОЕКТ

Опис
проекту

до
завдання

N з
підпункт

у 2.3

Обґрунтування
необхідності

проекту

Якісні показники
виконання

проекту

Економічний ефект 
(вплив на ВВП,

бюджет, зайнятість
тощо)

Головний
відповідаль
ний орган
державної

влади

Орієнтовна
потреба у

фінансуван
ні (млн.

грн)

Пропонова
ні джерела
фінансу-

вання

Необхідне
нормативно

-правове
забезпеченн

я

озброєння
за

напрямкам
и (радарні
системи,

броньована
техніка,

боєприпас
и та

спецхімія,
тощо)

модернізованими та
новими зразками

озброєння та
боєприпасів за
напрямками,

створення нових та
нарощування наявних
науково-виробничих

потужностей для
забезпечення

модернізації існуючих
та виготовлення нових

зразків озброєння в
необхідній кількості.

установ ОПК,
підвищення їх

науково-технічного
потенціалу, набуття

можливості
серійного

виробництва
високотехнологічног

о озброєння в
необхідній кількості

і якості для
забезпечення потреб

сектору оборони
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4. Необхідне нормативно-правове забезпечення

п/п
Назва НПА

до завдання N з підпункту 2.3 Зміст розробки/ змін НПА

Орган
державної

влади,
відповідальний

за розробку/
змін НПА

Термін
розробки

Гранична
дата

набрання
чинності

1 «Про внесення змін до Закону
України «Про правовий режим
воєнного стану», щодо особливостей
здійснення господарської діяльності
в оборонно-промисловому комплексі
в умовах воєнного стану»

Передбачається можливість залучення та
використання потужностей підприємств, установ і
організацій усіх форм власності для здійснення
розробки, виробництва, модернізації, ремонту і
утилізації продукції військового призначення для
потреб сил безпеки та сил оборони.

Готовий проєкт Готовий
проєкт

2 «Про внесення змін до Закон України
«Про оборонні закупівлі»

Розроблено з метою забезпечення потреб сектору
безпеки і оборони товарами, роботами і послугами
оборонного призначення, необхідними для
виконання завдань та виконання повноважень
покладених на державних замовників у сфері
оборони з відсічі збройній агресії та відвернення
загроз національній безпеці, її територіальній
цілісності та недоторканості.

Мінстратегпром Готовий
проєкт

3 Постанова КМУ «Деякі питання
забезпечення підприємств
оборонно-промислового комплексу
майном на умовах фінансового
лізингу»

Впровадження механізму фінансового лізингу,
спрямованого на забезпечення підприємств
оборонно-промислового комплексу спеціальними
засобами технологічного оснащення, технічними
засобами, обладнанням та іншим майном,
необхідним для підготовки виробництва

Мінстратегпром Готовий
проєкт
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п/п
Назва НПА

до завдання N з підпункту 2.3 Зміст розробки/ змін НПА

Орган
державної

влади,
відповідальний

за розробку/
змін НПА

Термін
розробки

Гранична
дата

набрання
чинності

(проведення ремонту, модернізації) озброєння,
військової та спеціальної техніки, спорядження і
боєприпасів.

4 Закон України «Про розроблення та
виробництво озброєння, військової і
спеціальної техніки»

Цей Закон визначає організаційно-правові основи
провадження діяльності, пов’язаної з розробленням
та виробництвом озброєння, військової і спеціальної
техніки, із державним регулюванням діяльності із
розроблення, виробництва та забезпечення інших
стадій життєвого циклу озброєння, військової і
спеціальної техніки

Мінстратегпром Готовий
проєкт

5 «Про внесення змін до пункту 93

розділу V «Прикінцеві положення»
Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»

Передбачається поширення дії Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» (далі –
Закон) на підприємства, виробничі потужності яких
дозволяють виготовляти товари оборонного
призначення шляхом внесення змін у розділ V
«Прикінцеві положення» Закону.

Мінстратегпром Готовий
проєкт

6 Розпорядження КМУ «Про
Утворення Агенції оборонних
технологій»

Забезпечення організації системи відбору
результатів фундаментальної науки, отриманих за
пріоритетними напрямами наукових досліджень,
базових та критичних технологій, перетворення їх у
прикладні результати, придатні для практичного
втілення у проривні технічні рішення в

Мінстратегпром Готовий
проєкт
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п/п
Назва НПА

до завдання N з підпункту 2.3 Зміст розробки/ змін НПА

Орган
державної

влади,
відповідальний

за розробку/
змін НПА

Термін
розробки

Гранична
дата

набрання
чинності

технологічних процесах та зразках озброєння і
військової техніки, підвищить ефективність
управління правами інтелектуальної власності в
галузі оборонних технологій, що належать державі,
та рівень впровадження військово-цивільної
інтеграції, розширить обсяги використання
технологій подвійного призначення з метою
підвищення ефективності підприємств
оборонно-промислового комплексу.

7 Постанова КМУ «Про затвердження
Державної цільової оборонної
програми з реалізації в інтересах
сектору безпеки і оборони України
проєктів з виконання наукових
досліджень і розробок, розробок
нових технологій»

Забезпечення виробництва військової техніки і
боєприпасів, з урахуванням сучасних інноваційних
технологій, які відповідають європейським та
міжнародним стандартам, підвищення експортного
потенціалу, зміцнення позицій держави на світовому
ринку озброєння, забезпечення участі підприємств
оборонно-промислового комплексу усіх форм
власності в реалізації міжнародних проєктів
військово-технічного співробітництва.

Мінстратегпром Готовий
проєкт

8 Постанова КМУ «Про затвердження
Державної цільової програми
реформування та розвитку
оборонно-промислового комплексу»

Кількість та ступінь виконання заходів з
виготовлення засобів технологічного оснащення,
технічного переоснащення та реконструкції діючих
виробництв, капітального будівництва об'єктів та

Мінстратегпром Готовий
проєкт
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п/п
Назва НПА

до завдання N з підпункту 2.3 Зміст розробки/ змін НПА

Орган
державної

влади,
відповідальний

за розробку/
змін НПА

Термін
розробки

Гранична
дата

набрання
чинності

споруд спеціального призначення для виготовлення
товарів оборонного призначення.
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