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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Інтенсифікація зусиль щодо охорони довкілля, 
упровадження екологобезпечних технологій, економія ресурсів і посилення безпеки 
життєдіяльності є глобальними викликами й умовами подальшого існування 
людства. Сьогодні особливе значення для охорони навколишнього природного 
середовища України має екологічна трансформація діяльності її оборонно-
промислового комплексу (ОПК). Військова діяльність і стан оборонної 
промисловості обумовлені рівнем розвитку економіки країни та є чинниками 
значного впливу на всі сфери суспільства, у тому числі на стан довкілля, а вплив 
діяльності військово-промислового комплексу (ВПК) зазвичай має транскордонний 
характер, зачіпаючи інтереси суміжних держав. 

Провідними вченими та експертами у сфері безпеки й оборони (В. Бегма, 
Н. Гаврилова, В. Горбулін, В. Зубарєв, С. Лєнков, О. Свіргунов, П. Скурський, 
А. Шевцов, Н. Шматько) визначено проблемні питання національної безпеки, 
розвитку оборонного сектору та ВПК України, його міжнародної інтеграції. 
Проблематику екологічної безпеки у світовій військовій діяльності досліджують 
зарубіжні вчені, такі як О. Брух (A. Bruch), Я. Вайц (I. Waitz), К. Гай (C. Guy),  
Дж. Джосунг (J. Joosung), А. Ізмалков,  В. Ізмалков, А. Кнапп (A. Knapp), С. Лукачко 
(S. Lukachko), Т. Марлер (T. Marler), Г. Махліс (G. Machlis), В. Пікалов, 
Б. Рубінштейн (B. Rubenstein), Т. Хенсон (T. Hanson). Увагу до екологічних проблем 
сектору оборони приділяють науковці Національного інституту стратегічних 
досліджень, Українського центру економічних і політичних досліджень імені 
Олександра Разумкова, а також громадські екологічні організації та активісти. 
Рекомендації щодо сталого розвитку, раціонального природокористування, 
екологічної та соціальної безпеки, відповідних структурних змін в економіці країни 
та її регіонів містяться в наукових публікаціях О. Амоші, В. Антонюк, 
Б. Буркинського, Ю. Залознової, Л. Купінець, Г. Обиход, В. Ляшенка, О. Новікової, 
Ю. Харазішвілі, М. Хвесика, Д. Череватського, Г. Шевцової. 

Проблема регулювання екологічного впливу функціонування всіх складових 
ВПК є інтернаціональною та міждисциплінарною. Водночас дослідження в цьому 
напрямі є фрагментованими, що нівелює ефективність системного розгляду сектору 
безпеки й оборони в контексті екологізації економіки. Актуальність питання 
стимулювання екологізації діяльності ОПК та інших складових ВПК суттєво зростає 
через необхідність регулювання функціонування вітчизняної оборонної 
промисловості та військових формувань в умовах бойових дій на сході України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт: ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» за темою «Організаційно-
управлінські засади та механізми модернізації національного господарства» (номер 
держреєстрації 0112U000511), у рамках якої обґрунтовано важливість екологізації 
складових військово-промислового комплексу України в контексті модернізації 
національного господарства; Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України за темами «Інституціональні засади екологізації розвитку 
секторів національної економіки» (номер держреєстрації 0112U006980) ‒ розглянуто 
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теоретичні аспекти екологізації військово-промислового комплексу України, і 
«Загрози та ризики екологобезпечному розвитку секторів економіки українського 
Причорномор’я» (номер держреєстрації 0116U000413) ‒ визначено пріоритетні 
вектори перспективного розвитку військово-промислового комплексу України та 
запропоновано механізми і шляхи здійснення державної політики відносно нього; 
Національного університету «Одеська морська академія» за темою «Розвиток 
сучасної теорії і практики технічної експлуатації морського  
і річкового флоту: концепції, методи, технології» (номер держреєстрації 
0114U000346) ‒ розроблено метод відбору організацій для технічного 
обслуговування і ремонту багатоцільових суден подвійного призначення; Військової 
академії (м. Одеса) за темою «Дослідження можливих шляхів оснащення Збройних 
Сил України високотехнологічними розвідувально-вогневими та інженерними 
наземними роботизованими комплексами» (шифр «ІЗОПОД») ‒ розроблено 
методичні рекомендації щодо оцінювання економічної ефективності проєктів з 
урахуванням екологічних чинників та особливостей тендерних процедур щодо 
озброєнь і військової техніки (ОВТ). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 
теоретичних положень і розроблення науково обґрунтованих методичних та 
практичних рекомендацій щодо організаційно-економічного механізму регулювання 
екологізації та підвищення ефективності господарювання підприємств оборонно-
промислового комплексу України. 

Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: 
розглянути сутність та особливості екологізації складових ВПК України; 
розкрити сутнісні ознаки і надати характеристику ВПК України та його 

складовим, зокрема ОПК, а також оцінити вплив їхньої діяльності на довкілля; 
виконати аналіз існуючих економіко-екологічних проблем у діяльності 

військових формувань та підприємств оборонної промисловості України, виявити 
особливості впливу на довкілля з боку підприємств оборонної промисловості, 
Збройних Сил України (ЗСУ) та інших військових формувань, визначити стратегічні 
вектори екологізації їх діяльності; 

виявити чинники, які перешкоджають екологізації складових ОПК України; 
розробити організаційну структуру управління екологізацією складових ВПК та 

організаційну структуру екологічної служби оборонних підприємств як передумову 
побудови механізму вирішення їхніх екологічних та економічних проблем; 

розробити методичні засади прийняття управлінських рішень інженерами-
екологами оборонних підприємств, що дозволить ураховувати екологічні вимоги на 
найбільш важливих стадіях життєвого циклу озброєнь і військової техніки, таких  
як розроблення та проєктування, виробництво та модернізація, технічне 
обслуговування та ремонт; 

запропонувати методичний підхід до формування адміністративних й 
економічних інструментів для застосування в механізмі регулювання екологізації 
ВПК. 

Об’єктом дослідження є організаційно-економічні процеси екологізації 
військових формувань і суб’єктів ОПК України. 

Предмет дослідження ‒ сукупність теоретичних положень, методичних 
підходів і практичних рекомендацій щодо організаційно-економічного регулювання 
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стимулювання екологізації військових формувань та суб’єктів ОПК України, 
забезпечення вимог екологізації оборонних підприємств на найбільш важливих 
стадіях життєвого циклу ОВТ. 

Методи дослідження. Теоретичну, методичну та методологічну основу 
дослідження становлять об’єктивні закони економіки, наукові праці провідних 
вітчизняних і зарубіжних учених із проблем екологізації підприємств.  

У процесі дослідження використано сукупність методів, принципів і прийомів 
наукового пізнання, а саме: синтезу та групування – при розробленні підходу до 
визначення сутності та характеристик окремих складових ОПК і ВПК у цілому; 
статистичного аналізу – при характеристиці сучасного стану складових 
вітчизняного ВПК; порівняльного аналізу – при розробленні пропозицій щодо 
формування організаційно-економічного регулювання стимулювання екологізації 
окремих складових ВПК України; математичного моделювання – при розробленні 
моделей урахування вимог екологізації суб’єктів ОПК на стадіях розроблення та 
проєктування ОВТ, виробництва та модернізації, технічного обслуговування та 
ремонту; графічний метод – для візуального подання окремих наукових результатів. 

Інформаційною базою дослідження є наукові доробки вітчизняних і зарубіжних 
учених щодо забруднення довкілля внаслідок діяльності збройних сил, військових 
формувань і підприємств ОПК України. Нормативно-правовим підґрунтям роботи є 
закони України «Про оборону України», «Про національну безпеку України», укази 
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, Воєнна доктрина 
України, Стратегія національної безпеки України, офіційні матеріали Державної 
служби статистики України, Міністерства оборони України, Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів, нормативно-правові документи інших держав, що 
регулюють природоохоронну діяльність у національних збройних силах та оборонній 
промисловості. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку теоретичних 
положень, розробленні та вдосконаленні теоретико-методичних і наукових підходів, 
практичних рекомендацій щодо організаційно-економічного регулювання 
екологізації підприємств ОПК України, зокрема: 

удосконалено: 
теоретико-концептуальний базис системного уявлення про впровадження та 

організацію екологізації складових ВПК України з урахуванням сутності та 
особливостей функціонування оборонного сектору, побудований на основі 
принципово нового підходу до розуміння екологізації складових ВПК як 
комплексного процесу, що долає конфлікт цілей між забезпеченням національної 
безпеки країни в частині її обороноздатності та дотриманням таких умов 
функціонування складових ВПК, які не призводять до надмірного військово-
техногенного навантаження на довкілля, що створює передумови для становлення 
екологоорієнтованого способу господарювання у ВПК України; 

концептуальний підхід до формування організаційної структури управління 
екологізацією складових ВПК у складі Міністерства оборони України та 
організаційної структури екологічної служби оборонних підприємств, що 
ґрунтується на введенні в практику управління процедури розроблення та контролю 
за дотриманням екологічних вимог щодо озброєнь і військової техніки на всіх 
стадіях їх життєвого циклу при виконанні державного оборонного замовлення, а 
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також дозволяє сформувати передумови для побудови механізму стимулювання 
підвищення рівня екологічності та конкурентоспроможності озброєнь і військової 
техніки, які виробляються на підприємствах вітчизняного ОПК;  

методичний підхід до обґрунтування управлінських рішень із використанням 
формалізованих моделей на стадіях розроблення та проєктування озброєнь і 
військової техніки, їхнього виробництва та модернізації, технічного обслуговування 
та ремонту, який передбачає врахування екологічних вимог, що дає змогу 
безпосередньо реалізувати практичні дії з екологізації на рівні промислових 
підприємств оборонного сектору; 

методичний підхід до формування інструментів механізму регулювання 
екологізації складових ВПК, який ґрунтується на поєднанні адміністративного й 
економічного інструментарію з урахуванням специфічних рис функціонування 
складових ВПК, зокрема ОПК, і визначає напрями розроблення та вдосконалення 
цих інструментів для практичного застосування, формує екологоорієнтовану 
поведінку суб’єктів ОПК, методи прийняття необхідних управлінських рішень для 
досягнення економіко-екологічної збалансованості функціонування оборонних 
підприємств, забезпечення реалізації інноваційних процесів; 

дістали подальшого розвитку: 
холістичне уявлення про сутність вітчизняного ВПК та його складові, одержане 

в результаті обґрунтування існування відмінностей між категоріями «військово-
промисловий комплекс» і «оборонно-промисловий комплекс» та визначення їх 
ознак, що дозволяє системно розглядати економічні, організаційні та екологічні 
взаємозв’язки і процеси в оборонному секторі, більш обґрунтовано формувати 
завдання та вимоги до побудови організаційно-економічного механізму  
регулювання екологізації складових ВПК; 

пріоритизація стратегічних векторів екологізації складових ВПК, зокрема 
підприємств ОПК, на підставі комплексного аналізу особливостей їхнього впливу на 
довкілля, що надає орієнтири для розроблення необхідних заходів щодо 
секторальних економіко-екологічних рішень і створює передумови для формування 
концепту екологізації ОПК з метою забезпечення трансформації економіки України 
в напрямі сталого розвитку; 

ідентифікація основних перешкод сталому розвитку ОПК України з 
урахуванням структурних особливостей ОПК та його специфіки як об’єкта 
промислової політики держави, що сприяє визначенню комплексу заходів, 
спрямованих на прискорення інтеграції ОПК у промислову підсистему національної 
економіки, та його переходу на траєкторію сталого розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в доведенні розроблених 
положень до прикладного рівня. Наукові результати дисертаційної роботи знайшли 
практичне застосування у державних установах, на підприємствах, в організаціях і 
громадських об’єднаннях. 

Одержані результати щодо забезпечення екологічних вимог при розробленні, 
проєктуванні, виробництві та модернізації зразків ОВТ визнано перспективними та 
прийнято до використання при підготовці пропозицій до побудови концепції 
екологоорієнтованого розвитку підприємств ОПК України Управлінням екологічної 
безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України (довідка 
№ 187/1075 від 12.11.2021 р.); рекомендації щодо зменшення витрат матеріальних 
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ресурсів у процесах розроблення, виробництва, модернізації та ремонту окремих 
зразків військової техніки прийнято до використання у практичній діяльності 
Державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Шторм» (акт 
упровадження № 31/2021 від 09.04.2021 р.); пропозиції щодо посилення екологізації 
при здійсненні ремонту і модернізації ОВТ як такі, що сприяють зменшенню витрат 
матеріальних ресурсів при здійсненні планових робіт на об’єктах військової техніки, 
прийнято до використання у Військовій частині А0153 (довідка № 101-03/21 від 
02.03.2021 р.); положення щодо формування адміністративних та економічних 
інструментів механізму забезпечення екологізації підприємств у рамках надання 
консультативної допомоги економічним службам підприємств, установ і організацій, 
що здійснюють економічну діяльність, використовуються ГО «Академія економічних 
наук України» (довідка № 480/04 від 31.10.2020 р.). 

Матеріали дослідження використовуються в навчальному процесі 
 Кіровоградського інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» при викладанні дисциплін «Менеджмент», 
«Корпоративне управління» та «Стратегічний менеджмент» (довідка № 27.1/15-
147/2 від 27.08.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, висновки та рекомендації, 
сформульовані в дисертації, належать особисто автору та є його науковим доробком. 
Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі 
використано лише ті положення та ідеї, які є результатами особистих досліджень 
здобувача. Особистий внесок конкретизовано у списку публікацій.  

За результатами дослідження опубліковано 37 наукових праць: 2 підрозділи у 
колективних монографіях, 10 статей у наукових фахових виданнях України та 
виданнях, які включені до міжнародних інформаційних і наукометричних баз, 
3 статті у міжнародних спеціалізованих виданнях (з них 1 індексується у Scopus), 
22 тези доповідей у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 
становить 13,8 д.а., з яких особисто автору належить 9,85 д.а. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 
доповідались і були схвалені на 19 всеукраїнських та міжнародних науково-
практичних, науково-технічних і науково-методичних конференціях економіко-
екологічного спрямування у 2012-2021 рр., які відбулися в Україні та за кордоном 
(Португалія, Республіка Молдова, Австрія). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел (221 найменування на 26 сторінках)  
і 9 додатків (на 12 сторінках), містить 28 таблиць, 25 рисунків. Повний обсяг роботи 
становить 226 сторінок, у тому числі основний текст ‒ 173 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретичні засади реформування та модернізації 
системи управління підприємствами оборонно-промислового комплексу 
відповідно до вимог сталого розвитку України» досліджено проблематику 
екологізації в діяльності вітчизняного військово-промислового комплексу в розрізі 
його складових, сутність ВПК та ОПК, їх структуру, характеристики впливу на 
довкілля з боку складових, визначено стратегічні вектори їхньої екологізації. 
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Обґрунтовано, що одним із пріоритетних напрямів забезпечення екологічно 
збалансованого розвитку ВПК України, його модернізації до рівня стандартів 
розвинутих країн світу, посилення конкурентоспроможності вітчизняного 
виробництва ОВТ є комплексна екологізація всіх складових оборонного сектору, що 
сприяє реалізації концепції побудови екологоорієнтованого виробництва, захисту 
довкілля, зменшенню викидів небезпечних речовин та відходів, створенню 
екологічно безпечних умов праці та життя для працівників оборонних підприємств, 
військовослужбовців, мешканців військових містечок тощо. 

Доведено, що під комплексною екологізацією всіх складових ВПК доцільно 
розуміти безперервний цілеспрямований процес упровадження принципово нових 
технічних, технологічних, економічних, організаційних, інформаційних та інших 
рішень, що надає можливість досягти максимально можливого балансу між 
військовими, економічними та екологічними цілями, забезпечити збереження 
природних екосистем і створити умови для їхнього самовідновлення, значно 
підвищити ефективність використання всіх видів ресурсів і поліпшити якість 
продукції та послуг при суттєвому зменшенні негативного впливу на довкілля, що 
дозволить наблизитися до стандартів НАТО, уникнути екологічних загроз і в 
сукупності системно забезпечить екологоорієнтований розвиток як ЗCУ та інших 
військових формувань, так і науково-дослідних організацій, виробничих та 
ремонтних підприємств оборонної промисловості.  

Визначено, що розгляд проблем екологізації оборонної промисловості є 
неможливим без урахування ролі Міністерства оборони України, ЗСУ та інших 
військових формувань, оскільки саме міністерство є замовником і покупцем 
військової продукції в оборонних підприємств. 

Згідно із запропонованим визначенням ВПК має всі ознаки цілісної системи: є 
загальна генеральна мета – забезпечення захисту держави; упорядкована 
організаційна структура; існують тісні взаємозв’язки між окремими підсистемами, 
які мають власні специфічні цілі функціонування.  

Доведено, що ЗСУ, інші військові формування та підприємства ОПК є 
потужними забруднювачами довкілля, що чинять вплив механічного, хімічного й 
біотичного характеру. 

Для кардинальної модернізації вітчизняного ОПК із використанням 
екологоорієнтованого підходу запропоновано комплекс економічних, правових, 
політичних, соціальних та інформаційних заходів, який виступає підґрунтям для 
побудови концепту екологізації оборонно-промислового комплексу України, що 
створюватиме передумови для формування дієвого механізму управління 
секторальною екологізацією (рис. 1). 

Запропонований підхід до ВПК як складної економіко-екологічної системи 
обумовив оцінювання економічного розвитку його окремих складових та стану їх 
екологізації. 

У другому розділі «Економіко-екологічний аналіз проблем формування та 
реалізації екологічної політики щодо підприємств оборонно-промислового 
комплексу України» виконано аналіз економіко-екологічної політики в секторі 
національної безпеки й оборони України та надано її оцінку в оборонній 
промисловості України. 
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Рисунок 1 ‒ Концепт екологізації оборонно-промислового комплексу України 
 
Наразі економіка України перебуває в системній кризі під впливом наслідків 

гібридної війни з боку Росії, анексії Криму, окупації частини Донецької та 
Луганської областей, а також пандемії COVID-19. 

У рамках характеристики сучасного стану суб’єктів ОПК України відзначено 
їхню інституційну розбалансованість; неодноразові зміни підходів до управління 
підприємствами оборонної промисловості; відсутність стратегії їхнього розвитку, 
узгодженої із загальнодержавною військово-промисловою політикою; недостатню 
концентрацію фінансового ресурсу на пріоритетних напрямах виробництва; 
застарілість обладнання та технологій. Сучасний рівень озброєнь військових частин  
і стан вітчизняної оборонної промисловості давно не відповідає вимогам часу в 
контексті впливу на довкілля. 

Екологічним питанням на оборонних підприємствах не надано пріоритетного 
статусу. На більшості підприємств відсутні спеціальні служби та підрозділи для 
здійснення екологічного контролю. На державних і недержавних підприємствах ОПК 
планування у сфері екології обмежується в кращому випадку лише плануванням 
капітальних вкладень в екологічні заходи, практично відсутнє планування заходів 
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щодо скорочення екологічних платежів, обсягів шкідливих для довкілля викидів і 
відходів (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 ‒ Динаміка витрат на охорону навколишнього природного середовища  

в Україні (у фактичних цінах), млн грн 
 

* Побудовано на основі даних Державної служби статистики України. 
 

Сучасний стан регулювання функціонування ЗСУ та ОПК України свідчить про 
його дуже слабку спрямованість на захист довкілля, упровадження «зелених» 
технологій, а також про відсутність економічної мотивації суб’єктів ВПК щодо 
мінімізації негативного екологічного впливу. Доведено, що стан розвитку ЗСУ та 
ОПК характеризується недостатньою економічною та екологічною сталістю і 
потребує модернізації на основі світового досвіду регулювання екологізації 
військово-оборонної сфери та реалізації екологічних стандартів НАТО, що матиме 
позитивний екологічний, інноваційний та економічний ефект. 

Визначено чинники протидії екологізації складових ОПК України та 
запропоновано комплекс заходів, спрямованих на прискорення їхньої інтеграції у 
промислову підсистему національної економіки та підвищення її ефективності. 

У третьому розділі «Формування організаційно-економічного механізму 
екологізації підприємств оборонно-промислового комплексу України» 
запропоновано практичні рішення для зменшення негативного впливу складових 
ВПК, зокрема підприємств ОПК, на довкілля, а саме: організаційні структури, 
інструменти стимулювання та математичні моделі для комплексного управління 
екологізацією в оборонному секторі. 

Обґрунтовано, що досягнення необхідного рівня комплексної екологізації ВПК є 
можливим за допомогою встановлення екологічних обмежень і стимулювання 
природоохоронних процесів у ВПК. Доведено, що це є комплексним процесом 
створення, використання і розповсюдження методів, підходів, форм господарювання, 
які застосовуються замість традиційних і забезпечують збереження 
відтворювального потенціалу екосистем, їх саморегуляцію та самовідновлення. 

Розроблено підхід до формування структури організаційно-економічного 
механізму екологізації підприємств ОПК. Запропоновано посилити екологічний 
вплив Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства 
оборони України за рахунок не тільки виконання вже існуючих завдань екологічного 
характеру, але і створення окремого підрозділу військових екологів, підпорядкованих 
відділу екологічної безпеки та цивільного захисту (рис. 3). 
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Рисунок 3 ‒ Організаційна структура механізму екологізації підприємств 
оборонно-промислового комплексу 
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створити служби екологічного нагляду, які передусім повинні брати участь у 
розробленні певних зразків ОВТ згідно з одержаним технічним завданням. Фахівці 
екологічної служби проєктних організацій можуть бути залучені до тимчасових 
організаційних структур матричного типу при розробленні певного зразка ОВТ для 
здійснення необхідних розрахунків на основі методик урахування екологічних вимог 
у проєктуванні. Обґрунтовано доцільність введення аналогічних екологічних служб в 
оргструктуру управління державних і недержавних оборонних підприємств. 

З метою врахування екологічних вимог на найбільш важливих стадіях 
життєвого циклу ОВТ запропоновано використовувати методики прийняття 
екологоорієнтованих рішень, побудовані із застосуванням формалізованих моделей. 

Розроблено методику прийняття екологічно й економічно доцільних рішень на 
етапах проєктування ОВТ, оцінювання майбутніх проєктів зразків за певними 
критеріями, у тому числі за екологічними. Для зіставлення різних властивостей 
зразка ОВТ та його тактико-технічних характеристик, які оцінюються експертами та 
вимірюються в різних шкалах, запропоновано використати відносний безрозмірний 
показник властивості Ki, де і = (1, ..., n) – номер конкретного показника. Експерт 
формує з точністю до 0,5 бала абсолютні, конкретні для оцінюваного зразка 
показники – відносно до найкращого з відомих світових зразків ОВТ. Для 
оцінювання лінгвістичних показників, висловлених експертами («відмінно», «добре», 
«якісно», «майже неможливо» та ін. із більш дрібними показниками на початку та в 
кінці шкали), рекомендовано використати шкалу Харрінгтона. Методика надає 
можливість здійснити вибір оптимального варіанта проєкту ОВТ з урахуванням 
екологічних вимог. 

Дістала подальшого розвитку методика прийняття екологоорієнтованих рішень 
на етапі виробництва та модернізації ОВТ, що дозволяє визначити таку комбінацію 
складових елементів ОВТ, яка суттєво поліпшує певні пріоритетні параметри 
системи за рахунок незначного погіршення інших (характеристик, показників, 
критеріїв). Ідея методики полягає в тому, що запропонована система прийняття 
«компромісних рішень» із вибором елементів зразка ОВТ є найбільш ефективною за 
кількома організаційно-економічними й екологічними параметрами з використанням 
інтегральних критеріїв якості та принципу Еджворта-Парето. Методика підтримки 
прийняття рішень дає змогу розв’язувати завдання синтезу складних ОВТ для 
організації їхнього виробництва та знаходити варіант проєкту зразка, який буде 
оптимальним за кількома певними критеріями одночасно, але з незначним 
послабленням вимог до інших. Із її застосуванням можна автоматизувати вибір 
найкращих із можливої безлічі альтернативних варіантів параметрів для зразків  
ОВТ – технічних, економічних, екологічних та ін. 

Рекомендовано використання в тендерному процесі методики прийняття 
раціональних рішень на етапі технічного обслуговування та ремонту ОВТ з 
урахуванням екологічних вимог. Складність вибору певного підприємства для 
технічного обслуговування та ремонту полягає насамперед у тому, що багато зразків 
ОВТ мають пройти необхідне технічне обслуговування та ремонт лише на певних 
підприємствах. Наведено приклад послідовності вибору підприємства ОПК, яке 
може найкращим чином надати послуги щодо технічного обслуговування та ремонту 
з урахуванням екологічних складових і можливостей підприємства. Визначено вагові 
коефіцієнти всіх можливих підприємств, які можуть надати необхідні послуги, із 
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застосуванням відносності цих коефіцієнтів до рангу найгіршого за даним 
параметром із конкуруючих підприємств ОПК. Дана методика надає можливість 
орієнтувати ремонтні підприємства на поліпшення окремих показників зразків ОВТ, 
у тому числі екологічних. 

Обґрунтовано, що проблема дієвого функціонування організаційно-
економічного механізму екологізації складових ВПК може бути вирішена шляхом 
поєднання  адміністративних засобів (методи прямого впливу) і стимулювання за 
допомогою економічних важелів та інструментів (методи непрямого впливу).  

Група інструментів непрямого впливу включає активізацію інтересів 
військовослужбовців, розробників і виробників ОВТ шляхом їхньої мотивації та 
стимулювання. Певні напрями забезпечення охорони навколишнього природного 
середовища, визначені Законом України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», мають містити відповідну організаційну структуру з визначенням 
виконавців, які нестимуть відповідальність або будуть стимульовані за результатами 
діяльності в досягненні запланованих цілей. 

Аргументовано, що економічними інструментами механізму стимулювання 
екологізації та екологоорієнтованого розвитку проєктних організацій ОПК й 
оборонних підприємств мають бути: застосування фінансових санкцій за порушення 
екологічного законодавства України; бюджетне фінансування, пільгове 
оподаткування та інвестування організацій, що здійснюють ДіР, за розроблення ОВТ 
із дотриманням екологічних вимог, мінімізацію витрат енергетичних і матеріальних 
ресурсів, застосування ресурсозберігаючих технологій. 

На основі побудованої організаційної структури управління екологізацією 
складових ОПК та організаційної структури екологічної служби оборонних 
підприємств, а також запропонованих адміністративних та економічних інструментів 
механізму забезпечення екологізації складових ОПК розроблено організаційно-
економічний механізм екологізації ОПК, який дозволяє досягти визначених цілей 
(рис. 4). 

Доведено, що організаційно-економічний механізм може бути представлений як 
складна цілісна система, орієнтована на досягнення екологічних та економічних 
цілей в оборонному секторі відповідно до стратегії сталого розвитку, до складу якої 
входять організаційні структури, сукупність адміністративних важелів й економічних 
інструментів, що формують екологоорієнтовану поведінку суб’єктів ВПК, методи та  
методики прийняття необхідних управлінських рішень для досягнення економіко-
екологічної збалансованості функціонування складових ВПК, забезпечення реалізації 
інноваційних процесів. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення важливого 

завдання розроблення науково обґрунтованих методичних і практичних 
рекомендацій щодо організаційно-економічного регулювання екологізації та 
підвищення ефективності господарювання оборонно-промислового комплексу  
України як однієї з форм екологізації національної економіки в контексті 
європейських і світових вимог. Основними науковими та прикладними результатами 
дисертаційного дослідження є такі: 
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Рисунок 4 ‒ Організаційно-економічний механізм екологізації ОПК 
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1 Доведено, що під комплексною екологізацією всіх складових ВПК доцільно 
розуміти безперервний цілеспрямований процес упровадження принципово нових 
технічних, технологічних, економічних, організаційних, інформаційних та інших 
рішень, що дозволить забезпечити максимально можливий баланс між військовими, 
економічними та екологічними цілями, підвищення якості продукції та послуг, 
збереження природних екосистем і створення умов для їхнього самовідновлення, 
збільшення ефективності використання всіх видів ресурсів, а також досягти 
відповідних стандартів НАТО, посилити конкурентоспроможність вітчизняної 
військової продукції, зберегти здоров’я військовослужбовців і працівників 
підприємств ОПК. 

2 На підставі узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності 
категорій «військово-промисловий комплекс», «оборонно-промисловий комплекс» і 
характеристики їх складових, у тому числі в контексті їх впливу на екологію, 
обґрунтовано, що ВПК України є складною системою, до якої входять ЗСУ, інші 
військові формування, науково-дослідні організації та оборонні підприємства, які в 
процесі свого функціонування чинять значний негативний вплив на довкілля; 
питання екологізації оборонних підприємств неможливо вирішувати окремо, без 
урахування інших складових ВПК, оскільки вони економічно нерозривно пов’язані із 
ЗСУ як основним замовником і покупцем ОВТ. 

3 У результаті аналізу існуючих економіко-екологічних проблем у діяльності 
складових вітчизняного ВПК аргументовано, що всі вони чинять надзвичайно 
негативний механічний, хімічний, біотичний вплив на природу. У системі управління 
ЗСУ традиційно ігноруються екологічні загрози від арсеналів боєприпасів, баз, 
складів пального та стоків військових містечок; відсутні системні програми 
підвищення екологічної свідомості військовослужбовців і не сформована відповідна 
екологічна культура. Екологічна робота на оборонних підприємствах, як і в інших 
складових ВПК, здійснюється на недостатньому рівні, має переважно реактивний 
характер, спрямована не на превентивне управління ризиками шкідливого впливу на 
довкілля, а на усунення вже існуючих екологічних проблем. 

4 Обґрунтовано, що виявлені перешкоди екологізації складових ОПК можуть 
бути усунені шляхом реалізації комплексу взаємоузгоджених заходів, ключовими з 
яких є: розроблення цілісної та несуперечливої концепції розвитку вітчизняного 
ОПК; організація системи методичного забезпечення екологізації підприємств ОПК, 
яка включає консалтинг із технічних, економічних та юридичних питань; створення 
інституційних, організаційних та фінансових умов для масштабної модернізації 
підприємств, які входять до складу ОПК; формування гнучкої системи заробітної 
плати, розширення переліку соціальних гарантій і пільг для військовослужбовців і 
працівників підприємств ОПК; організація системи «попереджувальної» підготовки 
працівників тих спеціальностей, які будуть потрібні в результаті створення нових 
виробничих об'єктів і застосування нових технологій; диверсифікація джерел 
постачання енергетичних ресурсів і збільшення видобутку власних енергетичних 
ресурсів, використання ресурсозберігаючих та безвідходних технологій; організація 
імпортозаміщувальних виробництв. 

5 Визначено, що організаційну структуру управління екологізацією складових 
ВПК та організаційну структуру екологічної служби оборонних підприємств слід 
розглядати як передумови побудови механізму вирішення екологічних й 
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економічних проблем в оборонному секторі. Аргументовано, що екологізацію 
оборонних підприємств доцільно здійснювати на системній основі в тісному 
взаємозв’язку з екологізацією структур ЗСУ. Запропонована організаційна структура 
управління екологізацією складових ВПК дозволить посилити відповідальність за 
порушення екологічного законодавства і конкретизувати службові обов’язки 
фахівців щодо проведення екологічного моніторингу, екологічного менеджменту, 
екологічного аудиту, екологічної сертифікації тощо. Доведено, що створення такої 
організаційної структури сприятиме вирішенню екологічних проблем завдяки 
посиленню взаємодії з місцевими органами влади, органами державного 
екологічного контролю та громадськими екологічними організаціями в місцях 
розташування складових ВПК. 

6 Доведено доцільність застосування інженерами-екологами оборонних 
підприємств запропонованих методик обґрунтування управлінських рішень, що 
враховують екологічні вимоги на таких найбільш важливих стадіях життєвого циклу 
ОВТ, як розроблення та проєктування, виробництво та модернізація, технічне 
обслуговування та ремонт. Це дозволить здійснювати вибір оптимального варіанта 
проєкту зразку ОВТ з урахуванням екологічних вимог; обрати серед альтернативних 
варіантів найкращі технічні, економічні, екологічні параметри виробництва та 
модернізації зразку ОВТ; поліпшити окремі показники зразків ОВТ, зокрема 
екологічні, на ремонтних підприємствах ОПК. 

7 У результаті визначення головних цілей, завдань та інструментів управління 
екологізацією складових ВПК, зокрема ОПК, сформовано цілісне уявлення про 
важелі стимулювання екологоорієнтованого розвитку ОПК. Запровадження на 
оборонних підприємствах таких інструментів екологічної політики, як екологічні 
платежі, санкції, екологічне страхування, екологічна стандартизація та сертифікація, 
екологічний аудит, пільгове оподаткування, субсидії та дотації, кредитні пільги, 
бюджетне фінансування, сприяє найбільш ефективній реалізації екологічної політики 
в безпековому секторі економіки України. 
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Дисертацію присвячено вирішенню актуального завдання щодо поглиблення 
теоретичних засад методичного та економіко-організаційного забезпечення 
управління екологізацією підприємств оборонно-промислового комплексу України. 
Узагальнено теоретичні засади наукового підходу до визначення сутності 
категорії «оборонно-промисловий комплекс» і характеристики його складових. 
Виконано аналіз існуючих економіко-екологічних проблем підприємств оборонної 
промисловості України. Запропоновано концептуальний підхід до організації 
екологоорієнтованого господарювання в оборонній сфері. Розроблено економічний 
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механізм стимулювання екологізації діяльності військово-промислового комплексу, 
що приведе до вагомих соціо-економіко-екологічних ефектів. 

Ключові слова: оборонно-промисловий комплекс, економічний та екологічний 
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Диссертация посвящена решению актуальной задачи по углублению 
теоретических основ методического и экономико-организационного обеспечения 
управления экологизацией предприятий оборонно-промышленного комплекса 
Украины. Обобщены теоретические основы научного подхода к определению 
сущности категории «оборонно-промышленный комплекс» и характеристике его 
составляющих. Выполнен анализ существующих экономико-экологических проблем 
предприятий оборонной промышленности Украины. Предложен концептуальный 
подход к организации экологоориентированного хозяйствования в оборонной сфере. 
Разработан экономический механизм стимулирования экологизации деятельности 
военно-промышленного комплекса, который приведет к весомым социо-экономико-
экологическим эффектам. 

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, экономико-экологическое 
развитие, загрязнение окружающей среды, экологоориентированное хозяйствование, 
мотивационный инструментарий. 

 
SUMMARY 

 

Obniavko T.S. Organizational and economic regulating of the greening of the 
defence-industrial complex enterprises of Ukraine. – Qualification scientific work on 
the rights of a manuscript. 

The thesis for the degree of the Candidate of Economic Sciences, speciality 08.00.03 – 
Economics and governing of the national economy. – Kirovograd Institute of Human 
Development of the Open International University of Human Development "Ukraine",  
Kropyvnytskyi; Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of 
Ukraine, Kyiv, 2021.  

The dissertation is devoted to the solution of the actual task – deepening of theoretical 
bases of methodical and economic and organizational maintenance of governing of 
greening of activity of the enterprises of a defence-industrial complex of Ukraine. 

The analysis of the existing economic and ecological problems of military formations` 
functioning as well as the enterprises of the defence industry of Ukraine is carried out. It is 
shown that all components of the domestic military-industrial complex have an extremely 
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negative impact on the environment, having a mechanical, chemical, and biotic impact on 
nature. 

The dissertation proposes the content of the process of complex greening for all 
components of the domestic military-industrial complex as a continuous purposeful process 
of implementation of fundamentally new technical, technological, economic, 
organizational, informational and other solutions that will achieve the maximum possible 
balance between military, economic and environmental goals, preservation of ecosystems 
and create conditions for their self-restoration, significantly increase the efficiency of all 
resources and increase the quality of products and services while significantly reducing the 
negative impact on the environment, which will meet NATO standards, avoid 
environmental threats, increase the competitiveness of Ukrainian military products 
servicemen and employees of defence enterprises and together will systematically ensure 
environmentally-oriented development of all components of the domestic military-
industrial complex. 

Theoretical bases of the scientific approach to the essence of the category "military-
industrial complex" and the approach to the characteristic of its components are 
generalized. It is substantiated that the domestic military-industrial complex of Ukraine is a 
complex system, which includes the Armed Forces of Ukraine, other military formations, 
research organizations and defence companies, which are having a significant negative 
impact on the environment. It is substantiated that the issue of greening of defence 
enterprises cannot be solved separately from other components of the domestic military-
industrial complex. 

The peculiarities of the impact on the environment by the enterprises of the defence 
industry, the Armed Forces of Ukraine and other military formations are demonstrated, the 
strategic vectors of their greening are determined. It is proved that the current state of 
development of the Armed Forces of Ukraine and organizations and enterprises of the 
defence industry is characterized by insufficient economic and environmental sustainability 
and needs to be modernized on the basis of world experience in greening the military sphere 
and NATO environmental standards. 

The organizational structure of governing of processes of greening of components of a 
military-industrial complex of Ukraine and organizational structure of ecological service of 
the defence enterprises is offered. 

The methodical approach to formation of administrative and economic tools of the 
mechanism of maintenance of processes of greening of military-industrial complex 
components is recommended. It is substantiated that the problem of effective functioning of 
the organizational and economic mechanism of greening of components of a military-
industrial complex can be reached both administratively (by direct influence) economic 
levers and tools (methods of indirect influence). The mechanisms for stimulating 
environmental measures will be different for different actors. 

Methods of making scientifically sound decisions by environmental engineers of 
defence enterprises are proposed, which take into account the requirements of greening at 
the most important stages of the life cycle of armaments and military equipment – at the 
stage of their development and design, stage of production and modernization, stage of 
maintenance and repair. 

Keywords: defence-industrial complex, economic and ecological development, 
environmental pollution, ecologically oriented governing, motivational instruments.
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