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СУТНIСТЬ ТА ЗМIСТ  
ВIЙСЬКОВО-ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Анотацiя. Наукова стаття присвячена комплексному дослiдженню вiйськово-е-
кономiчної безпеки держави. 

Дослiджено змiст поняття та особливостi сучасного стану вiйськово-економiчної 
безпеки як на регiональному, так i глобальному рiвнях. Проаналiзовано такi скла-
довi вiйськово економiчної безпеки як: вiйськово-економiчний потенцiал, вiйськова 
могутнiсть країни, вiйськово економiчна галузь. Акцентована увага на економiчних 
чинниках щодо їхнього впливу на збройнi конфлiкти та методах вiйськово-еко-
номiчного аналiзу. 

В сучасних умовах нового геополiтичного, геостратегiчного i геоекономiчного 
передiлу сфер впливу мiж суб’єктами свiтового спiвтовариства, забезпечення вiй-
ськово-економiчної безпеки набуває великого значення.

Вiйськово-економiчна безпека є найважливiшою функцiєю держави i визнача-
ється як можливiсть нацiональної економiки протистояти ризикам i загрозам зов-
нiшнiх й внутрiшнiх збройних конфлiктiв, а також наявнiстю економiчних умов для 
задоволення запитiв в органiзацiї збройних сил, їхньому розвитку, як в мирний час, 
так i в умовах збройного конфлiкту.

Воєнно-економiчну безпеку можна визначити як сукупнiсть умов i факторiв, 
якi забезпечують своєчасне i надiйне задоволення поточних i перспективних вiй-
ськово-економiчних потреб в  обсягах, достатнiх для пiдтримки необхiдного рiвня 
обороноздатностi i безпеки держави. Якiсна оцiнка вiйськово-економiчної безпеки 
передбачає в  першу чергу розгляд таких критерiїв i показникiв: ступiнь вiдповiд-
ностi сучасним вимогам якiсних характеристик озброєння i вiйськової технiки, що 
виробляються в країнi; ефективнiсть i надiйнiсть вiйськової економiки, її здатнiсть 
розробляти i виробляти у вiдповiдностi до завдань вiйськової безпеки види i систе-
ми озброєнь; ступiнь мобiлiзацiйної готовностi економiки, тобто її можливостi при 
виникненнi зовнiшньої або внутрiшньої загроз безпецi країни в необхiднi термiни 
розгорнути вiйськове виробництво i забезпечити його трудовими ресурсами. Що 
стосується кiлькiсних iндикаторiв вiйськово-економiчної безпеки, то вони характе-
ризуються такими факторами: кiлькiснi характеристики вiйськово-економiчної мо-
гутностi, абсолютнi та вiдноснi показники вiйськових витрат, виробничi потужностi 
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та потенцiйнi можливостi пiдприємств оборонного комплексу, чисельнiсть зайнятих 
у  вiйськовiй економiцi, розмiри стратегiчних резервiв держави, обсяги i стан вiй-
ськово-економiчного потенцiалу.

Ключовi слова: вiйськово-економiчна безпека, вiйськово-економiчний потен-
цiал, збройний конфлiкт, економiчний фактор вiйни.
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THE ESSENCE AND CONTENT  
OF THE MILITARY-ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Abstract. The scientific article is devoted to a comprehensive study of the mili-
tary-economic security of the state.

The content of the concept and features of the current state of military-economic se-
curity at both the regional and global levels have been studied. Such components of mili-
tary-economic security as are analyzed: military-economic potential, military power of the 
country, military-economic branch. Emphasis is placed on the economic factors regarding 
their impact on armed conflicts and methods of military-economic analysis.

In the current conditions of the new geopolitical, geostrategic and geoeconomic redis-
tribution of spheres of influence between the subjects of the world community, the provi-
sion of military-economic security is of great importance.

The military-economic security is the most important function of the state and is 
defined as the ability of the national economy to withstand the risks and threats of the 
external and internal armed conflicts, as well as the availability of economic conditions 
to meet the demands of the organization of the armed forces, their development, both in 
peacetime and in conditions of armed conflict.

Military-economic security can be defined as a set of conditions and factors that ensure 
timely and reliable satisfaction of the current and future military-economic needs to the extent 
sufficient to maintain the required level of defense and security of the state. The qualitative 
assessment of the military-economic security involves first of all consideration of the follow-
ing criteria and indicators: degree of compliance with the modern requirements of qualitative 
characteristics of armaments and military equipment produced in the country; efficiency and 
reliability of the military economy, its ability to develop and produce in accordance with the 
tasks of military security types and systems of weapons; the degree of mobilization readiness 
of the economy, i.e. its ability to expand military production and provide it with labour re-
sources in the event of external or internal threats to the country’s security in the necessary 
time. As for quantitative indicators of the military-economic security, they are characterized 
by the following factors: quantitative characteristics of the military-economic power, absolute 
and relative indicators of the military expenditures, production capacity and potential of en-
terprises of the defense complex, the number of people employed in the military economy, the 
size of the state’s strategic reserves, volumes and condition of the military-economic potential.

Keywords: military-economic security, military-economic potential, armed conflict, 
economic factor of war.
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Постановка проблеми. Нове ге-
остратегiчне i геополiтичне станови-
ще України пiсля незаконної анексiї 
Автономної Республiки Крим i з  по-
чатком вiйськової агресiї Росiї у схiд-
ному регiонi нашої країни, обороннi 
потреби держави потребують карди-
нальної модернiзацiї вiйськово-еко-
номiчної стратегiї та адекватної по-
лiтики в  сферi нацiональної безпеки. 
Тому метою пропонованої статтi є 
аналiз основних змiн у  системi гло-
бальної, регiональної та нацiональ-
ної безпеки, а  також способи її еко-
номiчного забезпечення. При цьому 
пiдкреслимо, що нацiональна безпека 
держави визначається в  першу чергу 
в  вiйськово-економiчнiй сферi стано-
вищем не тiльки економiчного, але й 
вiйськово-економiчного потенцiалу 
країни.

Аналіз останнiх дослiджень i пу-
блiкацiй. Змiст поняття, особливостi 
сучасного стану вiйськово-економiч-
ної безпеки та шляхи її удосконалення 
на глобальному, регiональному та на-
цiональному рiвнi дослiджували такi 
вченi з далекого i близького зарубiжжя 
як: Т. Паул, У. Лiнд, Д. Гордiєнко, М. Тя-
пкин i ряд iнших. Однак з  урахуван-
ням нинiшньої гiбридизацiї збройних 
конфлiктiв, збройної агресiї Росiї, що 
продовжується на сходi України, за-
гострюється проблема вiйськово-е-
кономiчного реагування на iснуючi 
та потенцiйнi загрози нацiональним 
iнтересам. а питання дослiдження вiй-
ськово-економiчної безпеки держави 
вимагає бiльш детального аналiзу.

Внаслiдок чого метою даної стат-
тi є детальний аналiз вiйськово-еко-
номiчної безпеки держави.

Виклад основного матерiалу. 
Свiт вступив в  нове тисячолiття. Ос-
таннi роки сторiччя характеризува-
лися глобальними геополiтичними 
змiнами i протирiччями, наслiдком 
яких стали: трансформацiя бiполярної 

моделi в  багатополюсну (з наявнiстю 
багатьох центрiв сили); глобалiзацiя 
свiтових процесiв, перш за все, еко-
номiчних, якi обумовлюють реакцiю 
на них, що виражається в  протибор-
ствi тенденцiй до свiтової iнтеграцiї 
та тенденцiй до нацiонального, а  та-
кож регiонального розвитку; перег-
ляд вiйськово-полiтичних доктрин i 
концепцiй, форм i способiв вирiшення 
проблем i конфлiктiв невiйськовими 
засобами, а також змiцнення тенден-
цiй силового вирiшення мiжнародних 
питань [1].

Таким чином, в  сучасних умо-
вах нового геополiтичного, геостра-
тегiчного i геоекономiчного передiлу 
сфер впливу мiж суб’єктами свiтового 
спiвтовариства, забезпечення вiйсько-
во-економiчної безпеки набуває вели-
кого значення. 

Як вiдомо, нацiональна безпе-
ка держави включає в  себе полiтичну 
безпеку, економiчну безпеку, вiйсько-
ву безпеку, iнформацiйну безпеку, де-
мографiчну безпеку та iншi види без-
пек. При цьому пiд воєнною безпекою 
держави розумiється стан захищеностi 
життєво-важливих iнтересiв держа-
ви, суспiльства i особистостi вiд зов-
нiшнiх i внутрiшнiх воєнних загроз. 
Пiд економiчною безпекою держави 
розумiється стан захищеностi нацiо-
нального господарства вiд зовнiшнiх 
i внутрiшнiх загроз, при якому воно 
здатне забезпечувати поступальний 
розвиток суспiльства, його економiч-
ну i соцiально-полiтичну стабiльнiсть 
в  умовах наявностi несприятливих 
зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв.

Безпосередньо, органiчно взаємо-
пов’язана з  воєнною безпекою i еко-
номiчною безпекою вiйськово-еко-
номiчна безпека держави може бути 
представлена як стан захищеностi 
нацiонального господарства вiд зов-
нiшнiх i внутрiшнiх воєнних загроз, 
при якому воно здатне задовольняти 
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економiчнi потреби вiйськової органi-
зацiї для її будiвництва, утримання та 
сталого розвитку.

В зв’язку з  цим, вiйськово-еко-
номiчна безпека являє собою iнтегру-
ючу складову двох рiзних сфер нацiо-
нальної безпеки: вiйськової безпеки 
i економiчної безпеки держави. При 
цьому вiйськово-економiчна безпека 
також є видом нацiональної безпеки 
держави, її важливою складовою.

Таким чином, вiйськово-еко-
номiчна безпека держави може бути 
представлена:

по-перше, як здатнiсть вiйськової 
економiки пiдтримувати необхiдну 
вiйськову мiць i реалiзовувати вiй-
ськово-економiчний потенцiал в мiру 
i термiни, передбаченi вiйськовою 
доктриною держави;

по-друге, як стан нацiонального 
господарства, при якому має мiсце до-
статнiй розвиток i збереження науко-
во-виробничого потенцiалу вiйськової 
економiки, що забезпечує матерiаль-
но-технiчне оснащення збройних сил.

Вiйськово-економiчна безпека є 
найважливiшою функцiєю держави i 
визначається як можливiсть нацiональ-
ної економiки протистояти ризикам i 
загрозам зовнiшнiх й внутрiшнiх зброй-
них конфлiктiв, а також наявнiстю еко-
номiчних умов для задоволення запитiв 
в  органiзацiї збройних сил, їхньому 
розвитку, як в мирний час, так i в умо-
вах збройного конфлiкту [2]. При цьому 
вiйськово-економiчна безпека є най-
важливiшою складовою нацiональної 
безпеки держави i може бути конкре-
тизована в  таких економiчних сферах. 
Перша — здатнiсть оборонного сектора 
економiки постiйно пiдтримувати на 
належному рiвнi вiйськову потужнiсть 
та реалiзовувати вiйськово-економiч-
ний потенцiал країни в  критерiї i тер-
мiни, передбаченi вiйськовою доктри-
ною держави. Друга  стан економiки, 
при якому має мiсце достатнiй розви-

ток i збереження науково-виробничого 
потенцiалу у  вiйськовому секторi, що 
забезпечує матерiально-технiчне осна-
щення збройних сил.

У той же час акцентуємо увагу на 
тому, що вiйськово-економiчний по-
тенцiал держави, який є похiдним вiд 
економiчного (його частиною), iнте-
грує можливостi країни забезпечити 
вiйськову безпеку, i який держава може 
використовувати у вiйськових цiлях за 
максимальних вiйськово-економiчних 
зусиль, звiвши до мiнiмуму всi невiй-
ськовi потреби суспiльства [2]. Кiлькiс-
нi показники вiйськово-економiчного 
потенцiалу є тими чи iншими показ-
никами i можуть бути представленi як 
елементи останнього, а саме: 

• чисельнiсть i частина людських 
ресурсiв, мобiлiзованих (або придат-
них для мобiлiзацiї) у збройнi сили, за-
йнятих у виробництвi озброєння та тi, 
що забезпечують iншi сфери оборони;

• обсяг виробничих фондiв (ка-
пiталу, потужностей), зайнятих у  вiй-
ськовiй економiцi в рiзних її галузях; 

• частина ВВП, що спрямову-
ється на вiйськовi цiлi, а  також його 
розподiл за цiльовим призначенням 
у процентах; 

• показники обсягiв виробни-
цтва озброєння i iнших предметiв вiй-
ськового призначення вартiснi i нату-
ральнi [3].

У той же час пiдкреслимо, що харак-
тер вiйськово-полiтичних i економiч-
них змiн у сьогоднiшньому глобально-
му спiвтовариствi вимагає постiйної 
уваги до проблеми оптимiзацiї сис-
теми нацiональної безпеки країни, її 
економiчного забезпечення, приведен-
ня масштабiв i структури даної системи 
у вiдповiднiсть з рiвнем прогнозованої 
вiйськової небезпеки та економiчни-
ми можливостями держави. Важливим 
фактором, що впливає на економiчне 
забезпечення глобальної безпеки, яка 
має на увазi захищенiсть системи мiж-



129

народних вiдносин вiд загроз, здатних 
дестабiлiзувати становище в  свiтi та 
викликати кризу загальнопланетарно-
го масштабу, є досягнення зброєю ма-
сового ураження «критичних» характе-
ристик. Цей термiн визначається тим, 
що подальше збiльшення, наприклад, 
кiлькостi ядерних боєголовок, або їх 
бойове застосування не надає додатко-
вого реалiзованого вiйськового ефекту, 
оскiльки призводить до ураження не 
тiльки супротивника, але й до масової 
загибелi населення iнших країн, у тому 
числi й громадян власної країни.

Науково-технiчна революцiя у вiй-
ськовому потенцiалi продовжується i 
демонструє постiйний пошук техноло-
гiчних удосконалень, якi оптимiзують 
способи ведення бойових дiй i пiдго-
товку до них. Зазначена революцiя так 
само змiнює i баланс сил країн у  гло-
бальнiй i вiйськової економiцi, коли 
однi країни продукують iнновацiї i 
швидко започатковують новiтнi техно-
логiї виробництва озброєнь, а  iншi, як 
правило, внаслiдок наявного неефек-
тивного iнституцiйного середовища, не 
в змозi повноцiнно забезпечити власну 
вiйськово-економiчну безпеку [4]. 

Свiтовi вiйни XX столiття засвiдчи-
ли значне збiльшення ролi економiчно-
го чинника в їх пiдготовцi та пiдсумках, 
а саме: органiзацiя вiйськових операцiй 
на базi масового машинного виробни-
цтва з виготовлення вiйськової технiки; 
рiзке зростання масштабiв, часу i iнтен-
сивностi вiйськових дiй i, вiдповiдно, 
використання можливостей вiйськової 
економiки; розгортання рiзноманiтних 
форм i методiв економiчної вiйни; гли-
бока перебудова економiки воюючих 
держав у  виглядi мобiлiзацiї i концен-
трацiї всiх ресурсiв, а також посилення 
втручання держави в економiку.

Слiд зазначити, що найважливi-
шою умовою ефективної дiяльностi 
з  пiдтримки вiйськово-економiчної 
безпеки на необхiдному рiвнi є ство-

рення механiзму здiйснення вiйсько-
во-економiчної безпеки.

У свою чергу, використання 
монiторингу вiйськово-економiчної 
безпеки дає можливiсть органам дер-
жавного управлiння в  плановому по-
рядку формувати вiйськово-економiч-
ну полiтику країни.

Висновки. Таким чином, воєн-
но-економiчну безпеку можна визна-
чити як сукупнiсть умов i факторiв, якi 
забезпечують своєчасне i надiйне за-
доволення поточних i перспективних 
вiйськово-економiчних потреб в обся-
гах, достатнiх для пiдтримки необхiд-
ного рiвня обороноздатностi i безпеки 
держави. Якiсна оцiнка вiйськово-еко-
номiчної безпеки передбачає в  першу 
чергу розгляд таких критерiїв i показ-
никiв: ступiнь вiдповiдностi сучасним 
вимогам якiсних характеристик озбро-
єння i вiйськової технiки, що виробля-
ються в  країнi; ефективнiсть i надiй-
нiсть вiйськової економiки, її здатнiсть 
розробляти i виробляти у вiдповiдностi 
до завдань вiйськової безпеки види i 
системи озброєнь; ступiнь мобiлiза-
цiйної готовностi економiки, тобто її 
можливостi при виникненнi зовнiш-
ньої або внутрiшньої загроз безпецi 
країни в  необхiднi термiни розгорну-
ти вiйськове виробництво i забезпе-
чити його трудовими ресурсами. Що 
стосується кiлькiсних iндикаторiв вiй-
ськово-економiчної безпеки, то вони 
характеризуються такими факторами: 
кiлькiснi характеристики вiйськово-е-
кономiчної могутностi, абсолютнi та 
вiдноснi показники вiйськових витрат, 
виробничi потужностi та потенцiйнi 
можливостi пiдприємств оборонного 
комплексу, чисельнiсть зайнятих у вiй-
ськовiй економiцi, розмiри стратегiч-
них резервiв держави, обсяги i стан вiй-
ськово-економiчного потенцiалу.
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