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РЕФОРМУВАННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

Необхідність реформування оборонно-промислового комплексу, з ураху-
ванням становища України, спрямованана орієнтацію діяльності підприємств 
як на зовнішній ринок, так і на забезпечення Збройних Сил України та інших 
військових формувань сучасними видами озброєння та військовою технікою, а 
також для створення конкурентоспроможних як на внутрішньому, так і зовні-
шньому ринку, товарів військового призначення та подвійного використання. 

Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) – сукупність науково-дослідних, 
випробувальних організацій і виробничих підприємств, які виконують розро-
бку, виробництво і постановку на озброєння військової та спеціальної техніки, 
спорядження, боєприпасів як для збройних сил України, так і на експорт. 

Гібридна війна – це війна з поєднанням в застосуванні конвенційної 
зброї, партизанської війни, тероризму та злочинної поведінки з метою досяг-
нення певних політичних цілей, основним інструментом якої є створення дер-
жавою-агресором в державі, обраній для агресії, внутрішніх протиріч та кон-
фліктів з подальшим їх використанням для досягнення політичних цілей аг-
ресії, які звичайно досягаються звичайною війною. 

Переважна більшість провідних міжнародних і вітчизняних як держав-
них, так і незалежних політологів, воєнно-політичних експертів, військових 
спеціалістів та аналітиків сходиться в одній думці, що в рамках реалізації пі-
дступної неоімперської «гібридної політики» однією із країн була розв’язана 
і зараз продовжується проти України так звана «гібридна війна» тобто повно-
цінна війна – «гібридна» по формі та «асиметрична» за змістом. Її відмінність 
характеризується як веденням агресивних військових дій під прикриттям не-
законних збройних формувань. 
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Гібридна війна використовує широкий спектр інструментів впливу, окрім 
безпосередньо бойових операцій. Інформаційний та телекомунікаційний прос-
тір – одні з основних сфер, що піддаються атаці. Тому для ефективної роботи 
підприємств ОПК необхідним також вбачається їх інформаційний захист (на-
приклад, активна реклама вітчизняної продукції, протидія фейкам тощо). 

На нашу думку, недоліком реформування ОПК України є те, що україн-
ські оборонні підприємства, як колишня складова військово-промислового 
комплексу СРСР, незважаючи на зміну номенклатури продукції, що випуска-
ється, намагаються продовжувати випускати стару продукцію. При цьому, ве-
лику небезпеку створює взаємопов’язаність окремих підприємств з підприєм-
ствами інших країн. Так, окремі комплектуючі для вітчизняної техніки, досі 
не виробляються в Україні. Тому, можна сказати, що державний ОПК є зале-
жним від іноземних підприємств та вразливий для припинення постачання 
окремих товарів. Слід зазначити, що окреме підприємство не здатне само-
стійно розв’язати проблему адаптації до сучасних умов господарювання без 
модернізації галузі в цілому.  

Отже, реформування оборонно-промислового комплексу України в умо-
вах гібридної війни, має свою специфіку. Аналіз наукових досліджень свід-
чить про те, що відносини в даній сфері набули усталеності і на сьогодні най-
важливішим є проведення їх типізації. Тобто, зміцнення оборонного потенці-
алу країни та модернізація економіки напряму залежить від розвитку ОПК. 
Існує нагальна потреба у законодавчому закріпленні основоположних визна-
чень у сфері ОПК та необхідність створення особливого правового механізму 
забезпечення діяльності підприємств ОПК. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ 
ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

Актуальність даної теми полягає в тому, що земля є основою розвитку 
виробничих сил України в інтересах усього її народу, матеріальною умовою 
будь-якого процесу виробництва і загальним знаряддям праці і тому значення 
проблеми охорони земель зростає, якщо врахувати, що охорона земель є ва-
жливою складовою частиною охорони навколишнього природного середо-
вища. А загальнонародним завданням є раціональне використання земель, їх 
охорона і всебічне підвищення родючості ґрунтів. 

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про охорону земель», охорона земель – система 
правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спря-
мованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому 




