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Громадська організація «Ліга підприємств оборонної промисловості» об'єднує підприємства, які 
розробляють, виробляють або сприяють просуванню на ринок продукції і послуг оборонного та 
подвійного призначення, а також супутню продукцію



– Понад 100 компаній з широким 
спектром спеціалізації

– Потужна науково-технічна база

– Більш висока якість з меншими 
витратами, порівняно з продукцією 
державних компаній

– Повний цикл виробництва, 
включаючи виробництво окремих 
складових

– Відкритість та готовність до 
співпраці

ПРИВАТНИЙ
ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИЙ 
КОМПЛЕКС УКРАЇНИ – ЦЕ:



МІСІЯ «ЛІГИ» ПОЛЯГАЄ В ОБ'ЄДНАННІ СИЛ 
ПРИВАТНИХ ВІЙСЬКОВИХ ВИРОБНИКІВ 
УКРАЇНИ ДЛЯ:  

– Інвентаризації існуючої номенклатури і 
визначення найбільш ефективних 
конкурентоспроможних технологій і виробів

– Створення спільного каталогу української 
оборонної продукції (інформаційна підтримка)

– Співпраці з державним сектором і експертно-
науковими радами вітчизняних університетів 
для розробки нового продукту

– Співпраці між компаніями щодо спільної 
розробки продуктів оборонної сфери

– Визначення інвестиційно-привабливих проектів 
в оборонній сфері

– Актуалізації нормативно-правової та 
законодавчої бази для  лібералізації державно-
приватного партнерства як всередині країни, так 
і на міжнародному рівні

– Адаптації виробничих процесів і сертифікації 
відповідно до вимог стандартів НАТО



– Представництво приватних компаній 
України  і просування їх продукції на 
внутрішньому і зовнішньому ринках 
(виставки, спільні презентації, веб-сайти 
і т.д.)

– Висвітлення у ЗМІ та інформаційна 
підтримка проектів оборонно-
промислового співробітництва

– Консалтинг та аналітична підтримка 
діяльності окремих підприємств та 
галузей 

MЕДІА ПІДТРИМКА:



АНАЛІТИКА

Збір і систематичний аналіз 
інформації різного роду, 
пов’язаної з такими 
напрямками:

– оборонна політика

– військово-промислова 
політика

– питання національної 
безпеки

– останні тенденції у світовій 
військовій промисловості



ЛІГА ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ – ЦЕ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА 
РОЗРОБКИ СПІЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ПОТРЕБ 
ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

45,2

4,9



БРОНЬОВАНА 
ТЕХНІКА

Колісні або гусеничні транспортні 
засоби, захищені бронезахистом 
(стальним, керамічним, арамідною, 
композитною тощо):

– тактичні транспортні засоби (MRAPи, 
легкі броньовані машини і т.д.)

– бронетранспортери 

– броньовані ванжані автомобілі 

– броньовані джипи та пікапи



Комплексні роботи, спрямовані 
на підвищення технічних 
характеристик військових 
транспортних засобів, які вже 
наявні в автопарку військових 
структур:

– посилення балістичного та 
протимінного захисту

– комплектація обладнанням 
сучасного зразка

– перепрофілювання техніки для 
виконання специфічних 
завдань (евакуація поранених, 
ремонтні роботи, корегування 
артилерійського вогню тощо)

РЕМОНТ ТА 
МОДЕРНІЗАЦІЯ 
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ



Літальні апарати, що не мають на 
борту пілота і призначені для 
місій, занадто небезпечних для 
людини. Працюють з різним 
ступенем автономності:

– керовані з пульту дистанційного 
керування людиною-оператором

– повне або частково керовані 
бортовим комп'ютером

БЕЗПІЛОТНІ 
АВІАЦІЙНІ СИСТЕМИ



Різні пристрої, що слугують 
для збору інформації про рух 
супротивника або його 
диспозицію, з метою 
забезпечення безпеки 
військових частин та з’єднань 
і отримання переваг при 
веденні бойових дій:

– радіолокаційні радари

– ехолокатори

– локалізатори стрільби

СИСТЕМИ РОЗВІДКИ 
ТА ВИЯВЛЕННЯ 
ОБ’ЄКТІВ



Пристрої різноманітного 
призначення, розроблені для 
виконання завдань, що 
допомагають військовим 
підрозділам ефективніше 
виконувати свої тактичні 
завдання. До цих завдань 
відносяться:

– комунікація

– навігація

– спостереження за оточуючою 
обстановкою

– ціленаведення 

ВІЙСЬКОВА ЕЛЕКТРОНІКА 
ТА ПРИЛАДИ



Криптографічні програми і 
пристрої шифрування, 
призначені для побудови 
протоколів, які зберігають 
цілісність інформації та 
запобігають доступу до неї 
сторонніх осіб від 
отримання будь-якої 
закритої інформації, яка 
може містити секретні дані.

КРИПТОГРАФІЧНИЙ 
ЗАХИСТ 
ІНФОРМАЦІЇ



Ручна або переносна 
малокаліберна 
вогнепальна зброя, 
призначена для 
виведення зі строю живої 
сили або транспортних 
засобів супротивника:

– пістолети

– гвинтівки

– короткоствольна зброя

– кулемети

– гранатомети

ОСОБИСТА ЗБРОЯ
ТА АМУНІЦІЯ



Балістичний захисний 
одяг, щити та конструкції 
призначені для захисту 
тіла солдата від 
поранення самими кулями 
або їх фрагментами:

– бронежилети

– балістичні шоломи

– бронепластини, щити

– броньовані блокпости

ОСОБИСТИЙ ЗАХИСТ



Амуніція та витратні 
матеріали різного характеру, 
призначені для забезпечення 
повсякденної діяльності 
бойових підрозділів:

– сухі пайки

– одяг

– взуття

– постільна білизна

– намети

ВІЙСЬКОВЕ 
СПОРЯДЖЕННЯ 
ТА ХАРЧУВАННЯ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


