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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ
ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ ТА ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ
У статті авторами визначено перелік факторів, які впливають на формування програм та планів розвитку Збройних Сил, запропонована їх класифікація та проведена оцінка ступеня їх впливу на кінцевий результат планування.
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Вступ
Актуальність проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз документів оборонного планування, таких
як: у Міністерстві оборони (МО) України – Стратегічні оборонні бюлетені, у Генеральному штабі ЗС
України – Державні програми реформування та розвитку ЗС України, бюджетні запити МО України
свідчить про некоректний підхід до процесу оцінювання майбутніх перспектив розвитку ЗС України
[1 – 3]. Одним із вагомих недоліків некоректного
складання програм та планів розвитку ЗС України
на перспективу є помилки під час врахування впливу різних факторів на задекларовані результати виконання запланованих заходів в програмах (планах).
Цей недолік суттєво впливає на якість планування
майбутніх перспектив ЗС України, що обумовлює
актуальність статті.
Аналіз останніх досліджень, публікацій та
ряду документів свідчить про зростання уваги до
підвищення ефективності процесу оборонного планування в сучасних складних умовах розвитку ЗС
України. Одним із напрямків удосконалення процесу оборонного планування є підвищення ефективності складання та коригування нормативних планових
документів, які регламентують та забезпечують
планомірність розвитку ЗС України.
Якість планового документу напряму залежить
від повноти та правильності врахування впливів
різних факторів на кінцеві результати виконання
заходів визначених цього документу [2, 4 – 7]. Вірне
врахування впливу факторів можливе тільки за умови чіткого розуміння характеру та середовища впливу фактору, його потужності впливу на кінцеві результати планів, а також динаміки його розвитку
протягом виконання планового документу. Тому

завдання щодо визначення переліку основних факторів, що впливають на результати виконання планів та програм розвитку ЗС України, та їх класифікація є сьогодні достатньо своєчасним та актуальним завданням.
Мета статті полягає у визначенні, класифікації
та оцінці впливу факторів під час формування програм та планів розвитку Збройних Сил України.

Виклад основного матеріалу
В широкому розумінні, фактори – це рушійні
сили, умови, необхідні для здійснення процесів або
причини, що впливають на результати цих процесів.
Вплив на результати виконання заходів програм та планів розвитку ЗС умовно можна поділити
за стадіями їх досягнення. До стадій отримання результатів виконання програм (планів) можна віднести: формування, виконання, оцінювання. На кожній
стадії кожен із факторів впливає по-різному, тобто
як потужність впливу фактору так і їх зміст можуть
змінюватися в часі. Однією з визначальних для
отримання результатів є стадія формування їх у програмах (планах) на наступний період. Правильно
сформовані планові показники є запорукою ефективного виконання програм (планів) та рушійною силою щодо їх прогнозування. Але правильність визначення планових показників у програмах (планах)
розвитку ЗС безпосередньо залежить від повноти та
адекватності врахування впливу факторів на планові
показники результатів, які планується досягти.
Результати аналізу існуючих підходів щодо
врахування впливу факторів на різні сфери діяльності та різновидів їх класифікації [6 – 10], дозволяють
сформувати підходи до класифікації факторів, які
здійснюють вплив на формування програм (планів)
реформування та розвитку ЗС України. Їх можна
класифікувати за видом впливу (середовищем впли-
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ву), за характером впливу (напрямом та змістом
впливу), за динамікою впливу (ступенем впливу).
Сьогодні єдиної класифікації всіх факторів впливу (позитивного чи негативного) на процеси формування програм (планів) реформування та розвитку ЗС
не існує. Тому в статті пропонується класифікація факторів, які впливають на формування програм (планів)
реформування та розвитку ЗС України. Запропонована
класифікація наведена на рис. 1.
До множини факторів, які впливають на процеси формування програм (планів) розвитку ЗС України, можна віднести такі:
нормативно-правові – це фактори, які визначаються нормативно-правовими документам, інструкціями, методичними розробками тощо. Ці фактори
регулюють як порядок формування, затвердження та
супроводження програм (планів) розвитку ЗС України так і накладають обмеження щодо планових результатів та повноти реалізації цих планів;
організаційно-управлінські – впливають через
наявність та ступінь розвинутості відповідних органів планування та інформаційних систем управління, досконалість організаційно-управлінської побудови органів, які здійснюють оборонне планування
та безпосередньо займаються формуванням програм
(планів) розвитку ЗС України;
політичні – це фактори, які здійснюють вплив на
процеси формування програм та планів розвитку ЗС
через владні важелі, визначаючи середовище розвитку
ЗС України та ключові ресурси для їх діяльності. Стабільність політичної ситуації, наявність офіційних
концепцій розвитку і програм здійснення економічних
реформ – усе це безпосередньо впливає як на процес
формування програм (планів) розвитку ЗС України,
так і на результати, що очікуються після їх виконання;
інформаційні – це фактори, що впливають на
якість формування програм (планів) розвитку ЗС
України через показники рівня розвитку джерел
отримання необхідної статистичної інформації та
аналітичних даних, їх точності, можливість швидкого доступу і оброблення тощо;
часові – це фактори, які впливають на процеси
формування програм (планів) розвитку ЗС України
як безпосередньо так і опосередковано. Безпосередня залежність характеризується через час, у який
відбувається формування програм (планів). Опосередкована залежність висвітлює необхідні строки
виконання програм (планів) та є фактором визначення розмірів майбутніх планових результатів за
заходами реформування та розвитку ЗС України;
науково-технічні – це фактори, що здійснюють
безпосередній вплив як на сам процес планування,
так і на результати, яких планується досягти. Вони є
обмежувальними факторами для складання програм
(планів) у разі недостатнього рівня науковотехнічного розвитку та прогресивними в іншому
випадку. Ці фактори пов’язані із станом матеріаль184
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но-технічної бази, особливостями впровадження та
застосування новітніх технологій, роллю і місцем
інноваційної політики в оборонних відомствах та в
державі взагалі;
військові – ці фактори є основою складання
будь-яких планів у процесі оборонного планування,
бо вони здійснюють вплив на процес формування
програм (планів) як із внутрішнього, так і із зовнішнього середовища та визначають усю сутність подальших планових результатів на час їх отримання.
фінансово-економічні – це фактори, які впливають через макроекономічні показники держави,
стан економіки, цінову, податкову фінансовокредитну політику відносно ОПК, розвинутість банківської системи держави, показники інфляції, наявність ринкової інфраструктури та її відповідність
потребам інвестицій в оборонну промисловість держави, достатність необхідних фінансових ресурсів,
економічність та ефективність їх використання тощо. Все це тим чи іншим чином відбивається у програмах (планах) розвитку ЗС України;
кадрові – це фактори, що враховують вплив
кваліфікації кадрів, їх стаж роботи, особисті здібності, переконання і схильності, наявність моральних і
матеріальних стимулів, рівень правової і соціальної
захищеності, компетентність керівників тощо. Ці
фактори тісно пов’язані
із
організаційноуправлінськими факторами;
демографічні – ці фактори визначають частку
військово-придатного та економічно активного населення, кількісні показники осіб пенсійного віку і
дітей, можливість залучення трудових ресурсів, можливий творчий та кадровий потенціал держави в
інтересах ЗС України;
соціально-психологічні – здійснюють вплив на
формування програм та планів через показники морально-психологічної підготовленості населення,
рівень зайнятості і безробіття населення, ментальні
особливості, що призводять до необхідності введення
обмежень під час планування розвитку ЗС України.
Загальна оцінка впливу факторів під час формування програм (планів) розвитку ЗС України наведена на рис. 2. Ця оцінка отримана методом експертного опитування шляхом залучення семи експертів за фахом дослідження.
Найбільш впливовими факторами за результатами експертного опитування є політичні, фінансовоекономічні та нормативно-правові. Найменш впливовими є соціально-психологічні, інформаційні та демографічні. Хоча впливом останніх факторів у сучасних умовах розвитку ЗС України нехтувати неможливо. Визначені показники впливу факторів можуть
змінюватися залежно від ситуації, яка складається на
час формування програм (планів). Роль кожного з
факторів у тих чи інших умовах може значно змінитися, бо існує взаємозв’язок між складовими, що характеризують показники їхнього впливу.
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Множина факторів впливу на процеси формування
програм (планів) розвитку ЗС України
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Рис. 1. Класифікація факторів, які впливають на формування програм (планів)
реформування та розвитку Збройних Сил України
Фактори впливу на процеси формування програм (планів) розвитку ЗС України не є сталими –
вони постійно змінюються як у просторі, так і в часі.
Тому згідно рис. 1, охарактеризуємо підхід до кла-

сифікації розкритих факторів. Першим кроком є
класифікація та врахування їх відповідно до середовища впливу: зовнішнього або внутрішнього. Між
ними є велика різниця, оскільки фактори внутріш185
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нього середовища підлягають змінам, а під зовнішнє
середовище необхідно підлаштовуватись.
Аналіз складових, які визначають вплив того
чи іншого фактора на процеси формування програм
(планів) розвитку ЗС України, показує, що деякі
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фактори на той чи інший момент часу їх урахування
можуть за своїми складовими здійснювати вплив як
із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища
(наприклад, фактори військові, політичні, соціальнопсихологічні).

Рис. 2. Ступінь впливу факторів під час формування програм (планів)
реформування та розвитку Збройних Сил України
Усі фактори, які торкаються процесу оборонного планування, безпосередньо на стадіях формування програм (планів) розвитку ЗС України можна
поділити на дві великі групи: такі, що безпосередньо
впливають на процеси формування програм (планів)
та такі, що впливають на цей процес опосередковано
(не напряму).
До першої групи належать фактори, що стосуються безпосередньо процесу здійснення планування
розвитку ЗС України. Серед них варто виділити такі:
нормативно-правові; політичні; військові; фінансовоекономічні; кадрові. Результати оцінювання важливості врахування цих факторів під час складання програм
(планів) розвитку ЗС України, відповідно до групи
безпосереднього впливу, наведено на рис. 3.

У свою чергу, до факторів опосередкованого
впливу можна віднести: організаційно-управлінські;
інформаційні; часові; науково-технічні; демографічні; соціально-психологічні. На рис. 4 наведено оцінювання важливості врахування цих факторів під
час складання програм (планів) розвитку ЗС України відповідно до групи опосередкованого впливу.

Рис. 4. Ступінь важливості фактора в групі
непрямого впливу на формування програм (планів)
реформування та розвитку Збройних Сил України

Рис. 3. Ступінь важливості фактора в групі
безпосереднього впливу на формування програм
(планів) реформування та розвитку
Збройних Сил України
186

Крім того, треба зазначити, що залежно від часу, в який відбувається формування програм та планів реформування та розвитку ЗС України, а також
за умов визначення вимог до повноти врахування
факторів у процесі оборонного планування, фактори
можуть класифікуватися на час їх врахування як
основні та другорядні. Тоді на час оцінювання особа, яка приймає рішення, може не враховувати
впливу другорядних факторів або задавати величину
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їх впливу через показних можливої похибки під час
до кінцевого результату оцінювання.
Запропонована систематизація факторів впливу на процеси формування програм (планів) розвитку ЗС України дає можливість на практиці дослідити їх дію і сприятиме більш точному їх урахуванню під час планування подальшого розвитку ЗС
України. Дана класифікація не є остаточною і може
доповнюватись у зв’язку зі зміною ситуації в країні
та навколо неї.
Також можливим є перехід певних факторів із
внутрішнього середовища впливу у зовнішнє, із
другорядних до основних, непрямого впливу в безпосередній, і навпаки, залежно від змін як усередині
країни, так і навколо неї.
Визначення ступенів впливу факторів на процеси формування програм (планів) розвитку ЗС
України взагалі повинні переглядатися в кожному
циклі планування, або в разі переломних змін за напрямком впливу будь-якого фактора.
Визначення переліку факторів та їх класифікація
залежно від природи їх впливу на формування програм та планів розвитку ЗС, дозволять обґрунтовано
складати та корегувати програми та плани в різних
воєнно-економічних умовах розвитку ЗС, бо більшість характеристик оцінки воєнно-економічних
умов та складових воєнно-економічного потенціалу є
залежними від впливів різних факторів на процеси
оборонного планування в державі. Повнота врахування факторів та вірна оцінка воєнно-економічних
умов розвитку ЗС України дозволять підвищити ефективність подальшого розвитку ЗС України в складних економічних та політичних умовах, в яких опинилася держава сьогодні.

Висновки
В статті авторами визначено перелік основних
факторів, які впливають на формування програм
(планів) реформування та розвитку Збройних Сил
України, дана характеристика за їх складовими, запропонована їх класифікація та проведена оцінка їх

впливу під час формування програм та планів розвитку ЗС України. Подальшим напрямком досліджень за тематикою статті є вивчення підходів щодо
оцінювання результатів впливу факторів на ефективність виконання програм та планів розвитку ЗС.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
ВО ВРЕМЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ И ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
О.М. Семененко, А.Г. Водчиць, Ю.Б. Добровольский, Р.В. Бойко, А.А. Корочкин
В статье авторами определен перечень факторов, которые влияют на формирование программ и планов развития Вооруженных Сил, предложена их классификация и проведена оценка степени их влияния на конечный результат
планирования.
Ключевые слова: реформирование и развитие Вооруженных Сил Украины, классификация, факторы.
CLASSIFICATION AND ESTIMATION OF INFLUENCING OF FACTORS
DURING FORMING OF PROGRAMS AND PLANS OF DEVELOPMENT OF MILITARY POWERS
О.М. Semenenko, О.G. Vodchic', Yu.B. Dobrovol'skiy, R.V. Smartly, О.A. Korochkin
The list of factors which influence on forming of the programs and plans of development of Military Powers is certain in
the article authors, their classification is offered and the estimation of degree of their influence is conducted on the eventual result of planning.
Keywords: reformation and development of Military Powers of Ukraine, classification, factors.
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