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Анотація
У даній статті розглядається проблема ідентифікації факторів впливу на систему ресурсного
забезпечення сектору безпеки і оборони України. Обґрунтовується погляд що
ідентифікація як найбільшої кількості факторів дасть, у подальшому, змогу чітко визначити
межі дослідження та предмет дослідження. Прослідковується тенденція до підвищеної
уваги до розроблення нової концепції ресурсного забезпечення сектору безпеки і оборони
України серед науковців. Метою статті є ідентифікація факторів зовнішнього та
внутрішнього впливу на систему ресурсного забезпечення сектору безпеки і оборони
України для подальшого їх аналізу при розробленні сучасної концепції ресурсного
забезпечення сектору безпеки і оборони України. Автор приходить до висновку, що сфера
сучасних трансформацій у сфері безпеки і оборони вимагає перегляду існуючих механізмів
ресурсного забезпечення потреб оборони. Особлива увага у статті приділена аналізу
існуючих наукових поглядів щодо проблематики предметної системи. Автором
запропонована систематизація ідентифікованих факторів впливу на систему ресурсного
забезпечення сектору безпеки оборони через призму складових PEST-аналізу, а саме за
напрямом, політичних, економічних, соціально-культурних та технологічних факторів.
Враховуючі специфіку військової справи до переліку складових PEST-аналізу пропонується
ввести п’яту складову – специфічні фактори. Загалом протягом дослідження виділено 82
фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на предметну систему. На основі
проведеного аналізу, ідентифікації та систематизації факторів впливу встановлена
необхідність їх подальшого оцінювання та ранжування для визначення пріоритетності
факторів та їх ваги. Результати дослідження можуть бути корисними для науковців та
управлінців, які обіймаються питаннями (проблематикою) ресурсного забезпечення
сектору безпеки і оборони України.
Ключові слова: ресурсне забезпечення, фактори впливу, сектор безпеки і оборони.

Постановка проблеми
Станом на сьогодні, сектор безпеки і
оборони України (СБ і О України) перебуває
на стадії трансформації, що є обґрунтованою
необхідністю відповідно до взятого Україною
курсу щодо інтеграції у європейський простір
та набуття членства в НАТО. Приєднання до
Північно-атлантичного альянсу відкриває
нові можливості у підвищенні рівня
національної безпеки, де напад на Україну
означатиме напад на всіх членів НАТО.
Відповідно
до
зазначеного,
1

концептуальними документами з розвитку та
удосконалення СБ і О України та його
складових,
оборонного
планування
визначено низку пріоритетних цілей щодо
подальшого
розвитку
та
набуття
спроможностей
що
дозволять
гідно
відповісти агресору у разі ескалації збройної
боротьби на території України.
Розбудова сучасних Збройних Сил України
(ЗС України) та інших складових сектору
безпеки і оборони України потребує
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євроатлантичних принципах і стандартах,
інноваційних рішеннях та сучасних бізнеспрактиках, програмно-проектному управлінні
оборонними ресурсами, удосконалених
процесах визначення та задоволення потреб
оборони України;
- упровадження
програмно-проектного
управління оборонними ресурсами з
розробленням та своєчасним оновленням
комплексу програм і проектів розвитку
оборонних
спроможностей,
планів
утримання і розвитку відповідних складових
сил оборони, забезпечення виконання
державних цільових програм [2].
Усе вище викладене, безумовно, потребує
не лише збільшення видатків на оборону
України, а й удосконалення механізмів
повного (за пріоритетом), своєчасного та
ефективного забезпечення необхідними
ресурсами.

удосконалення
існуючих
механізмів
ресурсного забезпечення потреб оборони.
Так, відповідно до Стратегії національної
безпеки України [1] існують проблеми у сфері
переозброєння ЗС сучасним озброєнням;
наявний дефіцит фінансових ресурсів гальмує
своєчасне та повне забезпечення новітніми
зразками озброєння та військової техніки
(ОВТ); визначена необхідність посилення
оборонних і безпекових спроможностей
Збройних Сил України та інших органів
сектору безпеки і оборони.
Відповідно до Стратегії воєнної безпеки
України
запроваджується
підхід,
що
ґрунтується на всеохоплюючій обороні, яку
буде побудовано на засадах стримування та
стійкості. Одними з ключових цілей Стратегії
воєнної безпеки України є:
- ефективний менеджмент у сфері
оборони,
заснований
на
засадах
демократичного цивільного контролю, інших

Аналіз останніх досліджень та публікацій
Аналіз останніх досліджень та публікацій
показав наявність чималої кількості наукових
публікацій та інших джерел у сфері
забезпечення потреб оборони.
Так, проблематиці у сфері ресурсного
забезпечення СБ і О України (СРЗ СБ і О
України) присвячено праці: Р. Бойка, М.
Бутенка, В. Гудима, М. Дєнежкіна, П.
Жупінського, А. Фатальчука М. Петрушена, С.
Полторака, В. Сисоєва, А. Наливайка, П.
Крикуна, А. Поляєва, О. Суркова, В. Замани та

ін. [3-11].
Водночас, питання ідентифікації та
систематизації факторів внутрішнього та
зовнішнього впливу на СБ і О України в
умовах ведення гібридної війни з боку
східного сусіда та науково-технічного
прогресу є недостатньо дослідженим.
Це також підтверджується попередньо
проведеним автором контент-аналізу сфери
ресурсного забезпечення [52].

Метою статті є ідентифікація факторів

проведено аналіз наукових джерел на
предмет ідентифікації факторів впливу на
систему ресурсного забезпечення СБ і О
України. У ході дослідження використано такі
методи теоретичного дослідження: аналіз,
синтез, історичний метод.

Постановка завдання

впливу на СБ і О України для подальшого їх
аналізу у ході розроблення сучасної концепції
ресурсного забезпечення СБ і О України.
Для досягнення мети дослідження було

Виклад основного матеріалу
Жоміні щодо вічності принципів військового
мистецтва. Науковець прийшов до висновку,
що керівництво військовими діями повинно
бути засноване не на врахуванні одного-двох

У 1856 році відомий військовий публіцист
А. І. Астаф’єв у своїй праці “Про сучасне
військове мистецтво” [12] піддав сумніву
метафізичне вчення військового теоретика Г.
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факторів, а на основі усіх факторів впливу, що
мають вплив на війну.
Тому, при дослідженні факторів впливу на
СРЗ СБ і О України виникає необхідність у
проведенні ідентифікації як найбільшої
кількості факторів відповідного впливу з
послідуючим оцінюванням кожного з них.
Широкий спектр ідентифікованих факторів
у подальшому, дасть змогу якісно провести
ідентифікацію факторів впливу з найвищим
рівнем пріоритету.
Для послідовності викладення інформації
пропонується, перш за все, розглянути зміст
термінів: “фактор”, “фактор внутрішнього
впливу”, “фактор зовнішнього впливу”.
В Академічному тлумачному словнику
української мови [13], “фактор – умова, рушійна
сила будь-якого процесу, явища; чинник”.
У словнику по технічному регулюванню під
зовнішнім фактором впливу розуміється:
“явище, процес або середовище, зовнішніми
по відношенню до виробу або його складових
частин, що характеризуються фізичними
величинами, які викликають, або можуть
викликати
обмеження
або
втрату
працездатного стану виробу або перехід його
в граничний стан в процесі експлуатації” [14].
На
нашу
думку,
більш
повно
формулюється зміст факторів внутрішнього та
зовнішнього впливу визначений О. О.
Дюбановим: “до зовнішніх належать
фактори,
які
діють
поза
об’єктом
дослідження, мають на нього суттєвий вплив,
але, зазвичай, не підлягають управлінню. Такі
фактори можуть бути лише враховані. До
внутрішніх належать фактори, які діють
усередині об’єкту, що досліджується,
визначають його стан та піддаються
цілеспрямованому впливу (управлінню)” [15].
Дослідження проведено шляхом аналізу
наукових джерел, що є у вільному доступі,
для ідентифікації факторів впливу на СРЗ
СБ і О України. Аналізом виділено такі сфери
ідентифікації та подальшої структуризації
факторів: політична, економічна, соціальнокультурна, специфічна, технологічна.
Далі, детально розглянемо думки окремих

науковців та окремих наукових положень
різних періодів дослідження воєнної науки
щодо ідентифікації (формулювання) факторів
впливу.
У XVIII ст. велика увага приділялась
діяльності
військового
керівництва
відповідно до чого, одним з основних
факторів впливу на ведення війни, вважався –
геній полководця. Інтерпретуючи означене із
сьогоденням, можна погодитись, що
прийняті управлінські рішення з питань
ресурсного забезпечення СБ і О України,
насамперед, залежать від професійної
компетенції та розумових здібностей тих, хто
їх ухвалює. Це дозволяє виділити особистісні
здібності лідерів (керівників) як важливий
фактор впливу на предметну систему.
Аналіз наукової праці щодо формування
військово-теоретичної думки у період XIX-XX ст.
[16] дозволив сформулювати наступні фактори:
1) віддаленість військових запасів від
районів зосередження військ (сил) –
обумовлена тезою щодо необхідності
розташування військових запасів поблизу
пунктів
збору
військ
до
початку
зосередження
у
ході
стратегічного
розгортання на весь період зосередження;
2) мобільність ресурсів – сформульовано
виходячи із тенденцій до підвищення
мобільності підрозділів за рахунок розвитку
інфраструктури та потужності засобів
транспортування військ (сил), поряд з
необхідністю своєчасного забезпечення
військ (сил).
У науковій праці щодо діалектики та
воєнної науки С. І. Крупнов [17] звертає увагу
на залежність ходу та результату війни від
соціально-економічних та політичних умов.
Так, у контексті ресурсного забезпечення
можна виділити вплив рівня воєнноекономічного потенціалу країни та її
економічних можливостей, тобто здатності
держави економічно забезпечувати ведення
війни.
Також, С. І. Крупнов зосереджує увагу на
підвищенні ролі економічних можливостей
держави, саме у період Першої та Другої
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світових воєн, що було підтверджено
необхідністю забезпечення військ (сил)
складною бойовою технікою.
Зазначене пояснюється тим, що війни XVIII
– XIX ст. не потребували такої кількості
озброєння та військової техніки виробленої,
безпосередньо, у ході війни, як це було у
наступному столітті, де 75% артилерійського
озброєння та біля 50% радянської армії було
вироблено у ході війни.
Досвід другої світової війни та повоєнний
період
показав
пряму
залежність
забезпечення військ (сил) від стану наявних
виробничих потужностей та рівня їх
розвитку
у
сфері
матеріального
забезпечення
військ
(сил).
Думку
підтверджує у своєму дослідженням І. А.
Смирнов, який вказує на перспективи
розвитку речового забезпечення, у тісному
взаємозв’язку, насамперед, з рівнем
розвитку галузей легкої та хімічної
промисловості [18].
Також, у ході одночасного дослідження
функціонування
системи
тилового
забезпечення напередодні та протягом
радянсько-німецької війни, ідентифіковано
такі фактори прямого та опосередкованого
вплив на систему ресурсного забезпечення:
всебічне
та
безперебійне
тилове
забезпечення
військ;
живучість
та
захищеність об’єктів тилу.
У процесі ідентифікації факторів впливу у
предметній сфері, слід звернути увагу на
наявність формулювання факторів впливу у
працях
періоду
марксистко-ленінської
філософії для проведення відповідної аналогії
із сьогоденням. Було проаналізовано праці: С.
А. Тюшкевича, Ф. Енгельса, Н. Я. Сушко, Т. Р.
Кондраткової, М. С. Шифмана та ін.
У працях С. А. Тюшкевича “Філософія та
воєнна теорія” [19] та “Необхідність та
випадковість на війні” [20] узагальнюється
досягнення воєнної теорії та визначається, що
визначальне місце у збройній боротьбі
відіграють випадковості, які, за своїм змістом,
можуть бути як сприятливі, так і несприятливі.
Вчений констатує, що кожна випадковість,

поряд із необхідністю, включається в систему
факторів збройної боротьби та обумовлює її
хід та результат.
Ф. Енгельс наголошував, що: “ніщо так не
залежить від економічних умов, як армія та
флот. Озброєння, склад, організація, тактика
та стратегія залежать, перш за все, від
досягнутого у даний момент ступеню
виробництва та від засобів сполучення” [21].
Реалізація погляду Ф. Енгельса, безумовно,
залежить від рівня воєнно-економічного
потенціалу країни.
У науковій праці щодо методологічних
проблем воєнної теорії та практики [22]
зазначено, що економічні умови та науковотехнічний прогрес є джерелами та
революцією у військовій справі, які активно
проявляють себе лише під впливом політики.
Це обумовлено тим, що політика є
визначальним фактором та вирішальною
силою у виборі пріоритетів та напрямів
подальшого розвитку, тим більше у
військовій справі. Завдяки відповідній
політиці у військову справу впроваджуються
досягнення науки і техніки.
У науковій праці щодо дослідження
збройного впливу на економіку радянського
вченого М. С. Шифмана [23] зазначається, що
усі елементи матеріального забезпечення
війни,
як
явища,
знаходяться
у
взаємозалежності.
Це
пояснюється
послабленням характеристик елементів
матеріального забезпечення, у разі значного
підриву потенціалу одного з елементів.
Матеріальне забезпечення під час бойових
дій спирається на заздалегідь заготовлені
запаси та налагоджені відповідного процесу
поточного виробництва засобів збройної
боротьби.
Далі, проведено частковий аналіз розвитку
воєнної науки у деяких війнах (конфліктах),
що мали місце в історії.
Аналіз історичних подій, що мали місце
протягом Першої світової війни показав
започаткування застосування авіації для
нанесення ударів по економічним та
військово-промисловим об’єктам. Зазначена
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форма ослаблення воєнно-економічного
потенціалу стрімко розвивається досі.
Тенденції
розвитку
засобів
збройної
боротьби підтверджує важливість фактору
впливу, який можна сформулювати, як:
цілеспрямований (опосередкований) вплив
ворожих сил і засобів як на об’єкти обороннопромислового комплексу, так, і на об’єкти
економічного значення та інфраструктури.
До факторів впливу на предметну систему
слід віднести діяльність іноземних розвідок з
метою здійснення економічного шпигунства.
Зазначена теза історично підтверджена
наявністю
документально
засвідчених
історичних доказів у період з 1918 року і по
сьогодні. Як приклад, протягом Першої
світової
війни
англійське
морське
міністерство отримувало інформацію про
розміри товарообігу ворожих та нейтральних
країн; спостерігались активні дії німецької
розвідки в електричній, паливній, та
промисловій галузях Росії [24]. Питання
економічного шпигунство гостро стояло
протягом “холодної війни” [25]. Український
вчений Г. О. Андрощук провів у 2018 році
ґрунтовне наукове дослідження щодо
економічного шпигунства та зробив висновок
стосовно стрімкої тенденції до його
зростання та агресивності. Науковець,
спираючись на дослідження американських
аналітиків, підтверджує існування в історії
реальних подій та вказує, що: “в 58%
випадках
економічне
і
промислове
шпигунство здійснювалось за завданнями
зарубіжних компаній, в 22% – в інтересах
іноземних урядів і в 20% – приватних і
державних зарубіжних наукових центрів і
лабораторій” [26].
Слід додати, що у своїй науковій праці І. Ж.
Жакшиликов
розглядає
економічний
шпіонаж у контексті виду недобросовісної
конкуренції [27].
Також, до факторів зовнішнього впливу на
етапі формування ресурсної бази, які мають
опосередкований вплив на предметну
систему у сфері діяльності СБ і О України
можна віднести [28]:
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1) відсутність інвестицій, що необхідні для
розвитку оборонної промисловості;
2)
брак
впровадження
проривних
технологій в оборонну сферу;
3) скорочення результативності науководослідних та дослідно-конструкторських
робіт внаслідок обмеженого фінансування,
скорочення видатків;
4) низький рівень впровадження результатів
досліджень та найкращих практик;
5)
низький
рівень
матеріального
забезпечення персоналу, задіяного у сфері
ресурсного забезпечення.
Колективом українських науковців у 2017
році видано монографію [29] щодо
дослідження явища світової гібридної війни, у
контексті
збройної
агресії
Російської
федерації проти України. У монографії
проаналізовані показники втрат України у
промислово-інноваційній
та
наукових
сферах, зумовлені російською агресією.
Відповідно до наведених у монографії даних,
майже
третину
(27%)
промислового
потенціалу Донецької та Луганської областей,
вивезено до Російської Федерації, але десять
наукових установ, завдяки значним зусиллям
було переміщено з непідконтрольної
території Урядом
України. Внаслідок
тимчасової анексії Росією АР Крим, Україна
втратила
частину
високотехнологічних
підприємств – ФСК “ Море ”, завод “Фіолент”,
близько 100 інших підприємств, що
проводили фундаментальні дослідження. Це
лише часткові показники, які відображають
реальний стан справ у втраті Україною частки
воєнно-економічного,
промисловоінноваційного та наукового потенціалу, що
безпосередньо вплинуло на функціонування
системи ресурсного забезпечення сектору
безпеки і оборони.
З огляду на викладене, слід провести
аналогію з подіями, що мали місце протягом
Другої світової війни. У ході евакуації
критично-важливих підприємств у 1941 році
Урядом СРСР були прийняті дієві заходи щодо
переміщення у східні райони країни 1523
промислових підприємств, але частина
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підприємств залишилась на окупованій
території [30]. Відповідно до історичної
довідки [31] у 1943 році німецькі війська
зуміли
налагодити
роботу
85
металообробних, 70 харчових та 16 інших
підприємств.
Проведена
робота
по
евакуації
підприємств
показала
важливу
роль
загальної мобільності підприємств та
здатності, у разі необхідності, частково, або
повністю, відновити свою роботу з
найменшою втратою часу, виробничих
потужностей, цінних кадрів у сфері науки та
технологій.
Викладене
дає
змогу
сформулювати фактор впливу – рівень
мобільності елементів системи.
Високий рівень мобільності елементів
системи дозволяє швидко функціонально
відновлюватись після вимушеної зміни
середовища
функціонування,
але
прослідковуються логічна необхідність у
збереженні функціональної ефективності у
зміни середовища функціонування. Тому,
безумовно, слід врахувати можливість до
збереження функціональної ефективності
при зміни середовища функціонування і
сформулювати відповідний фактор впливу.
Станом
на
цей
час,
логістичне
забезпечення включає 22 види забезпечення
за відповідними напрямами [32], у тому числі
за
напрямком
матеріально-технічного
забезпечення.
На нашу думку, за своїм змістом,
логістичне забезпечення є підсистемою
нижчого рівня, тому фактори, які здійснюють
вплив на підсистему безумовно повинні бути
враховані під час ідентифікації факторів
системи вищого порядку.
Так, О. Нагорнічевський, досліджуючи
питання державного управління у сфері
матеріально-технічного
забезпечення
збройних сил, виділяє ряд чинників
(факторів), які на його думку гальмують її
розвиток [33]:
1) недостатність фінансових і матеріальних
ресурсів, що виділяються на оборону;
2) недостатність ресурсного забезпечення

програм реформування Воєнної організації
держави та ОПК України;
3) низький рівень забезпечення ЗС України
військовою та спеціальною технікою,
озброєнням нового покоління;
4) погіршення
стану
мобілізаційних
резервів;
5) неефективне використання виробничих
потужностей з випуску озброєнь, військової,
спеціальної техніки та майна;
6) неефективність управління матеріальнотехнічним забезпеченням ЗС України;
7) накопичення застарілої і непотрібної
військової техніки, озброєння, вибухових
речовин;
8) можливостей служб тилу і технічного
забезпечення з метою більш повного
задоволення матеріально-технічних потреб
військ.
Проведений М. Криштановичем аналіз
системи
матеріального
забезпечення
персоналу [34], показав, що на зацікавленість
проходження служби впливає рівень
матеріального та фінансового забезпечення
персоналу. Це, не є новим в ідентифікації
мотивації до праці, але цей фактор має місце
у впливі на СРЗ СБ і О України, через наявність
людської діяльності у функціонуванні
системи, тим більше, коли у рамках системи
наявні процеси розподілу ресурсів шляхом
прийняття рішень людиною.
У монографії щодо системного підходу до
оборонного менеджменту [35] автори
наголошують на важливості наявності міцних
партнерських відносин між складовими сил
оборони та оборонною промисловістю
України у процесі задоволення потреб
оборони. Зазначене дає змогу обґрунтовано
виділити наступний фактор впливу на
предметну систему – рівень партнерських
відносин між складовими сил оборони та
оборонною промисловістю України.
У процесі ідентифікації факторів впливу на
СРЗ СБ і О України було зосереджено увагу на
наявних
проблемах
пов’язаних
із
функціонуванням системи та прийняття
управлінських рішень на всіх її рівнях. Одним
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дублювання функцій; ручним управлінням;
низьким рівнем реалізації пропозицій та
рекомендацій за результатами контрольних
заходів (перевірок); наявна дисциплінарна
практика по відношенню до посадових осіб, з
вини яких допущенні порушення не завжди
адекватна рівню порушення.
Вплив корупції на СРЗ СБ і О як систему в
якій здійснюється розподіл та освоєння
ресурсів є беззаперечним та повинен бути
врахований у аналізі факторів, що здійснюють
вплив на ресурсне забезпечення потреб
оборони.
У свою чергу, високий рівень корупції при
дослідженні реалізації потребує уваги за
використанням ресурсів в системі СБ і О
(реалізація контрольно-наглядових функцій в
системі).
У наслідок існуючих ризиків в системі
СБ і О України поряд з корупційними
правопорушеннями має місце лобіювання
економічних та політичних рішень.
Природа “лобіювання” прийняття рішень у
сфері
ресурсного
забезпечення
є
передумовою
можливості
подальшого
виникнення як реального, так і потенційного
конфлікту інтересів з вчиненням відповідного
корупційного правопорушення.
У своїй праці щодо зовнішнього
економічного впливу на економіки деяких
країн світу Д. Перкінс [43] наголошує на
наявності високого рівня “лобіювання”
інтересів приватних компаній та корпорацій
задля отримання економічних та інших
переваг за рахунок просування та ухвалення
необхідних політичних рішень. Автор
доводить, що оборонна промисловість США
витрачає значний обсяг фінансового ресурсу
для лобіювання прийняття відповідних, на
свою користь рішень.
Досліджуючи
питання
взаємозв’язку
економіки та війни, В. І. Мірненко, І. М. Ткач
та В. Л. Рихтюк визначають, що: “економіка є
матеріальним підґрунтям ведення війни,
тому, що саме вона впливає на її масштаби,
тривалість і напруження. Для того, щоб вести
війни, потрібні збройні сили, а для їх

із таких питань залишається протидія
корупції. Це підтверджується зосередженням
значної уваги суб’єктами формування та
реалізації державної політики, а також
виданням
низки
нормативно-правових
документів, що визначають механізми
протидії проявам корупції в Україні: Закону
України “Про запобігання корупції” [36]
Постанови Кабінету Міністрів України від
05.10.2016 р. № 803-р “Деякі питання
запобігання корупції в міністерствах” [37]. У
СБ і О України видані відповідні антикорупційні
програми та інші документи, що регулюють
питання протидії корупції [38-40].
Як приклад, Робочим планом оцінки
корупційних ризиків у діяльності МО України
[41] передбачені такі об’єкти корупційних
ризиків: система внутрішнього контролю,
бюджетна
діяльність
та
управління
фінансами;
управління
персоналом;
проведення процедур закупівель; управління
матеріальними ресурсами, державними
підприємствами,
установами
та
організаціями,
використання
земель
оборони; реалізація контрольно-наглядових
функцій; забезпечення життєдіяльності ЗС
України, ефективне управління виділеним
ресурсом в зоні Операції об'єднаних Сил.
Гостра проблематика проявів корупції
підтверджується високим рівнем корупції в
Україні (за підсумками 2020 року Україна
займає 117 місце зі 180 країн за індексом
сприйняття корупції) [42].
Також, думку про необхідність врахування
фактору рівня корупції розділяє Є. М.
Білоусов,
підтверджену
у
процесі
дослідження
передумов
корупції
та
економічної безпеки держави. Автор
наголошує на визначальному впливі рівня
корупції на систему національної безпеки.
СРЗ СБ і О є підсистемою системи СБ і О, яка у
свою чергу, є підсистемою системи
національної безпеки України.
Високий рівень корупції спричинений, у
тому числі: низькою ефективністю діяльності
контролюючих інституцій у складі СБ і О;
відсутністю синхронізації їх діяльності;
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розвитку ЗС України з урахуванням
достатності та ефективності освоєння
виділених фінансових ресурсів.
Ефективність
освоєння
виділеного
фінансового ресурсу, насамперед, залежить
від наявності конфлікту відповідальності між:
керівниками, структурними підрозділами,
нормативно-правовими
актами
та
розпорядчими
документами
у
сфері
ресурсного забезпечення, що підтверджено
результатами дослідження [49].
Також, до факторів впливу можна віднести:
запаси сировини необхідної для оборонної
промисловості,
запаси
продовольства,
спроможність
інфраструктури,
рівень
адаптивності
системи
ресурсного
забезпечення до функціонування в умовах
війни (бойових дій), рівень науково-технічного
розвитку як елементу воєнно-економічного
потенціалу,
соціально-економічні
умови
функціонування
системи
ресурсного
забезпечення, рівень міжнародної підтримки,
компетентності та освіта керівників.
У Об’єднаній оперативній концепції сил
оборони до 2030 року [50], що є
довгостроковим документом у сфері
оборонного планування визначено ряд
внутрішніх факторів впливу соціальнополітичного, економічного та іншого
характеру на досягнення силами оборони
визначених спроможностей. Слід додати, що
базовою
компонентою
спроможності
виступає, у тому числі, її ресурсне
забезпечення. Тому, вважається доцільним
врахувати ряд факторів негативного впливу
на систему ресурсного забезпечення:
1) дефіцит ресурсів для розвитку держави;
2) велика залежність України від імпорту
енергоносіїв;
3) поглиблення процесів деіндустріалізації
економіки, банкрутство підприємств в
критичних для безпеки галузях національної
економіки;
4) старіння виробничих фондів;
5) депопуляція населення;
6) загальна тенденція до зниження якості
освіти;

створення й утримання потрібні значні кошти.
Їх кількість, яку може виділити держава,
залежить від рівня її економічного розвитку.
Чим вищий рівень економічного розвитку
держави, тим вище якість озброєння і
бойової техніки, а збройні сили матимуть
більші бойові можливості” [44].
Зазначене, дає змогу сформулювати
фактор впливу – тривалість збройної агресії,
або
ведення
бойових
дій.
Фактор
обумовлений вичерпністю ресурсів та
необхідністю відновлювання джерел їх
формування.
Повертаючись до результатів наукових
праць А. Жомені, слід додати, що при
дослідженні проблеми воєнної науки та
суспільства дослідник наголошує на тому, що
у сучасній війні резерви відіграють значну
роль [45-46]. Керівництво держави повинно
передбачити відповідні резерви на всіх
рівнях забезпечення національної безпеки,
як на національному рівні, так і у
розпорядженні відповідного військового
керівництва. Під резервами, у даному
контексті, необхідно розуміти ресурси, що
можуть бути використані у кризових ситуаціях
за попередньо визначеним пріоритетом. Це
підтверджує
необхідність
врахування
фактору впливу – рівень стратегічних резервів
держави для забезпечення невідкладних
потреб оборони України.
Аналіз стану забезпечення ЗС України
фінансовими
ресурсами
та
порядку
комплексного планування розвитку ЗС
України, проведений Р. В. Бойко та
колективом науковців, ідентифікував групу
воєнно-економічних факторів, які безумовно,
мають вплив на сферу ресурсного
забезпечення
СБ і О
України:
обсяг
фінансування ЗС України, номінальний рівень
ВВП України; рівень державного боргу,
річний індекс інфляції, динаміка індексу
промислового виробництва [47].
Також, у своєму дослідженні [48] О. М.
Семененко та група авторів наголошують на
важливості саме часу, як визначального
фактору в процесі прогнозування динаміки
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тривалого переходу між типами зброї що
складав десятки років настає ера стрімких
перетворень, викликаних розвитком науки і
техніки. Це неодмінно вимагає врахування
темпу перетворень у військовій справі.
У сучасній збройній боротьбі визначальну
перевагу має та сторона, яка за допомогою
автоматизації управління, у більшій мірі,
може звільнити персонал залучений у
головний процес від другорядної механічної
праці, а керівників та ключових виконавців
від другорядних завдань. Це в повному обсязі
(більш
ефективно)
дасть
можливість
використати їх розумові, творчі та креативні
здібності. Підвищення рівня автоматизації
зумовлює
підвищення
інтелектуальних
здібностей персоналу задіяного у відповідних
процесах. По-перше персонал повинен
володіти необхідним рівнем компетенції, подруге – вивільнений час можна направити
саме на розумову роботу.
Крім
того,
досліджуючи
сучасну
економічну думку П. Нарижний прийшов до
висновку, що за ступенем значущості, в якості
головного фактору економічного зростання
виступає фактор знання, який включає
розвиток технологій, науково-технічного
прогресу, науки та інформації;
2) політичне середовище функціонування
процесів ресурсного забезпечення;
3) середовище функціонування процесів
ресурсного забезпечення.
На додаток, досліджуючи проблематику
оборонної достатності України В. М. Замана
групує фактори зовнішнього та внутрішнього
впливу на СРЗ СБ і О України [51] наступним
чином: внутрішні – політичні, воєнні,
економічні,
соціокультурні,
соціальнопсихологічні, демографічні, духовні, часові,
інформаційні; зовнішні – географічні;
історичні
(цивілізаційні);
економічні;
політичні; військові; релігійні; етнічні;
інформаційні; екологічні тощо.
Узагальнення та обробка ідентифікованих
у ході аналізу факторів дає змогу провести їх
узагальнення:
- вектор політики держави у сфері оборони

7) загальна тенденція до зниження рівня
розвитку науки;
8) зниження рівня готовності населення
захищати свою країну зі зброєю в руках;
9) зростання недовіри серед населення
України до державної еліти;
10) недостатність системних реформ у
сфері національної безпеки і оборони;
11) наявність значної частки тіньової
економіки в економіці України, поширення
корупції,
значний
вплив
інтересів
олігархічних груп на формування і реалізацію
державної політики;
12) недосконалість
інформаційноаналітичного
забезпечення
процесів
формування і реалізації воєнної політики;
13) системність негативних наслідків у СРЗ
СБ і О України.
Аналіз документу, у частині визначення
пріоритетів та основних напрямів розвитку
сил оборони щодо ресурсного забезпечення,
дав змогу сформулювати такі фактори
впливу:
1) загальні
можливості
підприємств
оборонно-промислового комплексу;
2) рівень відновлення непорушних запасів;
3) рівень спроможностей єдиної системи
логістичного забезпечення;
4) захищеність арсеналів, баз, складів;
5) розвиток внутрішнього ринку товарів
оборонного призначення;
6) розвиток
хімічної
та
легкої
промисловості;
7) безперервне, всебічне забезпечення
військ (сил).
На нашу думку, до усіх розглянутих
факторів слід додати фактори логічно
сформуванні протягом дослідження на основі
аналізу джерельної бази використаної у
дослідженні:
1) рівень
автоматизації
процесів
ресурсного забезпечення, що пояснюється
стрімким науково-технічним прогресом в усіх
галузях та сферах людської активності, що
безумовно, вимагає швидкої переорієнтації у
діяльності, активної імплементації новітніх
методів та підходів. На заміну повільного,
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професійна компетенція, освіта керівників
(внутрішній);
- політичне середовище функціонування
процесів
ресурсного
забезпечення
(зовнішній);
- рівень
(стан)
вітчизняної
науки
(зовнішній);
- рівень
(стан)
науково-технічного
прогресу (зовнішній);
- рівень автоматизації процесів ресурсного
забезпечення (внутрішній);
- рівень адаптивності системи ресурсного
забезпечення до функціонування в умовах
війни (бойових дій), (внутрішній);
- рівень безперебійності забезпечення
військ (сил), (зовнішній/внутрішній);
- рівень відновлення непорушних запасів
(зовнішній);
- рівень військових запасів (внутрішній);
- рівень воєнно-економічного потенціалу
країни (зовнішній);
- рівень
впровадження
результатів
досліджень
та
найкращих
практик
(зовнішній/внутрішній);
- рівень готовності населення захищати
свою країну зі зброєю в руках (зовнішній);
- рівень державного боргу (зовнішній);
- рівень
економічного
шпигунства
(зовнішній);
- рівень залежності країни від імпорту
енергоносіїв (зовнішній);
- рівень корупції в країні (зовнішній);
- рівень матеріального забезпечення
персоналу, задіяного у сфері ресурсного
забезпечення (зовнішній);
- рівень
міжнародної
підтримки
(зовнішній);
- рівень мобільності елементів системи
(внутрішній);
- рівень
накопичення
застарілої
і
непотрібної військової техніки, озброєння,
вибухових речовин (внутрішній);
- рівень науково-технічного розвитку як
елементу воєнно-економічного потенціалу
(зовнішній);
- рівень наявності стратегічних резервів
держави (зовнішній);

(зовнішній);
- “лобіювання” прийняття рішень у сфері
ресурсного забезпечення (зовнішній);
- банкрутство підприємств в критичних для
безпеки галузях національної економіки
(зовнішній);
- брак
впровадження
проривних
технологій
в
оборонну
сферу
(внутрішній/зовнішній);
- вплив інтересів олігархічних груп на
формування і реалізацію державної політики
(зовнішній);
- депопуляція населення (зовнішній);
- динаміка
індексу
промислового
виробництва (зовнішній);
- динаміка поширення корупції в країні
(зовнішній);
- економічні
можливості
держави
(зовнішній);
- живучість та захищеність об’єктів
ресурсного забезпечення (у тому числі,
арсеналів, баз, складів (внутрішній);
- запаси продовольства (внутрішній);
- запаси
сировини
необхідної
для
оборонної промисловості (зовнішній);
- засоби сполучення в системі ресурсного
забезпечення (внутрішній);
- інтелектуальні
здібності
персоналу
(внутрішній);
- інформація як фактор виробництва
(внутрішній/зовнішній);
- можливості служб тилу і технічного
забезпечення щодо повного задоволення
матеріально-технічних
потреб
військ
(внутрішній);
- можливості підприємств обороннопромислового комплексу (зовнішній);
- навколишнє
середовище
функціонування
процесів
ресурсного
забезпечення (зовнішній);
- наявний порядок розподілу ресурсів
(зовнішній/внутрішній);
- номінальний рівень ВВП України
(зовнішній);
- обсяг фінансових і матеріальних ресурсів,
що виділяються на оборону (зовнішній);
- особистісні здібності лідерів (керівників),
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- рівень поточного виробництва засобів
збройної боротьби (зовнішній);
- рівень розвитку технологій (зовнішній);
- рівень спроможностей єдиної системи
логістичного забезпечення (внутрішній);
- рівень тіньової економіки в країні
(зовнішній);
- річний індекс інфляції (зовнішній);
- розвиток
вітчизняних
технологій
(зовнішній);
- розвиток внутрішнього ринку товарів
оборонного призначення (зовнішній);
- розвиток легкої промисловості держави
(зовнішній);
- розвиток машинобудівної промисловості
держави (зовнішній);
- розвиток
хімічної
промисловості
держави (зовнішній);
- скорочення результативності науководослідних та дослідно-конструкторських
робіт внаслідок обмеженого фінансування,
скорочення видатків (зовнішній);
- спроможність
інфраструктури
(зовнішній);
- стан забезпечення військовою та
спеціальною технікою, озброєнням нового
покоління (зовнішній);
- стан
безперервного,
всебічне
забезпечення військ (сил) (зовнішній);
- стан
використання
виробничих
потужностей з випуску озброєнь, військової,
спеціальної техніки та майна (зовнішній);
- стан виробництва продукції військового
призначення (зовнішній);
- стан виробничих потужностей та рівня їх
розвитку (внутрішній/зовнішній);
- стан впровадження системних реформ у
сфері національної безпеки і оборони
(зовнішній);
- стан інвестування в розвиток оборонної
промисловості (зовнішній);
- стан
інформаційно-аналітичного
забезпечення процесів формування і
реалізації воєнної політики (зовнішній);
- стан мобілізаційних резервів (зовнішній);
- стан
партнерських
відносин
між
складовими сил оборони та оборонною

промисловістю України (зовнішній);
- стан
поглиблення
процесів
деіндустріалізації економіки (зовнішній);
- стан ресурсного забезпечення програм
реформування воєнної організації держави
та ОПК України (зовнішній);
- стан рівня розвитку науки (зовнішній);
- стан управління матеріально-технічним
забезпеченням (внутрішній);
- стан якості освіти (зовнішній);
- стан (рівень) реалізації функції щодо
контролю за використанням ресурсів в
системі сектору безпеки і оборони (реалізація
контрольно-наглядових функцій в системі)
- процес старіння виробничих фондів
(зовнішній);
- темп технологічних перетворень у
військовій справі (зовнішній);
- тривалість збройної агресії, або ведення
бойових дій (зовнішній);
- умови
функціонування
системи
ресурсного забезпечення (зовнішній);
- фактор випадковості (невизначеності),
(зовнішній);
- фактор віддаленості військових запасів
від районів зосередження військ (сил),
(внутрішній);
- фактор збереження функціональної
ефективності
при
зміни
середовища
функціонування (внутрішній);
- фактор
наявності
конфлікту
відповідальності
між:
керівниками,
структурними підрозділами, керівними та
розпорядчими
документами
у
сфері
ресурсного забезпечення (внутрішній);
- фактор мобільності ресурсів (внутрішній);
- фактор системності негативних наслідків
в СРЗ СБ і О України (внутрішній/зовнішній);
- фактор часу (внутрішній/зовнішній);
- цілеспрямований
(опосередкований)
вплив ворожих сил і засобів як на об’єкти
оборонно-промислового комплексу, так і на
об’єкти
економічного
значення
та
інфраструктури (зовнішній).
Слід нагадати про ідентифікацію низки
груп факторів у ході проведеного контентаналізу [52]. Така широка структуризація (26

84

ISSN 2522-9842

Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 11, No. 6, – 2021

соціально-психологічні, духовні (релігійні),
етнічні, природні, воєнно-економічні фактори
тощо.
Найпоширенішими факторами, на які
звертали увагу науковці – є групи політичних,
економічних, людських, дестабілізуючих та
часових факторів (рис. 1).

груп факторів впливу на систему ресурсного
забезпечення) потребує більш широкого
узагальнення. Так, вченими було виділено:
фінансові, політичні, демографічні, історичні,
невизначеності,
виробничо-технічні,
мобілізаційні,
інформаційні,
часові,
економічні,
суб’єктивні,
організаційні,
людські,
технологічні,
дестабілізуючі,
3% 3% 3%

3% 3%

8%

5%
8%

3%
3%
3%

3%
5%

3%
3%
3%
3%
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часові
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етнічні

невизначеності

суб'єктні фактори

природні

виробничо-технічні

організаційні

стан тилового забезпечення

невизначеності

людські

воєнно-економічні

мобілізаційні

технологічні

Рисунок 1 – Групи факторів які мають вплив на систему ресурсного забезпечення
(Economics) – економічні фактори, S (Socioculture) – соціально-культурні фактори, T
(Technology) – технологічні фактори.
Підхід орієнтований на ґрунтовний аналіз
факторів зовнішнього середовища, що
здійснюють вплив на діяльність об’єкта та у
свою чергу є незалежними від показників
функціонування об’єкту [53-54]. Особливістю
PEST-аналізу є можливість подивитись зверху
на середовище діяльності об’єкта та його
місце, так званий “helicopter view” [55].
Однією з цілей даного дослідження є
ідентифікація якнайбільше факторів для
виділення головних з них шляхом
експертного оцінювання, тому на даному

Тому, групи факторів отримані у ході
проведеного
контент-аналізу
доцільно
розглянути через призму складових PESTаналізу, а саме за напрямом: політичних,
економічних,
соціально-культурних
та
технологічних факторів.
PEST-аналіз – це інструмент стратегічного
управлінні для визначення напрямку
розвитку та розробленні стратегії компанії на
довгострокову перспективу, який може бути
використаний аналізі факторів цього
дослідження.
PEST – є абревіатурою скорочення
заголовних літер, що позначають групи
факторів, де P (Politics) – політичні фактори, E
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етапі дослідження обмеження щодо факторів
зовнішнього впливу не застосовується.
Усі ідентифіковані фактори можна
розкласти у межах складових матриці PEST-

аналізу та враховуючі специфіку військової
справи до переліку складових PEST-аналізу
пропонується ввести п’яту складову –
специфічні фактори (табл. 1).

Таблиця 1 – розподіл факторів впливу на СРЗ СБ і О України за складовими PEST-аналізу
Категорія
факторів
Політичні

Економічні

Найменування фактору

Вид фактору впливу

1) реалізація контрольно-наглядових функцій в системі
2) вектор політики держави у сфері оборони)
3) “лобіювання” прийняття рішень у сфері ресурсного
забезпечення
4) вплив інтересів олігархічних груп на формування і
реалізацію державної політики
5) політичне середовище функціонування процесів
ресурсного забезпечення
6) рівень міжнародної підтримки
7) стан впровадження системних реформ у сфері
національної безпеки і оборони
8) стан інформаційно-аналітичного забезпечення процесів
формування і реалізації воєнної політики
9) стан партнерських відносин між складовими сил оборони
та оборонною промисловістю України
10) тривалість збройної агресії, або ведення бойових дій
11) банкрутство підприємств в критичних для безпеки
галузях національної економіки
12) динаміка індексу промислового виробництва
13) динаміка поширення корупції в країні
14) економічні можливості держави
15) запаси продовольства
16) запаси сировини необхідної для оборонної
промисловості
17) інформація як фактор виробництва
18) можливості підприємств оборонно-промислового
комплексу
19) наявний порядок розподілу ресурсів
20) номінальний рівень ВВП України
21) обсяг фінансових і матеріальних ресурсів, що
виділяються на оборону
22) рівень безперебійності забезпечення військ (сил)
23) рівень відновлення непорушних запасів
24) рівень військових запасів
25) рівень воєнно-економічного потенціалу країни
26) рівень державного боргу
27) рівень економічного шпигунства
28) рівень залежності країни від імпорту енергоносіїв
29) рівень корупції в країні
30) рівень наявності стратегічних резервів держави
31) рівень поточного виробництва засобів збройної
боротьби

внутрішній/зовнішній
зовнішній
внутрішній/зовнішній
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зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
внутрішній/зовнішній
зовнішній
внутрішній/зовнішній
зовнішній
внутрішній/зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній/внутрішній
зовнішній
внутрішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній/внутрішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
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Категорія
факторів

Соціальнокультурні

Технологічні
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Найменування фактору
32) рівень тіньової економіки в країні
33) річний індекс інфляції
34) розвиток внутрішнього ринку товарів оборонного
призначення
35) розвиток легкої промисловості держави
36) розвиток машинобудівної промисловості держави
37) розвиток хімічної промисловості держави
38) спроможність інфраструктури
39) стан забезпечення військовою та спеціальною
технікою, озброєнням нового покоління
40) стан безперервного, всебічне забезпечення військ (сил)
41) стан використання виробничих потужностей з випуску
озброєнь, військової, спеціальної техніки та майна
42) стан виробництва продукції військового призначення
43) стан виробничих потужностей та рівня їх розвитку
44) стан інвестування в розвиток оборонної промисловості
45) стан мобілізаційних резервів
46) стан поглиблення процесів деіндустріалізації економіки
47) стан ресурсного забезпечення програм реформування
воєнної організації держави та ОПК України
48) процес старіння виробничих фондів
49) депопуляція населення
50) інтелектуальні здібності персоналу
51) особистісні здібності лідерів (керівників), професійна
компетенція, освіта керівників
52) рівень готовності населення захищати свою країну зі
зброєю в руках
53) стан якості освіти
54) брак впровадження проривних технологій в оборонну
сферу
55) засоби сполучення в системі ресурсного забезпечення
56) рівень (стан) вітчизняної науки
57) рівень (стан) науково-технічного прогресу
58) рівень автоматизації процесів ресурсного забезпечення
59) рівень впровадження результатів досліджень та
найкращих практик
60) рівень матеріального забезпечення персоналу,
задіяного у сфері ресурсного забезпечення
61) рівень мобільності елементів системи
62) рівень науково-технічного розвитку як елементу воєнноекономічного потенціалу
63) рівень розвитку технологій
64) розвиток вітчизняних технологій
65) скорочення результативності науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт внаслідок обмеженого
фінансування, скорочення видатків
66) темп технологічних перетворень у військовій справі
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Вид фактору впливу
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
внутрішній
внутрішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній
внутрішній
зовнішній
зовнішній
внутрішній
внутрішній
зовнішній
внутрішній
внутрішній
зовнішній
зовнішній
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Найменування фактору
67) живучість та захищеність об’єктів ресурсного
забезпечення (у тому числі, арсеналів, баз, складів
68) можливості служб тилу і технічного забезпечення
щодо повного задоволення матеріально-технічних потреб
військ
69) навколишнє середовище функціонування процесів
ресурсного забезпечення
70) рівень адаптивності системи ресурсного забезпечення
до функціонування в умовах війни (бойових дій)
71) рівень накопичення застарілої і непотрібної військової
техніки, озброєння, вибухових речовин
72) рівень спроможностей єдиної системи логістичного
забезпечення
73) стан управління матеріально-технічним забезпеченням
74) умови функціонування системи ресурсного
забезпечення
75) фактор випадковості (невизначеності)
76) фактор віддаленості військових запасів від районів
зосередження військ
77) фактор збереження функціональної ефективності при
зміни середовища функціонування
78) фактор наявності конфлікту відповідальності між:
керівниками, структурними підрозділами, керівними та
розпорядчими документами у сфері ресурсного
забезпечення
79) фактор мобільності ресурсів
80) фактор системності негативних наслідків
81) фактор часу
82) цілеспрямований (опосередкований) вплив ворожих сил
і засобів як на об’єкти оборонно-промислового комплексу
так і на об’єкти економічного значення та інфраструктури

Вид фактору впливу
внутрішній
зовнішній
зовнішній
внутрішній
внутрішній
внутрішній
внутрішній
зовнішній
зовнішній
внутрішній
внутрішній
внутрішній

внутрішній
зовнішній
зовнішній
зовнішній

Висновки
Основною особливістю функціонування
системи ресурсного забезпечення як
головного
об’єкту
дослідження
є
багатофакторність об’єкту та постійне
зростання
інформації,
що
потребує
врахування у ході дослідження.
Аналіз показав наявність широкого кола
політичних,
економічних,
соціальнокультурних, технологічних та специфічних
факторів. Загалом було виділено 82 фактори
зовнішнього та внутрішнього впливу.
Для
реалізації
мети
подальшого

дослідження щодо розроблення сучасної
концепції ресурсного забезпечення виникає
необхідність у оцінюванні ідентифікованих
факторі на предмет їх значущості у впливі на
предметну систему, шляхом відповідного
ранжування. Це дасть змогу виділити коло
факторів впливу з найвищим пріоритетом та у
подальшому окремо дослідити передумови
їх впливу та відповідні показники.
Виконати
завдання
пропонується
здійснити за допомогою методу експертних
оцінок.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема идентификации факторов влияния на систему
ресурсного обеспечения сектора безопасности и обороны Украины. Обосновывается
взгляд что идентификация наибольшего количества факторов даст в дальнейшем
возможность четко определить границы исследования, предмет исследования.
Прослеживается тенденция к повышенному вниманию к разработке новой концепции
ресурсного обеспечения сектора безопасности и обороны Украины среди ученых. Целью
статьи является идентификация факторов внешнего и внутреннего воздействия на систему
ресурсного обеспечения сектора безопасности и обороны Украины для дальнейшего их
анализа в ходе разработки современной концепции ресурсного обеспечения сектора
безопасности и обороны Украины. Автор приходит к выводу, что сфера современных
трансформаций в сфере безопасности и обороны требует пересмотра существующих
механизмов ресурсного обеспечения нужд обороны. Особое внимание в статье уделено
анализу существующих научных взглядов по проблематике предметной системы. Автором
предложена систематизация идентифицированных факторов влияния на систему
ресурсного обеспечения сектора безопасности обороны через призму составляющих PESTанализа, а именно по направлению, политических, экономических, социально-культурных
и технологических факторов. Учитывая специфику военного дела в перечень
составляющих PEST-анализа предлагается ввести пятую составляющую – специфические
факторы. Всего в течение проведенного исследования выделено 82 факторов внешнего и
внутреннего влияния на предметную систему исследования. На основе проведенного
анализа, идентификации и систематизации факторов влияния установлена необходимость
в их дальнейшей оценке и ранжировании, что в дальнейшем позволит исследовать
отдельно каждый фактор с высоким приоритетом. Результаты проведенного
исследования могут быть полезными для ученых и управленцев, исследующих вопросы
ресурсного обеспечения сектора безопасности и обороны Украины.
Ключевые слова: ресурсное обеспечение, факторы влияния, сектор безопасности и
обороны.
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Abstract
This article considers the problem of identifying the factors influencing the system of resource
provision of the security and defense sector of Ukraine. The view that identification as the
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largest number of factors will further allow to clearly define the boundaries of the study, the
subject of the study is substantiated. There is a tendency to increase attention to the
development of a new concept of resource provision of the security and defense sector of
Ukraine among scientists. The purpose of the article is to identify the factors of external and
internal influence on the resource provision system of the security and defense sector of Ukraine
for further analysis during the development of a modern concept of resource provision of the
security and defense sector of Ukraine. The author concludes that the sphere of modern
transformations in the field of security and defense requires a revision of the existing
mechanisms of resource provision of defense needs. Particular attention in the article is paid to
the analysis of existing scientific views on the subject system. The author proposes
systematization of identified factors influencing the system of resource provision of the defense
sector through the prism of the components of PEST-analysis, namely the direction of political,
economic, socio-cultural and technological factors and taking into account the specifics of
military affairs. Component – specific factors. In total, during the study, 82 factors of external
and internal influence on the subject system of the study were identified. Based on the analysis,
identification, and systematization of impact factors, the need for their further assessment and
ranking has been established, which will further allow to investigate each factor with high
priority. The results of this study can be useful for scientists and managers who study the issues
of resource provision of the security and defense sector of Ukraine.
Keywords: resourcing, factors of influence, security and defense sector.
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