
 

 

Додаток 5.3 

до Методичних рекомендацій  

з організації та проведення 

оборонного огляду 

(пункт 6.5) 

 

 

Методичні рекомендації 

з визначення переліку ризиків оборонного планування  

за результатами проведення оборонного огляду 

 

1. Важливим етапом проведення оборонного огляду є започаткування 

створення інтегрованої системи управління ризиками як складової системи 

оборонного планування, яка дозволить уникнути стратегічних помилок, що 

може призвести до значних втрат у майбутньому (перевитрати фінансових 

ресурсів, неефективне використання економічного потенціалу держави, тощо), 

забезпечить підтримку процесу прийняття рішень на довгострокову 

перспективу, дозволить підвищити якість проведення оборонного огляду та 

оборонного планування складових сил оборони в цілому, підготовку 

відповідних стратегічних документів оборонного планування, сприятиме 

формуванню необхідних оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей 

складових сил оборони, які забезпечуватимуть гарантування воєнної безпеки і 

оборони держави.  

2. В цілому логічна послідовність процедурних заходів системи оцінки та 

управління ризиками процесу оборонного планування передбачає такі 

структурні складові:  

організаційно-аналітична, що включатиме виявлення, ідентифікацію і 

документування ризиків та комплексну оцінку ідентифікованих ризиків і 

масштаб їх негативних наслідків; 

виконавчо-управлінська, яка передбачає: вибір методів, інструментів 

управління ризиками, у тому числі, планових заходів з метою зниження 

ймовірності їх проявів та мінімізації негативних наслідків; безпосереднє 

управління ризиками в ході виконання поетапних процедур довгострокового 

оборонного планування; 

заключна, в рамках якої проводиться моніторинг досягнутих результатів, 

оцінюється їх ефективність. Здійснюється контроль виконання запланованих 

заходів управління ризиками та корегування відповідних планів. 

3. В рамках проведення оборонного огляду в ході опрацювання проєкту 

Звіту про результати проведення оборонного огляду та пропозицій до проєктів  

Стратегії воєнної безпеки України і Стратегічного оборонного бюлетеня 

України буде здійснюватися (реалізовуватися) тільки перша складова системи 

оцінки та управління ризиками, яка включатиме наступні процедури:  

виявлення ризиків та вивчення причин їх виникнення; 
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визначення важливості ризику; 

проведення ідентифікації виявлених ризиків; 

формування переліку ризиків. 

4. Процедура виявлення ризиків розпочинається з дослідження 

дестабілізуючих чинників та проблемних питань, що можуть містити у вхідних 

даних, інформаційно-аналітичних матеріалах результатів процедур, підсумкових 

документах процесу оборонного планування тощо. 

Таким чином, носіями ризиків для моделі оборонного планування можуть 

бути зовнішні джерела інформації та внутрішні інформаційно-аналітичні 

матеріали, а також методики, рекомендації тощо. 

В рамках визначення причин виникнення ризиків проводиться аналіз, 

який дозволяє визначити фактори, зміна яких може мати значний вплив на 

результати відпрацювання процедур, процесу оборонного планування або 

діяльності відповідальних виконавців. 

Для виявлення джерел і причин виникнення ризиків, і, в першу чергу 

найбільш значимих джерел, використовується метод на основі аналізу 

чуттєвості або “показника чутливості (вразливості)”.  

Це метод приблизного аналізу ризику з багатьма припущеннями. Він може 

застосовуватися при невизначеності тих чи інших даних процедур оборонного 

планування і особливо це стосується прогнозу на довгострокову перспективу. 

5. Наступним елементом вищезазначеної процедури є проведення 

ідентифікації виявлених ризиків.  

Ідентифікація ризиків передбачає визначення та класифікацію ризиків за 

категоріями, видами, типами, признаками, а також систематичний перегляд 

ризиків та причини їх виникнення. Вона є елементом визначення та опису 

ймовірних подій, які негативно впливають на виконання процедурних заходів та 

досягнення цілей ОП.  

Ідентифікація ризиків здійснюється відповідальними виконавцями 

(членами робочих підгруп Міжвідомчої робочої групи з питань проведення 

оборонного огляду) в ході реалізації всіх процедур оборонного огляду з 

урахуванням їх особливостей. 

6. Типовими признаками класифікації ризиків ОП є: джерело, наслідки та 

способи зниження (мінімізації) ризиків. Перший признак активно 

використовується на етапі ідентифікації, останні два, як правило, - при 

проведенні аналізу факторів ризику.  

Відповідно до процедурних заходів оборонного планування, джерел, 

непередбаченості, ступеню забезпеченості, типів та інших чинників вони 

класифікуються на ризики, зокрема щодо: 

оцінки безпекового середовища, прогнозу розвитку викликів та загроз 

безпеці України, визначення сценаріїв; 

планування сил; 

формування перспективного складу; 

планування ресурсів; 
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пов’язані з недосконалістю методичного апарату щодо аналізу складових 

процедур ОП; 

пов’язані з необґрунтованими (непередбаченими) втратами фінансових 

ресурсів;  

пов’язані з некоректністю оцінки (визначення) спроможностей (ресурсів, 

сил, структури, завдань тощо); 

пов’язані з неналежним ресурсним, матеріальним забезпеченням тощо; 

нормативно-правові, економічні, управлінські тощо.  

7. Для ідентифікації ризиків важливим є формулювання ризику, що 

включає чітке визначення понять самого ризику, його джерела, ступінь та 

наслідки впливу. Разом з цим формулювання має включати, як вказівку на 

джерело, із-за якого виникає ризик, так і загрозливий вплив (дію) та його 

наслідки.  

При цьому ідентифікація ризиків дозволяє визначити та категорувати ті 

ризики, які можуть вплинути на виконання визначених завдань як в одній, так і 

в послідуючих процедурних заходах і потребують постійного уточнення. Таке 

уточнення буде здійснюватися і в рамках процедур за видами планування вже за 

межами оборонного огляду.  

8. В подальшому здійснюється кількісна та якісна оцінка виявлених 

ризиків з використанням відповідних методик. 

Результати кількісної та якісної оцінки ризиків оборонного планування в 

подальшому вносяться до Переліку  ризиків.  

Перелік ризиків процедур оборонного планування пропонується мати у 

табличній формі, наведено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Перелік можливих ризиків, що характерні для процедур 

оборонного огляду. 

 

№ 

з/п 

Найменування ризиків, класифікованих за процедурами  

оборонного планування 

 1. Ризики процедури оцінки безпекового середовища 

1.  Недостатня достовірність наданих інформаційно-аналітичних 

матеріалів щодо воєнно-політичної, воєнно-стратегічної та іншої 

обстановки 

2.  Недосконалість (відсутність) методичного апарату щодо аналізу 

результатів оцінки безпекового середовища та визначення викликів та 

загроз у сфері оборони та тенденції їх розвитку 

3.  Зміни міжнародних зобов’язань України, що кардинально впливають 

на зміну завдань складових сектору безпеки і оборони 

4.  Недосконалість (відсутність) методичного апарату щодо визначення 

сценаріїв та ситуацій, в яких можуть застосовуватися складові сектору 

безпеки і оборони 
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№ 

з/п 

Найменування ризиків, класифікованих за процедурами  

оборонного планування 

5.  Недосконалість нормативно-правових актів з питань визначення 

основних напрямів та завдань з формування та реалізації державної 

політики у сфері безпеки і оборони України 

6.  Неузгодженість дій щодо участі складових сектору безпеки та 

оборони України у реагуванні на кризові ситуації  

 2. Ризики процедури планування сил 

7.  Неповне визначення умов застосування військ (сил) при виконанні 

завдань за визначеними ситуаціями 

8.  Недосконалість методичного апарату щодо оцінки завдань до 

виконання яких повинні бути готові (спроможні) складові сил оборони  

9.  Недосконалість (відсутність) методичного апарату щодо визначення 

ролі і відповідальності кожної із складових сектору безпеки і оборони 

України за виконання завдань в рамках реалізації визначених сценаріїв 

10. Недосконалість (відсутність) методичного апарату щодо визначення 

вимог до спроможностей складових сили оборони  

11. Не чітко визначені показники необхідних спроможностей за 

функціональними групами за всіма сценаріями застосування сил оборони  

12. Недосконалість (відсутність) методичного апарату щодо оцінки 

необхідних спроможностей за критеріями ефективності виконання 

завдань 

13. Поверхова оцінки наявних спроможностей відповідно до їх здатності 

щодо виконання завдань в рамках визначених сценаріїв 

14. Недосконалість (відсутність) методичного апарату щодо здійснення 

порівняльного аналізу необхідних і наявних спроможностей за 

критеріями доцільності та пріоритетності, з метою формування 

Цільового пакету спроможностей сил оборони 

15. Недосконалість Єдиного переліку (Каталогу) спроможностей 

складових сил оборони 

16. Недосконалість Переліку умов виконання завдань оборони 

17. Недосконалість Єдиного переліку типових військових завдань  

18. Недосконалість Переліку завдань, до виконання яких повинні бути 

готові (спроможні) ЗС України та інші складові сил оборони 

19. Недосконалість (відсутність) Об’єднаної оперативної концепції ЗС 

України та інших складових сил оборони 

20. Недосконалість (відсутність) Переліку типових організаційних 

структур ЗС України та інших складових сил оборони 

21. Недосконалість нормативно-правових актів та методичних засад з 

питань визначення основних напрямів та завдань щодо планування сил 

22. Зміни законодавства у сфері оборони (зміни структури складових СО 

тощо) 
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№ 

з/п 

Найменування ризиків, класифікованих за процедурами  

оборонного планування 

 3. Ризики процедури формування перспективного складу Збройних 

Сил 

23. Недосконалість (відсутність) методичного апарату щодо формування 

перспективного складу та структури ЗСУ за результатами аналізу 

необхідних спроможностей за багатоваріантним принципом 

24. Неповна оцінка щодо визначення складу та структурних елементів, 

які залишаються у його перспективному складі, які необхідно формувати 

та нарощувати 

25. Некоректність визначення існуючого складу та структури ЗСУ, який 

залишається у його перспективному складі та структурі 

26. Некоректність визначення складу та структурних елементів, які 

необхідно формувати та нарощувати 

27. Недосконалість (відсутність) методичного апарату щодо проведення 

аналізу визначеного складу та структури ЗСУ за критерієм 

“результат/вартість” 

28. Некоректність визначення організаційно - штатної структури 

військових частин перспективного складу ЗСУ  

 4. Ризики процедури планування ресурсів 

29.  Неповнота наданих інформаційно-аналітичних матеріалів щодо 

визначення потреби в ресурсах для перспективного складу ЗСУ 

30. Недосконалість нормативно-правових актів з питань планування 

ресурсів 

31. Зростання курсу іноземної валюти по відношенню до національної 

32. Не цільове використання коштів у зв’язку зі зміною воєнно-

політичної обстановки в Україні 

33. Недотримання вимог бюджетного законодавства 

34. Недосконалість інструментарій визначення потреби в ресурсах для 

складу ЗСУ 

35.  Недостатній рівень забезпечення ресурсами ЗСУ 

36. Не врахування та виключення факторів, які стимулюють до скоєння 

корупційних правопорушень 

37.  Недосконалість (відсутність) методичного апарату щодо проведення 

аналізу можливостей держави задовольнити потреби в ресурсах для 

досягнення спроможностей перспективного складу ЗСУ 

38.  Недосконалість (відсутність) методичного апарату щодо проведення 

порівняльного аналізу потреб ЗСУ в ресурсах та можливостей держави 

рівня ресурсного забезпечення потреб оборони 

39. Зміни законодавства у сфері оборони (зміни системи комплектування 

військ (сил) ЗСУ та інших складових СО 
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В цілому Перелік ризиків являє собою окремий підсумковий документ за 

результатами виконання процедур оборонного огляду в контексті оцінки та 

управління ризиків процесу оборонного планування.  

9.  Результати розроблення  пропозиції з визначення переліку ризиків 

оборонного планування за результатами проведення оборонного огляду 

обговорюються на засіданні організаційно-аналітичної підгрупи, проведення 

якої оформлюється протоколом, підписуються керівником і членами підгрупи, 

після чого надаються для затвердження до керівника, якому підпорядкований 

голова підгрупи.  

Після затвердження результатів розроблення пропозиції з визначення 

переліку ризиків оборонного планування за результатами проведення 

оборонного огляду вони надаються  керівникам робочих підгруп. 

 

 

 


