
Додаток 3 

до Методичних рекомендацій  

з організації та проведення 

оборонного огляду  

(пункт 6.3) 

 

Методичні рекомендації  

з планування ресурсів 

1. Ці Методичні рекомендації визначають організаційні та методичні 

засади з планування ресурсів в рамках оборонного огляду. 

1.1. Планування ресурсів сил оборони полягає у: 

прогнозуванні вартісних показників необхідних спроможностей, ресурсів 

та видатків на потреби оборони держави; 

визначенні потреби для створення необхідних спроможностей; 

оцінюванні ресурсів, які необхідні для забезпечення утримання наявних 

спроможностей; 

формуванні переліку мінімально-необхідних спроможностей для 

максимального збалансування їх вартості з фінансово-економічними 

можливостями держави; 

визначенні потреби в додаткових фінансових ресурсах для забезпечення 

розвитку критичних спроможностей, зокрема за рахунок залучення 

міжнародної технічної допомоги; 

визначенні альтернативних варіантів досягнення необхідних 

спроможностей сил оборони. 

Вхідними даними для планування ресурсів Збройних Сил та інших 

складових сил оборони є: 

визначені завдання за сценаріями застосування Збройних Сил та інших 

складових сил оборони та визначені кількісно-якісні характеристики особового 

складу, сил і засобів для забезпечення їх виконання; 

визначений перелік необхідних (потрібних) та критично необхідних 

спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони для виконання 

завдань, їх кількісні та вартісні показники; 

орієнтовні показники Державного бюджету України на визначений 

період; 

оцінка можливостей вітчизняних підприємств державного та приватного 

секторів економіки з питань виробництва продукції оборонного призначення, 

прогнозовані показники їх розвитку; 

визначені необхідні обсяги залучення міжнародної технічної допомоги; 

показники економічного розвитку держави (внутрішній валовий продукт, 

рівень інфляції, зростання індексу цін, тощо, та вимоги законодавчої та 

нормативно-правової бази для здійснення фінансування); 

запропонований цільовий пакет оборонних спроможностей та 

відповідний комплект сил; 
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вимоги законодавчої та нормативно-правової бази стосовно здійснення 

фінансування в особливий період. 

Витрати на оборону визначаються в цінах базового року. 

Інформація (розрахунки), яку необхідно підготувати у відповідних 

органах управління Збройних Сил та інших складових сил оборони для 

розрахунку вартості набуття визначених ними спроможностей, наведена в п.2.1. 

 

1.2. Прогнозування вартісних показників необхідних спроможностей, 

ресурсів та видатків на потреби оборони держави. 

Вартісні показники спроможностей – показники витратних складових на 

утримання, підготовку, інвестиції та діяльність Збройних Сил та інших 

складових сил оборони. 

Необхідні спроможності - спроможності, які мають бути набуті 

Збройними Силами та іншими складовими сил оборони для повного виконання 

завдань за визначеними сценаріями (див. рис.1). 

Наявні спроможності - спроможності, які притаманні Збройним Силам та 

іншим складовим сил оборони на теперішній момент часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система спроможностей Збройних Сил та інших складових 

сил оборони. 

 

Необхідні 

спроможності 

 

Наявні 

спроможності 

 

Наявні 

надлишкові 

спроможності 
 

Наявні потрібні 

спроможності 

 

Недостатні 

спроможності 

 

Спроможності 

створюються 

 

Спроможності 

розвиваються  

 

Спроможності 

утилізуються 

 

Спроможності 

утримуються 

 

Апріорні (оціночні) спроможності 

Апостеріорні (визначальні)  спроможності          . 



3 

Вартісні показники обсягів ресурсів є похідними від різниці між 

необхідними спроможностями та наявними, та якісно описуються або кількісно 

виражаються у типах озброєння та військової техніки, персоналу, номенклатурі 

матеріально-технічного забезпечення, елементах військової інфраструктури.  

Сформовані вартісні показники за складовими сил оборони, зводяться у 

єдину таблицю та використовуються для порівняння варіантів як за оцінкою 

результатів досягнення поставленої мети, так і вартісними показниками їх 

набуття. 

Порівняльна оцінка необхідних та наявних спроможностей Збройних Сил 

та інших складових сил оборони з виконання завдань за сценаріями 

здійснюється для визначення: ступеня відповідності наявних спроможностей 

поставленим завданням та обсягів ресурсів, які потрібні для набуття необхідних 

спроможностей. 

Крім того, порівняльна оцінка необхідних та наявних спроможностей 

приводить до визначення: 

недостатніх спроможностей – тих, що недостає Збройним Силам та 

іншим складовим сил оборони для повного виконання завдань за визначеними 

сценаріями; 

надлишкових спроможностей – комплект наявних спроможностей, які не 

задіяні в ході виконання завдань за визначеними сценаріями. 

Система спроможностей подана на рисунку 1. 

 

1.3. Визначення потреби в ресурсах для створення необхідних 

спроможностей. 

Для створення необхідних спроможностей проводиться процедура 

визначення потреби в ресурсах, яка проводиться шляхом порівняння наявних 

спроможностей з необхідними для визначення недостатнього комплекту 

спроможностей (носіїв спроможностей) (див. рис. 1). Дана процедура 

проводиться з метою набуття визначеного перспективного складу Збройних 

Сил та інших складових сил оборони, обсягу необхідного озброєння та 

військової техніки, інших матеріальних ресурсів, військової інфраструктури, 

коштів для забезпечення виконання завдань за визначеними сценаріями 

застосування сил оборони. 

Створення матеріальної основи (носіїв необхідних спроможностей) – 

формування складу та організаційної структури, яка здатна виконати всі 

завдання за визначеними сценаріями, відповідно до прийнятих нормативів та 

міжнародних норм самостійно (в складі сил оборони) та у взаємодії з 

підрозділами країн - членів НАТО. 

Набуття необхідних спроможностей Збройними Силами та іншими 

складовими сил оборони для виконання поставлених завдань досягається 

набуттям особовим складом визначеного фахового рівня і навченості, 

забезпеченням визначеними зразками озброєння та військової техніки, 

доведенням до штатної потреби та встановлених норм утримання матеріально-

технічного забезпечення, розвитком інфраструктури, забезпеченням 

фінансовим ресурсом. 
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1.4. Оцінювання ресурсів, які необхідні для забезпечення утримання 

наявних спроможностей. 

Оцінювання ресурсів, необхідних для забезпечення утримання наявних 

спроможностей – це визначення необхідної кількості ресурсів (озброєння та 

військової техніки, матеріально-технічного забезпечення, військової 

інфраструктури, коштів) для підтримання та утримання наявних сил і засобів 

оборони в боєздатному стані, в готовності до реалізації наявних 

спроможностей. 

Оцінювання ресурсів здійснюється з метою визначення їх поточного 

стану та забезпечення якісного утримання наявних спроможностей Збройних 

Сил та інших складових сил оборони. 

 

1.5. Формування переліку мінімально-необхідних спроможностей для 

максимального збалансування їх вартості з фінансово-економічними 

можливостями держави. 

Перелік мінімально необхідних спроможностей – мінімально 

припустимий критичний набір спроможностей, який розрахований виходячи з 

визначеного Керівництвом у сфері національної безпеки і оборони мінімально 

припустимого рівня виконання покладених завдань за сценаріями. 

Мінімально припустимий рівень виконання покладених завдань за 

сценаріями визначається через порівняння мінімально припустимого обсягу 

виконуваних завдань за сценаріями до повного переліку завдань, що мають 

бути виконані за визначеними сценаріями з врахуванням ваги важливості 

виконання кожного завдання. 

Перелік мінімально необхідних спроможностей, створення яких має бути 

гарантовано державою – є базовим рівнем, з якого починається планування 

раціонального розподілу ресурсів та визначення потрібного фінансового 

ресурсу. 

Збалансування вартості спроможностей з фінансово-економічними 

можливостями держави – це можливість компромісу між визначеним 

необхідним комплектом ресурсів для повної реалізації необхідних 

спроможностей та можливостями економіки держави при умові гарантування 

досягнення Збройними Силами та іншими складовими сил оборони реалізації 

мінімально-необхідних спроможностей. 

 

1.6. Визначення потреби в додаткових фінансових ресурсах для 

забезпечення розвитку критичних спроможностей, зокрема за рахунок 

залучення міжнародної технічної допомоги. 

Потреба в додаткових фінансових ресурсах для забезпечення розвитку 

критичних (мінімально-необхідних) спроможностей – це фінансовий ресурс, 

необхідний для придбання і утримання мінімально-необхідного особового 

складу, озброєння та військової техніки, матеріально-технічного забезпечення, 

військової інфраструктури для виконання Збройними Силами та іншими 

складовими сил оборони поставлених завдань.  
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Додаткова потреба у фінансовому ресурсі визначається за умови 

недостатності запланованих ресурсів для набуття Збройними Силами та іншими 

складовими сил оборони переліку мінімально-необхідних спроможностей. 

Додаткова потреба у фінансовому ресурсі задовольняється за рахунок бюджету 

держави, міжнародної допомоги, інших не заборонених джерел, на 

визначеному рівні для виконання завдань. 

Міжнародна технічна допомога – поставка іншими державами Збройним 

Силам та іншим складовим сил оборони озброєння та військової техніки, 

матеріально-технічного забезпечення, технічної документації для підтримання 

та розвитку наявних спроможностей, створення недостатніх спроможностей. 

 

1.7. Визначення альтернативних варіантів досягнення необхідних 

спроможностей сил оборони. 

Визначення альтернативних варіантів досягнення необхідних 

спроможностей (недостатніх спроможностей) сил оборони це: 

можливість досягнення визначених спроможностей за рахунок не 

заборонених законодавством джерел; 

визначення, розроблення та виробництво озброєння та військової техніки, 

яка побудована на нових фізичних принципах і дозволяє принципово змінити 

співвідношення сил сторін у збройному протистоянні; 

винайдення альтернативних варіантів досягнення необхідних 

спроможностей Збройними Силами та іншими складовими сил оборони за 

рахунок іншого (не основного) комплекту носіїв спроможностей. Дані варіанти 

беруться до уваги з метою зменшення ризиків невиконання завдань оборонного 

планування. 

 

1.8. В якості обмежень стосовно створення необхідного комплекту 

спроможностей виступають: матеріально-технічні, людські, фінансові ресурси, 

а також – технологічні спроможності вітчизняних підприємств щодо створення 

носіїв необхідних спроможностей.  

Для цього використовується інформація, яка надається від Центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

військово-промислову політику. На підставі інформації про можливості 

вітчизняних підприємств щодо виробництва, ремонту та модернізації озброєння 

та військової техніки, матеріально-технічного забезпечення, інфраструктурного 

облаштування місцевості визначається: 

можливість утримання та розвитку наявних носіїв спроможностей сил 

оборони;  

можливі строки та обсяги створення носіїв спроможностей для Збройних 

Сил та інших складових сил оборони, які необхідні для виконання завдань за 

визначеними сценаріями. 
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2. Етап планування ресурсів. 

Етап планування ресурсів складається з двох фаз:  

фази підготовчої (самостійної) роботи, метою якої є збір та попередня 

обробка необхідної інформації у відповідних Міністерствах, відомствах, в 

підпорядкуванні яких є складові сил оборони; 

фази основної (спільної) роботи в складі робочої підгрупи планування 

ресурсів. 

Початкові дані, які необхідні для вирішення завдання раціонального 

розподілу оборонних ресурсів для створення необхідного комплекту 

спроможностей сил оборони складаються з двох груп: 

а) дані, які отримані в результаті попередніх етапів проведення 

оборонного огляду; 

б) дані, які визначаються (збираються) відповідними органами управлінь 

силових відомств. 

Відомості, які отримуються в ході виконання етапу планування ресурсів 

використовуються на четвертому етапі - формування перспективної моделі 

Збройних Сил та інших складових сил оборони (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Принципова схема формування перспективного складу 

Збройних Сил та інших складових сил оборони, 
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Примітка. Визначальні спроможності це – спроможності, які формується шляхом 

порівняння наявних і недостатніх спроможностей і визначають ефективний напрямок 

розвитку перспективної структури Збройних Сил та інших складових сил оборони. Вони 

розподіляються на: недостатні; наявні потрібні; наявні надлишкові (см. рис.1). 

 

2.1. Початкові дані, які необхідні для вирішення завдання на етапі 

планування ресурсів. 

Початкові дані, які необхідні для вирішення завдання планування 

ресурсів: 

а) отримуються з попередніх етапів проведення оборонного огляду: 

Етап оцінювання безпекового середовища: 

імовірні сценарії застосування Збройних Сил України та інших складових 

сил оборони ситуаціями; 

визначення ймовірності (Р є [0 … 1]) та критичності наслідків для 

держави варіантів сценаріїв (V є [0 … 1]), які потребують застосування сил 

оборони (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Визначення ймовірності та критичності очікуваних сценаріїв 

застосування Збройних Сил та інших складових сил оборони 

сценарії 1 сценарій 2 сценарій … n - сценарій 

ймовірність виникнення 
0,5 0,3 … 0,7 

критичність сценарію 
0,3 1 … 0,7 

впливовість сценарію 
0,15 0,3  0,49 

де впливовість сценарію – оцінка важливості сценарію в порівнянні з іншими, яка 

призначена для формування пріоритетного ряду набуття необхідних спроможностей; числові 

показники в таблиці наведені для прикладу.  
 

Етап огляду спроможностей: 

перелік наявних спроможностей Збройних Сил та інших складових сил 

оборони; 

переліки необхідних і критичних спроможностей Збройних Сил та інших 

складових сил оборони; 

каталог носіїв спроможностей, оцінка їх важливості для застосування за 

відповідними сценаріями (табл. 2); 
 

Таблиця 2 – Застосування необхідного комплекту сил (засобів) Збройних 

Сил та інших складових сил оборони за визначеними сценаріями 
найменування 

підрозділу 

стан підрозділу 1 
сценарій 

2 
сценарій 

3 
сценарій 

4 
сценарій 

За всі 

сценарії 

в/ч 1 наявний 0,3 - 0,2 0,5 0,382 

в/ч 2 наявний 0,5 - - 1 0,65 

в/ч 3 перспективний 0,9 0,5 0,4 - 0,589 

в/ч 4 наявний, 

розвиток 

0,7 0,5 0,4 - 0,489 

в/ч 5 наявний, 

розформування 

- - - - 0 

... ... ... ... ... ...  
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де таблиці Застосування необхідного складу сил для кожної складової сил оборони 

оформлюються окремо. Сумарна важливість кожного окремого носія спроможностей за 

визначеними сценаріями розраховується шляхом складання перемножених значень за 

кожним сценарієм: ймовірності виникнення сценарію, критичності сценарію, важливості 

носія спроможностей за даним сценарієм; числові показники в таблиці наведені для 

прикладу. 

 

Орієнтовний перелік наявних спроможностей Міністерства оборони 

України, Збройних Сил України та інших складових сил оборони. 

Дані поточного етапу використовуються під час корегування комплекту 

необхідних спроможностей з точки зору можливостей ресурсного забезпечення. 

Етап планування сил: 

перелік завдань за кожним із імовірних сценаріїв застосування Збройних 

Сил та інших складових сил оборони (табл. 3); 

 

Таблиця 3 – Перелік завдань за і-м сценарієм застосування Збройних Сил 

та інших складових сил оборони 
Перелік завдань за 

сценарієм 

Спроможності необхідні Важливість 

спроможності для 

вирішення завдання 

Варіант складу сил 

для реалізації 

спроможності 

Завдання 1 Спроможність 11 0,3 Варіант 111 

… 

Варіант 11n 

Спроможність 12 0,5 Варіант 121 

… 

Варіант 12n 

…   

Спроможність 1k 0,2 Варіант 1k1 

… 

Варіант 1kn 

… … … … 

Завдання l Спроможність l1 0,4 Варіант l11 

… 

Варіант l1n 

Спроможність l2 0,1 Варіант l21 

… 

Варіант l2n 

…   

Спроможність lk 0,6 Варіант lk1 

… 

Варіант lkn 

… … … … 

де для кожного завдання за сценарієм визначається необхідний перелік 

спроможностей. Відповідно, для кожної необхідної спроможності, визначається її вплив на 

вирішення покладеного завдання. Для кожної спроможності визначається склад сил, 

призначений для її реалізації. У разі наявності декількох варіантів сил реалізації конкретної 

спроможності, вони наводяться для порівняння обсягів ресурсного забезпечення за 

відповідними варіантами; числові показники в таблиці наведені для прикладу. 

 

перелік формування необхідних об’єднаних спроможностей Збройних 

Сил та інших складових сил оборони за імовірними сценаріями їх застосування 

на середньо- та довгострокову перспективи; 
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перелік недостатніх спроможностей, які підлягають створенню 

(знаходяться в результаті порівняння наявних і необхідних спроможностей); 

перелік наявних спроможностей, які необхідно розвивати (знаходяться в 

результаті порівняння наявних і необхідних спроможностей); 

перелік надлишкових спроможностей, від яких необхідно позбавитись з 

метою вивільнення ресурсів (знаходяться в результаті порівняння наявних і 

необхідних спроможностей); 

б) початкові дані, які визначаються (збираються) відповідними органами 

управлінь силових відомств про: 

вартість носіїв спроможностей складових сил оборони (за витратними 

складовими “Персонал”, “Озброєння та військова техніка”, “Військова 

інфраструктура”, “Експлуатаційні витрати”), що призначені для реалізації: 

необхідних об’єднаних спроможностей Збройних Сил та інших складових 

сил оборони; 

недостатніх спроможностей, які підлягають створенню; 

наявних спроможностей, які необхідно розвивати; 

надлишкових спроможностей, від яких необхідно позбавитись з метою 

вивільнення ресурсів (табл. 4); 

наявні спроможності, які необхідно утримувати (табл. 5); 

 

Таблиця 4 – План-графік створення перспективних спроможностей, 

(млн. грн., в цінах поточного року) 
носії 

спромож-

ностей 

процес витрати витрати до 

розвитку 

(утилізації) 

1 рік 

 

… n рік витрати 

після 

створення 

(розвитку) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в/ч 3 створення ОВТ 0 185 … 180 15 

Інфраструктура 0 35 … 35 5 

Персонал 0 38 … 68 75 

Експлуатаційні  

витрати 

0 5 … 15 15 

в/ч 4 розвиток 

наявних 

спромож-

ностей 

ОВТ 15 35 … 45 20 

Інфраструктура 5 10 … 5 5 

Персонал 75 75 … 70 70 

Експлуатаційні  

витрати 

 

10 10 … 10 15 

в/ч 5 утилізація ОВТ 20 20 … 10 0 

Інфраструктура 10 10 … 5 0 

Персонал 75 65 … 15 0 

Експлуатаційні  

витрати 

10 5 … 5 0 

... ... ... ... ... ... ... ... 

де в таблицю в графи 3, 8 вводять дані щодо порічних витрат на утримання відповідних 

носіїв спроможностей до модифікації (утилізації) та після модифікації (створення) 

відповідно; в графах 5-7 надається інформація про план витрат на переведення 

спроможностей з наявного стану – в запланований стан (створення, модифікація, утилізація) 

в цінах поточного року; числові показники в таблиці наведені для прикладу. 
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Таблиця 5 – Утримання наявних спроможностей (млн. грн., в цінах 

поточного року) 
Носії 

спроможностей 

Озброєння та 

військова техніка 

Військова 

інфраструктура 

Персонал Експлуатаційні 

витрати 

в/ч 1 15 15 55 10 

в/ч 2 25 10 60 8 

... ... ... ... ... 

де в таблицю вводять дані щодо порічних витрат на утримання наявних носіїв 

спроможностей; числові показники в таблиці наведені для прикладу. 

 

прогноз видатків бюджету Збройних Сил та інших складових сил оборони 

в цінах поточного року на визначений період; 

прогнозні видатки за кодами класифікації стосовно підпорядкованих 

складових сил оборони з бюджетної декларації за поточний рік; 

таблиця ресурсного забезпечення наявного і перспективного комплекту 

носіїв спроможностей (табл. 6). 

 

Таблиця 6 – Ресурсне забезпечення перспективного комплекту носіїв 

спроможностей  

Носії 

спроможностей 

Озброєння та 

військова техніка 
(марка,шт.) 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 
(один.вимір.) 

Військова 

інфраструктура 
(один.вимір.) 

Персонал (кіл-ть) 

в/ч 1 
Т-64 -40 шт.; 

БТР-4Е – 50 шт; 

САУ 2с1 – 36 шт. 

… 

пальне - … т.; 

боєприпаси …; 

 

військові 

містечка № 22; 

№43… 

оф.склад – 250 

чол;  

ряд. склад – 2250  

чол. 

в/ч 2 
… … … … 

в/ч 3 
… … … … 

... 
...  ... ... 

де варіант заповнення таблиці наведений для прикладу. 

 

2.2 Мета, часткові завдання, очікувані результати етапу. 

Метою етапу є: винайдення раціонального розподілу фінансових 

оборонних ресурсів для ефективного розвитку Збройних Сил України та інших 

складових сил оборони. 

В ході вирішення завдання раціонального планування ресурсів за 

визначеними варіантами, необхідно вирішити часткові завдання щодо:  

формування порічного плану розподілу видатків бюджету на утримання 

наявних спроможностей;  

формування порічного плану розподілу видатків бюджету на створення, 

розвиток, утилізацію спроможностей;  

оцінка ефективності варіанту створюваного угруповання Збройних Сил та 

інших складових сил оборони в середньостроковій (довгостроковій) 

перспективі в рамках виділених фінансових ресурсів;  

оцінка обсягів порічного додаткового фінансування Збройних Сил 

України та інших складових сил оборони за визначеним варіантом для 
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формування та утримання мінімально-необхідних спроможностей з метою 

досягнення визначеної ефективності функціонування сил оборони. 

 

2.3 Методика планування ресурсів. 

Методику планування ресурсів пропонується вивчити на прикладі. 

Приклад. 

Необхідно вирішити завдання ефективного розвитку Збройних Сил 

України та інших складових сил оборони на середньострокову перспективу за 

умов прогнозованого рівня фінансового забезпечення складових сил оборони. 

Основною умовою планування є – гарантування вирішення завдань за 

сценаріями на рівні, визначеним Керівництвом у сфері національної безпеки і 

оборони (мінімально припустимий рівень виконання покладених завдань за 

сценаріями. Наприклад - 0.85 від необхідного). В результаті вирішення 

завдання побудувати план-графіки розвитку Збройних Сил України та інших 

складових сил оборони. 

В разі неможливості вирішити завдання на рівні не нижче мінімально 

припустимого через існуючі фінансові та часові обмеження, запропонувати 

додатковий порічний обсяг фінансування Збройних Сил України та інших 

складових сил оборони для досягнення поставленої мети. Побудувати 

відповідні план-графіки розвитку складових сил оборони. 

Вхідні дані. 

Для здійснення ефективного планування на середньострокову 

перспективу дано: 

прогнозований обсяг фінансування Збройних Сил України та інших 

складових сил оборони протягом прогнозних років (в цінах поточного року);  

вартість порічного утримання наявних спроможностей; 

вартість та строки створення (розвитку) перспективних носіїв 

спроможностей, вартість їх порічного утримання.  

вартість та строки утилізації надлишкових носіїв спроможностей, 

вартість їх порічного утримання. 

Відомості надаються в цінах поточного року за визначеними витратними 

складовими: «Озброєння та військова техніка», «Військова інфраструктура», 

«Персонал», «Експлуатаційні витрати» (див. табл. 7, табл. 8 відповідно); 
 

Таблиця 7 – Утримання наявних спроможностей (грн., в цінах  

поточного року) 
Носії 

спроможностей 

Озброєння та 

військової 

техніка 

Військова 

інфраструктура 

Персонал Експлуатаційні 

витрати 

в/ч 1 15 15 55 10 

в/ч 2 25 10 60 8 

... ... ... ... ... 

де в таблицю вводять дані щодо щорічних витрат на утримання наявних носіїв 

спроможностей; числові показники в таблиці наведені для прикладу. 
 

запропонована визначена кількість можливих сценаріїв застосування сил 

оборони країни, які оцінені за ймовірністю настання визначених сценаріїв 

(визначається експертним або будь-яким відомим аналітичним методом), а 
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також за наслідками для держави в разі неефективного реагування на визначену 

загрозу (критичність загрози) (визначається експертним або будь-яким відомим 

аналітичним методом – табл. 9);  

За зазначеними сценаріями визначений:  

необхідний склад Збройних Сил та інших складових сил оборони;  

висунуті вимоги до спроможностей, які повинні бути притаманні для 

зазначених носіїв спроможностей;  

визначений коефіцієнт важливості кожного носія спроможностей в ході 

виконання завдань за кожним сценарієм (визначається експертним або будь-

яким відомим аналітичним методом – див. табл.9).  

 

Таблиця 8 – План-графік створення перспективних спроможностей, 

(млн. грн., в цінах поточного року) 
носії 

спромож-

ностей 

процес витрати витрати до 

розвитку 

(утилізації) 

1 рік 

 

… n рік витрати 

після 

створення 

(розвитку) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в/ч 3 створення ОВТ 0 185 … 180 15 

Інфраструктура 0 35 … 35 5 

Персонал 0 38 … 68 75 

Експлуатаційні  

витрати 

0 5 … 15 15 

в/ч 4 розвиток 

наявних 

спромож-

ностей 

ОВТ 15 35 … 45 20 

Інфраструктура 5 10 … 5 5 

Персонал 75 75 … 70 70 

Експлуатаційні  

витрати 

 

10 10 … 10 15 

в/ч 5 утилізація ОВТ 20 20 … 10 0 

Інфраструктура 10 10 … 5 0 

Персонал 75 65 … 15 0 

Експлуатаційні  

витрати 

10 5 … 5 0 

... ... ... ... ... ... ... ... 

де в таблицю в графи 3, 8 вводять дані щодо порічних витрат на утримання відповідних 

носіїв спроможностей до модифікації (утилізації) та після модифікації (створення) 

відповідно; в графах 5-7 надається інформація про план витрат на переведення 

спроможностей з наявного стану – в запланований стан (створення, модифікація, утилізація) 

в цінах поточного року; числові показники в таблиці наведені для прикладу. 

 

Рішення. 

Перший етап планування ресурсів. Для вирішення завдання ефективного 

розвитку Збройних Сил та інших складових сил оборони на середньострокову 

перспективу за умов прогнозованого рівня їх фінансування, проводиться 

розрахунок витрат коштів за цільовою функцією максимізації ефекту від 

створюваного перспективного комплекту спроможностей Збройних Сил та 

інших складових сил оборони. Оцінка досягнутого рівня ефекту від 

перспективного складу спроможностей приводиться до очікуваного 

необхідного ефекту (∑ оцінка за всіма сценаріями (див. табл. 9, кол. 7)). 

Розрахунки щодо вирішення завдання ефективного розвитку Збройних 

Сил та інших складових сил оборони на середньострокову перспективу за умов 

прогнозованого рівня їх фінансування, проводяться з використанням відомих 
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оптимізаційних математичних методів. У зв’язку з різною приналежністю 

складових сил оборони до міністерств та відомств держави, і, відповідно 

різними бюджетними програмами їх фінансування – розрахунки щодо 

визначення пріоритетності розподілу коштів для ефективного розвитку 

спроможностей проводяться окремо. 

Послідовність проведення розрахунків наступна: 

в першу чергу, в загальну суму видатків на оборону Збройних Сил та 

інших складових сил оборони, враховуються витрати на наявні спроможності, 

які необхідно утримувати зазначений термін (протягом кожного з 

прогнозованих років);  

 

Таблиця 9 – Застосування необхідного складу Збройних Сил та інших 

складових сил оборони за визначеними сценаріями 
сценарії  1 

сценарій 
2 

сценарій 
3 

сценарій 
4 

сценарій 
За всі 

сценарії 
1 2 3 4 5 6 7 

ймовірність 

виникнення 

 0,5 0,3 0,8 0,8  

критичність 

сценарію 

 1 0,5 0,2 0,5  

впливовість 

сценарію 

 0,5 0,15 0,16 0,4  

ймовірність 

виникнення 

 0,5 0,3 0,8 0,8  

критичність  1 0,5 0,2 0,5  

найменування 

підрозділу 

стан      

в/ч 1 наявний 0,3 - 0,2 0,5 0,382 

в/ч 2 наявний 0,5 - - 1 0,65 

в/ч 3 перспективни

й 

0,9 0,5 0,4 - 0,589 

в/ч 4 наявний, 

розвиток 

0,7 0,5 0,4 - 0,489 

в/ч 5 наявний, 

розформуван

ня 

- - - - 0 

... ... ... ... ... ...  

∑ оцінка за 

сценаріями 

     ∑ оцінка 

за всіма 

сценарія

ми 

де таблиці Застосування необхідного складу сил для кожної складової сил оборони 

оформлюються окремо. Сумарна важливість кожного окремого носія спроможностей за 

визначеними сценаріями розраховується шляхом складання перемножених значень за 

кожним сценарієм: ймовірності виникнення сценарію, критичності сценарію, важливості 

носія спроможностей за даним сценарієм; ∑ оцінка за всіма сценаріями (див. колонку 7) дає 

можливість оцінити максимально важливий ефект від необхідного перспективного 

комплекту спроможностей; числові показники в таблиці наведені для прикладу. 
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в другу чергу, вирішується питання вивільнення витрат на надлишкові 

спроможності та надбання протягом визначеного терміну критичних 

спроможностей; 

в третю чергу – враховуються фінансові можливості щодо розвитку 

інших необхідних спроможностей. 

В результаті вирішення завдання формуються окремі план-графіки 

розвитку Збройних Сил та інших складових сил оборони (для кожного 

відомства окремо). Таблиця формується в двох виглядах – в повному і 

скороченому. 

Скорочений вигляд таблиці містить тільки модифіковані носії 

спроможностей (носії спроможностей, які: створюються, розвиваються, 

утилізуються) (табл. 10). 

 

Таблиця 10 – План-графік розвитку Збройних Сил та інших складових 

сил оборони (…1 – …5 р.р.) (млн.грн., в цінах поточного року) 
носій 

спроможностей 

…1 р. …2 р. …3 р. …4 р. …5 р. Рез-т Операція 

в/ч 5 240 240    + розформ 

в/ч 6 200 200    + розформ 

в/ч 3      - формув 

в/ч 4      - формув 

в/ч 7 2391 1179 842 168  + формув 

в/ч 8      - формув 

в/ч 9      - формув 

в/ч 10  1234 866   + формув 

в/ч 11    70 70 + розвиток 

в/ч 12    80 80 + розвиток 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Видатки ... ... ... ... ... ...  

ОВТ ... ... ... ... ... ...  

Інфраструктура ... ... ... ... ... ...  

Персонал ... ... ... ... ... ...  

Експлуатаційні 

витрати 
... ... ... ... ... ...  

Залишок ... ... ... ... ... ...  

де відомості в таблиці наведені для прикладу. 

 

Наступним кроком, є аналіз отриманих результатів у відповідних план-

графіках. Аналіз проводиться наступним чином: 

розраховується загальний ефект від спроможностей, який досягнутий 

шляхом визначеного фінансування за означений період. Дана процедура 

проводиться шляхом узагальнення досягнутих ефектів складовими силами 

оборони (додаються досягнені ефекти від реалізованих носіїв спроможностей 

(за результатами табл. 10 та табл. 9, кол. 7)); 

оцінка досягнутого ефекту порівнюється з необхідним ефектом, який 

визначений під час етапу планування сил (∑ оцінка за всіма сценаріями  

див. табл. 9, кол. 7); 
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у разі якщо рівень отриманого ефекту є недостатнім (менший за 

мінімально припустимий рівень виконання покладених завдань за сценаріями), 

проводиться оцінка нереалізованих спроможностей за складовими сил оборони 

(враховується вартість вирішення завдання щодо набуття необхідної 

спроможності; оцінюється ефект, який можливо досягти при набутті визначеної 

спроможності). Даною оцінкою розпочинається другий етап планування 

ресурсів. 

В результаті оцінки нереалізованих спроможностей, приймається рішення 

щодо проведення розрахунків додаткового фінансування за складовими силами 

оборони. 

Після винайдення нового варіанту прогнозованого обсягу фінансування 

Збройних Сил та інших складових сил оборони протягом прогнозних років, 

проводиться їх оцінка ефективного розвитку за умов нового варіанту 

прогнозованого рівня фінансування сил оборони. Процедура проводиться 

аналогічно процедурі, поданій на першому етапі планування ресурсів. 

 

2.4. Результатами планування ресурсів є: 

Потреба для створення необхідних спроможностей на середньо- та 

довгострокову перспективу; 

Обсяг необхідних ресурсів для забезпечення наявних спроможностей 

військ (сил); 

Перелік мінімально-необхідних спроможностей для максимального 

збалансування їх вартості з фінансово-економічними можливостями держави; 

Потреба у додаткових фінансових ресурсах для забезпечення розвитку 

критичних спроможностей, у тому числі за рахунок залучення міжнародної 

технічної допомоги; 

Варіанти моделей структур військ (сил) та їх спроможностей з 

відповідними значеннями ресурсних показників щодо їх утримання; 

Перелік ризиків оборонного планування, з метою застосування ресурсів у 

найбільш ефективний спосіб та зменшення нераціонального використання 

бюджетних коштів. 
 


