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1. Ці Методичні рекомендації визначають організаційні та методичні 

засади з формування перспективної моделі Збройних Сил, інших складових сил 

оборони та їх структури в рамках оборонного огляду.  

Дана процедура оборонного огляду є заключною в ітераційному процесі 

визначення перспективної моделі Збройних Сил та інших складових сил 

оборони. 

 

1.1 Формування перспективної моделі Збройних Сил, інших складових 

сил оборони та їх структури полягає у: 

формуванні перспективної системи управління Збройними Силами та 

іншими складовими сил оборони та їх структури; 

визначенні потреби для досягнення необхідних оборонних 

спроможностей у ресурсах, необхідних для належного виконання завдань 

силами оборони, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного 

забезпечення із залученням органів управління всіх складових сил оборони; 

визначенні стратегії розбудови Збройних Сил та інших складових сил 

оборони, критеріїв досягнення їх необхідних спроможностей, а також 

стратегічних (оперативних) цілей їх розвитку; 

формуванні пакетів цілей (завдань) для досягнення необхідних 

спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони. 

Вхідними даними для формування перспективної моделі Збройних Сил та 

інших складових сил оборони є: 

визначені завдання за сценаріями застосування сил оборони та визначені 

кількісно-якісні характеристики особового складу, сил і засобів для 

забезпечення їх виконання; 

наявний склад, стан та організаційна структура Збройних Сил та інших 

складових сил оборони, перелік завдань, які ними виконуються за 

призначенням; 

перспективний склад Збройних Сил та інших складових сил оборони 

(комплект носіїв спроможностей), який необхідно сформувати та утримувати 

для вирішення завдання набуття ними мінімально-необхідних спроможностей. 

перспективний склад Збройних Сил та інших складових сил оборони 

(комплект носіїв спроможностей), який можливо сформувати та утримувати за 

умовою визначених людських, матеріальних, фінансових ресурсів, 

технологічних обмежень; 
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Для вирішення поставленого завдання визначені обсяги необхідного 

додаткового ресурсного забезпечення, (людського, матеріального, фінансового, 

технологічного тощо); 

визначений перелік носіїв необхідних спроможностей, Збройних Сил та 

інших складових сил оборони їх перспективна організаційна структура, 

кількісні та вартісні показники; 

визначений перелік носіїв мінімально-необхідних спроможностей, 

Збройних Сил та інших складових сил оборони; 

визначений перелік носіїв недостатніх спроможностей, Збройних Сил та 

інших складових сил оборони; 

визначений перелік носіїв надлишкових спроможностей, Збройних Сил та 

інших складових сил оборони; 

оцінка можливостей вітчизняних підприємств державного та приватного 

секторів економіки з питань виробництва продукції оборонного призначення, 

прогнозовані показники їх розвитку; 

визначені можливі 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). 

 

1.2 Формування перспективної системи управління Збройними Силами та 

іншими складовими сил оборони та їх структури. 

Одним з основних завдань поточної процедури є – гармонізація всіх 

підсистем перспективної моделі Збройних Сил та інших складових сил 

оборони. Для цього необхідно привести у відповідність до створеної 

підсистеми носіїв спроможностей складових сил оборони підсистем управління 

та всебічного забезпечення, вирішити питання взаємної сумісності Збройних 

Сил та інших складових сил оборони. 

Адже, у разі невідповідності підсистем управління та всебічного 

забезпечення, недостатнього рівня сумісності в питаннях взаємодії носіїв 

спроможностей складових сил оборони, коефіцієнт корисної дії реалізації 

потенційних спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони 

залишиться на низькому рівні. 

Система управління Збройними Силами та іншими складовими сил 

оборони – сукупність функціонально і структурно пов’язаних між собою 

складових сил оборони через їх органи управління, пункти управління, 

підсистеми зв’язку і автоматизованого управління військами (силами)). 

Формування перспективної системи управління Збройними Силами та іншими 

складовими сил оборони створюється для ефективної взаємодії між складовими 

сил оборони в ході планування та виконання покладених завдань за 

визначеними сценаріями. 

Під час вирішення завдання формування моделі перспективного складу 

Збройних Сил та інших складових сил оборони, основним завданням 

зазначеного етапу є – визначення системи ефективного управління складовими 

силами оборони. Для цього визначається: система підпорядкованості між 
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органами управління Збройних Сил та інших складових сил оборони в ході 

вирішення завдань за сценаріями, перспективна організаційна структура 

складових сил оборони, основні характеристики підсистеми зв’язку і 

автоматизованого управління військами (силами) Збройних Сил та інших 

складових сил оборони. 

Таким чином, визначення ефективної структури перспективної системи 

управління Збройними Силами та іншими складовими сил оборони є – 

важливою умовою реалізації перспективних спроможностей складових сил 

оборони. 

 

1.3 Визначення потреби для досягнення необхідних оборонних 

спроможностей у ресурсах, необхідних для належного виконання завдань 

Збройними Силами та іншими складовими сил оборони, їх технічного 

оснащення, підготовки та всебічного забезпечення із залученням органів 

управління всіх складових сил оборони. 

Визначення потреби для набуття оборонних спроможностей у ресурсах, 

необхідних для належного виконання завдань силами оборони, виконується під 

час формування перспективної моделі Збройних Сил та інших складових сил 

оборони. 

Для формування перспективної моделі Збройних Сил та інших складових 

сил оборони, групою експертів проводиться експертиза розрахованого варіанту 

перспективного складу носіїв спроможностей складових сил оборони. В ході 

експертизи проводиться оцінка відповідності органів управління, органів та 

установ всебічного забезпечення життєдіяльності військ, перспективної 

інфраструктури для утримання та підготовки перспективного складу складових 

Збройних Сил та інших складових сил оборони (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Перспективний структура мотопіхотної бригади (варіант), 

 
Примітка. Суцільними лініями вказані заплановані носії спроможностей згідно з 

відпрацюванням певного завдання за визначеним сценарієм; пунктирними лініями вказані 

носії спроможностей, які запропоновані групою експертів для формування відповідної 

структури. 

 

Наприклад, для виконання завдання за визначеним сценарієм був 

сформований певний склад необхідних спроможностей. В ході відпрацювання 

процедури планування сил за визначеним складом необхідних спроможностей 
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був сформований необхідний перелік носіїв спроможностей. Він склав: два 

мотопіхотних батальйони, танковий батальйон, артилерійський дивізіон та 

саперну роту. Після вивчення експертами запропонованого набору носіїв 

спроможностей, з метою їх сталого функціонування в складі збройних сил, 

було запропоновано на основі даних підрозділів сформувати мотопіхотну 

бригаду. Для реалізації зазначеної процедури, було запропоновано додатково 

врахувати створення наступних структур: командування мотопіхотної бригади, 

третього мотопіхотного батальйону, підрозділів забезпечення життєдіяльності 

бригади. В результаті проведених змін елементу організаційної структури 

збройних сил, запропоновано повторити процедуру планування ресурсного 

забезпечення з метою обрахунку обсягу додаткових ресурсів для створення 

запропонованої структури. 

Таким чином, у разі суттєвої зміни складу організаційної структури 

певних складових сил оборони проводиться перерахунок наявного та 

необхідного ресурсного забезпечення для формування скоригованої експертами 

організаційної структури. 

Отже, для формування перспективної моделі Збройних Сил та інших 

складових сил оборони проведено процедури:  

визначення сценаріїв застосування сил оборони та відповідного переліку 

завдань за сценаріями;  

визначення переліку необхідних спроможностей та переліку сил, які 

здатні реалізувати зазначені спроможності; 

визначення перспективного переліку носіїв спроможностей (складає 

частину від необхідного переліку носіїв спроможностей), виходячи з 

накладених ресурсних та часових обмежень; 

визначення перспективного переліку носіїв спроможностей (складає 

частину від необхідного переліку носіїв спроможностей), виходячи з реалізації 

вимоги щодо мінімально-необхідного рівня спроможностей з урахуванням 

можливості додаткового ресурсного забезпечення. 

Вирішення завдання формування перспективної моделі Збройних Сил та 

інших складових сил оборони є остаточною процедурою, що визначає 

перспективу розвитку складових сил оборони. Дана процедура пов’язана 

ітераційним зв’язком з процедурою ресурсного забезпечення та складається  

з двох етапів: 

етапу формування перспективної моделі Збройних Сил та інших 

складових сил оборони за умов визначених людських, матеріальних, 

фінансових, технологічних обмежень; 

етапу формування перспективної моделі Збройних Сил та інших 

складових сил оборони за умови необхідності набуття ними мінімально-

необхідних спроможностей за рахунок виділення додаткового ресурсного 

забезпечення (людського, матеріального, фінансового, технологічного тощо). 

Перший етап: формування перспективної моделі Збройних Сил та інших 

складових сил оборони за умови визначених людських, матеріальних, 

фінансових, технологічних обмежень. 
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Виходячи з загальносвітової практики фінансування збройних сил країн 

взагалі і Збройних Сил України зокрема, відомо, що потреба збройних сил в 

фінансових ресурсах, як правило перебільшує можливості держави щодо 

фінансування оборонного сектору. Тому головним завданням ресурсного 

планування є – визначення пріоритетності створення складових сил оборони, 

яке має вирішуватись, виходячи з максимізації ефекту застосування угруповань 

Збройних Сил та інших складових сил оборони за сценаріями в умовах певних 

обмежень (в тому числі обмежень на обсяги порічного фінансування).  

Зазначена оптимізаційна задача для кожної складової сил оборони 

виконується окремо. Це пов’язано з ти м, що загальні обсяги витрат на складові 

сили оборони плануються окремо. Далі окремі розрахунки за складовими сил 

оборони узагальнюються: як за очікуваним ефектом застосування 

перспективного складу спроможностей, так і за витратами, що заплановані для 

створення означеного перспективного складу спроможностей складових сил 

оборони. 

Після вирішення завдання ресурсного планування, остаточне формування 

перспективної моделі Збройних Сил та інших складових сил оборони за умов 

визначених людських, матеріальних, фінансових, технологічних обмежень, 

здійснюється з урахуванням адекватних перспективному складу носіїв 

спроможностей підсистем управління та всебічного забезпечення діяльності 

військ (сил) складових сил оборони. За умов суттєвого коригування 

перспективної моделі (організаційної структури) Збройних Сил та інших 

складових сил оборони, виникає необхідність щодо перерозподілу виділених 

ресурсів в ході попередньої процедури – процедури планування ресурсів. 

У разі формування перспективної моделі Збройних Сил та інших 

складових сил оборони, які відповідають умові мінімально-необхідного 

переліку спроможностей сил оборони, приймається рішення про відповідність 

Збройних Сил та інших складових сил оборони завданням за визначеними 

сценаріями. У такому разі процедура формування перспективної моделі 

Збройних Сил та інших складових сил оборони закінчується. 

У разі невідповідності перспективного переліку спроможностей його 

мінімально-необхідного переліку, приймається рішення про винайдення 

перспективної моделі Збройних Сил та інших складових сил оборони за 

рахунок виділення додаткового ресурсного забезпечення. 

Другий етап: формування перспективної моделі Збройних Сил та інших 

складових сил оборони за умови необхідності набуття ними мінімально-

необхідних спроможностей за рахунок виділення додаткового ресурсного 

забезпечення (людського, матеріального, фінансового, технологічного тощо). 

З метою створення мінімально-необхідного складу спроможностей за 

визначеними варіантами визначається додатковий обсяг ресурсів для 

досягнення визначеного рівня ефективності застосування складових сил 

оборони за сценаріями. 

Сутність розрахунків. Реалізація спроможностей за сценаріями вимагає 

певних ресурсів – людських, матеріальних, виробничих, фінансових тощо. 

Сукупність ресурсів матеріалізується у вигляді певних носіїв спроможностей, 
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інфраструктурних рішень. Дані носії спроможностей мають різний вплив на 

вирішення поставленого завдання, використовуються в різній кількості 

ситуацій в ході вирішення завдань за сценаріями. Відповідно, сукупний ефект 

від кожного носія спроможностей за обраними сценаріями є різним. 

З іншого боку, вартість створення, утримання, модернізації кожного носія 

спроможностей для підтримання (набуття) ним певних спроможностей – 

вимагає певного обсягу фінансування. Питання створення, модернізації, 

утилізації певних спроможностей (носіїв спроможностей) вимагає певного 

терміну реалізації.  

Таким чином, ефективність певної сукупності перспективних 

спроможностей характеризується: ступенем досягнення максимально 

можливого ефекту від створеного угруповання військ (сил); обмеженням на 

фінансування; обмеженням на можливість отримання певного кількісно-

якісного ресурсного забезпечення у визначені строки; строком формування 

складу необхідних спроможностей, який визначається терміном процедури 

оборонного планування, відповідного інфраструктурного забезпечення.  

Остаточне формування перспективної моделі Збройних Сил та інших 

складових сил оборони за умов визначених людських, матеріальних, 

фінансових, технологічних обмежень, здійснюється з урахуванням адекватних 

перспективному складу носіїв спроможностей підсистем управління та 

всебічного забезпечення діяльності військ (сил) складових сил оборони. 

За умов суттєвого коригування перспективної моделі (організаційної 

структури) Збройних Сил та інших складових сил оборони під час відпрацювання 

даного етапу, виникає необхідність щодо перерахунку потрібних обсягів ресурсів 

з використання математичного апарату попередньої процедури – процедури 

розподілу ресурсів. 

 

1.4 Визначення стратегії розбудови сил оборони, критеріїв досягнення їх 

необхідних спроможностей, а також стратегічних (оперативних) цілей їх 

розвитку. 

Стратегія розбудови Збройних Сил та інших складових сил оборони 

спрямована на задоволення потреб складових сил оборони в спроможностях, 

необхідних для вирішення повного обсягу завдань за визначеними сценаріями. 

За критерій оцінки ефективності реалізації стратегії розбудови сил 

оборони обрано відносну оцінку виконання максимальної кількості вирішення 

поставлених завдань від загального обсягу завдань, що необхідно вирішити за 

визначеними сценаріями.  

Означена стратегія спрямована на вирішення завдання формування 

перспективної моделі Збройних Сил та інших складових сил оборони. 

Перспективна модель Збройних Сил та інших складових сил оборони за 

умови визначених людських, матеріальних, фінансових, технологічних 

обмежень оцінюється за критерієм оцінки ефективності реалізації стратегії 

розбудови сил оборони.  

При оцінці ефективності реалізації стратегії розбудови Збройних Сил та 

інших складових сил оборони враховується визначений Керівництвом у сфері 
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національної безпеки і оборони мінімально припустимий рівень виконання 

покладених завдань за сценаріями (наприклад оцінка на рівні 0.85 – означає 

вимогу виконання не менше 85% завдань від повної кількості завдань за 

сценаріями з врахуванням важливості виконуваних завдань) 

У разі оцінки ефективності реалізації стратегії розбудови сил оборони на 

рівні нижче за мінімально припустимий, приймається рішення, що 

запропонована перспективна модель Збройних Сил та інших складових сил 

оборони не відповідає вимогам набуття мінімально-необхідного складу 

спроможностей складових сил оборони. В такому разі вирішується завдання 

визначення мінімального обсягу додаткового ресурсного забезпечення для 

вирішення завдання набуття Збройними Силами та іншими складовими сил 

оборони мінімально-необхідного складу спроможностей.  

Цілями розвитку спроможностей – є реалізація намічених планів в ході 

визначеного терміну.  

Певна розрахована група спроможностей, яку можливо досягти за 

визначений термін за умов запланованого ресурсного забезпечення, може мати 

декілька варіантів розвитку. При чому, не залежно від зміни послідовності їх 

набуття, досягнутий ефект в результаті роботи, а також обсяг витрачених 

ресурсів (без врахування фактору інфляції) в кінці строку реалізації будуть 

однаковими (див. табл. 1, 2). Дані варіанти різних послідовностей реалізації 

запланованих спроможностей надають можливість компенсувати певні ризики 

зриву термінів їх формування. 

 

Таблиця 1 – План-графік розвитку Збройних Сил та інших складових сил 

оборони (…1 – …5 р.р.) (млн.грн., в цінах поточного року) (варіант 1) 
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. 
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З іншого боку, в межах створення перспективного складу спроможностей 

пріоритетним та найменш ризикованим вважатиметься варіант, за яким буде 

очікуватися максимально позитивна динаміка набуття визначених 

спроможностей в найкоротші терміни (див рис.2, крива 1). 

 

1.5 Формування пакетів цілей (завдань) для досягнення необхідних 

спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони. 

Виконання завдання щодо набуття певної групи спроможностей 

визначеними складовими сил оборони вимагають комплексності вирішення 

поставленого завдання. Так, для формування певного носія спроможностей 

необхідно визначитись: 

з потрібним складом озброєння та військової техніки даного носія 

спроможностей (військової частини, підрозділу і т. ін.); 

з підготовкою особового складу для ефективного виконання визначених 

завдань в складі зазначеного носія спроможностей; 

 

Таблиця 2 – План-графік розвитку Збройних Сил та інших складових сил 

оборони (…1 – …5 р.р.) (млн.грн., в цінах поточного року) (варіант 2) 
 

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. 
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Рисунок 2 – Динаміка набуття спроможностей Збройними Силами та 

іншими складовими сил оборони, 

 
де Е(х) - очікуваний розрахований ефект в результаті набуття перспективного складу 

спроможностей; Е(0) – очікуваний розрахований ефект від наявного складу спроможностей; 

t(х) - строк реалізації перспективного складу спроможностей; криві 1 та 2 - очікуваний 

варіант набуття перспективного складу спроможностей. 

 

необхідної інфраструктури для утримання та застосування означеного 

носія спроможностей; 

керівних та забезпечувальних органів, призначених для ефективного 

функціонування означеного носія спроможностей як власних, так і вищого 

рівня в рамках визначеної організаційної структури відповідної складової сил 

оборони тощо. 

Таким чином, для набуття певної спроможності зазначеними носіями 

спроможностей, необхідно вирішити певний комплекс завдань, який формує 

зазначений пакет цілей (завдань) для досягнення необхідних спроможностей. 

 

1.6. Для більш детального вивчення можливостей перспективних моделей 

Збройних Сил та інших складових сил оборони в ході виконання завдань за 

сценаріями під час різних варіантів розвитку подій за ситуаціями, можуть бути 

проведені командно-штабні тренування (командно-штабні ігри з використанням 

комп’ютерів). В ході зазначених навчань фахівцями проводиться розіграш 

ситуацій за сценаріями з метою вивчення достатності (дієвості) переліку 

перспективних спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони 

для виконання поставлених завдань за сценаріями. 

 

1.7. Результатами формування перспективної моделі Збройних Сил та 

інших складових сил оборони є: 

Перспективна модель організації оборони, Збройних Сил України та 

інших складових сил оборони; 

Е(0) 

t(х) 

Е(х) 

Е 

t 

1 

2 
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Обрис системи управління силами оборони; 

Розрахунки потреб для досягнення необхідних оборонних 

спроможностей;  

Стратегія побудови перспективної моделі, критерії досягнення спільних 

оборонних спроможностей та стратегічні цілі розвитку; 

Пакети цілей (завдань) досягнення необхідних оборонних 

спроможностей. 

Ключовим є планування інвестицій в розвиток необхідних 

спроможностей для підготовки Збройних Сил та інших складових сил оборони 

до майбутніх воєнних конфліктів. 


