
Додаток 6 

до Методичних рекомендацій  

з організації та проведення 

оборонного огляду  

(пункт 6.6) 

 

 

Методичні рекомендації 

з інформаційно-технологічного забезпечення 
 

1. Ці Методичні рекомендації визначають організаційні та методичні 
засади з інформаційно-технологічного забезпечення в рамках проведення 
оборонного огляду в Міністерстві оборони України та Збройних Силах 
України. 

 
2. Метою інформаційно-технологічного забезпечення є запровадження 

новітніх інформаційних технологій для підтримки процесів оборонного огляду 
в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, зокрема 
автоматизованого збору вихідних даних та оброблення результатів оборонного 
огляду, потрібних для здійснення подальших етапів оборонного планування. 

 
3. Поняття, що наведені в цих Рекомендаціях, вживаються в такому 

значенні: 
Єдина інформаційна система управління оборонними ресурсами DRMIS – 

складова Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами 
України, яка створюється на виконання завдання 1.4.8 Матриці досягнення 
стратегічних цілей і виконання основних завдань оборонної реформи 
Стратегічного оборонного бюлетеня України, затвердженого Указом 
Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016, з метою забезпечення 
військового керівництва та органів військового управління інформаційно-
аналітичною складовою (інструментарієм) для підтримки прийняття рішень у 
сфері управління оборонними ресурсами.  

 
4. Інформаційно-технологічне забезпечення полягає у запровадженні 

інформаційно-аналітичної підтримки процесів оборонного огляду за 
напрямами: 

ведення Єдиного переліку (каталогу) спроможностей; 
ведення довідника вимог до спроможностей; 
внесення змін до переліку спроможностей; 
ведення цільового пакету спроможностей та типових штатів; 
ведення довідників озброєння і військової техніки та типових носіїв 

спроможностей;  
створення перспективної моделі Збройних Сил та інших складових сил 

оборони, яка дозволить набути спроможності за цільовим пакетом 
спроможностей по сценаріях загроз; 
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створення програм розвитку Збройних Сил та інших складових сил 
оборони; 

створення Плану утримання і розвитку Збройних Сил України 
(Орієнтовного плану утримання і розвитку Збройних Сил України) та внесення 
змін до них; 

створення звітів стосовно виконання заходів Плану утримання та 
розвитку Збройних Сил України. 

Зазначене досягається за рахунок використання існуючих (введених в дію 
відповідними наказами) інформаційних (інформаційно-аналітичними) систем,  
а також створення та впровадження єдиної інформаційної системи управління 
оборонними ресурсами DRMIS. 

 
5. Формування Єдиного переліку (каталогу) спроможностей 

Міністерства оборони, Збройних Сил та інших складових сил оборони для 
обробки даних за допомогою спеціального програмного забезпечення повинно 
проводитись на основі класифікації та кодифікації спроможностей у межах 
функціональних груп спроможностей із використанням методів декомпозиції, 
аналізу ієрархій та синтезу для розділення і наведення спроможностей за 
рівнями ієрархії, а також присвоєння їм спеціального коду, який враховуватиме 
рівень ієрархії спроможності і використовуватиметься для підтримки прийняття 
рішень. 

Крім спеціального коду окремої спроможності сил оборони, слід 
застосовувати посилання на аналогічний код Каталогу спроможностей НАТО, 
щоб забезпечити єдиний понятійний апарат і можливість участі у спільних 
операціях (наприклад миротворчих). 

 
6. Узагальнення результатів проведення заходів оборонного огляду та 

надання відповідних даних голові Міжвідомчої робочої групи (головам робочих 
підгруп) повинно здійснюватися за типовими шаблонами подання звітності. 
Зазначене дозволить структурувати інформацію та автоматизувати процеси 
подання звітних документів за напрямами: 

показники бойової готовності; 
орієнтовна структура Збройних Сил та інших складових сил оборони за 

сценаріями; 
цільовий пакет необхідних спроможностей та типові штати; 
вимоги до цільового пакету необхідних спроможностей; 
склад сил та засобів до пакету спроможностей; 
потреба розвитку фактичних штатів; 
рекомендації/пропозиції зі зміни переліку спроможностей; 
доповнення/уточнення довідника вимог до спроможностей; 
доповнення/уточнення довідника озброєння і військової техніки; 
доповнення/уточнення довідника типових носіїв спроможностей; 
доповнення/уточнення довідника типових штатів. 
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7. Керівництво заходами (діяльністю) з інформаційно-технологічного 
забезпечення здійснюється керівником робочої підгрупи. Їх організація та 
виконання покладена на членів робочої підгрупи. 

 
8. До складу робочої підгрупи з інформаційно-технологічного 

забезпечення залучаються представники Управління розвитку автоматизації 
Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, 
Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного 
співробітництва Міністерства оборони України, Управління інформаційних 
технологій, Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського, а також окремі представники інших організацій, компетентні з 
питань інформатизації та інформаційно-технологічного забезпечення  
(за необхідністю). 

 
9. Узагальнені пропозиції (рекомендації) з питань удосконалення 

інформаційно-технологічного забезпечення та впровадження новітніх 
інформаційних технологій у сфері оборонного планування надаються голові 
Міжвідомчої робочої групи. 
 


