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Анотація
Зміни характеру сучасних воєнних конфліктів, збільшення зовнішніх загроз, зміни
економічних та військово-технічних умов розвитку України впливають на діапазон та зміст
завдань, до виконання яких залучаються Збройних Сил (ЗС) України. Зазначене обумовлює
пошук нових підходів до планування розвитку ЗС України та створюють передумови для
необхідності удосконалення існуючої системи оборонного планування в Україні взагалі.
Одним зі шляхів забезпечення ефективного функціонування сучасної системи оборонного
планування України вважається запровадження методу планування на основі
спроможностей та обґрунтування витрат з використанням поняття вартості життєвого
циклу. У статті авторами запропонований методичний підхід до обґрунтування вартості
життєвого циклу носіїв спроможностей ЗС України (організаційних структур та органів
управління). Обґрунтування вартості організаційних структур та органів управління ЗС
України із застосування поняття вартості їх життєвого циклу надасть можливість підвищити
достовірність розрахунків щодо очікуваного результату заходів розвитку спроможностей
ЗС України та обсягів необхідних фінансових ресурсів на потреби їх розвитку. Застосовувати
даний підхід пропонується спеціалістам Міністерства оборони України та Генерального
штабу ЗС України під час прийняття рішень щодо формування варіантів переліку
організаційних структур та органів управління ЗС України та визначення тривалості їх
існування. Запропонований методичний підхід обґрунтування вартості життєвого циклу
носіїв спроможностей ЗС України може бути основою для вирішення завдань оборонного
планування та управління оборонними ресурсами щодо: визначення вартості окремого
носія спроможності ЗС України; визначення вартості стадій життєвого циклу носія
спроможності ЗС України; визначення повної прогнозованої вартості життєвого циклу носія
спроможності ЗС України з метою оцінювання доцільності їх створення, подальшого
розвитку, розформування або переформування.
Ключові слова: життєвий цикл, витрати, спроможність, ресурси, планування.

Постановка проблеми
Зміни характеру сучасних воєнних
конфліктів, діапазону та змісту завдань, до
виконання яких залучаються Збройних Сил

(ЗС) України, збільшення зовнішніх загроз,
зміни економічних та військово-технічних
умов розвитку України вимагають пошуку

Corresponding author: д. військ. н., с.н.с., начальник відділу, e-mail: aosemenenko@ukr.net, ORCID: 0000-0001-6477-3414
к. воен. н., с.н.с., e-mail: aosemenenko@ukr.net, ORCID: 0000-0002-5958-7059
3 кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, e-mail: aosemenenko@ukr.net, ORCID: 0000-0003-2203-5282
4
e-mail: aosemenenko@ukr.net, ORCID: 0000-0001-6117-1784
5 здобувач наукового ступеня, e-mail: kvharitonov.1212@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5236-0556
6 e-mail: aosemenenko@ukr.net, ORCID: 0000-0003-0354-0371
1

2

14

ISSN 2522-9842

Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 11, No. 4, – 2021

Однією з неодмінних умов вирішення
більшості проблем оборонного значення є
чітке розуміння та урахування економічного
аспекту їх подолання. У сучасних умовах
розвитку ЗС України та держави в цілому не
можна ефективно вирішувати оборонні
проблеми, не маючи: обґрунтованих
розрахунків щодо кількісних та вартісних
показників необхідних ресурсів для їх
розв’язання;
раціональної
структури
розподілу цих ресурсів за складовими
програм та планів досягнення кінцевої мети
вирішення існуючої проблеми; науково
обґрунтованих підходів до ефективного
використання ресурсів протягом періоду
вирішення
досліджуваної
проблеми
оборонного значення.
Трансформація
системи
оборонного
планування із урахуванням застосування
принципів методу планування на основі
спроможностей формує потребу у пошуку
нових
підходів
до
визначення
та
обґрунтування
вартісних
показників
необхідних ресурсів на потреби розвитку
спроможностей окремих організаційних
структур і органів управління ЗС України та ЗС
України в цілому, які б надавали можливість
ефективно управляти оборонними ресурсами
під час формування та виконання програм та
планів розвитку спроможностей ЗС України.

нових підходів до планування розвитку ЗС
України та створюють передумови для
необхідності
удосконалення
існуючої
системи оборонного планування в Україні
взагалі.
Одним
зі
шляхів
забезпечення
ефективного
функціонування
сучасної
системи оборонного планування України
вважається запровадження в нього методу
планування на основі спроможностей.
Актуалізація
питання
нарощування
спроможностей
ЗС
України
шляхом
створення нових та реформування існуючих
організаційних структур (з’єднань, частин
підрозділів, військових навчальних закладів,
установ, організацій тощо) та органів
управління ЗС України, а також планування
процесу їх життєдіяльності (функціонування)
створює передумови до
підвищення
ефективності витрачання необхідних для
цього державних коштів.
Період
повного
циклу
існування
військових організмів досить тривалий, тому
виникають такі проблеми, як: невідповідність
їх організаційно-штатної структури новим
завданням; старіння озброєння та військової
техніки (ОВТ); зниження показників бойової
ефективності ОВТ, а також показників рівня
бойової готовності та рівня боєздатності цих
військових організмів тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій
Останнім часом під час обґрунтування
витрат використовують поняття вартості
життєвого циклу (Life Cycle Costing). Нині, в
Україні під час публічних закупівель товарів та
послуг в бюджетній сфері застосовується
методика визначення вартості життєвого
циклу закупівлі. Ця методика розроблена
Мінекономіки у 2020 році [1], і є основою
здійснення закупівель товарів та послуг.
Аналогічні методики є основою публічних
закупівель і у Європейському Союзі [2]. В
Міністерстві оборони розроблені методичні
рекомендації з фінансово-економічного
обґрунтування вартості повного життєвого
циклу спроможностей з урахуванням
принципів та стандартів НАТО [3]. Крім того,
15

існують національні стандарти, міжнародні
практики та методи, які описують вартість
життєвого циклу [4 – 15].
Детальний аналіз зазначених документів
та існуючих підходів до обґрунтування
вартості
життєвого
циклу
носіїв
спроможностей ЗС України та інших держав
засвідчив,
що
сутність
методик
обґрунтування вартості життєвого циклу
полягає в тому, що пропозиції оцінюються не
лише за ціною товару (послуги), а й за
вартістю його (її) подальшої експлуатації
(використання). Витрати на той чи інший
товар (послугу) – особливо, якщо йдеться про
техніку – не завершуються на його купівлі.
Тобто, у перспективі на роки більш вигідним
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організаційних структур та органів управління
ЗС України із застосування поняття вартості їх
життєвого циклу надасть можливість
підвищити достовірність розрахунків щодо
очікуваного результату заходів розвитку
спроможностей ЗС України та обсягів
необхідних фінансових ресурсів на потреби їх
розвитку.

придбанням часто виявляються дорожчі, але
якісніші товари (послуги). Отже, закупівля на
основі показника (критерію) вартості
життєвого
циклу
надає
можливість
проводити більш ефективні закупівлі та
заощаджувати кошти в довготривалому
періоді.
Отже,
обґрунтування
вартості

Постановка завдання
України (організаційних структур та органів
управління ЗС).

Тому мета статті передбачає представити
методичний підхід до обґрунтування вартості
життєвого циклу носіїв спроможностей ЗС

Виклад основного матеріалу
Згідно Методичних рекомендацій з
фінансово-економічного
обґрунтування
вартості
повного
життєвого
циклу
спроможностей з урахуванням принципів та
стандартів НАТО, [2] визначено, що:
життєвим циклом спроможності – є
сукупність стадій створення, впровадження та
використання спроможності в інтервалі часу,
що починається з моменту розробки концепції,
визначення технічних інших вимог до
спроможності, і закінчується виведенням її із
експлуатації;
вартістю життєвого циклу спроможності є –
сумарні витрати трудових, матеріальних і
фінансових ресурсів в їх грошовому вираженні
пов’язані із реалізацією життєвого циклу
спроможності;
стадіями життєвого циклу спроможності – є
частина життєвого циклу, що виокремлюється
за ознаками характерних для неї явищ,
процесів (робіт) і кінцевих результатів.
Пропонований
методичний
підхід
передбачає, що під носіями спроможностей
розуміються
організаційні
структури
(з’єднання, частини, підрозділи, військові
навчальні заклади, установи, організації) та
органи управління ЗС України. Даний підхід не
призначений для оцінювання вартості
життєвого циклу зразків, систем та комплексів
ОВТ тощо.
В Методичному підході використано
терміни та поняття закладені в існуючих
національних
стандартах,
міжнародних

практиках та методах, описаних відповідними
стандартами та публікаціями [1–15].
Методичний підхід обґрунтування вартості
життєвого циклу носіїв спроможностей ЗС
України (далі – Підхід) призначений для
проведення
розрахунків
прогнозованих
показників
обсягів
фінансових
витрат
життєвого циклу будь-якої організаційної
структури або органу управління ЗС України за
стадіями життєвого циклу та за повний його
період.
Застосування
зазначеного
Підходу
передбачається в органах військового
управління спеціалістами за напрямом
оборонного планування та управління
оборонними ресурсами з метою підвищення:
обґрунтованості управлінських рішень щодо
планування розвитку носіїв спроможностей ЗС
України; ефективності витрачання державних
коштів на розвиток носіїв спроможностей;
достовірності очікуваних результатів розвитку
носіїв спроможностей ЗС України.
Під життєвим циклом розуміється період від
початку створення носія спроможності до
моменту здавання до архіву документів
розформованої
організаційної
структури
(органу управління). Якщо носій спроможності
зазнає переформування, то останньою стадією
життєвого
циклу
є
період
його
переформування й відповідно ця стадія є
першою для життєвого циклу нового носія,
який створюється на його основі. Схематично
це зображено на рис. 1.
16
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Т1

Т2

Т3

С1
СТВОРЕННЯ

С2
ФУНКЦІОНУВАННЯ

С3
РОЗФОРМУВАНЯ
ПЕРЕФОРМУВАНЯ
С4

Т2
ФУНКЦІОНУВАННЯ
С2

Т3
РОЗФОРМУВАНЯ
С3

Т4
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ АБО
ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

Рис. 1 – Взаємозв’язок стадій життєвого циклу носіїв спроможностей (організаційних структур
або органів управління) Збройних Сил України
ресурсів для певної організаційної структури
(органу управління) у вартісному еквіваленті
на початок будь-якої стадії життєвого циклу, а
також під час оцінювання враховано
динаміку (зміну) вартості носія спроможності
протягом тривалості періоду стадії. Метою
такого оцінювання є визначення, вибір та
обґрунтування раціональних показників
повної вартості життєвого циклу носіїв
спроможностей за стадіями життєвого циклу,
а також підвищення обґрунтованості
управлінських рішень щодо планування та
використання фінансових ресурсів для
забезпечення життєвого циклу носіїв
спроможностей ЗС України.
Необхідними умовами для застосування
Методики обґрунтування вартості життєвого
циклу носіїв спроможностей ЗС України є такі.
1. Підтримання
та
розвиток
носія
спроможності ЗС України, забезпечується
своєчасним
виконанням
комплексу
запланованих
заходів
фінансування
з
визначеними натуральними показниками за
базовими компонентами носія спроможності.
Базовими компонентами носія спроможності є:
особовий склад, озброєння та військова техніка
(ОВТ), військова інфраструктура (Віф), витратні
матеріально-технічні засоби (МтЗ).
2. Натуральними показниками за базовими
компонентами
носіїв
спроможностей

Отже, тривалість життєвого циклу (ТЖЦ)
носіїв спроможностей ЗС України може
містити такі стадії: період створення та
становлення (Т1) або переформування (Т4);
період функціонування за призначенням (Т2);
період
розформування
(Т3)
або
переформування (Т4). Тобто можливі три
варіанти
тривалості життєвого
циклу
організаційних
структур
або
органів
управління ЗС України:
варіант 1 – ТЖЦ = Т1+Т2+Т3 ;
варіант 2 – ТЖЦ = Т1+Т2+Т4 ;
варіант 3 – ТЖЦ = Т4+Т2+Т3.
Відповідно вартість життєвого циклу (СЖЦ)
носіїв спроможностей ЗС України може
розраховуватися таким чином:
для варіанту 1 – СЖЦ = С1+С2+С3;
для варіанту 2 – СЖЦ = С1+С2+С4 ;
для варіанту 3 – СЖЦ = С4+С2+С3,
де С1 – вартість створення носія
спроможності;
С2 – вартість функціонування носія
спроможності за призначенням;
С3 – вартість переформування носія
спроможності;
С4 – вартість розформування носія
спроможності.
Оцінювання вартості життєвого циклу
носіїв
спроможностей
базується
на
показниках обсягів витрат різнорідних
17
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(організаційних
структур
або
органів
управління ЗС України) є: кількість особового
складу; кількість зразків ОВТ за групами та
видами; кількість об’єктів інфраструктури;
обсяг та кількість витратних МтЗ (обсяг ПММ,
кількість боєкомплектів, тощо).
3. Фінансування носіїв спроможностей
(організаційної
структури або органу
управління ЗС України) відбувається за
основними напрямами витрат. За кожним
напрямом витрат (це і-ті складові), які
необхідно
профінансувати
за
певним
переліком заходів (це j-ті елементи). Тобто,
кожна і-та складова носія спроможності
організаційної
структури
або
органу
управління ЗС України містить j-ті елементи
(заходи фінансування).
4. Для забезпечення одиниці натурального
показника кожного j-го елемента (заходу
фінансування) відповідної і-ї складової
необхідно певну кількість фінансових
ресурсів (коштів) сji0, тобто для досягнення
натурального
показника
необхідного
н
(очікуваного) результату W треба витратити
певну кількість ресурсів у грошовому
еквіваленті Сн.
Загальна структурна схема Методичного
підходу обґрунтування вартості життєвого
циклу носіїв спроможностей ЗС України
наведена на рис. 2.
Ця схема містить чотири взаємопов’язані
етапи, кожен з яких має чітко визначену
блочно-ієрархічну побудову та передбачає
проведення
певних
математичних
розрахунків та аналітичних операцій.
На першому етапі формуються вихідні дані
та
показники,
які
характеризують
організаційну структуру або орган управління
ЗС України (носій спроможності) та його
життєвий цикл. Визначаються натуральні

показники за базовими складовими носія
спроможності. Тобто кількість особового
складу, ОВТ та об’єктів інфраструктури, а також
запасів МтЗ для кожного носія спроможності:
𝑊 н = ∑4𝑖=1 𝑊ін = ∑4𝑖=1 ∑𝑗 𝑊𝑗ін ,
(1)
н
де 𝑊 – загальна необхідна кількість
особового
складу,
ОВТ,
об’єктів
інфраструктури,
витратних
МтЗ
для
підтримання та розвитку організаційної
структури або органу управління ЗС України;
𝑊1н , 𝑊2н , 𝑊3н , 𝑊4н – необхідна кількість
особового
складу,
ОВТ,
об’єктів
інфраструктури,
витратних
МтЗ
для
організаційної
структури
або
органу
управління ЗС України;
𝑊𝑗ін – необхідна кількість особового
складу, ОВТ, об’єктів інфраструктури,
витратних МтЗ за кожним j-им елементом
(заходом фінансування) і-ої складової
(напрямом витрат).
Зазначені базові компоненти носіїв
спроможностей обрано з тієї точки зору, що
боєздатність військ (сил) залежить від
укомплектованості ЗС України особовим
складом, рівня його навченості, втрат та
можливості їх компенсування (поповнення), а
також від рівня забезпеченості кожного носія
спроможності
матеріально-технічними
засобами та озброєнням і військовою технікою.
Крім того, треба враховувати, що фінансування
організаційної
структури
або
органу
управління ЗС України відбувається за
основними напрямами витрат: особовий склад
(персонал), озброєння та військова техніка,
інфраструктура та експлуатаційні витрати (це і-і
складові). При цьому за кожним напрямом
фінансування існує певний перелік заходів (це
j-і елементи).
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Рис. 2 – Загальна структурна схема Методичного підходу до обґрунтування вартості життєвого
циклу носіїв спроможностей (організаційних структур або органів управління) Збройних Сил
України
Тобто, кожна і-та складова (напрям
фінансування) організаційної структури або
органу управління ЗС України містить j-і

елементи (заходи фінансування). Схематично
це представлено на рис. 3.
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Базові компоненти організаційної структури або органу управління ЗС України
ВІЙСЬКОВА
ОСОБОВИЙ
ОЗБРОЄННЯ ТА
ВИТРАТНІ МтЗ
ІНФРАСТРУКТУРА
СКЛАД
ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА
Напрями витрат (фінансування)
ПЕРСОНАЛ
1. Виплата грошового
забезпечення та
заробітної плати;
2. Продовольче
забезпечення;
3. Речове
забезпечення;

ВІЙСЬКОВА
ІНФРАСТРУКТУРА

ОЗБРОЄННЯ ТА
ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА
1. Розвиток ОВТ;
2. Капітальний
ремонт ОВТ;
3. Розвиток системи
зв’язку;
тощо

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ВИТРАТИ

1. Будівництво, реконструкція та
капітальний ремонт військових
будівель та комунальних споруд;
2. Будівництво, реконструкція та
капітальний ремонт аеродромів;
тощо

1. Закупівля пальномастильних
матеріалів;
2. Видатки тилового
призначення
тощо

Заходи фінансування (елементи)

Рис. 3 – Взаємозв’язок базових компонентів носіїв спроможностей (організаційної структури або
органу управління) Збройних Сил України та основних напрямів їх фінансування
Із застосуванням порядку визначення
вартості носія спроможності [16], який
представлений
окремо
(рис. 4),
встановлюється
вартість
організаційної
структури або органу управління ЗС України
(носія спроможності) на рік:
4
4
4
C н =  C н =  C н =  c0 W н , (2)
і
jі
i=1
i=1 j
i=1 j ji jі

де Cн – необхідний обсяг фінансових
ресурсів для підтримання та розвитку
організаційної
структури
або
органу
управління ЗС України;
С н – необхідний обсяг фінансових ресурсів
і
для
і-ої
складової
(напряму
витрат)
організаційної
структури
або
органу
управління ЗС України, що надасть
можливість підтримувати та розвивати
організаційну структуру або орган управління
ЗС України;
С𝑗ін – необхідний обсяг фінансових ресурсів
для j-го елемента і-ої складової, що надасть
можливість підтримувати та розвивати
організаційну структуру або орган управління

ЗС України;
с𝑗і0 – вартість 1 од. натурального показника за
j-им елементом (заходом фінансування) і-ої
складової.
На другому етапі попередньо визначається
тривалість
життєвого
циклу
носія
спроможності ТЖЦ (Т1; Т2; Т3; Т4) та
встановлюються межі кожної стадії життєвого
циклу: для першої стадія життєвого циклу
(створення), Т1 = [1; t1] від 1 до t1 років; для
другої
стадія
життєвого
циклу
(функціонування), Т2 = [1; t2] від 1 до t2 років;
для третьої стадія життєвого циклу
(розформування), Т3 = [1; t3] від 1 до t3 років;
для четвертої стадія життєвого циклу
(переформування), Т4 = [1; t4] від 1 до t4 років.
Третій етап передбачає визначення
вартості життєвого циклу за його стадіями.
Результатами розрахунків на цьому етапі є
вартість носія спроможності (організаційної
структури або органу управління) за стадіями
життєвого циклу.

20

ISSN 2522-9842

Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 11, No. 4, – 2021

Рис. 4 – Порядок визначення вартості носія спроможності Збройних Сил України
(організаційної структури або органу управління) на час Т0
Для
стадії
створення
спочатку
визначається вартість носія спроможності в
перший рік на цій стадії 𝐶1н (Т0 ) (базовий
показник проведення розрахунків), яка
розраховується згідно з формулою (1):

4
4
4
C н (Т ) =  C н =  C н =  c0 W н .
і
jі
1 0 i=1
i=1 j
i=1 j ji jі

Далі визначається загальна
організаційної
структури
або
управління на стадії створення:

21
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m 4 н
С1 =   C (Т ) (1+ k )
tі1
t =1і =1 і1 0

.

уточнювати
тривалість
кожної
стадії
життєвого циклу носія спроможності: Т1 = [1;
t1]; Т2 = [1; t2]; Т3 = [1; t3]; Т4 = [1; t4].
Усі коефіцієнти динаміки вартості у часі
повинні визначатися на основі наявної
статистичної інформації щодо зміни вартості
кожної із стадій життєвого циклу носія
спроможності методами регресійного та
кореляційного аналізу, емпірично або шляхом
проведення
експертного
опитування.
Величина коефіцієнтів динаміки вартості стадії
життєвого циклу носія спроможності залежать
від виду (типу) носія спроможності, а також
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на
різних стадіях життєвого циклу носія
спроможності (організаційної структуру або
органу управління ЗС України). Для підвищення
оперативності
проведення
розрахунків
вартісних показників життєвого циклу носіїв
спроможностей
запропоновано
вплив
коефіцієнтів
динаміки
вартості
носія
спроможності за кожною стадією життєвого
циклу розраховувати графічно за допомогою
завчасно розроблених номограм оцінювання
коефіцієнтів
динаміки
вартості
стадій
життєвого циклу носіїв спроможностей ЗС
України для кожного базового елемента носія
спроможностей.
Приклади
формування
номограм
коефіцієнтів динаміки вартості на відповідній
стадії життєвого циклу для типового
військового формування (типу омбр) за
базовими елементами: ОВТ, ОС (персонал),
МтЗ та Віф наведено на рис.5, рис. 6, рис. 7,
рис. 8. Запропонований варіант діапазону
зміни коефіцієнтів динаміки вартості носіїв
спроможності ЗС України за базовими
елементами кожного носія відповідно до
стадій життєвого циклу наведено у табл. 1.

(4)

Для стадії функціонування, розрахунки
відбуваються аналогічно до попередньої
стадії
життєвого
циклу.
Спочатку
визначається вартість носія спроможності в
перший рік на стадії функціонування 𝐶2н (Т0 ):
4
4
4
C н (Т ) =  C н =  C н =  c0 W н .
2 0 i=1 і i=1 j jі i=1 j ji jі

(5)

Далі визначається загальна вартість
організаційної
структури
або
органу
управління на стадії функціонування:
T
s 4 н
С2 =   C (Т ) (1+ k ) 2 .
tі 2
t =1і =1 і 2 0

(6)

4
4
4
C н (Т ) =  C н =  C н =  c0 W н .
і
jі
3 0 i=1
i=1 j
i=1 j ji jі

(7)

Для стадії розформування. Спочатку
визначається вартість носія спроможності в
перший рік на стадії розформування 𝐶3н (Т0 ):

Далі визначається загальна вартість
організаційної
структури
або
органу
управління на стадії розформування:
d 4 н
С3 =   C (Т ) (1− k )
tі3
t =1і =1 і3 0

.

(8)

Для стадії переформування. Спочатку
визначається вартість носія спроможності в
C н (Т ) :
4 0
4
4
4
C н (Т ) =  C н =  C н =  c0 W н . (9)
4 0 i=1 і i=1 j jі i=1 j ji jі

перший рік на стадії переформування

Далі визначається загальна вартість
організаційної
структури
або
органу
управління на стадії функціонування:
Т
n 4
н
С4 =   C (Т ) (k ) 4 .
tі 4
t =1і =1 і 4 0

Також

на

цьому

етапі

(10)
необхідно

Рис. 5 – Номограма залежності коефіцієнтів динаміки вартості 𝑘𝑡і1 базових компонентів носія
спроможності Збройних Сил України від тривалості стадії життєвого циклу щодо його
створення T1
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Рис. 6 – Номограма залежності коефіцієнтів динаміки вартості 𝑘𝑡і2 базових компонентів носія
спроможності Збройних Сил України від тривалості стадії життєвого циклу щодо його
функціонування T2.

Рис. 7 – Номограма залежності коефіцієнтів динаміки вартості 𝑘𝑡і3 базових компонентів носія
спроможності Збройних Сил України від тривалості стадії життєвого циклу щодо його
розформування T3

Рис. 8 – Номограма залежності коефіцієнтів динаміки вартості 𝑘𝑡і4 базових компонентів носія
спроможності Збройних Сил України від тривалості стадії життєвого циклу щодо його
переформування T4.
Таблиця 1 – Коефіцієнти динаміки вартості за базовими компонентами для стадій життєвого
циклу організаційної структури або органу управління Збройних Сил України

БАЗОВІ
КОМПОНЕНТИ ОСОБОСВИЙ
(і-ті)
СКЛАД
СТАДІЇ
(ПЕРСОНАЛ)
ЖИТТЄВОГО
1
ЦИКЛУ
Створення (ktі1)
0,1 ≤ k11 ≤ 0,2
Функціонування (ktі2)
0,05 ≤ k12 ≤ 0,1
Розформування (ktі3)
0,05 ≤ k13 ≤ 0,1
Переформування (ktі4) 0,05 ≤ k14 ≤ 0,1

ОЗБРОЄННЯ ТА
ВІЙСЬКОВА
ТЕХНІКА (ОВТ)
2
0,5 ≤ k21 ≤ 0,6
0,1 ≤ k22 ≤ 0,15
0,25 ≤ k23≤ 0,3
0,25 ≤ k24 ≤ 0,3

23

ВІЙСЬКОВА
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ІНФРАСТРУКТУРА
ВИТРАТИ
(Віф)
(МтЗ)
3
4
0,2 ≤ k31 ≤ 0,3
0,05 ≤ k32 ≤ 0,1
0,1 ≤ k33 ≤ 0,15
0,1 ≤ k34 ≤ 0,15

0,2 ≤ k41 ≤ 0,3
0,05 ≤ k42 ≤ 0,1
0,1 ≤ k43 ≤ 0,15
0,1 ≤ k44 ≤ 0,15
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Встановлені коефіцієнти 𝑘𝑡і1 , 𝑘𝑡і2 , 𝑘𝑡і3 , 𝑘𝑡і4
динаміки вартості за роками базових
компонентів організаційної структури або
органу управління ЗС України на відповідній
стадії
життєвого
циклу
визначаються
графоаналітичним способом за допомогою
завчасно сформованих номограм оцінювання
коефіцієнтів динаміки вартості за роками стадій
життєвого циклу носія спроможності для
базових його компонентів (рис. 5, рис. 6, рис. 7,
рис. 8).
На рис. 5 наведено номограму залежності
коефіцієнтів динаміки вартості 𝑘𝑡і1 базових
компонентів носія спроможності від тривалості
стадії життєвого циклу щодо створення цього
носія спроможності. Так як у більшості випадків
стадія створення носія спроможності не
перевищує 10-20% його повного життєвого
циклу, тому динаміку вартості на цій стадії для
більшості носіїв спроможностей ЗС України
можна описати лінійною функцією (рис. 5).
Коефіцієнт 𝑘𝑡і1 характеризує зміну (динаміку)
вартості життєвого циклу базових компонентів
носія спроможності ЗС України на стадії
створення залежно від тривалості цієї стадії T1.
Номограму
оцінювання
коефіцієнту
динаміки вартості життєвого циклу базових
компонентів носія спроможності ЗС України
𝑘𝑡і2 на стадії життєвого циклу щодо його
функціонування залежно від її тривалості
представлено на рис. 6. Результати досліджень
показують, що тривалість стадії утримання
носія спроможності є найбільшою (до 90%
життєвого циклу). Тому урахування фактору
часу під час розрахунку вартості життєвого
циклу носія спроможності на стадії утримання
(функціонування) має нелінійний характер, та
може бути описано степеневою функцією,
велична
степені
якої
залежить
від
приналежності до того чи іншого базового
компонента носія спроможності (ОС, ОВТ, МтЗ,
Віф) (рис. 2). Коефіцієнт 𝑘𝑡і2 відображає зміну
(динаміку) вартості життєвого циклу базових
компонентів носія спроможності України на
стадії функціонування (утримання) залежно від
тривалості стадії функціонування T2.
Номограму
оцінювання
коефіцієнту
динаміки вартості 𝑘𝑡і3 життєвого циклу базових

компонентів носія спроможності на стадії
розформування залежно тривалості цієї стадії
наведено на рис. 7. Так як стадія
розформування носія спроможності не
повинна перевищувати 5-10% від тривалості
загального його життєвого циклу, тоді доцільно
зміну вартості носія спроможності від
тривалості стадії розформування описати
лінійною функцією. Тобто динаміка вартості
носія спроможності на цій стадії має лінійний
характер спадаючої функції, що обумовлено
зменшенням організаційної структури або
органу управління ЗС України з часом
тривалості цієї стадії життєвого циклу (рис. 2).
Коефіцієнт 𝑘𝑡і3 відображає зміну вартості
життєвого циклу базових компонентів
організаційної структуру або органу управління
ЗС України на стадії розформування T3 залежно
від тривалості цієї стадії.
Номограму
оцінювання
коефіцієнту
динаміки вартості 𝑘𝑡і4 життєвого циклу базових
компонентів носія спроможності ЗС України на
стадії переформування залежно від тривалості
цієї стадії наведено на рис. 8. Коефіцієнт 𝑘𝑡і4
відображає зміну (динаміку) вартості життєвого
циклу базових компонентів організаційної
структуру або органу управління ЗС України на
стадії переформування залежно від тривалості
стадії переформування T4.
Досвід
та
попередні
дослідження
показують, що динаміка вартості носія
спроможності
ЗС
України
на
стадії
переформування може мати лінійний характер
описаний лінійною зростаючою функцією
(рис. 8, рис. 2), або нелінійний характер
описаний спадаючою показниковою функцією
(рис. 9), що залежить від масштабу носія
спроможності. У більшості випадків функція
динаміки вартості носія спроможності на стадії
переформування має лінійний характер, та
дещо схожа з динамікою на стадії створення.
Проте, якщо масштаб носія спроможності
великий, тоді опису динаміки вартості носія
спроможності на стадії переформування буде
більш притаманна показникова функція (рис.9),
бо тривалість переформування збільшується ізза поєднання у собі заходів стадій
розформування та створення.
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Рис. 9 – Залежність вартості життєвого циклу носіїв спроможностей (організаційних структур або
органів управління) Збройних Сил України від тривалості стадій життєвого циклу
Четвертий етап – є узагальнюючим етапом,
бо на ньому формується остаточна вартість
життєвого циклу носіїв спроможностей ЗС
України та тривалість їх життєвого циклу.
Залежно від стадій життєвого циклу, загальна
вартість життєвого циклу організаційних
структур або органів управління носіїв
спроможностей ЗС України розраховується
так:
СЖЦ = С1+С2+С3;
СЖЦ = С1+С2+С4 ;
(11)
СЖЦ = С4+С2+С3 .
При цьому, тривалість життєвого циклу
визначається таким чином:
ТЖЦ = Т1+Т2+Т3;
ТЖЦ = Т1+Т2+Т4 ;
(12)
ТЖЦ = Т4+Т2+Т3 .
Залежність вартості життєвого циклу
організаційних
структур
або
органів
управління носіїв спроможностей ЗС України
від тривалості стадій графічно представлено
на рис. 9.
Якщо вартість життєвого циклу перевищує
економічні можливості держави (СЖЦ ≤ Смож),
тоді необхідно приймати рішення щодо зміни
тривалості стадій життєвого циклу або
уточнити вхідні дані щодо подальшого
розвитку носіїв спроможностей в програмах
(планах).

Отже, у цілому вартість життєвого циклу
організаційних
структур
або
органів
управління ЗС України залежить по-перше,
від тривалості кожної стадії життєвого циклу;
по-друге, від величини коефіцієнтів динаміки
вартості у часі на кожній стадії життєвого
циклу за базовими компонентами; по-третє,
від початкової (базової) вартості носія
спроможності ЗС України 𝐶1н (Т0 ) в перший рік
на кожній стадії життєвого циклу.
Одним із важливих факторів точності
проведених розрахунків є правильно
визначені показники початкової (базової)
вартості носія спроможності ЗС України
𝐶1н (Т0 ) в перший рік кожної стадії життєвого
циклу та величини коефіцієнтів динаміки
вартості у часі на кожній стадії життєвого
циклу за базовими компонентами.
Таким чином, представлений методичний
підхід обґрунтування вартості життєвого
циклу носіїв спроможностей ЗС України може
бути основою для вирішення завдань
оборонного планування та управління
оборонними ресурсами щодо:
визначення вартості окремого носія
спроможності ЗС України;
визначення вартості стадій життєвого
циклу носія спроможності я ЗС України;
визначення повної прогнозованої вартості
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життєвого циклу носія спроможності ЗС
України з метою оцінювання доцільності їх

створення,
подальшого
розвитку,
розформування або переформування.

Застосування
запропонованого
методичного підходу до обґрунтування
вартості
життєвого
циклу
носіїв
спроможностей (організаційних структур та
органів управління) ЗС України дозволить:
оперативно
здійснювати
розрахунки
прогнозованої вартості життєвого циклу
носіїв спроможностей ЗС України;
розраховувати
вартість
носія
спроможності ЗС України за стадіями
життєвого циклу за базовими елементами:
озброєння та військова техніка, особовий
склад, витратні матеріально-технічні засоби
та елементи військової інфраструктури;
оцінювати доцільність створення нових
або
переформування
існуючих
організаційних структур та органів управління
ЗС
України
шляхом
порівняння
прогнозованих
вартісних
показників
життєвого циклу носіїв спроможностей ЗС
України з економічними можливостями
держави щодо їх створення;
обґрунтовувати
доцільні
терміни
створення,
функціонування
та

розформування
(переформування)
організаційних структур та органів управління
ЗС України за економічним критерієм, тобто
обґрунтовувати
оптимальну
тривалість
кожної стадії життєвого циклу носіїв
спроможностей ЗС України;
обґрунтовано корегувати програми та
плани щодо розвитку спроможностей ЗС
України та тривалості стадій їх життєвого
циклу;
обґрунтовано визначати потреби у
фінансових ресурсах в програмах та планах
розвитку ЗС України тощо.
Застосовувати даний підхід пропонується
спеціалістам Міністерства оборони України та
Генерального штабу ЗС України під час
прийняття рішень щодо формування
варіантів переліку організаційних структур та
органів управління ЗС України та визначення
тривалості їх існування.
Подальші дослідження можуть бути
пов’язані з розробленням програмного
забезпечення
для
реалізації
запропонованого методичного підходу.
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Аннотация
Зміни характеру сучасних воєнних конфліктів, збільшення зовнішніх загроз, зміни
економічних та військово-технічних умов розвитку України впливають на діапазон та зміст
завдань, до виконання яких залучаються Збройних Сил (ЗС) України. Зазначене обумовлює
пошук нових підходів до планування розвитку ЗС України та створюють передумови для
необхідності удосконалення існуючої системи оборонного планування в Україні взагалі.
Одним зі шляхів забезпечення ефективного функціонування сучасної системи оборонного
планування України вважається запровадження методу планування на основі
спроможностей та обґрунтування витрат з використанням поняття вартості життєвого
циклу. У статті авторами запропонований методичний підхід до обґрунтування вартості
життєвого циклу носіїв спроможностей ЗС України (організаційних структур та органів
27

ISSN 2522-9842

Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 11, No. 4, – 2021

управління). Обґрунтування вартості організаційних структур та органів управління ЗС
України із застосування поняття вартості їх життєвого циклу надасть можливість підвищити
достовірність розрахунків щодо очікуваного результату заходів розвитку спроможностей
ЗС України та обсягів необхідних фінансових ресурсів на потреби їх розвитку. Застосовувати
даний підхід пропонується спеціалістам Міністерства оборони України та Генерального
штабу ЗС України під час прийняття рішень щодо формування варіантів переліку
організаційних структур та органів управління ЗС України та визначення тривалості їх
існування. Запропонований методичний підхід обґрунтування вартості життєвого циклу
носіїв спроможностей ЗС України може бути основою для вирішення завдань оборонного
планування та управління оборонними ресурсами щодо: визначення вартості окремого
носія спроможності ЗС України; визначення вартості стадій життєвого циклу носія
спроможності ЗС України; визначення повної прогнозованої вартості життєвого циклу носія
спроможності ЗС України з метою оцінювання доцільності їх створення, подальшого
розвитку, розформування або переформування.
Ключевые слова: жизненный цикл, затраты, способность, ресурсы, планирование.
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Abstract
Changes in the character of modern military conflicts, increasing external threats, changes in
economic and military-technical conditions of Ukraine's development affect the range and
content of tasks to which the Armed Forces (AF) of Ukraine are involved. This determines the
search for new approaches to planning the development of the Armed Forces of Ukraine and
creates the preconditions for the need to improve the existing system of defense planning in
Ukraine in general. One of the ways to ensure the effective functioning of the modern defense
planning system of Ukraine is the introduction of a method of planning based on capabilities and
justification of costs using the concept of life cycle cost. In the article the authors propose a
methodical approach to substantiating the cost of the life cycle of carriers of capabilities of the
Armed Forces of Ukraine (organizational structures and governing bodies). Substantiation of the
cost of organizational structures and governing bodies of the Armed Forces of Ukraine on the
application of the concept of cost of their life cycle will increase the reliability of calculations on
the expected result of measures to develop the capabilities of the Armed Forces of Ukraine and
the necessary financial resources for their development. Specialists of the Ministry of Defense
of Ukraine and the General Staff of the Armed Forces of Ukraine are invited to apply this
approach when making decisions on forming options for the list of organizational structures and
governing bodies of the Armed Forces of Ukraine and determining the duration of their
existence. The proposed methodological approach to substantiate the value of the life cycle of
carriers of capabilities of the Armed Forces of Ukraine can be the basis for solving problems of
defense planning and management of defense resources to: determine the cost of a single
28
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carrier of capabilities of the Armed Forces of Ukraine; determining the cost of the stages of the
life cycle of the carrier of the capability of the Armed Forces of Ukraine; determination of the
full projected cost of the life cycle of the carrier of the Armed Forces of Ukraine in order to assess
the feasibility of their creation, further development, disbandment or reformulation.
Keywords: life cycle, costs, capacity, resources, planning.
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