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РОЗРОБЛЕННЯ ЦІЛІСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СПРОМОЖНОСТЕЙ
За результатами дослідження здійснено постановку науково-прикладної проблеми, висунення гіпотези
(багатофакторної) та визначено часткові наукові завдання із розроблення цілісної методології стратегічного
планування розвитку Збройних Сил України на основі спроможностей.
Актуальність дослідження зумовлена виникненням нових проблем у сфері оборони та військового
будівництва, зниженням об‟єктивності прийняття стратегічних рішень щодо визначення та коригування
стратегії розвитку Збройних Сил на довгострокову перспективу і результативності стратегічного
планування розвитку Збройних Сил у цілому через впровадження в силах оборони методології планування на
основі спроможностей.
Проаналізовано вимоги сучасних нормативно-правових актів України щодо впровадження в силах
оборони планування на основі спроможностей, функції Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України, а також завдання Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду
(тимчасового допоміжного органу Міністерства оборони України).
Досліджено причини виникнення проблем у будівництві та розвитку Збройних Сил, а також виявлено
протиріччя у визначенні та коригуванні стратегії розвитку спроможностей Збройних Сил на довгострокову
перспективу. Розмежовано стратегічне планування розвитку Збройних Сил та оборонне планування за метою,
результатами та відповідальністю між суб‟єктами планування.
Науково-прикладна проблема полягає у необхідності розроблення концепції стратегічного планування
розвитку Збройних Сил України на основі спроможностей, сукупності спеціальних методів, методик і підходів
для визначення та коригування стратегії розвитку спроможностей Збройних Сил на довгострокову
перспективу. Висунуто гіпотезу дослідження (багатофакторну) щодо умов досягнення результативності
стратегічного планування розвитку Збройних Сил України на основі спроможностей та визначено часткові
наукові завдання, яким буде присвячено подальше дослідження.

Ключові слова: методологія, стратегічне планування, оборонне планування, стратегія
розвитку, Збройні Сили, спроможності, результативність, об‟єктивність.

Постановка проблеми. З огляду на нестабільність майбутнього безпекового
середовища, необхідність відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та
потенційних загроз, а також реалізації стратегічного курсу України на європейську та
євроатлантичну інтеграцію, Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних
Сил України зобов’язані приділяти особливу увагу прийняттю раціональних стратегічних
рішень у ході стратегічного управління. Це стосується як стратегічного планування
застосування, так і розвитку Збройних Сил та інших складових сил оборони, зокрема
визначення та коригування стратегії розвитку Збройних Сил на довгострокову перспективу.
Через наявність нових вимог у нормативно-правових актах України щодо
впровадження оборонного планування на основі спроможностей за досвідом держав – членів
НАТО, внесення змін у систему документів довгострокового планування і порядок їх
розроблення, а також недостатні знання методології стратегічного планування розвитку
Збройних Сил на основі спроможностей виникли проблеми у процесі планування розвитку
Збройних Сил та інших складових сил оборони на основі спроможностей. За результатами
вивчення досвіду проведення оборонної реформи в Україні, а також оборонних оглядів у
2014–2015 та 2019 роках до таких проблем можна віднести:
зниження об’єктивності прийняття стратегічних рішень через наявність і
використання переважно експертних методів стратегічного аналізу та обмеженість
необхідного часу на визначення і коригування стратегії розвитку спроможностей Збройних
Сил на довгострокову перспективу в ході оборонного огляду;
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зниження результативності стратегічного планування розвитку Збройних Сил у
цілому через недостатню обізнаність запровадженої методології оборонного планування на
основі спроможностей;
невідповідність вітчизняної теорії будівництва Збройних Сил для інформаційноаналітичної підтримки виконання сучасних практичних завдань суб’єктами оборонного
планування.
Актуальність дослідження. Перехід за досвідом держав – членів НАТО до
формування стратегічних документів, планування розвитку Збройних Сил та інших
складових сил оборони на основі спроможностей, вимагає вдосконалення вітчизняної теорії
будівництва Збройних Сил, вироблення і систематизації нових наукових знань для
забезпечення практики.
Головною причиною проблем у практиці будівництва Збройних Сил на сьогодні є
недостатня результативність планування на основі спроможностей, зокрема стратегічних і
програмних документів із реформування та розвитку Збройних Сил у контексті існуючих
викликів і загроз воєнного характеру та отриманих науко-прикладних результатів.
Зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними
завданнями. Дослідження проводиться згідно з планами наукової та науково-технічної
діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського,
доручень Міністра оборони України та замовлень Департаменту воєнної політики та
стратегічного планування МО України з метою реалізації одержаних результатів в практику.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення проблем зі стратегічного та
оборонного планування, визначення напрямів розвитку Збройних Сил на довгострокову
перспективу, проведення оборонної реформи та оборонного огляду розглядалося з різних
точок зору в працях [1–14]. Причинами невирішеності проблем у практиці та теорії
будівництва ЗС України авторами визначалися:
непослідовна та неефективна воєнна політика держави;
недостатній рівень фінансування Збройних Сил;
безсистемність у прийнятті стратегічних рішень із розвитку Збройних Сил;
впровадження в силах оборони нового для України планування на основі
спроможностей;
низька дієвість стратегічних і програмних документів із реформування та розвитку
Збройних Сил у контексті існуючих викликів і загроз воєнного характеру та отриманих
наукових результатів.
Так, у праці [1] проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід оборонного
планування з урахуванням потреб реформування сектору безпеки та оборони України.
Визначено особливості оборонного планування на основі спроможностей та перспективи
його впровадження у процес розвитку сил оборони держави, детально розглянуто зміст
етапів і результатів оборонного планування на основі спроможностей, а також наголошено
на необхідності виконання перспективних науково-дослідних робіт для вирішення
актуальних проблем оборонного планування.
У статті [2] проаналізовано наявні наукові та організаційно-правові підходи до
стратегічного планування розвитку спроможностей військ (сил) у секторі безпеки та оборони
України. Наголошено на відсутності належних науково-методичних підходів до оцінювання
спроможностей Збройних Сил, які необхідно підтримувати, нарощувати чи формувати.
У праці [3] на основі аналізу досвіду і стану системи оборонного планування в Україні
наведено погляди на перспективи розвитку єдиної системи планування у Збройних Силах
України. Зазначено, що жодна з реалізованих стратегій не виявилася результативною, тому
ЗС України опинилися у скрутному становищі під час мобілізаційного розгортання для
проведення антитерористичної операції.
У підручнику [4] розглянуто теоретичні і практичні питання стратегічного
управління, його сутність та переваги, основні інструменти реалізації стратегії. Наведено
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особливості здійснення стратегічного управління на центральному і місцевому рівнях,
оперативного управління та аналітичного забезпечення процесу стратегічного управління,
проте у сфері оборони та військового будівництва України цей вид планування не
відокремлено від оборонного планування.
У монографії [5] розглянуто теоретичні та практичні підходи до вирішення сучасних
проблем розвитку сил безпеки й оборони України та їх спроможностей, окреслено шляхи
визначення їх оптимальних моделей та конструкцій. Аналіз наявних методологічних та
правових основ, зокрема категорійно-понятійного апарату, вказує на існуючі проблеми, а
також відсутність цілісної методології стратегічного планування розвитку ЗС України на
основі спроможностей.
У статті [6] розглянуто варіанти сучасних підходів до впровадження в ході оборонної
реформи в Україні оперативних стандартів, прийнятих в арміях держав – членів НАТО.
Проаналізовано стратегічні цілі оборонної реформи та наголошено на необхідності
розроблення методики визначення цілей оборонної реформи в Україні і способів її реалізації.
У монографії [7] висвітлено досвід проведення оборонного огляду у 2014–2015 роках
у Міністерстві оборони і ЗС України, надано методичні та практичні рекомендації для
проведення оборонного огляду сил оборони у 2019 році і розроблення за його результатами
першої у новітній історії України Стратегії воєнної безпеки для ефективнішої протидії
агресору в гібридній війні. Зазначено, що МО України рекомендує застосовувати експертні
(суб’єктивні) методи стратегічного аналізу (Delphi Technique, РЕSТ, SWОТ, Gар Аnalysis,
Risk Рrоfiling).
У статті [8] поглиблено проаналізовано ключові положення процесу оборонного
планування НАТО, ідентифіковано упущення та обмеження, а також обґрунтовано
пропозиції щодо подальшого розвитку системи оборонного планування в Україні.
Наголошено на необхідності внесення змін до нормативно-правових актів України і
відомчих нормативних документів в частині продовження термінів середньострокового
планування до 19 років. Водночас у статті не визначено стратегію розвитку Збройних Сил на
довгострокову перспективу.
У монографії [9] викладено новітні підходи до впровадження у МО України,
ЗС України та інших складових сил оборони системного підходу до оборонного
менеджменту для вдосконалення оборонної реформи та наближення до стандартів НАТО,
надано методичні та практичні рекомендації, наведено витяги із законодавчих та інших
нормативно-правових актів України. Проте викладений системний підхід до оборонного
менеджменту як інструменту оборонної реформи, є описовим і не дає змоги застосовувати на
практиці науково-методичний апарат для оцінювання ефекту стратегії розвитку
спроможностей військ (сил) на стан готовності і спроможностей ЗС України виконувати у
майбутньому дії за ймовірними сценаріями їх застосування, а також оцінювати
результативність оборонної реформи в цілому.
У статті [10] розглянуто підходи до впровадження в Україні передового досвіду
держав – членів НАТО з питань оборонного планування, що ґрунтується на спроможностях
військ (сил), втілення яких у життя сприятиме ефективнішому розвитку ЗС України та інших
складових сил оборони і функціонуванню їх у сучасних умовах. Зазначено, що нині науковометодичні підходи до оборонного планування, які ґрунтуються на спроможностях військ
(сил), потребують осучаснення, наближення до потреб сьогодення, принципів і стандартів,
прийнятих у НАТО, а це потребує відповідного дослідження.
У статті [11] розглянуто проблеми обґрунтування рішень у системі забезпечення
воєнної безпеки держави та запропоновано механізм і технологію визначення цільової
функції як комплексного критерію оцінювання ступеня реалізації національних інтересів у
сфері воєнної безпеки. Зазначено, що питанням вивчення теоретичної сутності прийняття
стратегічних рішень у системі забезпечення воєнної безпеки держави у закордонних та
вітчизняних наукових працях не приділено достатньої уваги.
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У праці [12] проведено структурно-змістовий аналіз методичних та інших
регламентуючих документів щодо оборонного планування в Україні на основі
спроможностей, окреслено сучасні проблеми оборонного планування, пов’язані зі змістовою
невизначеністю законодавства України, понятійного апарату, чинного Каталогу
спроможностей сил оборони тощо. Встановлено, що загальний обсяг усієї чинної офіційної
документації з оборонного планування на основі спроможностей в Україні не перевищує
250 сторінок, відповідно у регламентуючій документації тільки позначено аспекти
оборонного планування та стисло їх охарактеризовано, але не наведено вичерпної
інструктивної інформації. Також виявлено протиріччя, що характеризується, з одного боку,
змістовною невизначеністю, а з іншого – майже повною відсутністю нормативно-правової
регламентації відносин у цій сфері.
У статті [13] окреслено підходи до формування сучасної моделі управління процесами
оборонного планування, наближення їх до сучасних потреб Збройних Сил, а також
принципів і стандартів, прийнятих в арміях розвинутих держав – членів НАТО,
запропоновано варіант алгоритму управління процесами оборонного планування.
Підсумовано, що планування розвитку та застосування ЗС України на сучасному етапі
потребує істотного вдосконалення, посилення оборонного менеджменту, зокрема управління
його процесами, приведення їх до сучасних потреб та світового досвіду, передусім до
принципів і стандартів, прийнятих в арміях держав – членів НАТО.
У статті [14] наведено результати оборонної реформи в Україні (за 2016–2020 роки),
проаналізовано рівень досягнення її визначених стратегічних цілей, а також окреслено
шляхи продовження реформ на засадах принципів і стандартів НАТО. Наголошено на
необхідності уточнення повноважень, функцій і завдань відповідних органів військового
управління та їх посадових осіб у вітчизняному законодавстві для завершення трансформації
системи управління Збройними Силами. Проте не приділено уваги сучасним проблемам
вітчизняної теорії будівництва та розвитку Збройних Сил через впровадження в силах
оборони методології планування на основі спроможностей.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проведений аналіз
наукових праць [1–14], а також інших досліджень закритого характеру із розроблення
вітчизняних методологічних основ для практичних потреб, зокрема спеціальних методів,
методик та підходів, свідчить про неможливість їх використання для оцінювання
результативності варіантів стратегії розвитку спроможностей ЗС України на довгострокову
перспективу, а також стратегічного планування (далі – СП) розвитку ЗС України на основі
спроможностей в цілому.
Розроблені методологічні основи у наявному вигляді є розрізненими за предметом та
метою дослідження, не дозволяють вирішувати сучасні проблеми зі СП розвитку ЗС України
на основі спроможностей, але взяті до уваги для вироблення нових наукових знань.
Мета статті полягає у формалізації науково-прикладної проблеми, висунення
гіпотези та визначенні часткових наукових завдань із розроблення цілісної методології
стратегічного планування розвитку Збройних Сил на основі спроможностей.
Викладення основного матеріалу. Для формування та реалізації державної політики
у сферах оборони та військового будівництва вагоме значення мають норми законів та
вимоги інших нормативно-правових актів, які фактично є стратегічними документами
держави.
Нормативно-правові акти також встановлюють процеси, процедури, правила
прийняття стратегічних рішень Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних
Сил, їх функції, основні завдання тощо. До їх функцій, зокрема, належать визначення засад
воєнної політики, організація та здійснення оборонного планування, стратегічне планування
застосування та розвитку ЗС України, їх технічне оснащення, підготовка та всебічне
забезпечення [15].
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Для порівняльного аналізу вимог сучасних нормативно-правових актів України щодо
організації та здійснення планування розвитку Збройних Сил на основі спроможностей у
ході дослідження обрано:
Закон України “Про національну безпеку України” [15];
Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України” від 16 травня 2019 року “Про організацію планування в секторі безпеки і оборони
України” [16];
Постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення
оборонного огляду Міністерством оборони” [17];
наказ МО України “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань проведення
оборонного огляду” [18];
наказ МО України “Про затвердження Порядку організації та здійснення оборонного
планування в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових
сил оборони” [19].
Законом України від 21 червня 2018 року [15] визначено функції Міністерства
оборони та Генерального штабу у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у
мирний час та особливий період. Зокрема, Міністр оборони України відповідає за
формування державної політики у сфері оборони, оборонне планування, програмний та
ресурсний менеджмент, військову кадрову політику, ефективне та належне використання
оборонних ресурсів, всебічне забезпечення життєдіяльності, функціонування, розвитку та
застосування ЗС України.
Начальник Генерального штабу ЗС України відповідає, зокрема, за стратегічне
планування, застосування та розвитку ЗС України, їх технічне оснащення, підготовку і
всебічне забезпечення.
Для оцінювання стану і готовності сил оборони до виконання завдань з оборони
України, стану їх кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інших видів
забезпечення передбачено проведення оборонного огляду (комплексного огляду сектору
безпеки і оборони), який є процедурою (часткою) оборонного планування [14].
Указом Президента України від 16 травня 2019 року [16] щодо проведення
оборонного огляду МО України визначено:
впродовж чотирьох місяців (до 30 вересня 2019 року) подати Секретареві Ради
національної безпеки і оборони України та Національному інституту стратегічних
досліджень інформацію про досягнення стратегічних цілей за результатами проведених
заходів реформування Збройних Сил та оцінку стану Збройних Сил (мета оборонного
огляду);
у тримісячний строк після завершення оборонного огляду подати в установленому
порядку до Ради національної безпеки і оборони України звіт про результати його
проведення;
у шестимісячний строк після затвердження нової Стратегії національної безпеки
України та за результатами проведення оборонного огляду подати в установленому порядку
на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проєкт Стратегії воєнної безпеки
України.
Національному інституту стратегічних досліджень встановлено організувати
опрацювання протягом чотирьох місяців (до 30 вересня 2019 року) методики проведення
комплексного огляду сектору безпеки і оборони та надати МО України науково-методичну
допомогу у проведенні оборонного огляду [15].
Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року [17] затверджено
Порядок проведення оборонного огляду МО України. Для проведення заходів оборонного
огляду за рішенням Міністра оборони створюють Міжвідомчу робочу групу з питань
проведення оборонного огляду на чолі з першим заступником Міністра оборони. До складу
Міжвідомчої робочої групи входять представники (на рівні перших заступників або
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заступників керівників) Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил, інших
складових сил оборони, за згодою (необов’язково) – представники Національного інституту
стратегічних досліджень, які мають надавати науково-методичну допомогу, державного
концерну “Укроборонпром”, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, інших
державних органів та іноземні експерти.
Проведення оборонного огляду має ґрунтуватися на таких принципах [17]:
об’єктивності;
системності заходів оборонного огляду;
колегіальності прийняття рішень за результатами його проведення;
узгодженості заходів оборонного огляду із заходами стратегічного планування
застосування Збройних Сил та інших складових сил оборони;
наукової обґрунтованості;
оборонної достатності.
Як спроможність (оперативну, бойову, спеціальну) прийнято розуміти здатність
органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних
закладів, установ та організацій Збройних Сил або сукупності сил і засобів сил оборони
виконувати певні завдання (забезпечувати реалізацію визначених військових цілей) за
певних умов, ресурсного забезпечення та відповідно до встановлених стандартів [17].
Одним із завдань Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду
є визначення стратегії розбудови сил оборони, критеріїв досягнення їх необхідних
спроможностей, а також стратегічних (оперативних) цілей розвитку. При цьому мета
оборонного огляду згідно з нормативно-правовими актами [15–17] полягає лише в
оцінюванні стану і готовності Збройних Сил та інших складових сил оборони до виконання
завдань з оборони держави, стану їх всебічного забезпечення, а також наявних
спроможностей щодо ефективного реагування на виклики і загрози у воєнній сфері.
Наказом МО України від 18 березня 2019 року [18] утворено Міжвідомчу робочу
групи з питань проведення оборонного огляду, яка є тимчасовим допоміжним органом
МО України. Згідно з Указом Президента України [16] Національний інститут стратегічних
досліджень має опрацювати методику та надати МО України науково-методичну допомогу у
проведенні оборонного огляду. Однак згідно з наказом МО України [18] вже Міжвідомча
робоча група має визначити єдині методологічні основи (підходи) до виконання завдань
(заходів) оборонного огляду.
Наказом МО України від 22 грудня 2020 року [19] затверджено Порядок організації та
здійснення оборонного планування в МО України, ЗС України та інших складових сил
оборони. У Порядку визначено послідовність дій під час організації процесу та виконання
процедур оборонного планування в силах оборони, понятійний апарат, основні завдання,
повноваження суб’єктів планування, вихідні дані для оборонного планування тощо.
У процесі оборонного планування прийнято враховувати основні характеристики,
зміст процесу оборонного планування у державах – членах НАТО і вимоги законодавства
України, тобто визначати пріоритети і напрями розвитку сил оборони, визначати завдання з
розвитку, імплементувати завдання розвитку, оцінювати результати тощо.
Суб’єктами оборонного планування визначено структурні підрозділи МО України,
апарат Головнокомандувача Збройних Сил, Генеральний штаб ЗС України, командування
видів, окремих родів військ (сил) та інші органи управління складових сил оборони [19].
Структурні підрозділи МО України в межах компетенції мають постійно виконувати
такі основні завдання з питань оборонного планування:
готувати пропозиції до основних документів щодо формування та реалізації
державної політики з питань національної безпеки і оборони;
визначати пріоритети, основні напрями розвитку Збройних Сил та інших складових
сил оборони;
розробляти Стратегію воєнної безпеки України і Стратегічний оборонний бюлетень
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України тощо.
Апарат Головнокомандувача Збройних Сил, Генеральний штаб, інші органи
військового управління Збройних Сил, органи управління інших складових сил оборони в
межах компетенції мають виконувати основні завдання з питань оборонного планування,
зокрема [19]:
обґрунтовувати напрями розвитку Збройних Сил, інших складових сил оборони на
довгострокову перспективу;
розробляти і вести Єдиний перелік (Каталог) спроможностей Міністерства оборони
України, Збройних Сил України та інших складових сил оборони (далі – Каталог
спроможностей сил оборони);
організовувати і проводити заходи оборонного планування у Збройних Силах.
Міжвідомча робоча група з питань проведення оборонного огляду, яка є тимчасовим
допоміжним органом МО України, також має визначати стратегію розбудови сил оборони,
критерії досягнення їх необхідних спроможностей і стратегічні (оперативні) цілі їх
розвитку [17].
Іншими постійними функціями МО України і Генерального штабу ЗС України є
організація та розроблення Каталогу спроможностей сил оборони [18], також це є завданням
Міжвідомчої робочої групи [15].
Щоб полегшити аналіз, оцінювання, планування застосування і розвитку ЗС України
та інших складових сил оборони, їх спроможності зведено у вісім функціональних груп:
“урядування в оборонній сфері”; “планування розвитку та забезпечення готовності військ
(сил)”; “командування та управління”; “розвідка”; “застосування”; “забезпечення”; “зв’язок та
інформаційні системи”; “захист та живучість” [20].
Структурний підрозділ апарату МО України, на який покладено функції визначення
засад воєнної політики і стратегічного планування, відповідає за організацію розроблення
функціональних груп спроможностей, організацію взаємодії з іншими складовими сил
оборони щодо надання пропозицій до функціональних груп спроможностей і Каталогу
спроможностей сил оборони, організацію проведення огляду спроможностей за
функціональними групами.
Структурний підрозділ Генерального штабу, на який покладено функції з організації і
контролю за проведенням заходів оборонного планування, спрямованих на розвиток
спроможностей Збройних Сил, також відповідає за організацію розроблення Каталогу
спроможностей сил оборони, визначення вимог до його структури та опису спроможностей,
координацію розроблення функціональних груп спроможностей та Каталогу спроможностей
сил оборони в частині, що стосується Збройних Сил.
Міжвідомча робоча група з питань проведення оборонного огляду (тимчасовий
допоміжний орган МО України) також забезпечує формування Каталогу спроможностей сил
оборони протягом обмеженого часу, затвердженого Міністром оборони України.
У ході дослідження формування та використання Каталогу спроможностей сил
оборони було виявлено ряд істотних недоліків у його логічно-ієрархічній побудові,
відсутність дієвого механізму формування та додавання нових спроможностей тощо. За
результатами дослідження розроблено методику формування та корегування Каталогу
спроможностей сил оборони із використанням кластерного аналізу та розробленої
деревоподібної системи основних показників, що характеризують групи та підгрупи
(кластери) [21].
Інші виявлені недоліки та проблеми у плануванні розвитку ЗС України на основі
спроможностей, а також шляхи їх вирішення висвітлено у працях [22–23].
За результатами дослідження проблем СП розвитку ЗС України підсумовано, що
стратегічне планування є складовою державного стратегічного планування і прогнозування у
сферах національної безпеки та оборони (Рис.1).
136

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2021. Вип. № 3(9)
ISSN 2706-7386

Рис.1. Складові державного стратегічного планування і прогнозування
у сферах національної безпеки та оборони
Як СП розвитку ЗС України пропонуємо розуміти функцію військового будівництва,
яку організовують та здійснюють МО України і Генеральний штаб ЗС України з метою
визначення та коригування стратегії розвитку Збройних Сил на довгострокову перспективу
(понад п’ять років).
Відмінність СП розвитку ЗС України від оборонного планування (ОП) полягає в
наступному:
мета СП розвитку ЗС України – визначення та коригування стратегії розвитку
Збройних Сил на довгострокову перспективу (понад п’ять років);
мета ОП – планування реалізації обраної стратегії розвитку Збройних Сил, визначення
завдань і заходів зі строками виконання, виконавців для досягнення стратегічних цілей і мети
обраної стратегії (оборонної реформи);
результат СП розвитку ЗС України – своєчасне розроблення та затвердження
стратегічних документів (Стратегії воєнної безпеки України, Стратегічного оборонного
бюлетеня України);
результат ОП – своєчасне розроблення та затвердження довго-, середньо-,
короткострокових програм (планів) розвитку озброєння і військової техніки, утримання та
розвитку Збройних Сил на основі затверджених стратегічних документів.
Відповідальність за СП розвитку ЗС України доцільно покласти на МО України як
головного розробника стратегічних документів, а Генеральний штаб ЗС України братиме
участь у розробленні та погодженні стратегічних документів.
Відповідальність за ОП доцільно покласти на Генеральний штаб ЗС України як
головного розробника довго-, середньо-, короткострокових програм (планів) розвитку
озброєння і військової техніки, утримання та розвитку Збройних Сил, а Міністерство
оборони України братиме участь у розробленні та погодженні довго-, середньо-,
короткострокових програм (планів) на основі затверджених стратегічних документів.
Бюджетне планування полягає у відпрацюванні бюджетного запиту на основі проєктів
державних програм та планів утримання і розвитку ЗС України та їх видів, супроводженні
проєктів Державного бюджету України на відповідний рік у частині стосовно МО України
тощо.
Моніторинг пов’язаний із супроводженням реалізації стратегічних документів,
контролем за виконанням програм, планів та цільовим використанням бюджетних коштів.
Таким чином, СП розвитку ЗС України на основі спроможностей відіграє важливу
роль серед функцій державного стратегічного планування і прогнозування у сферах оборони
та військового будівництва і полягає у визначенні та коригуванні стратегії розвитку
спроможностей Збройних Сил на довгострокову перспективу.
Згідно з Порядком [19] термін “ефект” характеризує результат, що призводить до
зміни умов, способів дій та ступеня свободи дій противника чи своїх військ, або ступінь
впливу створених (досягнутих) спроможностей (властивостей) на здатність структурної
одиниці сил оборони, яка є носієм спроможностей, виконати поставлені завдання.
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Термін “результат” згідно з тлумачним словником [24] означає кінцевий підсумок,
заради якого виконують певну дію; показник чогось; наслідок якоїсь дії.
Як стратегію розвитку спроможностей Збройних Сил розуміємо модель оборонної
реформи на визначений період, реалізація якої забезпечить необхідний результат – стан
готовності і спроможностей ЗС України виконувати у майбутньому дії за ймовірними
сценаріями їх застосування.
Отже, результативність СП розвитку ЗС України на основі спроможностей залежить
від обґрунтованості визначення та коригування стратегії розвитку, зокрема стратегічних
цілей та пріоритетних напрямів розвитку спроможностей Збройних Сил на довгострокову
перспективу (понад п’ять років).
Відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів України щодо впровадження
планування розвитку сил оборони на основі спроможностей [15–19] для МО України та
Генерального штабу ЗС України визначено дублюючі функції, а завдання для Міжвідомчої
робочої групи потребують уточнення за метою і результатами на законодавчому рівні.
Згідно з Планом заходів з проведення оборонного огляду в 2019 році [25] Міжвідомча
робоча група мала обмежений час на визначення та коригування стратегії розвитку
спроможностей Збройних Сил на довгострокову перспективу, а саме визначити стратегію
розбудови сил оборони, критерії досягнення їх необхідних спроможностей, а також
стратегічні (оперативні) цілі їх розвитку протягом одного місяця (листопада 2019 року).
Водночас виконувати це завдання мають суб’єкти оборонного планування (структурні
підрозділи МО України та Генерального штабу ЗС України) із застосуванням методології
програмно-проєктного менеджменту [19], яка є складовою управлінської діяльності і
спрямована на досягнення цілей програм та окремих проєктів, а також впровадження змін.
Методологія програмно-проєктного менеджменту містить суб’єктивні методи
експертного оцінювання і стратегічного аналізу (SWOT, метод Делфі, методи перехресного
аналізу впливу, аналізу багатовимірних критеріїв та інші).
Наприклад, для проведення незалежного експертного оцінювання спроможностей сил
оборони в межах проведення оборонного огляду (2019 рік) було відведено один місяць [26].
За його результатами складено переліки необхідних, наявних та надлишкових
спроможностей, від яких необхідно позбавитися для вивільнення ресурсів.
Щоб провести експертне визначення та коригування стратегії розвитку
спроможностей Збройних Сил на довгострокову перспективу, потрібно більше одного
місяця. Це пояснюється необхідністю застосування послідовних кроків із вибору шкали
опитування, методів вимірювання, складання анкет, доведення до експертів результатів
виконання попередніх завдань оборонного огляду (результатів незалежного експертного
оцінювання спроможностей сил оборони), опитування експертів, перевірки узгодженості
суджень експертів, оброблення експертних оцінок, обговорення на нарадах та узгодження
результатів із суб’єктами оборонного планування тощо).
Проаналізовані наукові праці [1–14] та впроваджені у практику їх наукові результати
не дають змоги вирішити виявлені у ході дослідження сучасні проблеми СП розвитку
ЗС України на основі спроможностей, але можуть бути взяті до уваги.
Таким чином, за результатами аналізу вимог чинних нормативно-правових актів
України та методологічного забезпечення СП розвитку Збройних Сил на основі
спроможностей виявлено протиріччя, яке потребує вирішення (Рис.2):
з одного боку, Міжвідомча робоча група з питань проведення оборонного огляду має
зменшити час (до одного місяця) на визначення та коригування стратегії розвитку
спроможностей Збройних Сил на довгострокову перспективу (згідно з Планом заходів з
проведення оборонного огляду в 2019 році);
з іншого боку, через відсутність цілісної методології СП розвитку ЗС України на
основі спроможностей потрібно збільшити час (понад один місяць) на визначення та
коригування стратегії розвитку спроможностей Збройних Сил на довгострокову перспективу
(згідно з визначеними функціями суб’єктам оборонного планування та через використання
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Міжвідомчою робочою групою з питань проведення оборонного огляду суб’єктивних
методів експертного оцінювання і стратегічного аналізу).

Рис.2. Постановка науково-прикладної проблеми
Науково-прикладна проблема полягає у необхідності розроблення концепції
стратегічного планування розвитку ЗС України на основі спроможностей, сукупності
спеціальних методів, методик і підходів для визначення та коригування стратегії розвитку
спроможностей Збройних Сил на довгострокову перспективу (Рис.2). Реалізація обраної
стратегії розвитку спроможностей Збройних Сил на довгострокову перспективу має
забезпечити необхідний стан готовності і спроможностей ЗС України виконувати у
майбутньому дії за ймовірними сценаріями їх застосування.
Відповідно до трактування поняття “методологія” [24, 27] як методологію СП
розвитку ЗС України на основі спроможностей у дослідженні прийнято розуміти вчення про
концепцію цього планування, методичні засади, науково-методичний апарат та рекомендації,
що ґрунтуються на науково-прикладних результатах, для підвищення стану готовності і
спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони в ході оборонних реформ.
Метою розроблення методології СП розвитку ЗС України на основі спроможностей
(Рис.3) є визначення наукових положень, у тому числі закономірностей, методів, методик та
підходів, за допомогою яких можна набути й обґрунтувати нові знання у теорії і практиці
будівництва та розвитку Збройних Сил (методології практичної діяльності).
Оскільки завдання СП розвитку ЗС України пов’язані з оборонною реформою,
оборонним оглядом (комплексним оглядом сектору безпеки та оборони), стратегічним
аналізом розвитку Збройних Сил, прийняттям стратегічних рішень та розробленням
відповідних проєктів стратегічних документів (Рис.3), функціями методології визначено:
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врахування набутого досвіду України та держав – членів НАТО щодо планування
розвитку Збройних Сил на основі спроможностей для отримання практичних знань;
визначення способів отримання наукових знань, що відображатимуть процедури й
етапи стратегічного планування розвитку спроможностей Збройних Сил на довгострокову
перспективу;
спрямування логіки дослідження на вирішення виявлених проблем та усунення
протиріччя, а також підвищення результативності СП розвитку ЗС України на основі
спроможностей;
об’єднання одержаних практичних і теоретичних знань для досягнення прагматичної
мети дослідження.

Рис.3. Методологія стратегічного планування розвитку Збройних Сил України
на основі спроможностей
Поняття “раціональне” характеризує стратегічне рішення, яке приймають для
вирішення проблем Збройних Сил із використанням показників та критеріїв
результативності (наприклад, критерію песимізму-оптимізму Гурвіца) [28]. Поняття
“об’єктивне” означає використання переважно статистичних даних і математичних
розрахунків, а також мінімуму експертних оцінок та суджень для визначення результативної
стратегії розвитку спроможностей Збройних Сил. Поняття “результативна” характеризує
обрану стратегію та очікуваний позитивний ефект від її реалізації на основі кількісних
методів стратегічного аналізу розвитку Збройних Сил.
Для вирішення поставленої науково-прикладної проблеми висунуто гіпотезу
дослідження (багатофакторну) – результативності СП розвитку ЗС України на основі
спроможностей можна досягнути за наявності таких складових:
концепції СП розвитку Збройних Сил на основі спроможностей і моделі оборонної
реформи на підставі наявних практичних і теоретичних знань, що забезпечить логіку
дослідження;
методичних засад визначення та коригування стратегії розвитку спроможностей
Збройних Сил на довгострокову перспективу, що забезпечить теоретичну значущість
дослідження;
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наявності науково-методичного апарату з оцінювання результативності стратегії та
СП розвитку Збройних Сил на основі спроможностей у цілому, що забезпечить практичну
значущість дослідження.
Математично формалізувати науково-прикладну проблему зі знаходження максимуму
ефекту  E  Emax  від реалізації обраної стратегії розвитку спроможностей Збройних Сил на
довгострокову перспективу можна за допомогою цільової функції:
E  f ( PРОР  PДНС  PДФР  PУПН )  max , при: E  0,3 ; PРОР , PДНС , PДФР , PУПН  0 ,
де PРОР – показник результативності оборонної реформи;

PДНС – показник достатності необхідних спроможностей;

PДФР – показник достатності фінансових ресурсів;
PУПН – показник узгодженості пріоритетних напрямків розвитку Збройних Сил.
Прийнято обмеження, що реалізація обраної стратегії розвитку спроможностей
Збройних Сил на довгострокову перспективу має забезпечити приріст стану готовності та
спроможностей Збройних Сил (ефект) не менш ніж 30 % ( E  0,3 ) на визначений термін
оборонної реформи, а часткові показники мають бути оцінені більше нуля
( PРОР , PДНС , PДФР , PУПН  0) .
Інші кількісно-якісні показники для оцінювання буде обрано за допомогою
факторного аналізу, що дасть змогу з урахуванням обраних критеріїв результативності
обрати результативну стратегію розвитку спроможностей Збройних Сил із множини
припустимих варіантів. В основу математичної моделі покладено рекурсію (спосіб
організації обчислювального процесу), що дасть можливість отримати узгоджені вихідні дані
(стратегічні рішення) із заданою точністю і достовірністю.
Щоб вирішити визначену науково-прикладну проблему, потрібно виконати такі
часткові наукові завдання:
систематизувати й удосконалити категорійно-понятійний апарат щодо будівництва та
розвитку Збройних Сил на основі спроможностей;
розробити концепцію СП розвитку ЗС України на основі спроможностей;
визначити (уточнити) специфічні закономірності, принципи, умови та гіпотезу вибору
стратегії розвитку спроможностей ЗС України на довгострокову перспективу;
розробити методичний підхід до формалізації СП розвитку Збройних Сил та інших
складових сил оборони, а також побудувати модель оборонної реформи для формування
концептуального знання про СП розвитку ЗС України на основі спроможностей;
розробити багатокритеріальний кількісний метод стратегічного аналізу розвитку
Збройних Сил та обґрунтувати основні положення комплексної методики з об’єктивного
визначення та результативного коригування стратегії розвитку спроможностей ЗС України
на довгострокову перспективу;
розробити нові та удосконалити існуючі методичні підходи і методики з об’єктивного
визначення, результативного коригування та реалізації стратегії розвитку спроможностей
ЗС України на довгострокову перспективу, формування та коригування Каталогу
спроможностей сил оборони тощо;
оцінити результативність існуючого та науково обґрунтованого варіантів стратегії
розвитку спроможностей ЗС України на довгострокову перспективу, а також
результативність СП розвитку ЗС України на основі спроможностей в цілому;
розробити обґрунтовані рекомендації для Міністерства оборони та Генерального
штабу ЗС України щодо підвищення об’єктивності і результативності СП розвитку Збройних
Сил на основі спроможностей.
Виконання часткових наукових завдань дасть змогу досягти прагматичної мети
дослідження – досягнення заданого рівня результативності СП розвитку ЗС України завдяки
розробленню цілісної методології, що забезпечить підвищення об’єктивності визначення та
результативності коригування стратегії розвитку спроможностей ЗС України на
довгострокову перспективу.
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Висновки. На підставі порівняльного аналізу вимог сучасних нормативно-правових
актів України щодо планування розвитку Збройних Сил та інших складових сил оборони на
основі спроможностей і методологічного забезпечення стратегічного планування розвитку
Збройних Сил на основі спроможностей отримано такі результати:
1). поставлена науково-прикладна проблема, яка полягає у необхідності розроблення
концепції стратегічного планування розвитку ЗС України на основі спроможностей,
сукупності спеціального методу, методик і підходів для визначення та коригування стратегії
розвитку спроможностей Збройних Сил на довгострокову перспективу;
2). висунуто гіпотезу дослідження (багатофакторну) щодо умов досягнення
результативності стратегічного планування розвитку ЗС України на основі спроможностей;
3). визначено часткові наукові завдання із розроблення цілісної методології
стратегічного планування розвитку ЗС України на основі спроможностей та досягнення мети
дослідження.
Подальші дослідження доцільно присвятити вирішенню обраних часткових наукових
завдань із розроблення цілісної методології стратегічного планування розвитку ЗС України
на основі спроможностей та досягненню прагматичної мети.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи
впровадження / І.С. Руснак, А.Г. Петренко, А.В. Яковенко, І.М. Романюк, В.Д. Кохно //
Наука і оборона. – 2017. – Вип. № 2. – С. 3–10. – Режим доступу: https://nio.nuou.org.ua/
article/view/ 176927/179894.
2. Саганюк Ф.В. Підходи щодо стратегічного планування розвитку спроможностей військ
(сил) в секторі безпеки і оборони України / Ф.В. Саганюк, А.К. Павліковський // Зб. наук.
праць ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського. – 2017. – Вип. № 2(60). – С. 24–29.
– DOI.10.33099/2304-2745/2017-2-60/24-29.
3. Стан і перспективи розвитку системи оборонного планування в Збройних Силах
України / І.С. Романченко, В.Ю. Богданович, М.М. Дєнєжкін, П.М. Крикун // Наука і оборона.
– 2017. – Вип. № 1. – С. 25–30. – DOI: 10.33099/2618-1614-2017-0-1-25-30.
4. Тертичка В.В. Стратегічне
управління: підручник [Електронний ресурс] /
В.В. Тертичка. – Київ: “К.І.С.”, 2017. – 932 с. – Режим доступу: https://stratcom.nuou.org.ua/
wp-content/uploads/2020/08/StrategicManagment.pdf.
5. Сектор безпеки і оборони України: теорія, стратегія, практика: монографія
[Електронний ресурс] / Ф.В. Саганюк, В.С. Фролов, О.В. Устименко, М.М. Лобко [та ін.].
– Київ: Академпрес, 2017. – 180 с. – Режим доступу: https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=
991638B7FFAA8DBA! 18508&wdEmbedFS= 1&authkey =!ALaBwxD0nljrQLc.
6. Саганюк Ф.В. Системний підхід до реалізації оборонної реформи в Україні
[Електронний ресурс] / Ф.В. Саганюк, В.С. Фролов // Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ
імені Івана Черняховського. – Київ: НУОУ, 2018. – Вип. № 1(62). – С. 13–18. – Режим
доступу: https://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2018_1_4.
7. Оборонний огляд: український вимір 2014–2018: монографія [Електронний ресурс] /
Ф.В. Саганюк, А.К. Павліковський, П.В. Щипанський, В.І. Павленко [та ін.]; за заг. ред. д-ра
військ. наук, проф. І. Руснака. – Київ: МО та ГШ ЗС України, НУОУ, 2019. – 196 с. – Режим
доступу: http://nuou.org.ua/nauka/svr/npub/monography/oboronnij-oglyad-ukranskij-vimr-2014%
E2%80%932018.html.
8. Слюсар В.І. Особливості процесу оборонного планування НАТО / В.І. Слюсар,
К.К. Кулагін // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків: ХНУПС,
2019. – Вип. № 3(36). – С. 47–59. – DOI: 10.30748/nitps.2019.36.06.
9. Оборонна реформа: системний підхід до оборонного менеджменту: монографія
[Електронний ресурс] / А.К. Павліковський, В.С. Фролов, Ф.В. Саганюк [та ін.]; за заг. ред.
А.М. Сиротенка. – Київ: НУОУ, 2020. – 274 с. – Режим доступу: https://nuou.org.ua/nauka/
svr/npub/monography/monog-or-2020.html.
10. Досвід оборонного планування в НАТО, заснованого на спроможності військ (сил) /
В.С. Фролов, Ф.В. Саганюк, Ю.М. Мудрак, А.С. Пушняков // Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ
142

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2021. Вип. № 3(9)
ISSN 2706-7386

імені Івана Черняховського. – Київ: НУОУ, 2020. – Вип. № 1(68). – С. 40–43. – DOI:
10.33099/2304-2745/2020-0/40-43.
11. Development and implementation of the target function in the decision-making process in
the system of providing the military security of the state / V. Kosevtsov, V. Telelim, A. Lobanov,
Y. Punda // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020. – Vol. 5. – № 3 (107).
– P. 17–23. – DOI: 10.15587/ 1729-4061.2020.215128.
12. Оборонне планування на основі спроможностей в Україні: поточний стан і
перспективи / О.В. Малишев, Н.Р. Малишева, В.Г. Калмиков, О.В. Левчук // Зб. наук. праць
ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського. – Київ: НУОУ, 2020. – Вип. № 3(70). – С. 54–61.
– DOI: 10.33099/2304-2745/2020-3-70/54-61.
13. Щипанський П.В. Оборонний менеджмент: підходи до управління процесами
оборонного планування / П.В. Щипанський, Ф.В. Саганюк, Ю.М. Мудрак // Зб. наук. праць
ЦВСД НУОУ імені Івана Черняховського. – Київ: НУОУ, 2021. – Вип. № 1(71). – С. 52–58.
– DOI: 10.33099/2304-2745/2021-1-71/52-58.
14. Руснак І.С. Оборонна реформа в Україні: основні підсумки та перспективи /
І.С. Руснак, В.М. Телелим // Наука і оборона. – Київ, 2021. – Вип. № 1. – С. 4–12.
– DOI: 10.33099/2618-1614-2021-14-1-4-12.
15. Про національну безпеку України: закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.
16. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року
“Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України”: указ Президента
України від 16.05.2019 № 225/2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/n0005525-19#Text.
17. Порядок проведення оборонного огляду Міністерством оборони: затв. постановою
КМ України від 31.10.2018 року № 941 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/941-2018-%D0%BF.
18. Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду:
затв. наказом Міністерства оборони України від 18.03.2019 № 114 [Електронний ресурс].
– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0401-19#Text.
19. Порядок організації та здійснення оборонного планування в Міністерстві оборони
України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони: затв. наказом
Міністерства оборони України від 22.12.2020 № 484 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-21#Text.
20. Єдиний перелік (Каталог) спроможностей Міністерства оборони України, Збройних
Сил України та інших складових сил оборони: затв. Міністром оборони України 09.12.2019.
– 618 с.
21. Surkov О. Development of a methodology for the formation and adjustment of the Catalog
of defense forces capabilities / О. Surkov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies,
2021. – Vol. 1. – № 3 (109). – P. 72–84. – DOI: 10.15587/1729-4061.2021.224506.
22. Сурков О.О. Аналіз сутності і логіка формування методології стратегічного
планування розвитку Збройних Сил України на основі спроможностей [Електронний ресурс]
/ О.О. Сурков // Матеріали ІІІ підсум. наук.-практ. конф. “Реформування національної
безпеки: історія, сучасність, перспективи”: тези доп. (Київ, 16 трав. 2019 р.). – Київ: ін-т УДО
КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 179–181. – Режим доступу: https://zenodo.org/record/
3258804#.YLUv29QS9kg.
23. Surkov O. Conceptual model of strategic planning for the sustainable development of the
Armed Forces / O. Surkov, A. Romanіuk, D. Moroz // Italy. Franco Angeli Edizioni: Rivista di
Studi sulla Sostenibilita, S.I., 2020. – № 2. – С. 221–234. – DOI: 10.3280/RISS2020-002-S1016.
24. Сучасний тлумачний словник української мови: 100 000 слів; за заг. ред. д-ра філол.
наук, проф. В.В. Дубічинського. – Харків: ВД “Школа”, 2011. – 1008 с.
25. План заходів з проведення оборонного огляду: затв. Міністром оборони України від
29.05.2019. – Київ: МОУ, 2019. – 20 с.
26. Про проведення незалежної експертної оцінки спроможностей, носіїв спроможностей
Міністерства оборони України та Збройних Сил України в рамках проведення оборонного
огляду: затв. наказом Міністерства оборони України від 29.08.2019 № 483. – Київ: МОУ,
2019. – 10 с.
143

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 2021. Вип. № 3(9)
ISSN 2706-7386

27. Чорний В.С. Словник-довідник основних понять і категорій з філософськометодологічних проблем військової теорії та практики / В.С. Чорний. – Київ: ВГІ НАОУ,
2002. – 65 с.
28. Сурков О.О. Методичний підхід до визначення варіанта стратегії та критеріїв
досягнення спільних оборонних спроможностей Збройних Сил та інших складових сил
оборони / О.О. Сурков, О.В. Сафронов, А.М. Романюк // Зб. наук. праць ЦВСД НУОУ імені
Івана Черняховського. – Київ: НУОУ, 2020. – Вип. № 2(69). – С. 47–52. – DOI: 10.33099/23042745/2020-2-69/47-52.
Сурков Олег Олександрович
кандидат військових наук, докторант Центру
воєнно-стратегічних
досліджень
Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського, Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8189-0484
+38099-305-02-69
Лобанов Анатолій Анатолійович
доктор військових наук, професор, професор
кафедри стратегії національної безпеки та
оборони інституту державного військового
управління
Національного
університету
оборони України імені Івана Черняховського,
Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-6523-501Х
+38067-504-02-31

Oleh Surkov
PhD, doctoral student Center for Military and
Strategic Studies The National Defence
University of Ukraine named after Ivan
Cherniakhovskyi, Kyiv, Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-8189-0484
+38099-305-02-69
Anatolii Lobanov
Dr, Professor, Professor Department of National
Security and Defense Strategy institute of State
Military Management The National Defence
University of Ukraine named after Ivan
Cherniakhovskyi, Kyiv, Ukraine
https://orcid.org/0000-0001-6523-501Х
+38067-504-02-31

DEVELOPMENT OF A HOLISTIC METHODOLOGY FOR STRATEGIC PLANNING OF THE
DEVELOPMENT OF THE ARMED FORCES BASED ON CAPABILITIES
O Surkov and A Lobanov
Based on the results of the study, a scientific and applied problem was formulated, a hypothesis
(multifactorial) was advanced, and partial scientific tasks were identified to develop a holistic methodology for
strategic planning of the development of the Armed Forces of Ukraine based on capabilities.
The relevance of the study is due to the emergence of new problems in the field of defense and military
development, a decrease in the objectivity of strategic decision-making in determining and adjusting the development
strategy of the Armed Forces in the long term, and the effectiveness of strategic planning for the development of the
Armed Forces as a whole through the introduction of capabilities-based planning methodology in the defense forces.
The requirements of modern regulatory legal acts of Ukraine regarding the introduction of planning based on
the capabilities, functions of the Ministry of Defense of Ukraine and the General Staff of the Armed Forces of Ukraine,
as well as the tasks of the Interdepartmental Working Group on the Defense Review (a temporary subsidiary body of
the Ministry of Defense of Ukraine) are analyzed.
The reasons for the emergence of problems in the construction and development of the Armed Forces are
investigated, as well as contradictions in the definition and adjustment of the strategy for the development of the
capabilities of the Armed Forces for the long term are revealed. The strategic planning of the development of the Armed
Forces and defense planning are differentiated according to the goal, results and responsibility between the subjects of
planning.
The scientific and applied problem lies in the need to develop a concept of strategic planning for the
development of the Armed Forces of Ukraine based on the capabilities, a set of special methods, techniques and
approaches to determine and adjust the strategy for the development of the capabilities of the Armed Forces in the long
term. A research hypothesis (multifactorial) about the conditions for achieving the effectiveness of strategic planning
for the development of the Armed Forces of Ukraine on the basis of capabilities is put forward and partial scientific
tasks are identified, which will be devoted to further research.
Keywords: methodology, strategic planning, defense planning, development strategy, Armed Forces,
capabilities, effectiveness, objectivity.
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