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У статті розглянуті основні положення до оцінювання ефективності планування та виконання програм і планів розвитку Збройних Сил. Проаналізовано існуючий підхід до оцінювання результатів виконання
програм і планів, який базується на показнику відносного наближення отриманого/запланованого результату до запланованого/визначеного при плануванні та виконанні завдань та заходів програм і планів розвитку збройних сил. Суть ефективності у запропонованому підході полягає у співвідношенні ступеня наближення триманого результату(планування або виконання) до ресурсів, які витрачені на отримання такого
результату. Пропонується також враховувати у якості ресурсу час, до якого військовим формуванням
треба досягти здатності до виконання завдань за призначенням. Робиться висновок про можливість використання цього підходу для вимірювання ефективності планування та виконання заходів програм і планів в
ході оборонного планування у Збройних Силах України.
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Вступ

Виклад основного матеріалу

Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. У Збройних Силах України
(далі – ЗС України) продовжується робота щодо
запровадження ефективного оборонного планування, впровадження процедур, прийнятих у країнах –
членах НАТО.
Необхідність удосконалення оборонного планування на основі втілення у практику прозорих та
ефективних процедур оцінювання планування та
виконання програм і планів обумовлює актуальність
та наукову значущість статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у
яких започатковано вирішення даної проблеми.
Аналіз [1−9] свідчить, що однією з вимог планування розвитку ЗС України є прозорість, зрозумілість
планування та виконання заходів, витрат бюджетних
коштів, а також можливість кількісно оцінювати
отримані результати. При цьому не надають рекомендацій, як це робити.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Викладені у літературі підходи до
порядку оцінювання ефективності планування розвитку ЗС України на основі спроможностей вимагають удосконалення процедур оцінювання запланованих та досягнутих результатів залежно від витрат
бюджетних коштів.
Мета статті полягає в аналізі можливості кількісно вимірювати ефективність планування та виконання заходів програм і планів під час планування
розвитку ЗС України.

Одним із недоліків існуючого методичного
апарату планування розвитку ЗС України є недосконалість механізму оцінювання ефективності планування та виконання програм і планів, використання
бюджетних коштів. Цей недолік не дозволяє, з одного боку, оцінювати ефективність планування, з іншого боку, кількісно оцінювати отриманий результат, ступінь виконання завдань, заходів та досягнення цілей програм і планів.
В основі цього недоліку лежить, на мій погляд,
вибір як критерію оцінювання ефективності розвитку ЗС відносний ступінь виконання запланованих
заходів. Співвідношення кількості виконаних заходів до запланованих не повною мірою враховує витрати ресурсів на їх проведення. Будь-який результат виконання програм і планів досягається шляхом
витрат відповідних ресурсів, але у цьому випадку
такий зв'язок не є очевидним.
Слід відзначити, що результатом оцінювання у
даному разі буде лише показник відносного виконання програм і планів, де базовим показником буде
кількість запланованих заходів, які мають свій вагомий коефіцієнт. За цим критерієм важко визначити
ступінь досягнення визначеного стану складу військ
(сил), який має необхідні для виконання завдань за
призначенням спроможності.
Як визначено в [10], склад ЗС України містить
дві великих частини: бойовий склад, який безпосередньо виконує завдання за призначенням, та склад,
який постачає ресурси. Складові елементів бойового
складу та складу постачання ресурсів ЗС включають
матеріальну основу: озброєння та військову техніку
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(далі – ОВТ), матеріально-технічні засоби (далі –
МтЗ) та елементи військової інфраструктури (далі –
ВІ). Носієм спроможностей є особовий склад (військовослужбовці та працівники ЗС України) (далі –
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ОС). Це свідчить про те, що зміни спроможностей у
складі та організаційній структурі військ (сил) відбувається шляхом кількісно-якісних змін їх складових (рис. 1).
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Рис. 1. Схематичне зображення переходу від наявних спроможностей складу військ (сил)
до перспективних шляхом кількісно-якісних змін складових (варіант)
На рисунку можна побачити, що зміни кількості та якості елементів складу призводять до зміни
стану та спроможностей складу ЗС, а перехід від
одного якісного стану до іншого, вищого, є суттю їх
розвитку.
Практика досліджень часто використовує показник відносного та абсолютного результату. Розглянемо стан складу та організаційної структури в процесі здійснення всередині них кількісно-якісних
змін їх складових. Цей процес включає:
МОСПР – наявний стан сил та спроможностей;
МПСПР – перспективний стан сил та спроможностей;
МПлСПР – запланований стан сил та спроможностей;
МРСПР – реалізований стан сил та спроможностей.
Реалізований стан сил та спроможностей, як
правило, відрізняється від запланованого, а запланований – від перспективного. При цьому, чим менше буде відрізнятися запланований стан від перспективного, а реалізований від запланованого, тим
ефективність планування та реалізації програм і
планів буде вищою.
За таких умов відносний ступінь наближення
отриманого результату до перспективного і запланованого буде мати декілька значень, а саме:
КОП – ступінь наближення наявного складу сил
(спроможностей) до перспективного: КОП = МПСПР /
МОСПР ;
КПлП – ступінь наближення запланованого
складу сил (спроможностей) до перспективного
складу сил (спроможностей): КПлП = МПСПР / МПлСПР ;
КРП – ступінь наближення реалізованого складу
сил (спроможностей) до перспективного складу сил
(спроможностей): КРП = МПСПР /МРСПР;
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КРПл – ступінь наближення отриманого складу
сил (спроможностей) до запланованого складу сил
(спроможностей): КРПл =МПлСПР /МРСПР.
Зважаючи на таку кількості можливих відносних показників, можна судити про ступінь наближення запланованого складу сил (спроможностей)
до перспективного складу сил (спроможностей)
(КПлП=МПСПР /МПлСПР), а також про ступінь наближення отриманого складу сил (спроможностей) до
запланованого складу сил (спроможностей) (КРПл=
=МПлСПР / МРСПР).
У відносному виразі кількісно-якісні зміни у
складі та організаційній структурі військ (сил) призводять до отримання відповідного ступеня наближення, а саме:
КОП = F (±Δ ОВТ; ±Δ ОС; ±Δ МтЗ; ±Δ ВІ; СтПідг),
де ±Δ ОВТ – кількісно-якісні зміни в озброєнні та
військовій техніці;
±Δ ОС – кількісно-якісні зміни в особовому складі;
±Δ МтЗ – кількісно-якісні зміни в матеріальнотехнічних засобах;
±Δ ВІ – кількісно-якісні зміни в елементах військової інфраструктури;
СтПідг – зміни у стані підготовки особового складу до виконання завдань за призначенням.
Якщо вважати критерієм ефективності планування розвитку ЗС ступінь наближення (відхилення)
отриманого стану від запланованого базових компонентів (елементів) носіїв спроможностей (складу та
організаційної структури військових формувань), а
як ресурс брати витрати бюджетних коштів та час,
витрачений на кількісно-якісні зміни, тоді результат
виміру покаже, якого стану досягнуто елементами
складу та організаційної структури у визначений час
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витратою відповідної кількості ресурсів (фінансів) [12].
Якщо брати як модель перехід від одного стану
спроможностей до іншого шляхом кількісно-якісних

змін базових компонентів (елементів) спроможностей, тоді цей перехід буде здійснюватися шляхом
кількісно-якісних змін базових компонентів спроможностей (рис. 2).
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Рис. 2. Схематична модель кількісно-якісного переходу базових компонентів (складових) спроможностей
залежно від кількісно-якісних змін усередині елементів складу військових формувань (варіант)
На рисунку видно, що перехід від існуючого
стану складу сил, який має відповідні спроможності,
до необхідних спроможностей, які є характеристикою перспективного складу цих сил, супроводжується кількісно-якісними змінами базових компонентів (елементів) спроможностей: доктринальної бази
(Дб), організації (Орг), підготовки (Підг), ресурсного забезпечення, яке включає постачання у війська
(сили) ОВТ та МтЗ (РесЗ), освіти і науки, що постачає кадри (ОіН), особового складу (ОС), військової
інфраструктури (ВІ). Ці компоненти призначені функціонально і повно описати процедуру набуття
необхідних спроможностей – від доктринальної бази
до окремого засобу – носія спроможності.
У роботі [10] управління ефективністю планування та реалізації програм і планів зводиться до оцінювання результативності кожного з вибраних етапів
планування та виконання, порівняння зі встановленими межами відхилення отриманих результатів від
визначених рівнів (встановлених завчасно). Швидкоплинні зміни умов реалізації програм і планів призводять до відхилення отриманого стану складу та
елементів організаційної структури військ (сил) від
запланованого. Управління ефективністю дозволяє
враховувати зміни умов шляхом зміни пріоритетності виконання завдань та заходів, а також перерозподілу ресурсів мінімізувати ступінь відхилення отриманого результату від запланованого.
Якщо зазначені відхилення знаходяться у допустимих межах, ухвалюється рішення щодо оцінювання наступного етапу. У разі невиконання цих
вимог обирається варіант щодо коригування перспе-

ктивного (того, що планується/досягається) складу
ЗС або призупинення виконання програми чи плану.
Математична модель оцінювання ступеня наближення досягнутого стану організаційної структури
під час планування та виконання заходів програм і
планів до визначеного обрису ЗС (КАН) описується
такою залежністю:
КАН = F (Дб; Підг; Орг;РесЗ; ОіН; ВІ),
де Дб – доктринальна база;
Підг – підготовленість особового складу (персоналу) до виконання завдань за призначенням;
Орг – організація (організаційна структура: укомплектованість у результаті проведених організаційних заходів);
рівень укомплектованості Збройних Сил;
РесЗ - рівень оснащеності ОВТ, забезпеченості
МтЗ;
ОіН – освіта і наука (підготовка кадрів та постачання ОС);
ВІ – забезпеченість елементами військової інфраструктури.
У такому випадку кількісно-якісним змінам
окремих носіїв спроможностей (ОВТ, МтЗ, ВІ) відповідають організаційні заходи в організаційних
структурах військ (сил). Вони здійснюються шляхом
комплектування необхідною кількістю зразків ОВТ,
запасів МтЗ та елементами ВІ, потрібною кількістю
ОС відповідних військово-облікових спеціальностей. А здатність військового формування визначається здатністю (обмеженою здатністю) виконати
завдання за призначенням, яка вимірюється станом
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боєздатності та боєготовності, де до укомплектованості додається підготовка ЗС.
Перехід від існуючого стану до перспективного
або запланованого здійснюється шляхом укомплектування військового формування ОС, ОВТ, запасами МтЗ, елементами ВІ. Набуття здатності військового формування здійснюється шляхом виконання
заходів підготовки.
Оскільки ступінь наближення досягнутого результату (КСН1Р) до запланованого (КАН1П) залежить
від ступеня змін умов реалізації програм і планів
порівняно із запланованими, виникає необхідність у
здійсненні постійного моніторингу показників цих
характеристик. Для цього необхідно до процесу
планування розвитку ЗС України додати процедури
оцінювання виконання запланованих заходів досягнення спроможностей.
У цьому процесі поєднаються як кількісноякісні зміни окремих носіїв спроможностей (ОВТ,
МтЗ, ВІ) військових формувань, так і ступені підготовленості ОС до виконання завдань у визначених
умовах обстановки.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ЗАХОДИ
4.

Визначення основ застосування в нових умовах нових зразків ОВТ у
складі нових формувань
Визначення та затвердження перспективного складу ЗС,
основ його застосування

8.

Цей перехід має дві складові: результат планування та результат переходу до нового стану шляхом витрати виділених ресурсів.
У першому випадку можна в процесі планування формувати варіанти програм і планів, які відповідають визначеному показнику ступеня наближення, що буде характеризувати ефективність планування.
У другому випадку можна за реальним результатом виконання заходів, який містить ступінь наближення до запланованого, судити про ефективність виконання програм і планів.
Поєднавши дві процедури одного процесу –
менеджменту – у єдиний, можна судити про ефективність планування та виконання програм і планів.
Порівнюючи обидва результати, можна судити про
точність планування і в подальшому робити поправку на відхилення плану від реального результату.
Ступінь взаємного впливу базових компонентів
(елементів) спроможностей та елементів складу,
організаційної структури можна побачити на рис. 3.
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Постачання ресурсів: підготовка кадрів, закупівля
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НАБУТТЯ ЗДАТНОСТІ ТА ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОНАННЯ
ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
9.
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Рис. 3. Схематичне зображення взаємної залежності базових компонентів (складових) спроможностей
та елементів складу ЗС (варіант)

118

Загальні питання
Важливим показником є також своєчасність
набуття спроможностей та готовності військових
формувань до виконання завдань за призначенням у
встановлений час. Це вимірюється відомими показниками здатності військ (сил) виконувати завдання
за призначенням.
Доктринальна база, освіта і наука створюють
необхідні передумови для проведення планування
розвитку ЗС.
Постачання матеріальних засобів, капітальне
будівництво та підготовка кадрів створюють матеріальну основу здатності військових формувань до
виконання завдань за призначенням, а також готують (накопичують) необхідні елементи (ОС, ОВТ,
МтЗ, ВІ) для укомплектування.
Під час підготовки визначається готовність до
виконання завдань за призначенням. Підготовка включає оперативну, бойову та мобілізаційну. Разом з укомплектованістю вона визначає здатність військових
формувань виконувати завдання за призначенням.
Після набуття здатності до виконання завдань
за призначенням перевіряється їх готовність та зарахування військового формування до складу відповідних сил.

Це свідчить про те, що під час планування та
виконання програм і планів необхідно управляти
кількісно-якісними змінами складу та організаційної
структури військ (сил) з використанням запропонованого показника ефективності – ступеня наближення запланованого/отриманого стану та спроможностей військового формування до перспективного/запланованого.

Висновки та перспективи
подальших досліджень
Запропонований погляд на оцінювання ефективності планування та виконання програм і планів
розвитку ЗС дозволяє використовувати його у практиці оборонного планування для оцінювання як результатів планування, так і результатів виконання
запланованого. Це дає змогу значною мірою підвищити ефективність виконання програм і планів.
Отримані результати дають можливість продовжити дослідження у напрямі визначення завдань та
функцій підрозділів оборонного планування для
втілення запропонованих процедур у процес планування розвитку ЗС України.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ
И ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ
Н.Н. Денежкин
В статье рассмотрены основные положения оценивания эффективности планирования и выполнения программ и
планов развития Вооруженных Сил Украины. Проанализирован существующий подход к оценке результатов выполнения программ и планов, который базируется на показателе относительного приближения полученного/запланированного результата к запланированному/определенному в ходе планирования и выполнения задач и мероприятий программ и планов развития вооруженных сил. Суть эффективности в предлагаемом подходе заключается в
соотношении степени приближения полученного результата (планирования или выполнения) к ресурсу, который истрачен на получение этого результата. Предлагается также учитывать в качестве ресурса время, до которого войска
(силы) должны быть готовыми к выполнению задач по предназначению. Делается вывод про возможность использования данного подхода для оценивания эффективности планирования и выполнения программ и планов мероприятий программ и планов в ходе оборонного планировании в Вооруженных Силах Украины.
Ключевые слова: эффективность планирование развития вооруженных сил; эффективность выполнения задач и
мероприятий программ и планов развития вооруженных сил; степень приближения полученного результата к запланированному.
ASSESSMENT OF DEFENCE PLANNING RESULTS IN ARMED FORCES OF UKRAINE
M. Dieniezhkin
The article considers the main provisions for assessing the effectiveness of planning and implementation of programs and plans
for the development of the Armed Forces. The existing approach to appraisal of the results of programs and plans implementation that is
based on the indicator of the relative approximation of the received / planned result to the planned / defined at planning and execution of
tasks and measures of programs and plans of development of the armed forces is analyzed. The essence of effectiveness in the proposed
approach is the ratio of the degree of approximation of the resulting result (planning or execution) to the resources spent on such a result. It is also proposed to consider as a resource the time at which a military formation needs to achieve the ability to carry out tasks for
its intended purpose. It is concluded that this approach can be used to measure the effectiveness of planning and implementing program
activities and plans during defense planning in the Armed Forces of Ukraine.
Keywords: efficiency of planning of development of armed forces; the effectiveness of the tasks and activities of the programs and plans for the development of the armed forces; degree of approximation of the received result to the planned.

120

