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Повний життєвий цикл
озброєння та військової
техніки у якості
критеріальної ознаки
програмно-цільового
планування їх розвитку
Розглянуті основні управлінські проблеми,
що виникають в процесі реалізації цільових програм розвитку озброєння та військової техніки,
запропоновані нові підходи до забезпечення оптимального управління ними в структурі повного
життєвого циклу відповідних виробів військового
призначення
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Воєнно-технічна політика
Середньострокові державні цільові програми розвитку озброєння та військової техніки (далі – ДПРОВТ) в
найзагальнішому вигляді є:
з одного боку, сукупністю певних цілей в галузі технічних засобів збройної боротьби, що являють собою
об’єктивне відображення відповідних потреб Збройних
Сил України, виходячи з наявних принципів їх розбудови і функціонування;
з іншого боку, комплексом конкретних завдань, вирішення яких дозволяє ці цілі досягти в заданий період
часу при існуючих обмеженнях фінансово-економічних,
матеріально-технічних, людських та інших ресурсів.
Однак, існуюча методологія розроблення і практика
реалізацій ДЦПРОВТ, як свідчать невтішні результати
їх виконання, не завжди вписуються в вищезазначену
формулу і не дозволяють:
з необхідним ступенем достовірності взаємо
пов’язати в єдину цілісність велику кількість різнопланових заходів і подій;
оптимально розподілити між ними виділені грошові
та матеріально-технічні ресурси, сформувати потрібну
хронологію здійснення робіт різними виконавцями;
при появі непередбачених відхилень здійснити необхідні управлінські впливи, що спроможні повернути
програму в працездатний і збалансований стан.
В підсумку, одночасно:
велика кількість завдань залишається невиконаними;
навіть виконані заходи не можуть гарантувати наближення до встановлених цілей;
програмно-цільовий метод, що загальновизнано дієвим інструментарієм оборонного планування, як наслідок, втрачає свої класичні переваги.
Дані обставини проявляються не тільки з причини
браку фінансування, а й в силу недостатнього відпрацювання критеріальних ознак програмноцільового планування стосовно специфічних особливостей саме галузі озброєння та військової техніки.
Не можна стверджувати, що вже відомі ДЦПРОВТ
таких критеріальних ознак не містять. Досить згадати
ту закономірність, що в основі даних програм лежать
реальні потреби Збройних Сил України у засобах збройної боротьби, без яких нормальне функціонування та
подальший розвиток української армії просто неможливо уявити. Це саме по собі є достатньою підставою для
встановлення відповідних цілей й формування плану
заходів з їх досягнення.
Але категорія «потреба» за своєю природою є надмірно широким поняттям, яке:
здатне розкрити лише загальну і, в даному випадку,
зовнішню суть явищ і подій у галузі озброєння та військової техніки;
залишає за зоною уваги внутрішню специфіку кожного з них, яка безумовно присутня.
Мається на увазі, що технічні засоби збройної боротьби різних видів та родів збройних сил, що є предметом ДЦПРОВТ, безумовно кореспондуються з категоріями «потреби» і «озброєння та військова техніка»
(рис. 1).
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де:

m

-

сімейство трьох множин
(

-

множина усіх потреб Збройних Сил України (

-

-

множина зразків озброєння та військової техніки, що знаходяться на озброєнні Збройних Сил
України
(
;
множина зразків озброєння та військової техніки, що створюються, модернізуються,
виготовляються, ремонтуються, постачаються до Збройних Сил України в межах державних
програм розвитку озброєння та військової техніки
(
;

-

перетин трьох множин М1, М2 та М3:

-

елементи, що одночасно входять до множин М1, М2 та М3.

;

Але за своїми фізико-хімічними принципами, оперативно-тактичними якостями та іншими ознаками кожний з
цих засобів являє собою суто індивідуальний зразок техніки, що характеризується своїми специфічними внутрішніми властивостями, різноманіття яких у загальній сукупності заходів програм розвитку озброєння та військової
техніки створює громіздкий інформаційний масив вихідних даних.
Такий масив інформації важко піддається:
структуруванню при формуванні ДЦПРОВТ;
управлінню при їх реалізації;
відповідній формалізації, що необхідна для опрацювання раціональних рішень з корегування програм, коли
така необхідність з’являється.
Для подолання подібних незручностей (часто непереборних) потрібний іншій методологічний підхід, який:
забезпечить універсальний формалізований опис великої кількості різноманітних подій або явищ в межах програм розвитку озброєння та військової техніки;
дозволить створити надійний науково-методичний апарат управління формуванням та реалізацією цих програм;
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4

2(22)/2019 • WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT

ISSN 2414-0651 (друк)

Воєнно-технічна політика

таким чином, озброїть менеджмент сучасним управлінським інструментарієм, що позбавлений існуючих недоліків.
Велика кількість здійснених спроб моделювання всіляких ситуацій, які найбільш часто зустрічаються в процесі
реалізації програм розвитку озброєння та військової техніки, дозволили сформувати висновок, що у якості такої
універсальної критеріальної ознаки програмно-цільового планування в цій сфері може виступити повний життєвий цикл кожного засобу збройної боротьби, розглянутого в межах ДЦПРОВТ.
Дійсно:
повний життєвий цикл того чи іншого зразка озброєння складається з однотипних стадій;
кожна із зазначених стадій характеризується схожим набором робіт і однаковою сукупністю подій, які піддаються математичній формалізації;
будь-яке завдання ДЦПРОВТ без утруднень можна віднести до тієї чи іншої стадії повного життєвого циклу
(або одночасно до його кількох стадій) зразка, якого це завдання стосується;
ДЦПРОВТ на відміну від її класичного відображення для зручності може бути представлена в іншому формалізованому вигляді, як цілісна єдність відповідних явищ і подій окремих стадій повного життєвого циклу усіх зразків
техніки, присутніх у ній;
такий підхід містить вагомі перспективи для створення математичної моделі програми розвитку озброєння та
військової техніки і застосування сучасних обчислювальних засобів і алгоритмів для її опрацювання з метою вироблення раціональних управлінських рішень [1, 2, 3, 20].
На користь цього підходу свідчить і той факт, що у відповідності з Законом України «Про державні цільові
програми» [7] та Порядком розроблення та виконання державних цільових програм, що затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №106 [11], ДЦПРОВТ містить лише щорічний розподіл фінансових ресурсів щодо кожного її заходу і в цілому:
(2)
де:
- індекс заходу ДЦПРОВТ;
- кінцева множина заходів ДЦПРОВТ
(3)
- потужність множини P;
- запланована вартість робіт, що здійснюються в межах усієї ДЦПРОВТ (присутня в додатку 2 до
Програми);
- запланована вартість робіт, що здійснюються в межах p-ого заходу ДЦПРОВТ (присутня в додатку 2
до Програми).
(4)
де:
G - поточний рік реалізації ДЦПРОВТ;
- кінцева підмножина, яка міститься у кінцевій множині P і охоплює заходи ДЦПРОВТ, що реалізуються
у G-ому році;
(5)
- потужність підмножини

;

- запланована вартість робіт, що здійснюються в межах усієї ДЦПРОВТ у G-ому році (присутня в
додатку 2 до Програми);
- запланована вартість робіт, що здійснюються в межах p-ого заходу ДЦПРОВТ у поточному році G
(присутня в додатку 2 до Програми).
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(6)
де:
- початковий рік реалізації ДЦПРОВТ;
- завершальний рік реалізації ДЦПРОВТ.
Намір реалізувати якийсь p-ий захід ДЦПРОВТ протягом кількох років означає наявність у ній відповідного
фінансування
(рис. 2),
- заплановане фінансування робіт, що здійснюються в межах p-ого заходу, у кожному
і до завершального
.
році його реалізації від початкового


ȼɢɡɧɚɱɟɧɨȾɟɪɠɚɜɧɨɸɰɿɥɶɨɜɨɸɩɪɨɝɪɚɦɨɸɪɨɡɜɢɬɤɭɨɡɛɪɨɽɧɧɹɬɚɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɢ
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ȼɿɞɫɭɬɧɽɭȾɟɪɠɚɜɧɿɣɰɿɥɶɨɜɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿɪɨɡɜɢɬɤɭɨɡɛɪɨɽɧɧɹɬɚɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɢ


ɊɢɫɈɫɧɨɜɧɿɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀɰɿɥɶɨɜɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɨɡɛɪɨɽɧɧɹɬɚɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɢ
ɩɪɢ


При цьому:
значення

є відомими і



;
(7)

Якщо якийсь p-ий захід ДЦПРОВТ реалізується протягом тільки одного року, то тоді:
;
(рис. 3).
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ȼɿɞɫɭɬɧɽɭȾɟɪɠɚɜɧɿɣɰɿɥɶɨɜɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿɪɨɡɜɢɬɤɭɨɡɛɪɨɽɧɧɹɬɚɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɢ



ɊɢɫɈɫɧɨɜɧɿɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀɰɿɥɶɨɜɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɨɡɛɪɨɽɧɧɹɬɚɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɢ
ɩɪɢ




ДЦПРОВТ не містить інформації про щомісячний або щоквартальний розподіл фінансових ресурсів всередині
кожного календарного року, що унеможливлює оптимальне управління її реалізацією в режимі реального часу.
З метою створення відповідного оптимізаційного потенціалу доцільно поширити заплановане фінансування
p-ого заходу у G-ому році не на весь календарний рік, а тільки на той часовий інтервал, коли ці роботи фактично
виконуються.
Для випадку, коли
(рис. 2):

(9)

(10)

де:

-

тривалість часового інтервалу реалізації p-ого заходу в днях;
порядковий номер дня у календарному місяці, в якому розпочато реалізацію p-ого заходу;

-

тривалість календарного місяця початку реалізації p-ого заходу в днях;

порядковий номер дня у календарному місяці, в якому завершено реалізацію p-ого заходу;
порядковий номер початкового місяця реалізації p-ого заходу;
порядковий номер завершального місяця реалізації p-ого заходу;
порядковий номер початкового року реалізації p-ого заходу;
порядковий номер завершального року реалізації p-ого заходу;
тривалість поточного календарного місяця в днях;

тривалість поточного календарного року в днях;
тривалість календарного року початку реалізації p-ого заходу в днях.
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Ɉɛɫɹɝɢɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ

ɑɚɫɨɜɢɣɿɧɬɟɪɜɚɥ
ɹɤɨɦɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɨɛɫɹɝɢɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
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Для випадку, коли

(рис. 3):
(11)

(12)
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ɑɚɫɨɜɢɣɿɧɬɟɪɜɚɥ
ɹɤɨɦɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɨɛɫɹɝɢɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
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ܨ 

ெೄ

ܶெೄ െ ܦௌ  ͳ  ܦ   ܶெ െ  ܶெ 


ெୀଵ



ெୀଵ

Така постановка питання дозволяє сформувати оптимальний графік надання фінансування і побудувати оптимальну хронологію подій в межах кожного календарного року.
Для розрахунку невизначених параметрів ДЦПРОВТ відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №120 [10], інших законодавчих та нормативних актів [5, 6, 13, 18] (з деякими удосконаленнями, проведеними нами) запропонована універсальна структура повного життєвого циклу зразка озброєння
та військової техніки, яка умовно розділена на окремі послідовні стадії й етапи.
В межах зазначеної структури для кожного p-ого заходу ДЦПРОВТ:

(13)
де:
- індекс стадії життєвого циклу зразка озброєння та військової техніки;
- кінцева множина стадій життєвого циклу зразка озброєння та військової техніки;
;

(14)

- потужність множини I;
- індекс етапу окремої стадії життєвого циклу зразка озброєння та військової техніки;
- кінцева множина етапів окремої стадії життєвого циклу зразка озброєння та військової техніки;
;

(15)

потужність множини J;
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- тривалість робіт на j-ому етапі i-ої стадії повного життєвого циклу зразка озброєння та військової техніки
в межах p-ого заходу ДЦПРОВТ.
(16)
- вартість робіт на j-ому етапі i-ої стадії повного життєвого циклу зразка озброєння або військової техніки
в межах p-ого заходу ДЦПРОВТ.
Забезпечення безперервності виконання p-ого заходу ДЦПРОВТ можливо при наявності наступних умов (рис.
4 для
, рис. 5 для
):
1) забезпечення хронологічної послідовності та безперервності робіт, коли:
усі заплановані роботи p-ого заходу від їх початку і до повного завершення здійснюються без будь-яких перерв;
роботи, що виконувалися у останньому місяці G-ого календарного року без перерви продовжуються у першому
місяці (G+1)-ого календарного року (для
);
роботи, що відносяться до кожної i-ої стадії життєвого циклу, мають своє продовження у вигляді робіт наступної (i+1)-ої стадії (для
);
роботи, що відносяться до кожного j-ого етапу окремої стадії життєвого циклу, мають своє продовження у ви);
гляді робіт наступного (j+1)-ого етапу (для
2) забезпечення ресурсної безперервності робіт, коли:
на початок кожного календарного року Державний бюджет України прийнято і державне оборонне замовлення
сформовано та затверджено;
в будь-який момент часу виконання p-ого заходу, усі заплановані роботи повинні бути профінансовані;
фінансування робіт в межах p-ого заходу, що виконувалися у останньому місяці G-ого календарного року, повинно бути без перерви продовжено у першому місяці (G+1)-ого календарного року (для
);
фінансування робіт в межах p-ого заходу, що відносяться до кожної i-ої стадії життєвого циклу, повинно бути
без перерви продовжено на наступній (i+1)-ій стадії (для
);
фінансування робіт в межах p-ого заходу, що відносяться до кожного j-ого етапу окремої стадії життєвого циклу, повинно бути без перерви продовжено на наступному (j+1)-ому етапі (для
).
визначається замовником на підставі наступних джерел:
Величина
результати маркетингових досліджень, які постійно оновляються;
статистична інформація за підсумками аналогічних робіт, здійснених у попередні роки в межах ДЦПРОВТ та
державного оборонного замовлення;
норми та нормативи, що містяться у чинній вітчизняній нормативно-правовій базі [4-6, 8-10, 12-17, 19];
закордоні джерела тощо.
Розрахунок величин
дозволяє вирішити наступні завдання:
1) сформувати послідовний ланцюжок конкретних робіт, що підлягають фінансуванню та виконанню у межах
p-ого заходу у вигляді сукупності:
окремих стадій, через які проходить зразок озброєння та військової техніки на протязі реалізації зазначеного
заходу у відповідності з універсальною структурою його повного життєвого циклу;
відповідних етапів всередині кожної окремої стадії;
Довідково.
Якщо в процесі реалізації p–ого заходу виріб, що створюється, виготовляється, ремонтується або утилізується, не проходить якісь стадії та етапи повного життєвого циклу, то для них:
(19)
;
(20)
.
2) розподілити стадії та етапи повного життєвого циклу зразка озброєння та військової техніки, що мають місце
при реалізації p-ого заходу, між роками, в яких ДЦПРОВТ передбачено його фінансування;
де

(21)
де:
G

-

поточний рік фінансування та виконання –ого заходу ДЦПРОВТ;
кінцева підмножина, яка міститься у кінцевій множині I й охоплює стадії життєвого циклу зразка
озброєння та військової техніки, що мають місце у G-ому році;
(22)
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потужність підмножини

;

кінцева підмножина, яка міститься у кінцевій множині J й охоплює етапи окремої стадії життєвого
циклу зразка озброєння та військової техніки, що мають місце у G-ому році;
(23)
;

-

потужність підмножини
.
вартість робіт j-ого етапу i-ої стадії повного життєвого циклу зразка озброєння або військової техніки,
що здійснюються у G-ому році в межах p-ого заходу.

(24)
де:
-

початковий рік реалізації p-ого заходу;

-

завершальний рік реалізації p-ого заходу.

(25)
де:
-

де

тривалість робіт j-ого етапу i-ої стадії повного життєвого циклу зразка озброєння або військової
техніки, що здійснюються у G-ому році в межах p-ого заходу.

(26)
3) виходячи з вище наведених умов забезпечення безперервності виконання p-ого заходу, визначити точні дати:
початку робіт за зазначеним заходом у першому
році, їх проведення в
роках та закінчення в завершальному
році, якщо
;
початку робіт за цим заходом у
році та їх завершення в тому ж році, якщо
;
початку та завершення робіт на кожному j-ому етапі кожної окремої i-ої стадії життєвого циклу зразка озброєння та військової техніки, якщо
або
;
2) виходячи з умов забезпечення безперервності виконання p-ого заходу ДЦПРОВТ, а також визначених дат
початку та завершення робіт на кожному його етапі, розробити уточний щомісячний графік фінансування (рис. 6).
Для кожного поточного року G реалізації ДЦПРОВТ стосовно будь-якого її p-ого заходу:
(27)
-

фінансування p-ого заходу у M-ому місяці G-ого року.
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Для місяця, який не збігається з початком робіт чергового j-ого етапу окремої i-ої стадії життєвого циклу,
.
У кожному місяці поточного року G в межах усієї ДЦПРОВТ:

(28)
-

де

обсяги фінансування усієї ДЦПРОВТ в M–ому місяці G–ого року.

У кожному поточному році G в межах усієї ДЦПРОВТ:

(29)
За весь період реалізації ДЦПРОВТ:

(30)

Якщо припустити, що державна цільова програма розвитку озброєння та військової техніки в момент затвердження є збалансованою і надання фінансових ресурсів для виконання усієї сукупності запланованих заходів відбувається згідно зазначеного графіка, то тоді процес управління реалізацією ДЦПРОВТ зводиться до скрупульозного
контролю замовником ходу робіт на кожному етапі відповідних стадій повного життєвого циклу зразків озброєння
та військової техніки, які є предметом програми. Ці процедури вже достатньо добре відпрацьовані у системі Міністерства оборони України та в інших військових формуваннях.
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Довідково.
Під збалансованістю цільової програми в даному випадку розуміється дотримання наступних умов:
достатність та відповідність запланованих програмою заходів цілям, які передбачається досягти в результаті її виконання;
забезпеченість зазначених заходів фінансовими, часовими та іншими ресурсами, потрібними для їх реалізації;
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наявність об’єктивних «індикаторів успіху», які здатні з відповідним ступенем достовірності засвідчити досягнення встановлених цілей.
Але, якщо цей графік порушиться або взагалі фінансування ДЦПРОВТ буде здійснюватися в менших обсягах в порівнянні із запланованими, то тоді у замовника в будь-який момент часу, коли такі відхилення виникнуть,
з’являється необхідність у виробленні й прийнятті управлінських рішень, спрямованих на досягнення нової збалансованості програми в умовах, що змінилися.
Забезпечення збалансованості ДЦПРОВТ в кожен момент часу періоду її реалізації вимагатиме вирішення
оптимізаційної задачі розподілу ресурсів, що зумовлює саме такий напрям наших подальших досліджень.
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