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У роботі розглянута методика обґрунтування вартості життєвого циклу 

носіїв спроможностей з урахуванням принципів та стандартів НАТО. 
Актуальною задачею такої методики містить опис з розрахунку вартості 
повного життєвого циклу спроможностей. Її використання має ґрунтуватися  
на детальному аналізі та врахуванні особливостей функціонування  
та утримання кожної базової складової спроможності (доктринальна база, 
організація, підготовка, ресурсне забезпечення, управління та освіта, персонал, 
військова інфраструктура, сумісність). 

Перелік основних спроможностей (оперативних, бойових, спеціальних), 
опис їх характеристик та вимог до них формується для використання у ході 
оборонного та оперативного планування (планування застосування), 
планування підготовки військ та проведення навчань, розвитку військової 
науки та технологій, озброєння та військової техніки, а також для програм 
державних закупівель та постачання. 

До основних типів носіїв спроможностей передбачається відносити: 
– з’єднання, військові частини (військові організаційні структури)  

і підрозділи військових частин; 
– органи управління – Генеральний штаб, Об’єднаний оперативний штаб, 

командування видів Збройних Сил, Сил спеціальних операцій, 
Високомобільних десантних військ, управління оперативних, повітряних, 
морських командувань, інші органи військового управління оперативно-
тактичного рівня;  

– окремі засоби – літаки, вертольоти, безпілотні авіаційні комплекси, 
кораблі, судна, ракетні комплекси та комплекси протиповітряної оборони, 
танки, самохідні артилерійські установки, бойові машини  
піхоти, бронетранспортери; 

– системи – автоматизованого управління військами (силами), обміну 
даними розвідки та обстановки, оповіщення, менеджменту оборонних ресурсів, 
захисту інформації тощо, що включають відповідне обладнання  
та програмне забезпечення. 

Таким чином, до процесів розрахунку вартості повного життєвого циклу 
спроможностей необхідно залучати проектні команди, у складі яких мають 
бути проектні менеджери, аналітики та експерти з питань системи управління 
розвитком спроможностей, оборонного планування, державних закупівель, 
а також фахівці з обрахування вартості відповідних носіїв спроможностей. 

Для обґрунтування вартості життєвого циклу спроможностей 
використовуються існуючі національні стандарти, методи та керівництва, 
міжнародні практики, описані відповідними стандартами і публікаціями HATO 
та держав-членів HATO. 
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