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Aim
• To provide background information;

• To inform about purpose, approaches 
and process;



Ціль
• Надати загальну інформацію;

• Поінформувати про мету, підходи і 
процес; 



Background

• Defence Planning is a very complex 
area;

• It faces a lot of difficulties which are 
consequences of uncertainties and 
contingencies of the future;

• Defence Planning is an interdisciplinary 
process;



База

• Оборонне планування – дуже 
складна і комплексна сфера; 

• Виникає значна кількість проблем, 
які є наслідком невизначеності та 
непередбачуваності майбутнього;

• Оборонне планування – це 
міждисциплінарний процес;



Definition

“A process that investigates possible 
future operating environments and 
develops a force structure development 
plan (SDP) to best adapt the defence 
organization to those environments 
given a host of constraints – including 
financial ones”. 

NATO SAS-025 publication, Handbook on 
Long Term Defence Planning



Визначення

«Процес, який досліджує можливі 
майбутні середовища проведення 
операцій та розробляє План розвитку 
структури збройних сил, для того щоб 
найкращим чином адаптувати 
оборонну організацію до таких 
середовищ, зважаючи на наявність 
низки обмежень, у т.ч. фінансових». 

Публікація NATO SAS-025, Посібник з 
довгострокового оборонного 
планування



Purpose

• to (re)consider the mission of the 
Defence and to establish realistic long-
term goals and objectives consistent 
with that mission, as well as to define 
strategies for their fulfilment;

• will promote desirable development of 
the Defence and to avoid unwanted 
effects;

• enables careful consideration of 
defence capabilities that leads to 
priority-based resource allocation and 
other decisions. 



Мета

• Розглянути/переглянути місію 
оборони та встановити реалістичні 
довгострокові цілі та завдання, що 
відповідають визначеній місії; також, 
визначити стратегії для їх виконання; 

• сприятиме прийнятному розвитку 
оборони для уникнення небажаних 
наслідків; 

• дозволяє ретельно розглянути 
можливості оборони, як наслідок –
розподіл ресурсів відповідно до 
пріоритетів та прийняття інших 
рішень. 



Approaches

• Resource-constrained Planning; 

• Incremental Planning;

• Scenario-based planning;

• Threat-based planning; 

• Capability-based planning. 



Підходи

• Планування в умовах обмежених 
ресурсів; 

• Поступове планування; 

• Планування за сценаріями; 

• Планування за загрозами; 

• Планування на основа 
спроможностей. 



Process 1

• Development of Defence is ideally an 
ongoing, evolutionary process, led by 
strategic guidance, pushed by 
technology advances, constrained by 
economics and politics, and to some 
extent, pulled by users’ perceptions of 
the requirements.

• The aim is to maintain the necessary 
defence capability in an era of reducing 
public spending and increasing 
demands for efficiency, accountability 
and transparency in acquisition 
processes.



Процес 1

• В ідеалі, розвиток оборони – це
тривалий, еволюційний процес, що
провадиться стратегічним
керівництвом, просувається завдяки
технологічному прогресу, 
обмежується економікою та 
політикою, і певною мірою задежить
від уявлень та вимог користувачів. 

• Метою є підтримка необхідної 
обороноздатності в час скорочення 
державних витрат та підвищення 
вимог до ефективності, підзвітності 
та прозорості процесів закупівель.



Process 2

• 1. Political Guidance Analysis

• 2. Environmental Assessment

• 3. Mission Analysis

• 4. Planning Situations Development

• 5. Capability Requirements 
Determination

• 6. Capability Assessment

• 7. Options Development

• 8. Solution Selection



Процес 2

• 1. Аналіз політичного спрямування  

• 2. Екологічна оцінка

• 3. Аналіз місії

• 4. Планування розвитку ситуацій

• 5. Визначення вимог до 
спромжностей

• 6. Оцінка спроможностей

• 7. Розробка варіантів 

• 8. Вибір рішень 



Process 3

This model is recommended because it 
satisfies the following important criteria:

• It is top-down;

• It gives a clear audit trail;

• It facilitates quantitative analysis;

• It has clearly identifiable sub-processes 
with defined in- and outputs;

• It has been tested and demonstrated.



Процес 3

Ця модель є рекомендовано, оскільки 
вона задовольняє таким важливим 
критеріям:

• Вона йде згори донизу; 

• Дозволяє провести чіткий аудит; 

• Полегшує якісний аналіз; 

• Має чітко визначені підпроцеси з 
вхідними та вихідними даними; 

• ЇЇ було випробувано і 
продемонстровано. 







Summary

• The modern Defence needs appropriate 
long-term planning. 

• Long term defence planning is a very 
complex and iterative process of defining 
long-term defence objectives and a 
strategy for their fulfilment. 

• The general purpose of LTDP is to 
(re)consider the mission of the Defence
and to establish realistic long-term goals 
and objectives consistent with that 
mission.

• Long term defence planning is never just a 
technical procedure. It is also a highly 
political process that needs to be discussed 
in political terms. 



Висновки

• Сучасна оборона потребує 
відповідного довгострокового 
планування.

• Довгострокове оборонне планування 
– це дуже складний і повторюваний 
процес визначення довгострокових 
оборонних цілей та стратегії їх 
виконання.

• Загальна мета ДОП полягає в 
розгляді/перегляді місії оборони та 
визначенні реалістичних 
довгострокові цілей та завдань, 
відповідно до цієї місії.

• Довгострокове оборонне планування 
не є лише технічною процедурою. Це 
також дуже політичний процес, який 
потребує обговорення в політичному 
контексті.


