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В статті розглянуто принципи визначення потреб в підготовці офіцерських кадрів для поповнення некомплекту у внутрішніх військах МВС України існуючої методики. Визначено цілі моделювання та вимоги
до показників методики оцінювання потреб, обґрунтовано показники ефективності та критерій ефективності штабної методики оцінювання потреб, намічено шляхи вирішення задач моделювання.
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Âñòóï
Постановка проблеми. Складність прогнозу
некомплекту офіцерських кадрів в лінійних частинах та підрозділах внутрішніх військ МВС України
на визначений момент часу полягає в тому, що момент часу звільнення офіцерів – це випадкова безперервна величина, яка залежить від факторів та параметрів, що впливають на процес звільнення.
Такий прогноз необхідний для визначення потреби в підготовці офіцерських кадрів для поповнення некомплекту. Врахування малої кількості значущих факторів призводить до значних відмінностей між кількістю підготовлених офіцерів та величиною некомплекту офіцерських кадрів [3, 6, 7].
Для поповнення некомплекту офіцерських кадрів, який виникає під час звільнення офіцерів за різних причин, треба вміти прогнозувати величину
цього некомплекту. Під час прогнозування необхідно враховувати найбільш суттєві фактори та параметри, які впливають на потребу в офіцерських кадрах на визначений момент часу, ступінь впливу та
закономірність врахування цих факторів.
Склад та можливий взаємозв’язок найбільш
суттєвих факторів та параметрів, що визначають
процеси підготовки та працевлаштування офіцерських кадрів, не визначені.
Значущим фактором в оцінюванні потреб в підготовці офіцерських кадрів для поповнення некомплекту в лінійних частинах та підрозділах внутрішніх
військ МВС України є необхідність служби офіцера
з ненормованим робочим днем. Це пояснюється наявністю раптово виникаючих завдань. Але ступінь
впливу та спосіб врахування для цього фактора не
визначені.
У відповідності з [4] встановлений граничний
вік перебування на військовій службі. Цей фактор
безпосередньо впливає на оцінювання потреб в підготовці офіцерських кадрів для поповнення некомплекту в лінійних частинах та підрозділах внутрішніх
військ МВС України.
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Задача полягає у визначенні вимог до показників оцінювання потреб в підготовці офіцерських кадрів для поповнення некомплекту в лінійних частинах
та підрозділах внутрішніх військ МВС України.
Аналіз останніх досягнень та публікацій. На
теперішній час у внутрішніх військах існує методика [5], за допомогою якої можливе прогнозування
стану укомплектованості офіцерських посад через
визначений проміжок часу. Але в цій методиці враховуються тільки деякі суттєві фактори та параметри, такі як: кількість вакантних офіцерських посад,
інтенсивність звільнення офіцерів і т.д. [3].
Існуюча методика [5] заснована на розрахунку
можливої кількості звільнених офіцерів, яка розраховується як середнє значення кількості звільнених
офіцерів за попередні роки. При використанні такого підходу не враховується ступінь впливу кожного
з значущих факторів на кількість звільнених офіцерів. Це ставить під сумнів придатність розрахованих
показників. На основі результатів проведеного аналізу [6, 7] за час використання методики [5] можна
зробити наступні висновки:
– кількість підготовлених офіцерських кадрів
менше кількості звільнених офіцерів;
– потреба в офіцерських кадрах значно перевищує кількість офіцерів, що проходять підготовку.
В методиках, що використовуються для розрахунку потреб в персоналі [2] враховується множина
факторів та параметрів, таких як працеємність виробничої програми, робочий час спеціаліста згідно
трудового договору та ін. Але не враховані такі значущі фактори, як звільнення за станом здоров’я,
переведенні до інших структур зі зміною спеціальності, звільнення за вироком суду тощо. В методиках [2] враховані фактори, не притаманні внутрішнім військам (об’єм виготовленої продукції, нормований робочий день). Застосування методик [2] у
випадку прогнозування потреб в офіцерських кадрах
для поповнення некомплекту може призвести до
отримання невірних результатів. Причиною може
бути нехтування значущими факторами та парамет© В.П. Городнов, Г.О. Радіонов
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рами, які суттєво впливають на показники методики
(кількість відрахованих під час підготовки у ВВНЗ,
кількість скорочених посад у ході проведення організаційно-штатних заходів та інші).
Актуальність розробки вимог до показників
методики оцінювання потреб в підготовці офіцерських кадрів для поповнення некомплекту в лінійних
частинах та підрозділах внутрішніх військ МВС
України полягає у:
– забезпеченні відповідності показників цілям
та завданням оцінювання потреб;
– забезпеченні зручності розрахунку та використання показників;
– забезпеченні чутливості показників до змін
значущих факторів, що впливають на оцінювання
потреб;
– забезпеченні зрозумілого фізичного змісту
показників методики оцінювання потреб в підготовці офіцерських кадрів.

Метою статті є визначення вимого до показників штабної методики оцінювання потреб в підготовці офіцерських кадрів, до складу та до можливого взаємного зв’язку найбільш суттєвих факторів та
параметрів, що визначають процеси підготовки та
працевлаштування офіцерських кадрів внутрішніх
військ МВС України.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó
Реальний процес формування вакантних посад
розвивається у часі у зв’язку зі звільненням офіцерів з
внутрішніх військ. Звільнення офіцерів може відбуватись у заздалегідь невідомі моменти часу, як правило, поодиноко, у виключних випадках групами з
заздалегідь невідомою кількістю офіцерів у групі.
Причина звільнення заздалегідь невідома. Для поповнення некомплекту щорічно підготовлюється деяка заздалегідь невідома кількість офіцерів. Час, що
витрачається на підготовку, є відомою величиною.
Таблиця 1

Шкала значущих факторів та параметрів, які впливають
на моделювання оцінювання потреб у підготовці офіцерських кадрів
№

Найменування факторів та параметрів,
які враховуються в моделях

Наявність вакантних посад
Кількість звільнених офіцерів
Причини звільнення
Загальна укомплектованість військ
Термін підготовки офіцера
Кількість навчальних місць у ВВНЗ
Кількість офіцерів, переведених з інших структур
Кількість відрахованих за час навчання
Кількість підготовлених кадрів за попередні роки
Чисельність особового складу, що проходить підготовку
Службове навантаження офіцерів
Перспективи скорочення або введення нових посад
Принцип комплектування військ
Штатно-посадова структура військ
Термін служби офіцера
Завдання, які виконуються внутрішніми військами
Забезпеченість офіцерів
Вартість підготовки
Укомплектованість навчального закладу професорськовикладацьким складом
20. Термін укладання першого контракту
21. Інші фактори та параметри
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

*
Вага (ai ) Спосіб врахування факторів
та параметрів в моделях
фактора,
Існуючі
параметра Розробляєма
0,072464
Н
Ф
0,072464
Н
Н
0,072464
Ф
К
0,072464
Н
Н
0,065217
Н
П
0,065217
Ф
П
0,057971
Н
Н
0,057971
Н
Н
0,057971
Н
Н
0,057971
Н
Н
0,050725
Ф
–
0,050725
П
К
0,036232
Ф
–
0,036232
Ф
П
0,036232
П
–
0,036232
Ф
–
0,028986
К
–
0,021739
К
–

0,021739

П

–

0,014493
0,014493

П
К

–
К

* Примітка. Способи врахування факторів та параметрів позначені: Н – безпосередній облік, П – просте узагальнення, Ф – функціональне узагальнення, К – непрямий облік. (Способи врахування факторів та параметрів згідно [1])

Більшість відмічених параметрів випадкові, що
потребує використання методів та моделей теорії ймовірностей. Метою моделювання визначимо оцінку
потреб в підготовці офіцерських кадрів для поповнення некомплекту у внутрішніх військах МВС Украйни.
Враховуючи цілі моделювання показник ефективності повинен відповідати таким вимогам:
1) вказувати найбільш ймовірне число вакант-

них посад на прогнозує мий момент часу у відносних одиницях та абсолютних величинах згідно військово-облікових спеціальностей;
2) вказувати кількість офіцерських кадрів;
3) змінювати своє значення при зміні будького з значущих факторів;
4) використовуватись у відділ комплектування
та кадрової роботи.
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Таблиця 2

Взаємозв’язок шуканих параметрів з вихідними даними
Шукані
параметри

Загальна укомплектованість військ

Термін підготовки офіцера

Кількість навчальних місць у ВВНЗ

Кількість офіцерів, переведених з інших структур

Кількість відрахованих за час підготовки

Кількість підготовлених кадрів за попередні роки

Чисельність особового складу, який проходить підготовку

Службове навантаження офіцерів

Перспективи скорочення або введення нових посад

Принципи комплектування військ

Штатно-посадова структура військ

Термін служби офіцера

Завдання, які виконуються внутрішніми військами

Забезпеченість офіцерів

Кількість офіцерів, яку необхідно підготоувати

Розподіл офіцерів згідно військово-облікових спеціальностей

Об’єм набору курсантів у ВВНЗ

+

+

+

+

+

+

–

+

–

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

–

–

+

+

+

+

–

–

–

–

+

–

+

+

+

+

-

+

–

–

–

–

+

–

+

+

–

+

+

+

–

+

+

+

–

+

–

–

–

–

–

+

+

–

+

–

–

Вартість підготовки
Укомплектованість навчального закладу професорськовикладацьким складом
Термін укладання першого контракту

Причини звільнення

Кількість
офіцерськи
х кадрів,
яку
необхідно
+
підготувати
на деякий
визначений
момент
часу
Розподіл
кількості
офіцерськи
х кадрів
згідно
+
військовооблікових
спеціальнос
тей
Об’єм
набору
курсантів у
ВВНЗ з
+
урахуванням втрат
за час навчання

Кількість звільнених офіцерів

Наявність вакантних посад

Вихідні дані

Примітка. Спосіб позначення взаємозв’язку: "+" – є взаємозв’язок, "–" – немає взаємозв’язку.

Кожне звільнення посади з будь-якої причини
відбувається у заздалегідь невідомий (тому – випадковий) момент часу. При цьому може змінитись загальна кількість вакантних посад або тільки якісний
показник вакантної посади (наприклад, підвищення
у посаді у межах внутрішніх військ).
Враховуючи перераховані вимоги показниками
ефективності можуть бути:
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· кількість офіцерських кадрів, яку необхідно
підготувати згідно посад та військово-облікових
спеціальностей;
· об’єм набору курсантів у ВВНЗ з урахуванням втрат за час навчання.
Критерієм ефективності може бути ступінь наближення кількості підготовлених офіцерів до кількості вакантних посад на момент закінчення підго-

Кібернетика та системний аналіз
товки (в ідеальному випадку це відношення дорівнює одиниці).
Враховуючи наявність випадкових факторів та
параметрів, які впливають на звільнення офіцерів,
шуканими показниками можуть бути:
а) вектор математичних сподівань кількості
офіцерських кадрів, яку необхідно підготувати на
деякий визначений момент часу в цілому та згідно
посад та військово-облікових спеціальностей;
б) вектор дисперсій кількості офіцерських кадрів, яку необхідно підготувати на деякий визначений момент часу в цілому та згідно посад та військово-облікових спеціальностей;
в) вектор довірчих ймовірностей та довірчих інтервалів кількості офіцерських кадрів, яку необхідно підготувати на деякий визначений момент часу в
цілому та згідно посад та військово-облікових спеціальностей;
г) вектор об’єму набору курсантів у ВВНЗ з
урахуванням втрат за час навчання.
На основі проведеного аналізу літератури визначено значущі фактори та параметри, які впливають на моделювання оцінювання потреб в підготовці офіцерських кадрів, сформована шкала значущих
факторів та параметрів, яка подана в табл. 1.
Взаємозв’язок шуканих факторів та параметрів
з вихідними даними наведено у табл. 2.
Вихідні дані для розробки та використання методики необхідно отримувати у відділах комплектування
та кадрової роботи головного управління внутрішніх
військ МВС України та у вищих військових навчальних закладах (Академія внутрішніх військ МВС України та факультет внутрішніх військ Київського національного університету внутрішніх справ).
Необхідність розроблення такої методики полягає у:
– додатковому врахуванні таких значущих факторів та параметрів, як кількість скорочених посад у
ході проведення організаційно-штатних заходів,

кількість вакантних посад на момент початку прогнозування, підвищення точності прогнозу потреб в
підготовці офіцерських кадрів для внутрішніх військ
МВС України до значення, достатнього для поповнення некомплекту офіцерських кадрів внутрішніх
військ при заданому показнику укомплектованості.

Âèñíîâîê
В статті розроблені вимоги до показників штабної методики оцінювання потреб в підготовці офіцерських кадрів для поповнення некомплекту в лінійних частинах та підрозділах внутрішніх військ
МВС України, визначено показники ефективності
методики для подальшого моделювання.
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ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÌ ØÒÀÁÍÎÉ ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÎÖÅÍÈÂÀÍÈß ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÅÉ Â ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ
ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÕ ÊÀÄÐÎÂ ÄËß ÏÎÏÎËÍÅÍÈß ÍÅÊÎÌÏËÅÊÒÀ Â ËÈÍÅÉÍÛÕ ×ÀÑÒßÕ
È ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈßÕ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÂÎÉÑÊ ÌÂÄ ÓÊÐÀÈÍÛ
В.П. Городнов, Г.А. Радионов
В статье рассмотрены принципы определения потребностей в подготовке офицерских кадров для пополнения некомплекта во внутренних войсках МВД Украины существующей методики. Определены цели моделирования и требования к показателям методики оценивания потребностей, обоснованы показатели эффективности и критерии эффективности штабной методики оценивания потребностей, определены пути решения задач моделирования.
Ключевые слова: пополнение некомплекта, офицерские кадры.
REQUIREMENTS OF AIR FORCE EVALUATION METHODOLOGY NEED FOR TRAINING OFFICERS
TO REPLENISH DEFICIENCY IN LINEAR UNITS AND ELEMENTS
OF INTERIOR MINISTRY TROOPS UKRAINE
V.P. Gorodnov, G.A. Radyonov
In the article the principles for determining the need for training officers for the replenishment of deficiency in the internal
troops of MIA of Ukraine of the existing methodology. Goals of modeling and requirements to the needs assessment methodology, grounded performance criteria and performance of staff needs assessment methodology, outlines ways to address the problems of modeling.
Keywords: reinforcement of the deficiency, officer material.
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