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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СИЛ И СРЕДСТВ РАЗВЕДКИ ВОЗДУШНОГО ПРОТИВНИКА
В.Ф. Курдюк, О.С. Заболотский
Статья посвящена аналитической модели оценки эффективности боевого применения сил и средств разведки
воздушного противника. Предложенная математическая постановка решения задачи многокритериальной идентификации в классе полиномиальных моделей. Параметры рассчитываются при помощи метода наименьших квадратов в
минимаксной постановке задачи.
Ключевые слова: разведка воздушного противника, функциональная стойкость, боевое применение, математическая аналитическая модель.
ANALYTICAL MODEL OF THE ESTIMATION TO EFFICIENCY OF THE COMBAT
USING OF POWER AND FACILITIES OF THE EXPLORING THE AIR ENEMY
V.F. Kurdyuk, O.S. Zabolotsky
The Article is dedicated to analytical model of the estimation to efficiency of the combat using of power and facilities of the
exploring the air enemy.. It Is Offered mathematical stating the decision of the problem multi-criterial to identifications in class
of the polynomial models. Parameters pay at method least square in minimum statement of the problem.
Keywords: exploring the air enemy, functional stability, combat using, mathematical analytical model.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ (ОРГАНІВ)
КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ОСОБОВИМ СКЛАДОМ
У статті запропонована методика оцінки ефективності функціонування систем (органів) комплектування Збройних Сил України особовим складом.
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Вступ
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Сучасні потреби Збройних Сил (ЗС) України в особовому складі, необхідність підвищення мотивації військової служби в суспільстві, задекларований перехід
ЗС України до стандартів передових країн Європи,
вимагають удосконалення існуючої системи комплектування (СК) ЗС України. Стан функціонування СК
ЗС України, який існує сьогодні, не задовольняє сучасним вимогам до неї [1 – 3]. Аналіз існуючого порядку оцінювання ефективності функціонування систем та органів комплектування ЗС України особовим
складом протягом 2007-2014 років показав, що ви14

значені для оцінювання показники лише статистично
відображають інформацію про результати виконання
окремих заходів комплектування (кадрового забезпечення) ЗС України і не надають можливості прозоро
оцінити ефективність функціонування як окремих
органів комплектування особовим складом так і системи комплектування ЗС України в цілому.
Основними проблемними питаннями, які потребують негайного вирішення в процесі удосконалення СК ЗС України є [2]:
невідповідність кадрового потенціалу держави
сучасним потребам ЗС України;
неспроможність існуючої структури СК ЗС
України забезпечити створення (нарощування) не-
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Розвиток та застосування Повітряних Сил, удосконалення їх системи управління
обхідного кадрового потенціалу ЗС України у визначені строки;
недосконалість існуючого методичного підходу
щодо оцінювання ефективності функціонування
систем (органів) комплектування ЗС України;
необґрунтованість управлінських рішень щодо
зміни структури систем (органів) комплектування ЗС
України або вибору різних перспективних їх варіантів.
Результати аналізу існуючих підходів до оцінювання ефективності функціонування систем (органів) комплектування ЗС України свідчать, що вони не носять послідовного характеру, однобічно
розкривають результати виконання окремих заходів
комплектування ЗС України. Відсутність єдиного
методичного підходу до оцінювання ефективності
СК ЗС України, як єдиного цілого, ускладнює завдання щодо удосконалення існуючої структури СК
та вибору раціонального варіанту цієї структури.
Необхідність розроблення методики оцінювання ефективності функціонування систем (органів)
комплектування ЗС України та розроблення, на основі отриманої оцінки, обґрунтованих рекомендацій
щодо вибору раціональної структури цих систем
(органів) з урахуванням перспектив розвитку ЗС
України визначає актуальність цієї статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених проблемам підвищення ефективності функціонування систем (органів) комплектування особовим
складом [1 – 7], оцінюванню ефективності роботи кадрових органів та СК взагалі показують, що ці проблеми
активно досліджуються. Особливої уваги вони набувають сьогодні, коли країна переходить від тенденцій скорочування ЗС України до нарощування кадрових та
бойових потенціалів військових формувань з метою
підвищення рівня обороноздатності. Стан в якому перебувають ЗС України не задовольняє вимогам сьогодення, тобто умовам їх функціонування в стані підвищеної
бойової готовності. Однією із головних причин такого
стану є неефективне реформування протягом останніх
років систем (органів) комплектування ЗС України, що
вже призвела до невідповідності кадрового потенціалу
ЗС України сучасним вимогам. Існуючи підходи щодо
оцінювання роботи систем (органів) комплектування ЗС
України не дозволяють отримати повністю об’єктивну
оцінку їх функціонування, а тим більше не дозволяють
оцінити різні варіанти пропозицій щодо удосконалення
систем (органів) комплектування ЗС України, та прийняти рішення щодо вибору раціонального на перспективу
із врахуванням економічних можливостей держави.
Тому визначення підходу щодо формування можливостей оцінювання ефективності роботи систем (органів)
комплектування ЗС України є своєчасним та актуальним завданням.
Зважаючи на зазначене, мета статті полягає у
визначенні методики оцінювання ефективності функціонування систем (органів) комплектування особовим складом.

Виклад основного матеріалу
Загальна схема запропонованого методичного
підходу до оцінювання ефективності функціонування систем (органів) комплектування ЗС України наведена на рис. 1.
Методичний підхід оцінювання ефективності
функціонування систем (органів) ЗС України включає в себе чотири етапи:
На першому етапі уточнюються вихідні дані
щодо результатів функціонування існуючої СК ЗС
України на визначений час оцінювання або протягом визначеного періоду функціонування. Під час
формування бази вихідних даних визначаються або
уточнюються вимоги до систем (органів) комплектування на час або за період функціонування. До
основних вимог щодо функціонування СК ЗС України належать рівень необхідного кадрового потенціt
T
алу ЗС України ( КП необх ЗС , .КП необх ЗС ) та рівень
економічності
витрачання
ресурсів

min t(T)

необх t(T)

( Е СК ЗС , Е СК ЗС
) на функціонування СК на
визначений час або за період.
Другий етап – це етап оцінювання результатів
функціонування існуючих систем (органів) комплектування та СК ЗС України вцілому.
На цьому етапі формуються основні аспекти
оцінки ефективності функціонування СК ЗС України як єдиного цілого, а також визначається здатність
існуючої СК щодо виконання поставлених перед
нею завдань на заданому рівні на визначений час
або протягом періоду функціонування. Загальна
оцінка функціонування СК в цілому формується за
результатами функціонування трьох головних підсистем. Даний етап складається із трьох блоків:
Блок №1 – це блок розрахунку наявного та реалізованого кадрового потенціалу військових підрозділів ЗС України. Основними завданнями цього
блоку є: визначення коефіцієнти величини вкладу
категорії військовослужбовців в загальний показник
кадрового потенціалу за кожний військовий підрозділ (ВП) (частину) ЗС України (  і , і  (1; D) , де

  i  1 ); розрахунок середнього показника ступені
відповідності військовослужбовців і-ої категорії в
z-му ВП штатним посадам; із використанням даних
величин визначення наявного та реального кадрового потенціалу кожного із військових підрозділів.
В блоці №2 відбувається розрахунок наявного
та реального кадрового потенціалу за ЗС України в
цілому.
Блок №3 – це блок формування загальної оцінки ефективності функціонування СК ЗС на час t або
за період оцінювання Т.
Третій етап є етапом логічного продовження проведеної оцінки існуючих систем (органів) комплектування чи СК в цілому, якщо вони не здатні виконувати
15
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Рис. 1. Методика оцінки ефективності функціонування систем (органів)
комплектування ЗС України особовим складом
16

ISSN 2223-456Х

Розвиток та застосування Повітряних Сил, удосконалення їх системи управління
на визначеному рівні поставлені перед ними завдання,
тоді вони потребують удосконалення. Удосконалення
спонукає до вироблення різних варіантів удосконаленої системи чи органу, або навіть створення декілька
нових альтернативних один іншому варіантів структурної перебудови. Тому на даному етапі здійснюється
оцінювання ефективності функціонування визначених
(запропонованих) перспективних варіантів (j) структури СК ЗС України відповідно до запропонованого підходу на час оцінювання. З метою врахування економічних можливостей держави під час удосконалення СК
ЗС України, кожний із варіантів системи (органу), що
досліджуються за цільовим критерієм оцінюється також за воєнно-економічним критерієм відповідно до
вимог, які обумовлюються станом економічних можливостей держави. Якщо під час оцінювання перспективних варіантів СК ЗС виникає ситуація, що жоден
варіант не відповідає вимогам щодо ефективності та
економічності функціонування СКЗ на визначений
період, тоді необхідний пошук нових варіантів для
дослідження або зміна рівнів вимог.
На четвертому етапі варіанти структури СК ЗС
України, які відповідають визначним вимогам до
них на наступний період функціонування, оцінюються за інтегральним показником, який оцінює
кожен із запропонованих варіантів структури СК
відповідно до пріоритетності цільового або воєнноекономічного критерію на час прийняття рішення:

H

g СКЗ ЗС

необх t(T )
t (T )
g СКЗ ЗС Е СКЗ ЗС
t (Т )
max
q СКЗ ЗС W СКЗ ЗС .

  1 Е



 2  1  W




(1)

З отриманих варіантів обирається найкращий
за інтегральним показником, він і буде являти собою раціональний варіант структури системи (органу) комплектування відповідно до вимог, які висуваються до них у визначений час або на період їх
функціонування. Далі оцінюється чутливість оцінки
до змін вхідних даних та стійкості прийнятих рішень на основі отриманих результатів оцінювання з
метою вірного розподілу ресурсів та приймається
рішення щодо вибору y-го варіанту структури СК
ЗС України як раціонального на час оцінювання
якщо H

y СЗ ЗС

 max із усіх j-х варіантів структури

СК, що розглядалися.

Висновки
Розроблена методика дозволить:
оцінювати результати функціонування існуючих
систем (органів) комплектування ЗС України, а також
оцінювати можливі удосконаленні або нові варіанти
структури цих систем (органів) комплектування з
метою прийняття обґрунтованих рішень щодо вибору
найбільш ефективних (раціональних) варіантів за
цільовим та воєнно-економічним критерієм;
на основі отриманих оцінок обґрунтовувати рекомендації щодо вибору раціональних варіантів
структур систем (органів) комплектування чи СК ЗС
України взагалі з урахуванням перспектив їх розвитку та обсягів її необхідного фінансування.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ (ОРГАНОВ)
КОМПЛЕКТУВАННЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ
А.Г. Водчиц, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольский, А.Д. Бердочник
В статье предложена методика оценки эффективности функционирования систем (органов) комплектования
Вооруженных Сил Украины личным составом.
Ключевые слова: оценки эффективности, комплектование вооруженных сил, методика.
METHOD OF EFFICIENCY ESTIMATION OF FUNCTIONING OF COMPLETING SYSTEMS
OF MILITARY POWERS OF UKRAINE BY PERSONNEL
О.Г. Vodchic', O.M. Semenenko, Yu.B. Dobrovol'skiy, A.D. Berdochnik
In the article the method of efficiency estimation of functioning of the completing systems of Military Powers of Ukraine is
offered by a personnel.
Keywords: estimations of efficiency, completing of military powers, method.
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