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CHOICE OF INDEXES AND MAIN CRITERION OF EFFICIENCY OF THE AUTOMATED SYSTEM OF PREPARATION
OF TROOPS (FORCES) MP OF UKRAINE
S.V. Dudenko, M.M. Kolmikov, S.V. Alekseev, A.M. Tkachev
Intensity of development of military science and use of the newest information technologies in a modern armament and military technique requires permanent perfection of knowledges, abilities and skills of servicemen, that can be arrived at only on
conditions of the high-quality and flexible system of preparation with automation separate most expense at times выполненияе
processes. The analysis of situation which was folded in Military Powers of Ukraine testifies that clear conceptual determination
of ways of creation of the integral automated system of preparation of troops (forces), its introduction and use is not. On the
stage of implementation of previous researches on expedience of development of the automated system of preparation of troops
(forces) of Military Powers of Ukraine a main task is a choice of indexes and main criterion of efficiency of the system.
Keywords: the system of preparation, indexes and criteria of efficiency, management operationability, level of preparedness, is automated.
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Академія внутрішніх військ МВС України, Харків
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ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ – ОСНОВА ЯКОСТІ ВІДБОРУ
Розглянуто можливість реалізації інформаційної технології відбору кадрів для комплектування внутрішніх військ МВС України, що забезпечує підвищення якості відбору.
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Аналіз публікацій
та постановка проблеми
Професійний відбір фахівців для внутрішніх
військ (ВВ) МВС України є одним із головних завдань розвитку і
удосконалення науковометодичного апарату забезпечення кадрової роботи
та інформаційної бази обліку кадрів МВС [10]. Існуюча технологія професійного відбору, структура
якої наведена на рис. 1, не відповідає сучасним вимогам.

кандидатів Мк, фактично вирішуючи наукове завдання багатокритеріальної оптимізації.
Наявність моделей фахівців, методів оцінювання відповідності кандидатів визначеній моделі 8, 9,
11 – 15 дають змогу розробити інформаційну технологію обробки та пред’явлення результатів оцінювання кандидатів особі, що приймає рішення. Це
обумовлює актуальність даної публікації і мету
статті – розглянути варіант реалізації інформаційної
технології відбору кадрів для внутрішніх військ
МВС України.

Виклад основного матеріалу

Рис. 1. Технологія професійного відбору,
що склалася у ВВ МВС України
Особа, що приймає рішення (ОПР), повинна
вирішувати завдання обробки даних, отриманих від
експертів за різноманітними шкалами, узагальнювати інформацію та приймати рішення для множини
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Модель фахівця (професіограма) як одна з основних компонент професійного відбору може бути
складена із сукупності оцінюваних якостей, визначених вимогами до кандидатів [9, 13, 15]. Ця сукупність може бути поділена на декілька груп, наприклад, фізичних, психофізіологічних тощо. Для деяких груп може бути сформований формалізований
список (тезаурус) та абетковий покажчик [9].
Для кожного з множини кандидатів Мк′ група
(або групи) експертів оцінюють визначені якості. При
цьому використовуються різні методики, показники,
критерії, шкали. Результати експертного опитування
зазвичай подаються у шкалах порядку, а результати
тестування – у шкалах порядку або/ та інтервалів. Це
дані так званої нечислової природи [12, 14]. Дані оцінювання, наприклад, фізичних якостей подаються в
абсолютній шкалі (сила, спритність) або шкалі відношень (швидкість, витривалість) як результати інструментальних вимірювань [11].
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Інформаційні технології при вирішенні актуальних питань розвитку ЗС України та ВВ МВС України
Професійний відбір фахівців для ВВ МВС України є кваліметричним завданням побудови ранжируваної послідовності деяких об’єктів порівняння (кандидатів, як у нашому випадку) [16]. Виконаємо перевірку можливості застосування деяких відомих методів обробки щодо досліджуваного нами процесу.
1. Система аксіом А.Н. Колмогорова 2, 6.
Аксіома 1. 0  Р(А)  1, де Р(А) – деяке число –
так звана імовірність елементарної події А із множини незалежних подій U.
Аксіома 2. Р(U) = 1.
Аксіома 3. Якщо події А1, А2, … , Аn попарно
несумісні, й А – їх сума, то Р(А) = Р(А1) + Р(А2) + …
+ Р(Аn) при умові, що послідовність попарно несумісних подій нескінченна.
Якщо вважати, що отримання оцінки від експерта або групи експертів – елементарна незалежна
подія, то досліджуваний процес не відповідає першій і третій аксіомам. Отже, методи теорії імовірності та математичної статистики у нашому випадку
застосовувати не можна.
2. Методи багатомірного шкалірування 3, 5,
які використовують дистанційну модель розрізнення
за евклідовою різницею RE(a, b), визначеною на парах об’єктів a і b, вимагають її відповідність такій
системі аксіом.
Аксіома 1. RE(a, b) ≥ 0.
Аксіома 2. RE(a, a) = 0.
Аксіома 3. RE(a, b) = RE(b, a).
Аксіома 4. RE(a, b) + RE(b, c) ≥ RE(a, c).
Такі методи ранжирування придатні для використання у просторі тільки числових даних, отриманих за градуйованими шкалами, і для нашого випадку неприйнятні.
3. Визначення можливості застосування таксономічного методу потребує перевірки відповідності
процесу оцінювання ЧП (ознак) наступній системі
аксіом 3, 5 – 7, 14.
Аксіома 1. Кожна ознака може приймати значення у визначеній неперервній компактній множині дійсних чисел;
Аксіома 2. Кожна ознака являє собою неперервну випадкову величину, для якої існує певний
закон її розподілу;
Аксіома 3. Сукупність ознак є системою незалежних неперервних випадкових величин.
Отримані в нашому випадку оцінки (факторний
простір) включають як кількісні, так і якісні фактори, що не відповідає першій аксіомі. До того ж, для
випадкових подій (отримання оцінки) та величин
(самих оцінок) неможливо встановити закони розподілу, тобто існує так звана нестохастична невизначеність 3, 7, 14. Маємо протиріччя другій аксіомі. Отже, метод застосовувати не можна.
4. Для методів обробки даних нечислової природи 5, 12, 14 система аксіом у явному вигляді

практично відсутня, хоча інтуїтивно зрозуміла і дозволяє ввести її для нашого випадку.
Аксіома 1. Сукупність ознак об’єкта вибору
(порівняння) є системою незалежних неперервних
випадкових величин.
Аксіома 2. Кожна ознака об’єкта вибору являє
собою неперервну випадкову величину, виражену в
балах за шкалою порядку або інтервалів.
Аксіома 3. Кожна з ознак об’єкта вибору може
приймати значення в неперервній компактній кінцевій (обмеженій) множині чисел у визначеному діапазоні.
Цій системі аксіом відповідають описані засобами теорії нечітких множин [4] чотирибальна шкала, застосовувана для експертного оцінювання, і
усереднена чотирибальна шкала з діапазоном (2,00 –
5,00). Дані, отримані за будь-якою зі шкал, можуть
бути приведені до усередненої чотирибальної шкали
[8, 11]. Сумісна обробка даних при цьому ведеться
за методом, прийнятим для найгіршої зі шкал [12]. В
нашому випадку – це шкала порядку. Результати
обробки подаються у вигляді середніх арифметичних значень, оскільки медіанні значення не дають
змогу розрізнювати деякі об’єкти порівняння [8].
За отриманими в результаті обробки даними
для будь-якої групи складових персонограми фахівця можна отримати її візуалізований образ і розрахувати коефіцієнт відповідності для кожного з кандидатів. Останні складуть матрицю В розмірності
km, де k – кількість об’єктів порівняння (розмірність множини Мк′); m – кількість груп складових
персонограми фахівця [8].
Вектор-рядок узагальнених показників, придатний для побудови ранжируваного списку кандидатів, отримаємо як
R = W  B,
(1)
де W – вектор-рядок вагових коефіцієнтів кожної зі
складових (групи складових) персонограми.
Остаточне ранжирування подається у вигляді
ряду переваг, наприклад, для п’яти кандидатів:
(m3(R)  (m1(R)  (m2(R)  (m5(R)  (m4(R)

(2).

Тут знак «  » позначає відношення переваги.
Формалізація процедури обробки даних і формування висновків щодо кандидатів визначеними
методами дискретної математики [1] дозволила
створити засобами програмного середовища Visual
Basic і додатку Microsoft Excel програмний виріб
(ПВ), який реалізує інформаційну технологію професійного відбору (рис. 2).
База даних ПВ забезпечує накопичення даних
щодо кандидатів, що дозволяє побудувати функції
належності для кожного з кандидатів і для їх множини. Така інформації слугує для оцінювання ризику прийняття невірного рішення ОПР щодо конкретного кандидата.
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Рис. 2. Інформаційна технологія
професійного відбору у ВВ МВС України,
що пропонується
Якщо вважати, що оцінки кандидатів розподілені рівномірно вздовж усього діапазону оцінок
(найгірший випадок), а умовою відбору є попадання
в верхню третину діапазону, то ризик прийняття
невірного рішення не перевищить 0,33. При емпіричному виборі цей ризик складає 0,5. Очевидний виграш у якості відбору не менш ніж у 1,5 рази.

Висновки
Застосування інформаційної технології відбору
кадрів для внутрішніх військ МВС України, яка використовує модель фахівця, спеціальні методи і
процедури оцінювання відповідності кандидатів
визначеній моделі забезпечує побудову ранжируваного списку кандидатів, може забезпечити зменшення ризику невірного рішення щодо відбору у
декілька разів.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТБОРА КАДРОВ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД УКРАИНЫ –ОСНОВА КАЧЕСТВА ОТБОРА
С.Т. Полторак, В.Т. Оленченко, В.Е. Козлов
Рассмотрена возможность реализации информационной технологии отбора кадров для комплектования внутренних войск МВД Украины, обеспечивающей повышение качества отбора.
Ключевые слова: внутренние войска, профессиональный отбор, информационная технология.
INFORMATION TECHNOLOGY OF SELECTION OF SHOTS
FOR INTERNAL TROOPS OF MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE IS BASIS OF QUALITY OF SELECTION
S.T. Poltorak, V.T. Olenchenko, V.Ye. Kozlov
Marketability of information technology of selection of shots is considered for completing of internal troops of Ministry of
internal affairs of Ukraine, providing upgrading of selection.
Keywords: internal troops, professional selection, information technology.
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