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Анотація
У статті на основі результатів системного аналізу основних факторів, що впливають на
проведення мобілізації людських ресурсів на території відповідальності, здійснюється
вибір та обґрунтування показників оцінювання її ефективності. Викладається удосконалена
комплексна методика оцінювання ефективності мобілізації людських ресурсів на території
відповідальності за допомогою якої проводиться оцінка рівня спроможності регіону
забезпечити гарантоване комплектування військ (сил) людськими мобілізаційними
ресурсами.
Ключові слова: мобілізація, ефективність, показники, оцінювання.

Постановка проблеми
Станом
на
сьогодні,
необхідність
впровадження
нових
підходів
щодо
забезпечення гарантованого комплектування
військ (сил) людськими мобілізаційними
ресурсами потребує розробки науковометодичного
апарату
з
оцінювання
ефективності мобілізації людських ресурсів
на території відповідальності. На основі
науково-методичного апарату з оцінювання
складових ефективності мобілізації людських
ресурсів та досвіду її проведення протягом
шести черг, у статті викладена комплексна
методика
оцінювання
ефективності

мобілізації людських ресурсів на території
відповідальності,
яка
побудована
на
розрахунку багатокритеріальної безрозмірної
оцінки, що дає змогу не тільки оцінити
мобілізаційну готовність територіальних
центрів комплектування та соціальної
підтримки (ТЦК та СП), але й врахувати вплив
регіону по забезпеченню заходів мобілізації
людських ресурсів та задоволенні потреби
військових
організаційних
структур
людськими ресурсами за мобілізаційними
нарядами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій
За допомогою різних наукових підходів
можливо оцінити результати складових
ефективності мобілізації людських ресурсів,
отримати комплексну безрозмірну оцінку.
Проте, дослідники виходили з тих наукових
завдань, які були обґрунтовані актуальними
проблемами
практики
свого
часу,
застосовували такі показники і критерії, які
найбільш повно відображали процеси, що
розглядалися [1, 3, 9, 10]. У публікаціях не
досліджено
систему
мобілізаційного
розгортання та механізму переведення
1

військових комісаріатів (ТЦК та СП) на
функціонування в умовах особливого періоду;
не досліджено роботу військових комісаріатів
(ТЦК та СП) всіх рівнів щодо оповіщення, збору
та поставки мобілізаційних ресурсів та вплив
регіону по забезпеченню заходів мобілізації
людських ресурсів та задоволенні потреби
військових організаційних структур людськими
ресурсами за мобілізаційними нарядами.
Тому,
зазначені
методики
оцінки
ефективності мобілізації людських ресурсів
потребують удосконалення.
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Постановка завдання
Існуючий
математичний
апарат
з
оцінювання
складових
ефективності
мобілізації людських ресурсів на території
відповідальності не забезпечує об’єктивне
оцінювання результатів мобілізації людських
ресурсів, що вимагає нагального вирішення

наукового завдання, яке полягає в
удосконаленні
комплексної
методики
оцінювання
ефективності
мобілізації
людських
ресурсів
на
території
відповідальності.

Виклад основного матеріалу
Мобілізація людських ресурсів розглянута за
досвідом шести черг часткової мобілізації
протягом 2014-2015 років, яка спрямована на
досягнення
якісного
та
гарантованого
комплектування військ (сил) людськими
мобілізаційними ресурсами.
Для аналізу мобілізації людських ресурсів на
території відповідальності було застосовано
системний підхід, який дозволив визначити
ієрархію її побудови та провести декомпозицію
за елементами. Так як мобілізація людських
ресурсів на території відповідальності є
категорією комплексною та багатоплановою,
то для отримання раціонального варіанту
оцінки її ефективності потрібно застосувати
системний
підхід,
який
передбачає
багатокритеріальне оцінювання [2]. Отже,
оцінка
буде
характеризуватись
багатокритеріальною
функціональною
залежністю, яка визначатиметься найбільш
суттєвими показниками, котрі можуть
відрізнятися характером, направленістю та
інтенсивністю впливу. Тим самим буде
забезпечена її більша точність.
У ході мобілізації людських ресурсів на
території
відповідальності
вирішується
множина завдань і реалізується множина
функцій, які на різних етапах функціонування
мають різну значимість і тому по-різному
впливають на узагальнений показник.
Отже, узагальнений показник оцінки
ефективності мобілізації людських ресурсів на
території відповідальності повинен відповідати
меті дослідження та реагувати на вплив
факторів, тобто бути адекватним. Фізичний
зміст узагальненого показника повинен
вказувати на ступінь досягнення кінцевої мети
мобілізації людських ресурсів – спроможності
регіону забезпечити якісне та гарантоване

комплектування військ (сил) людськими
мобілізаційними ресурсами.
Тому, основним критерієм оцінювання
ефективності мобілізації людських ресурсів на
території відповідальності доцільно вибрати
якій
безрозмірну
величину
𝐸МЛР (𝑡),
привласнимо описані вище характеристики на
дискретний час 𝑡. Обираємо її в якості
узагальненого показника, за допомогою якого
будемо визначати спроможність регіону
забезпечити
гарантоване
та
якісне
комплектування військ (сил) людськими
мобілізаційними ресурсами. Узагальнений
показник носить імовірнісний характер, тому
приймаємо його значення в межах від 0 до 1 і
може бути записано, як:
0 < 𝐸МЛР (𝑡) ≤ 1,

(1)

Пропонується мати систему показників, яка
буде складатися з узагальненого показника,
часткових показників та показників, які також
носять імовірнісний характер, тому їх значення
також приймаються в межах від 0 до 1.
Ефективність
складових
мобілізації
людських ресурсів пропонується оцінювати за
частковими показниками, які здійснюють
безпосередній вплив на спроможність регіону
забезпечити
якісне
та
гарантоване
комплектування військ (сил) людськими
мобілізаційними ресурсами. До таких
показників
відносяться:
“мобілізаційна
готовність ТЦК та СП”, “здатність регіону по
забезпеченню заходів мобілізації людських
ресурсів” та “здатність регіону задовольнити за
мобілізаційними нарядами потребу військових
організаційних
структур
людськими
ресурсами”.
Тоді функціональна залежність матиме
наступний вигляд:
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ЕМЛР (𝑡) = 𝑓МЛР {𝑆ТЦК

та СП

(𝑡); 𝑆заб.

де 𝑆ТЦК та СП (𝑡); 𝑆заб. МЛР (𝑡); 𝑆ЛМР (𝑡)
– часткові
показники
“мобілізаційна
готовність ТЦК та СП”, “здатність регіону по
забезпеченню заходів мобілізації людських
ресурсів” та “здатність регіону задовольнити
за мобілізаційними нарядами потребу
військових
організаційних
структур
людськими ресурсами” на дискретний
момент часу 𝑡;
Кожен з часткових показників складається
із сукупності показників, які характеризують і
розкривають
їх
фізичний
зміст
та
визначатимуть
відповідний
рівень
безрозмірною величиною.
𝑆ТЦК

та СП

(𝑡) = 𝑓ТЦК

та СП

де 𝐿(𝑡) – показник ПЕРСОНАЛ, який
характеризує рівень укомплектованості ТЦК та
СП особовим складом і їх моральнопсихологічний стан на дискретний момент
часу;
𝑃(𝑡) – показник ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ, який
характеризує рівень навченості особового
складу та їх злагодженість на дискретний
момент часу;
𝑅(𝑡) – показник РЕСУРСИ, який характеризує
повноту та якість укомплектованості команд
людськими мобілізаційними ресурсами на
дискретний момент часу;
𝑍(𝑡) – показник ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, який
характеризує рівень забезпеченості ТЦК та СП:
справними штатними зразками озброєння та
військової
техніки;
придатними
до
використання
матеріально-технічними
засобами;
програмними
продуктами
планування та аналізу результатів проведення
𝑆заб.

МЛР 𝑆заб. МЛР

(𝑡) = 𝑓заб.

МЛР

де 𝐷(𝑡) – показник, який характеризує
діяльність державних (місцевих) органів
влади у виконанні заходів мобілізації
людських ресурсів на час 𝑡;
𝐶(𝑡) – показник, який характеризує
суспільно-політичну обстановку в регіоні на
час 𝑡;

МЛР

(𝑡); 𝑆ЛМР (𝑡) },

(2)

Фізичний зміст часткового показника
“мобілізаційна готовність ТЦК та СП”
𝑆ТЦК та СП полягає в тому, що він
характеризує здатність ТЦК та СП на час 𝑡
здійснити комплекс заходів спрямованих на
гарантоване виконання завдань щодо
поставки
мобілізаційних
ресурсів
на
комплектування військ (сил).
До
показників,
які
здійснюють
безпосередній вплив на рівень мобілізаційної
готовності ТЦК та СП відносяться: ПЕРСОНАЛ,
ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ, РЕСУРСИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Тоді функціональна залежність матиме
наступний вигляд:

{𝐿 (𝑡); 𝑃 (𝑡); 𝑅 (𝑡); 𝑍 (𝑡) },

(3)

{𝐷 (𝑡); 𝐶 (𝑡); 𝐹 (𝑡) }(𝑡),

(4)

заходів
мобілізації
людських
ресурсів
(інформаційно-аналітичне забезпечення) на
дискретний момент часу.
Фізичний зміст часткового показника
“здатність регіону по забезпеченню заходів
мобілізації людських ресурсів” 𝑆заб. МЛР (𝑡)
полягає в тому, що він характеризує
спроможність регіону забезпечити виконання
заходів мобілізації на час 𝑡.
До
показників,
які
здійснюють
безпосередній вплив на рівень здатності
регіону по забезпеченню заходів мобілізації
людських ресурсів відносяться: діяльність
державних (місцевих) органів влади у
виконанні заходів мобілізації людських
ресурсів, суспільно-політична обстановка в
регіоні та фінансове забезпечення заходів
мобілізації. Тоді функціональна залежність
матиме наступний вигляд:

𝐹(𝑡) – показник, який характеризує
фінансове забезпечення заходів мобілізації
людських ресурсів на час 𝑡.
Фізичний зміст часткового показника
“здатність
регіону
задовольнити
за
мобілізаційними
нарядами
потребу
військових
організаційних
структур
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людськими ресурсами” 𝑆ЛМР (𝑡) полягає в
тому, що він характеризує повноту
задоволення
мобілізаційної
потреби
людськими ресурсами регіону та їх розподіл
за військово-обліковими спеціальностями під
час мобілізації на час 𝑡.
До
показників,
які
здійснюють
безпосередній вплив на рівень здатності
регіону задовольнити за мобілізаційними
нарядами потребу військових організаційних
структур людськими ресурсами відносяться:

наявність на обліку у регіоні людських
мобілізаційних ресурсів, які відповідають
умовам призначення, з урахуванням їх
прибуття на збірні пункти ТЦК та СП і
придатності за станом здоров’я; повнота
задоволення
мобілізаційної
потреби
людськими ресурсами регіону за військовообліковими спеціальностями.
Тоді функціональна залежність матиме
наступний вигляд:

𝑆ЛМР (𝑡) = 𝑓ЛМР {𝑋 (𝑡); 𝑊 (𝑡) },

де 𝑋(𝑡) – показник, який характеризує
наявність на обліку у регіоні людських
мобілізаційних ресурсів, які відповідають
умовам призначення на час 𝑡;
𝑊(𝑡) – показник, який характеризує
повноту задоволення мобілізаційної потреби
людськими ресурсами регіону за військовообліковими спеціальностями на час 𝑡.
Багатокритеріальну задачу можна звести
до однокритеріальної методом згортки
показників. Зазначені показники усіх рівнів
ЕМЛР (𝑡) = 𝑆ТЦК

та СП

(𝑡). 𝑞𝑆ТЦК

та СП

+ 𝑆заб.

де 𝑆ТЦК та СП (𝑡); 𝑆заб. МЛР (𝑡); 𝑆ЛМР (𝑡) –
часткові показники “мобілізаційна готовність
ТЦК та СП”, “здатність регіону по
забезпеченню заходів мобілізації людських
ресурсів” та “здатність регіону задовольнити
за мобілізаційними нарядами потребу
військових
організаційних
структур
людськими ресурсами” на дискретний
момент часу t ;
𝑞𝑆 ТЦК та СП , 𝑞𝑆 заб МЛР , 𝑞𝑆 ЛМР – вагові

коефіцієнти показників.
Часткові методики оцінювання рівня
мобілізаційної готовності територіального
центру комплектування та соціальної
підтримки і рівня здатності регіону по
забезпеченню
проведення
заходів
мобілізації людських ресурсів мною були
розглянуті в попередніх статтях [7, 8].
Оцінку
рівня
здатності
регіону
задовольнити за мобілізаційними нарядами

(5)

можуть мати як рівну, так і різну значимість
або вагомість. Тому під час їх згортки будуть
застосовані відповідні вагові коефіцієнти.
Розрахунок вагових коефіцієнтів проводиться
методом експертного оцінювання [4].
Зважаючи на те, що часткові показники не
залежні один від одного, то для визначення
узагальненого
показника
𝐸МЛР (𝑡)
пропонується використовувати адитивну
агрегацію [5]:

МЛР

(𝑡). 𝑞𝑆заб

МЛР

+ 𝑆ЛМР (𝑡). 𝑞𝑆ЛМР ,

(6)

потребу військових організаційних структур
людськими
ресурсами
пропонується
визначати за частковим показником, який
характеризує
повноту
задоволення
мобілізаційної
потреби
людськими
ресурсами регіону та їх розподіл за військовообліковими
спеціальностями
під
час
мобілізації. До показників, які здійснюють
безпосередній вплив на рівень здатності
регіону задовольнити за мобілізаційними
нарядами потребу військових організаційних
структур людськими ресурсами відносяться:
наявність на обліку у регіоні людських
мобілізаційних ресурсів, які відповідають
умовам призначення, з урахуванням їх
прибуття на збірні пункти ТЦК та СП і
придатності за станом здоров’я; повнота
задоволення
мобілізаційної
потреби
людськими ресурсами регіону за військовообліковими спеціальностями.
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Зважаючи на те, що зазначені показники потребу військових організаційних структур
не залежні один від одного, то для людськими
ресурсами
пропонується
оцінювання
рівня
здатності
регіону використовувати адитивну агрегацію :
задовольнити за мобілізаційними нарядами
𝑆ЛМР (𝑡) = 𝑋 (𝑡) ⋅ 𝑞𝑋 + 𝑊 (𝑡) ⋅ 𝑞𝑊 ,
(7)

де
𝑋(𝑡); 𝑊(𝑡)
–
показники,
які
характеризують наявність на обліку у регіоні
людських мобілізаційних ресурсів, які
відповідають
умовам
призначення,
з
урахуванням їх прибуття на збірні пункти ТЦК та
СП і придатності за станом здоров’я та повноту
задоволення
мобілізаційної
потреби
людськими ресурсами регіону за військовообліковими спеціальностями на час t ;
𝑞𝑋 ; 𝑞𝑊 – вагові коефіцієнти показників
𝑋(𝑡); 𝑊(𝑡).
Розрахунок зазначеного показника X (t )
пропонується визначати за залежністю, яка
враховує
співвідношення
кількості
військовозобов’язаних, яких регіон буде
здатний поставити у військові організаційні
структури для задоволення їх потреби за
мобілізаційними нарядами:

𝑋 (𝑡) = 𝑄

𝑁′

𝑁ВУП = 𝑁ПП − 𝑁НВУП ,

(10)

(8)

де 𝑁 ′ – кількість військовозобов’язаних, які
відповідають
умовам
призначення,
з
урахуванням їх прибуття на збірні пункти ТЦК та
СП і придатності за станом здоров’я, яких регіон
буде здатний поставити у військові
організаційні структури на час t ;
𝑄 потр. – потреба військових організаційних
структур
у
людських
ресурсах
за
мобілізаційними нарядами.
Кількість
військовозобов’язаних,
які
відповідають
умовам
призначення,
з
урахуванням їх прибуття на збірні пункти ТЦК та
СП і придатності за станом здоров’я, яких регіон
буде здатний поставити у військові
організаційні структури для задоволення їх
потреби у людських мобілізаційних ресурсах,
розраховується залежністю:

𝑁 ′ = 𝑁ВУП − 𝛥𝑁опов − 𝛥𝑁ухил − 𝛥𝑁здор ,

де 𝑁ВУП – кількість військовозобов’язаних,
які відповідають умовам призначенння,
тобто, у яких ВОС (або його заміна) відповідає
посадам мобілізаційних нарядів військових
організаційних структур;
𝛥𝑁опов
–
прогнозована
кількість
військовозобов’язаних, які не будуть
своєчасно оповіщені про їх виклик на пункти
попереднього збору військовозобов’язаних;
𝛥𝑁ухил
–
прогнозована
кількість
військовозобов’язаних, які ухилятимуться від
призову на військову службу;
𝛥𝑁здор
–
прогнозована
кількість
військовозобов’язаних, які за станом
здоров’я не можуть бути призвані на
військову службу.
Кількість
військовозобов’язаних,
які
відповідають умовам призначення 𝑁ВУП
розраховується за залежністю:

,

потр.

(9)

де 𝑁ПП – прогнозована кількість
військовозобов’язаних,
які
підлягають
призову під час мобілізації;
𝑁НВУП – кількість військовозобов’язаних, у
яких ВОС (або його заміна) не відповідає
умовам призначення на посади визначених
мобілізаційними
нарядами
військових
організаційних структур.
Прогнозована
кількість
військовозобов’язаних,
які
підлягають
призову
під
час
мобілізації
𝑁ПП
розраховується за залежністю:
𝑁ПП = 𝑁 − 𝑁НП ,

(11)

де 𝑁 – кількість військовозобов’язаних,
які перебувають на військовому обліку у ТЦК
та СП,
𝑁НП – кількість військовозобов’язаних, які
згідно ст. 23 Закону України “Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію” не
підлягають призову під час мобілізації.
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Прогнозування
кількість
військовозобов’язаних, які не будуть своєчасно
оповіщені про їх виклик на пункти
попереднього збору військовозобов’язаних
𝛥𝑁опов , які ухилятимуться від призову на
військову службу 𝛥𝑁ухил та які за станом
здоров’я не можуть бути призвані на
військову службу 𝛥𝑁здор здійснюється з
урахуванням величини коефіцієнтів, які
корегують здатність регіону задовольняти
потребу військово-організаційних структур у
людських мобілізаційних ресурсах. Значення
відповідних коефіцієнтів були отримані
шляхом обробки статистичних даних щодо
результатів призову військовозобов’язаних за
досвідом шести черг часткової мобілізації в
Україні.
Визначення
прогнозованої
кількості
військовозобов’язаних, які не будуть
своєчасно оповіщені про їх виклик на пункти
попереднього збору військовозобов’язаних
розраховується за залежністю:
𝛥𝑁опов = 𝑁ВУП ⋅ Копов ⋅ Ккорд ,

(12)

де

N i–

кількість

𝛥𝑁ухил = (𝑁ВУП − 𝛥𝑁опов ) ⋅ Кухил ,

військово-

зобов’язаних,
які
необхідні
для
комплектування військових організаційних
структур згідно мобілізаційних нарядів;
𝑁ВОС𝑖 – кількість військовозобов’язаних
визначеної ВОС, які прибули на пункти збору
ТЦК та СП та придатні за станом здоров’я;
𝑁ВОС зам.
–
кількість
військово𝑖
зобов’язаних відповідно до переліку
допустимої заміни ВОС, які прибули на пункти
збору ТЦК та СП та придатні за станом
здоров’я;
𝑁ВОС потр. 𝑖 –
кількість
військовозобов’язаних визначеної ВОС, необхідних для
комплектування мобілізаційного наряду.
Таким чином, удосконалено часткову

(13)

Визначення
прогнозованої
кількості
військовозобов’язаних, які за станом
здоров’я не можуть бути призвані на
військову службу визначається за залежністю:
𝛥𝑁здор = (𝑁ВУП − 𝛥𝑁опов − 𝛥𝑁ухил ) ⋅ Кздор , (14)

Розрахунок зазначеного показника W (t )
пропонується визначати за залежністю, яка
враховує рівень задоволення потреби у
військово-облікових
спеціальностях
за
рахунок ресурсів, які відповідають умовам
призначення, які прибули на збірні пункти
ТЦК та СП і придатні за станом здоров’я:

  n
NВОС +NВОС зам. i
 NВОС i = N i
ВОС потр.
i
  i =1
W (t ) =   n
;
 NВОСi = min



n
ВОС

де Ккорд – коефіцієнт, що враховує
зниження величини 𝛥𝑁опов у разі введення
обмежень на виїзд за кордон. При введенні
таких обмежень його величина складає 0,975,
при відсутності обмежень – 1.
Визначення
прогнозованої
кількості
військовозобов’язаних, які ухилятимуться від
призову на військову службу розраховується
за залежністю:

(15)

методику оцінювання рівня здатності регіону
задовольнити за мобілізаційними нарядами
потребу військових організаційних структур
людськими ресурсами, яка на відміну від
існуючих враховує наявність на обліку у
регіоні людських мобілізаційних ресурсів, які
відповідають умовам призначення, з
урахуванням їх прибуття на збірні пункти ТЦК
та СП і придатності за станом здоров’я та
повноту задоволення мобілізаційної потреби
за військово-обліковими спеціальностями.
Відповідно до встановленої системи
оцінювання мобілізаційної готовності ТЦК та
СП та враховуючи досвід проведення шести
черг часткової
мобілізації, командноштабних мобілізаційних навчань, визначимо
значення критеріїв до узагальненого
Отже,
оцінка
показника
𝐸МЛР (𝑡).

108

ISSN 2522-9842

Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 11, No. 4, – 2021

спроможності регіону забезпечити якісне та
гарантоване комплектування військ (сил)
людськими мобілізаційними ресурсами
(ефективність мобілізації людських ресурсів
на території відповідальності) виставляється
як
СПРОМОЖНИЙ,
ОБМЕЖЕНО
СПРОМОЖНИЙ або НЕ СПРОМОЖНИЙ.
Для переведення отриманої кількісної

оцінки 𝐸МЛР (𝑡) в якісну, пропонується
використати універсальну шкалу Харінгтона
[6], у відповідності до якої, кожній якісній
оцінці відповідає кількісна величина 𝐸МЛР (𝑡)
у певних межах. Універсальна шкала
Харінгтона переведення кількісних оцінок в
якісні наведена у табл. 1.

Таблиця 1. – Універсальна шкала Харінгтона переведення кількісних оцінок в якісні

Оцінка за шкалою
Харінгтона
“дуже добре”
“добре”
“задовільно”
“погано”
“дуже погано”

Порогові значення
min
max
0,8
1
0,63
0,8
0,37
0,63
0,2
0,37
0
0,2

Співставимо якісні оцінки з категоріями й
визначимо відповідні порогові значення
ЕМЛР (𝑡). Отже, ефективність мобілізації
людських
ресурсів
на
території
відповідальності на оцінку СПРОМОЖНИЙ
матиме величину в межах 0,63 ≤ ЕМЛР (𝑡) ≤ 1;
ЧАСТКОВО СПРОМОЖНИЙ – 0,37 ≤ ЕМЛР (𝑡) <
0,63; НЕСПРОМОЖНИЙ – ЕМЛР (𝑡) < 0,37.
Відповідність
критерію
на
оцінку
СПРОМОЖНИЙ було взято в межах від 0,63 до
1 тому, що відповідно до нормативного
документу щодо оцінювання мобілізаційної
готовності ТЦК та СП значення показника
приймається не нижче 0,7. Але, як було
зазначено вище, на ефективність мобілізації
людських
ресурсів
на
території
відповідальності
крім
оцінювання
мобілізаційної готовності ТЦК та СП також
впливає здатність регіону забезпечити заходи
мобілізації людських ресурсів та задовольнити
потребу військових організаційних структур
людськими ресурсами за мобілізаційними

Інтервал значень

Відповідність критерію

≥ 0,63

СПРОМОЖНИЙ

≥ 0,37 – 0,63 <

ЧАСТКОВО СПРОМОЖНИЙ

< 0,37

НЕСПРОМОЖНИЙ

нарядами.
Тому,
безрозмірна
оцінка
ефективності мобілізації людських ресурсів на
території відповідальності буде нижче 0,7.
Таким чином, критерієм ефективності
мобілізації людських ресурсів на території
відповідальності будемо вважати величину
ЕМЛР (𝑡) ≥ 0,63, яка відповідає оцінці
СПРОМОЖНИЙ. Вибраний критерій має
конкретний фізичний зміст та виражає
величину внеску мобілізації людських ресурсів
на території відповідальності і реагує на зміну
кількісного та якісного його стану.
Після розрахунку узагальненого показника
оцінювання ефективності мобілізації людських
ресурсів на території відповідальності ЕМЛР (t )
та порівняння його з необхідним рівнем,
можна зробити висновок щодо відповідності
реального стану спроможності регіону
забезпечити
якісне
та
гарантоване
комплектування військ (сил) людськими
мобілізаційними ресурсами.

Висновки
Таким чином, у статті було удосконалено
комплексну
методику
оцінювання
ефективності
мобілізації
людських
мобілізаційних
ресурсів
на
території
відповідальності, яка дозволяє провести
кількісну оцінку спроможності регіону
забезпечити гарантоване комплектування

військ (сил) людськими мобілізаційними
ресурсами, а також виявити “слабкі” місця в
організації і проведенні мобілізації людських
ресурсів, що викликає необхідність розробки
рекомендацій щодо підвищення ефективності
мобілізації людських мобілізаційних ресурсів
на території відповідальності.
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Перспективами
подальших
наукових
досліджень у даному напрямі може бути
обґрунтування рекомендацій з підвищення

ефективності мобілізації транспортних ресурсів
на території відповідальності.
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Аннотация
В статье на основе результатов системного анализа основных факторов, что влияют на
проведение мобилизации людских ресурсов на территории ответственности,
осуществляется выбор и обоснование показателей оценивания ее эффективности.
Излагается усовершенствованная комплексная методика оценивания эффективности
мобилизации людских ресурсов на территории ответственности с помощью которой
проводится оценка уровня способности региону обеспечить гарантированное
комплектование войск (сил) людскими мобилизационными ресурсами.
Ключевые слова: мобилизация, эффективность, показатели, оценивание.
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Abstract
In the article, based on the results of the system analysis of the main factors that affect the
mobilization of human resources in the territory of responsibility, the selection and
substantiation of indicators for assessing its effectiveness are carried out. An improved
comprehensive methodology for assessing the effectiveness of the mobilization of human
resources in the territory of responsibility is presented, with the help of which the level of the
region's ability to ensure the guaranteed manning of troops (forces) with human mobilization
resources is assessed.
Keywords: mobilization, efficiency, indicators, evaluation.
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