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Вступ 

Постановка проблеми. Один із шляхів успіш-
ного вирішення завдань навчання особового складу 
Збройних Сил України полягає в постійному вдос-
коналенні заходів оперативної і бойової підготовки. 
При цьому, контроль рівня знань, умінь та навичок 
особового складу є найважливішим обов'язком ко-
мандирів всіх рівнів. 

Аналіз керівних документів [1 – 8] показує, що: 
відсутнє чітке визначення військових термінів, 

що призводить до різного тлумачення їх змісту;  
не існує єдиного підходу щодо оцінювання 

знань, умінь та навичок особового складу, як ре-
зультату оперативної та бойової підготовки. 

Так термін «навченість» визначається як фонд 
попередніх знань, здатності в області аналізу, синтезу, 
виділення істотного, рівні прояву самостійності мис-
лення, володіння й оперування навичками розумової 
діяльності і навчальної праці. Навченість характеризу-
ється індивідуальними показниками швидкості і успі-
шності засвоєння людиною знань, умінь і навичок у 
процесі навчання. Тобто навченість треба розуміти 
ширше ніж знання уміння та навички. В роботі пропо-
нується замість терміна «Навченість» використовувати 
термін «Бойова виучка» як комплекс знань, умінь і 
навичок, що необхідні особовому складу органа 
управління. Бойову виучку можна розглядати як влас-
тивість (характеристику) органу управління ЗС Украї-
ни, що відображається відповідним рівнем.  

Враховуючи також, що оцінка є результатом 
процесу оцінювання, на наш погляд, замість назви 
Методика оцінки рівня навченості органів військо-
вого управління ЗС України доцільно використову-
вати назву Методика оцінювання бойової виучки 
органів управління ЗС України та розширити галузь 
її застосування на органи управління всіх рівнів. 

Галузь застосування – система підготовки 
військ (сил) ЗС України. 

Аналіз публікацій. Навченість – це фонд по-
передніх знань, здатності в області аналізу, синтезу, 
виділення істотного, рівні прояву самостійності ми-
слення, володіння й оперування навичками розумо-
вої діяльності і навчальної праці. Навченість перед-
бачає наявність у людини уміння оперувати знання-
ми в житті та навчанні, самостійно використовувати 
джерела інформації, для вирішення пізнавальних 
задач, власного розвитку.  

Навченість у широкому розумінні слова – це 
здатність до засвоєння знань і способів дій, готов-
ність до переходу на нові рівні навченості. Навче-
ність виступає, як загальна можливість психічного 
розвитку, досягнення більше узагальнених систем 
знань, загальних способів дій. Навченість характе-
ризується індивідуальними показниками швидкості і 
успішності засвоєння людиною знань, умінь і нави-
чок у процесі навчання [4, 5]. 

Органи управління – організації, підрозділи 
(групи посадових осіб), окремі посадові особи, які 
володіють в межах їх компетенції правом форму-
вання та прийняття управлінських рішень, а також 
здійснення контролю за їх виконанням.  

Органи управління в ЗС України розрізняються: 
за рівнем управління – стратегічного, операти-

вного та тактичного рівня; 
за рівнем деталізації функцій формування цілей 

бойових дій і постановки завдань – стратегічного, 
оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного, 
тактичного рівня; 

за призначенням – основні і допоміжні органи 
управління. 

Стан органу управління можна оцінити за його 
бойовою здатністю. 

Бойова здатність органу управління – стан ор-
гану управління, який дозволяє йому у встановлені 
терміни в будь-яких умовах обстановки бути гото-
вим до якісного виконання покладених на нього фу-
нкцій і завдань (для посадових осіб – обов'язків) з 

©  І.В. Рубан, Є.Б. Смірнов, С.В. Дуденко, А.М. Носик, С.С. Ткачук 



Системи обробки інформації, 2012, випуск 5 (103)                                                                       ISSN 1681-7710 

 166 

реалізації бойових можливостей підлеглих об'єд-
нань, з'єднань, частин і підрозділів. 

Визначається: укомплектованістю особовим 
складом, технічними засобами управління, зв'язку та 
їх станом, наявністю відпрацьованої нормативної 
документації, здатністю привести орган управління 
в стан функціональної готовності, ступенем злаго-
дженості органу управління, рівнем знань, умінь і 
навичок посадових осіб, які входять до складу орга-
ну управління. 

Злагодженість органу управління, рівень знань, 
умінь і навичок посадових осіб, які входять до скла-
ду органу управління, складають поняття бойової 
виучки органу управління. 

Бойова виучка органу управління – комплекс 
знань, умінь і навичок, що необхідні органам управ-
ління для злагоджених дій з виконання необхідних 
функцій, завдань управління підлеглими об'єднан-
нями, з'єднаннями, частинами і підрозділами для 
досягнення поставлених цілей. 

Бойова виучка (як елемент системи) визначає 
стан бойової здатності органу управління, стан бо-
йової готовності об'єднання, з'єднання, частини і 
підрозділу, до яких входять органи управління. 

Бойова виучка органів управління в галузі за-
стосування їх знань, умінь і навичок розподіляється 
на польову, морську і повітряну. 

Метою статті є розробка концепції щодо оці-
нювання бойової виучки органів управління Зброй-
них Сил України, яка дозволить впровадити єдиний 
підхід до контролю рівня знань, умінь і навичок, що 
необхідні органам управління всіх рівнів та всіх ро-
дів і видів ЗС України. Розглянуто питання які є ба-
зовими щодо оцінювання рівня навченості за ре-
зультатами підготовки. 

1. Концепція оцінювання  
бойової виучки органа управління 

Визначення стану оперативної підготовки ор-
гана військового управління (ОВУ) на даний час 
здійснюється згідно рис. 1. 

Основним недоліком даного підходу є відсут-
ність чіткого обґрунтування поняття «результати 
практичної роботи ОВУ на навчаннях (тренуван-
нях)», у зв’язку з чим результати індивідуальної 
роботи офіцерського складу та групової роботи по-
садових осіб органу управління під час практичної 
роботи не враховуються при оцінюванні. 

З метою вираховування результатів виконання 
посадовими особами органа управління групових 
вправ, а також результатів виконання індивідуаль-
них завдань офіцерами під час навчань, тренувань, 
командно-штабних воєнних ігор, оперативних літу-
чок пропонується концепція, що зображена на рис. 2.  

Вихідними даними для оцінювання бойової ви-
учки ОУ є: 

 
Рис. 1. Схема визначення стану  
оперативної підготовки ОВУ 

 

оцінки, що отримані кожним офіцером за вико-
нання індивідуальних завдань під час практичної 
роботи або під час контрольних заходів; 

поточні оцінки кожного офіцера за предметами 
навчання з професійної (командирської) підготовки 
або оцінки, що отримані під час контрольних захо-
дів. 

Оцінки, що отримані органом управління за 
виконання групових вправ під час практичної робо-
ти або під час контрольних заходів. 

На підставі вихідних даних у відповідності до 
даної концепції обчислюються кількісні та якісні 
показники. 

Доцільно при оцінювання бойової виучки ор-
гана управління враховувати поточні оцінки та оці-
нки, що будуть отримані за результатами контролю, 
так наприклад, «Рівень бойової виучки органа 
управління» буде визначатися «Рівнем бойової виу-
чки органа управління за результатами контролю» 
та «Поточним рівнем бойової виучки органа управ-
ління» (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3  Загальна схема оцінювання  
бойової виучки органа управління  
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Рис. 2. Концепція оцінювання бойової виучки органа управління 
 

Даний підхід зменшить суб’єктивізм в процесі 
оцінювання бойової виучки органа управління ЗС 
України. Підхід використовується при визначені 
навченості особового складу ОВУ, шляхом враху-
вання оцінок заходів оперативної підготовки за ми-
нулий місяць. З метою вираховування результатів 
практичного виконання індивідуальних завдань 
офіцерами пропонується нова концепція, що зобра-
жена на рис. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Концепція оцінювання  
індивідуальної підготовленості офіцера 

Вихідними даними для оцінювання індивідуа-
льної підготовленості офіцера є: 

Оцінки, що отримані кожним офіцером за ви-
конання індивідуальних завдань під час навчань, 
тренувань або під час контрольних заходів. 

Поточні оцінки кожного офіцера за предметами 
навчання з професійної (командирської) підготовки 
або оцінки, що отримані під час контрольних захо-
дів. 

Доцільно також враховувати поточні оцінки та 
оцінки, що будуть отримані за результатами конт-
ролю (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Загальна схема оцінювання  
індивідуальної підготовленості офіцера 
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2. Система показників  
бойової виучки органів управління 

Для оцінювання бойової виучки органів управ-
ління введено нову систему показників (табл. 1) із 
заданими ваговими значенням. 

Таблиця 1 
Показники оцінювання бойової виучки 

 органа управління 
 

№ 
з\п 

Найменування  
показника 

Позначка оцінки Вагове 
значення Кількісна 

в балах 
Якісна 

1. 1 Рівень бойової виучки 
органа управління 

ОУБ  ОУО  ОУk  

2. 2 Рівень злагодженості 
органа управління 

ОУ
ЗЛБ  

ОУ
ЗЛО  

ОУ
ЗЛk  

2.1 Рівень практичної 
роботи посадових осіб 
органа управління 

ОУ
ПРБ  

ОУ
ПРО  

ОУ
ПРk  

2.2 Рівень групової робо-
ти посадових осіб 
органа управління 

ОУ
ГРБ  

ОУ
ГРО  

ОУ
ГРk  

2.3 Рівень виконання ор-
ганом управління гру-
пової вправи  

ОУ
ГВБ  

ОУ
ГВО  

ОУ
ГВk  

2.4 Рівень індивідуальної 
роботи офіцерського 
складу органа управ-
ління 

ОУ
IPБ  

ОУ
IPО  

ОУ
ІРk  

2.5 Рівень виконання офі-
церським складом 
індивідуального за-
вдання  

ОУ
ІЗБ  

ОУ
ІЗО  - 

2.6 Рівень професійної 
(командирської) під-
готовленості офіцер-
ського складу органа 
управління  

ОУ
ЗНБ  

ОУ
ЗНО  

ОУ
ЗНk  

2.7 Рівень підготовленості 
органа управління за 
предметом навчання з 
професійної (коман-
дирської) підготовки  

ОУ
ПНБ  

ОУ
ПНО  - 

3 Рівень індивідуальної 
підготовленості офі-
церського складу  

ОУ
ІПБ  

ОУ
ІПО  

ОУ
ІПk  

3.1 Рівень індивідуальної 
підготовленості офі-
цера  

ОФБ  
ОФО  

ОФk  

3.2 Рівень професійної 
(командирської) під-
готовленості офіцера  

ОФ
ЗНБ  

ОФ
ЗНО  

ОФ
ЗНk  

3.3 Рівень засвоєння офі-
цером предмету на-
вчання з професійної 
(командирської) під-
готовки 

ОФ
ПНБ  

ОФ
ПНО  - 

3.4 Рівень індивідуальної 
роботи офіцера  

ОФ
ІРБ  

ОФ
ІРО  

ОФ
ІРk  

3.5 Рівень виконання офі-
цером індивідуально-
го завдання  

ОФ
ІЗБ  

ОФ
ІЗО  - 

 

Всі показники (табл. 1) мають кількісну (на-
приклад, в балах від 2 до 5) та якісну (наприклад, 
чотирьохбальну) оцінки, які можуть бути отримані: 

за результатами контролю. В цьому випадку 
позначка для показника формуються шляхом дода-
вання букви «К» до нижнього регістру, наприклад 

ОУ
КЗЛБ  – рівень злагодженості органа управління за 

результатами контролю; 
за результатами обчислення поточної успішно-

сті. В цьому випадку позначка для показника фор-
муються шляхом додавання букви «П», наприклад 

ОУ
ПЗЛБ  – поточний рівень злагодженості органа 

управління; 
узагальненням результатів контролю та поточ-

ної успішності. 
 

3. Порядок оцінювання показників  
бойової виучки органа управління 

3.1. Визначення рівня бойової виучки органа 
управління 

Кількість балів бойової виучки органа управ-
ління визначається за формулою: 

ОУ
ІП

ОУ
ІП

ОУ
ЗЛ

ОУ
ЗЛ

ОУ БkБkБ  ,                (1) 

де ОУ
ЗЛБ  – кількість балів, що отримані під час оці-

нювання злагодженості органа управління;  
ОУ
ІПБ  – кількість балів, що отримані під час оці-

нювання індивідуальної підготовленості офіцерсь-
кого складу органа управління;  

ОУ
ЗЛk  – вагове значення злагодженості органа 

управління;  
ОУ
ІПk  – вагове значення індивідуальної підгото-

вленості офіцерського складу;  
1kk ОУ

ІП
ОУ
ЗЛ  . 

 

3.2. Визначення рівня злагодженості органа 
управління 

Кількість балів злагодженості органа управлін-
ня визначається за формулою: 

ОУ
ЗН

ОУ
ЗП

ОУ
ПР

ОУ
ПР

ОУ
ЗЛ БkБkБ  ,               (2) 

де ОУ
ПРБ  – кількість балів, що отримані під час оці-

нювання практичної роботи посадових осіб; ОУ
ЗНБ  – 

кількість балів, що отримані під час оцінювання  
професійної (командирської) підготовленості офі-
церського складу; ОУ

ПРk  – вагове значення практич-

ної роботи посадових осіб; ОУ
ЗПk  – вагове значення 

професійної (командирської) підготовленості; 
1kk ОУ

ЗП
ОУ
ПР  . 

Оцінка ОУ
ЗЛО  – злагодженості органа управлін-

ня, визначається за кількістю набраних балів ОУ
ЗЛБ . 

 

3.2.1. Визначення рівня практичної роботи по-
садових осіб органа управління. 

Кількість балів за практичну роботу посадових 
осіб органа управління визначається за формулою: 
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ОУ
ІР

ОУ
ІР

ОУ
ГР

ОУ
ГР

ОУ
ПР БkБkБ  ,                (3) 

де ОУ
ГРБ  – кількість балів, що отримані під час оці-

нювання групової роботи посадових осіб;  
ОУ
ІРБ  – кількість балів, що отримані під час оці-

нювання індивідуальної роботи офіцерського складу; 
ОУ
ГРk  – вагове значення групової роботи поса-

дових осіб;  
ОУ
ІРk  – вагове значення індивідуальної роботи 

офіцерського складу;  
1kk ОУ

ІР
ОУ
ГР  . 

Оцінка ОУ
ПРО  – за практичну роботу посадових 

осіб органа управління, визначається за кількістю 
набраних балів ОУ

ПРБ . 
 

3.2.2. Визначення рівня професійної (коман-
дирської) підготовленості офіцерського складу ор-
гана управління. 

Кількість балів професійної (командирської) 
підготовленості офіцерського складу органа управ-
ління визначається за формулою: 

n

Б
Б

n

1i

ОУ
iПН

ОУ
ЗН


 ,                           (4) 

де ОУ
iПНБ – кількість балів, що отримані під час оці-

нювання рівня підготовленості органа управління з 
i-го предмету навчання з професійної (командирсь-
кої) підготовки; n – кількість перевірених предметів. 

Оцінка ОУ
ЗНО  – професійної (командирської) пі-

дготовленості офіцерського складу, визначається за 
кількістю балів ОУ

ЗНБ . 
 

3.2.3. Визначення рівня підготовленості органа 
управління за предметом навчання з професійної 
(командирської) підготовки. 

Кількість балів підготовленості органа управ-
ління за предметом навчання з професійної (коман-
дирської) підготовки визначається за формулою: 

n

О
Б

n

1i

іОФ
ПН

ОУ
ПН


 ,                           (5) 

де іОФ
ПНО – оцінка рівня засвоєння i-м офіцером пре-

дмету навчання з професійної (командирської) під-
готовки;  

n – кількість офіцерів, що перевірялись. 
Оцінка ОУ

ПНО  – підготовленості органа управ-
ління за предметом навчання з професійної (коман-
дирської) підготовки, визначається за кількістю ба-
лів ОУ

ПНБ .   
Якщо на планову перевірку з предмету навчан-

ня представлено менше 70% списочного складу ге-
нералів та офіцерів органа управління, то загальна 
оцінка за предмет навчання знижується на один бал. 

3.2.4. Визначення рівня групової роботи поса-
дових осіб органа управління. 

Кількість балів за групову роботу посадових 
осіб визначається за формулою: 

n

О
Б

n

1i

ОУ
iГВ

ОУ
ГР


 ,                          (6) 

де ОУ
iГВО  – оцінка, що отримана під час виконання i-ї 

групової вправи;  
n – кількість перевірених групових вправ. 
Оцінка ОУ

ГРО  – за групову роботу посадових 
осіб визначається за кількістю балів ОУ

ПНБ . 
 

3.2.5. Визначення рівня виконання органом 
управління групової вправи. 

Оцінка ОУ
ГВО  – за виконання органом управлін-

ня групової вправи визначається на підставі відпові-
дних нормативних документів. 

 

3.2.6. Визначення рівня індивідуальної роботи 
офіцерського складу органа управління. 

Кількість балів за індивідуальну роботу офі-
церського складу визначається за формулою: 

n

Б
Б

n

1i

ОУ
iІЗ

ОУ
IР


 ,                            (7) 

де ОУ
iІЗБ – кількість балів, що отримані під час оціню-

вання рівня виконання офіцерським складом i-го 
індивідуального завдання;  

n – кількість індивідуальних завдань, що пере-
вірялись. 

Оцінка ОУ
ІPО  – за індивідуальну роботу офі-

церського складу органа управління, визначається за 
кількістю балів ОУ

ІPБ . 
 

3.2.7. Визначення рівня виконання офіцерським 
складом органа управління індивідуального завдання. 

Кількість балів за виконання офіцерським 
складом органа управління індивідуального завдан-
ня визначається за формулою: 

n

О
Б

n

1i

iОФ
ІЗ

ОУ
IЗ


 ,                          (8) 

де iОФ
ІЗО – оцінка за виконання i-м офіцером індиві-

дуального завдання;  
n – кількість офіцерів, що перевірялись. 
Оцінка ОУ

IЗО  – за виконання офіцерським 
складом індивідуального завдання, визначається за 
кількістю балів ОУ

IЗБ . 
 

3.3. Визначення рівня індивідуальної підготов-
леності офіцерського складу  

Кількість балів індивідуальної підготовленості 
офіцерського складу органа управління визначаєть-
ся за формулою: 
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n

Б
Б

n

1i

iОФ

ОУ
IП


 ,                          (9) 

де iОФБ – кількість балів, що отримані i-м офіцером під 
час оцінювання особистого рівня індивідуальної підго-
товленості;  n – кількість офіцерів, що перевірялись. 

Оцінка ОУ
IПО  індивідуальної підготовленості офі-

церського складу визначається за кількістю балів ОУ
IПБ . 

 

3.3.1. Визначення рівня індивідуальної підгото-
вленості офіцера.  

Кількість балів індивідуальної підготовленості 
визначається за формулою: 

ОФ
IP

ОФ
IP

ОФ
ЗН

ОФ
ЗН

ОФ БkБkБ  ,              (10) 

де  ОФ
ЗНБ  – кількість балів, що отримані під час оці-

нювання професійної (командирської) підготовле-
ності офіцера;  

ОФ
IPБ  – кількість балів, що отримані під час 

оцінювання  індивідуальної роботи офіцера;  
ОФ
ЗНk  – вагове значення професійної (командир-

ської) підготовленості офіцера;  
ОФ
IPk  – вагове значення індивідуальної роботи 

офіцера; 
1kk ОФ

IP
ОФ
ЗН  . 

Оцінка ОФО  індивідуальної підготовленості офі-

цера, визначається за кількістю набраних балів ОФБ . 
 

3.3.2. Визначення рівня професійної (коман-
дирської) підготовленості офіцера 

Кількість балів професійної (командирської) 
підготовленості офіцера визначається за формулою: 

n

О
Б

n

1i

ОФ
іПН

ОФ
ЗП


 ,                        (11) 

де ОФ
іПНО – оцінка офіцера за i-й предмет навчання з 

професійної (командирської) підготовки, що переві-
рявся; n – кількість перевірених предметів. 

Оцінка ОФ
ЗПО  професійної (командирської) під-

готовленості офіцера, визначається за кількістю ба-
лів ОФ

ЗПБ . 
 

3.3.3. Визначення рівня засвоєння офіцером ор-
гану управління предмету навчання з професійної 
(командирської) підготовки. 

Оцінка ОФ
ПНО  – засвоєння офіцером предмету 

навчання з професійної (командирської) підготовки 
визначається на підставі нормативних документів. 

3.3.4. Визначення рівня індивідуальної роботи 
офіцера. 

Кількість балів за індивідуальну роботу офіце-
ра визначається за формулою: 

n

О
Б

n

1i

ОФ
іІЗ

ОФ
IP


 ,                        (12) 

де ОФ
іІЗО – оцінка офіцера за виконання i-го індивіду-

ального завдання;  
n – кількість індивідуальних завдань, що пере-

вірялись. 
Оцінка ОФ

IPО  – індивідуальної роботи офіцера, 

визначається за кількістю балів ОФ
IPБ . 

 

3.3.5. Визначення рівня виконання офіцером 
індивідуального завдання. 

Оцінка ОФ
ІЗО  – за виконання офіцером індиві-

дуального завдання визначається на підставі норма-
тивних документів. 

 

3.4. Схема методики та приклад оцінювання 
бойової виучки органа управління 

Схема методики оцінювання бойової виучки 
органа управління зображена на рис. 6.  

 

4. Особливості оцінювання  
бойової виучки органа управління  

при проведенні інспекційних заходів 

При проведення інспекційних заходів елемен-
тами перевірки можуть бути всі, або окремі показ-
ники бойової виучки органа управління: 

рівень бойової виучки органа управління; 
рівень злагодженості органа управління; 
рівень практичної роботи посадових осіб орга-

на управління; 
рівень групової роботи посадових осіб органа 

управління; 
рівень виконання органом управління групової 

вправи; 
рівень індивідуальної роботи офіцерського 

складу органа управління; 
рівень виконання офіцерським складом ОУ ін-

дивідуального завдання; 
рівень професійної (командирської) підготов-

леності офіцерського складу органа управління; 
рівень підготовленості органа управління за 

предметом навчання з професійної (командирської) 
підготовки; 

рівень індивідуальної підготовленості офіцер-
ського складу;  

рівень індивідуальної підготовленості офі-
цера; 

рівень професійної (командирської) підготов-
леності офіцера; 

рівень засвоєння офіцером предмету навчання з 
професійної (командирської) підготовки; 

рівень індивідуальної роботи офіцера; 
рівень виконання офіцером індивідуального  

завдання.  
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Обов’язковим елементом перевірки є рівень 

індивідуальної підготовленості офіцерського 
складу. 

При проведення інспекційних заходів кількість 
балів за елемент перевірки визначається узагальнен-
ням результатів контролю та поточної успішності за 
формулою: 

ППKk БkБkБ  ,                      (13) 
де  KБ  – рівень за результатами контролю;  

ПБ  – поточний рівень;  

kk  – вагове значення рівня за результатами 
контролю;  

Пk  – вагове значення поточного рівня;  
1kk Пk  . 

Оцінка О визначається за кількістю набраних 
балів Б. 

Всі коефіцієнти, що розглядаються в даному 
підході повинні бути отримані шляхом експертного 
опитування найбільш досвідчених фахівців військо-
вої справи. 

Таким чином, впровадження запропонованої 
методики дозволить впровадити єдиний підхід до 
контролю рівня знань, умінь і навичок, що необхідні 
органам управління всіх рівнів та всіх родів і видів 
ЗС України. 

Висновки 

Розвиток системи підготовки військ (сил) ЗС 
України неможливий без формування стабільної 
системи показників і критеріїв оцінювання резуль-
татів підготовки органів управління, без встановле-
ної термінології для цієї галузі. Відсутність чіткого 
визначення військових термінів призводить до різ-
ного тлумачення їх змісту.  

Аналіз порядку визначення стану оперативної 
підготовки органів військового управління показав, 
що основним недоліком даного підходу є відсут-
ність чіткого обґрунтування поняття «результати 
практичної роботи ОВУ на навчаннях (тренуван-
нях)», тому оцінювання «результатів практичної 
роботи» має суб’єктивний характер. Запропонова-
ний концептуальний підхід щодо розробки методи-
ки оцінювання бойової виучки органа управління ЗС 
України повинен зменшити суб’єктивізм в процесі 
оцінювання за рахунок врахування оцінок за вико-
нання індивідуальних завдань і групових вправ ор-
ганом управління, що отримані під час контролю та 
за минулий період.  

Запропонований підхід щодо  розробки мето-
дики оцінювання бойової виучки органів управління 
ЗС України може бути застосований для органів 
управління всіх рівнів. 
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Рис. 6. Методика оцінювання бойової виучки органа управління ЗС України 
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ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ БОЕВОЙ ВЫУЧКИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ 

И.В. Рубан, Е.Б. Смирнов, С.В. Дуденко, А.М. Носик, С.С. Ткачук 
В статье приведен концептуальный подход к оцениванию боевой выучки органов управления Вооруженных Сил 

(ВС) Украины, который позволяет использовать единый алгоритм контроля знаний, умений и навыков личного состава 
органов управления всех уровней, родов и видов ВС Украины. 

Ключевые слова: система подготовки, орган управления, боевая выучка. 
 

UKRAINIAN ARMED FORCES AUTHORITIES COMBAT SKILLS ESTIMATION METHOD  

I.V. Ruban, E.B. Smirnov, S.V. Dudenko, A.М. Nosyk , S.S. Tkachuk 
In the article the conceptual approaсh to the development of  Ukrainian Armed Forces authorities combat  skills estima-

tions method which allow to use generalized approach to personnel knowledge level and skills control of all combat levels  
branches and kinds.  

Keywords: system of preparation, management organ, battle training. 
 


