СТАНДАРТИ НАТО (STANAG)

Основою для уніфікації збройних сил усіх 28 держав-членів НАТО є угоди зі стандартизації
(Standardization Agreement, STANAG) — міжнародні договори, що регламентують загальні
правила, визначають спільний порядок дій, закріплюють єдину термінологію і встановлюють
умови уніфікації технічних процесів, озброєння та військової техніки, матеріальної частини
збройних сил Альянсу та держав-партнерів.

МЕТА СТАНДАРТІВ НАТО
ОПЕРАТИВНА СУМІСНІСТЬ АРМІЙ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ НАТО,
ЯКА НЕОБХІДНА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

ПЕРЕХІД НА СТАНДАРТИ НАТО
з досвіду країн, які нещодавно приєдналися до Альянсу

PL

≈8 років

≈9 років

CZ

ПОЛЬЩА

≈1300

LT

ЧЕХІЯ

стандартів прийнято
в НАТО на даний момент

NSO.NATO.INT

≈10 років
ЛИТВА

більшість зі стандартів
знаходяться у відкритому доступі

ВИДИ СТАНДАРТІВ НАТО

АДМІНІСТРАТИВНІ

ОПЕРАТИВНІ

МАТЕРІАЛЬНІ

визначають процеси управління
та обміну інформацією, порядок
роботи з документацією

спрямовані на оперативне
планування застосування
військ

визначають єдині вимоги
до озброєння і військової техніки
союзників, управління життєвим
циклом, а також кодифікації
предметів забезпечення
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СТАНДАРТИ НАТО (STANAG)

РАТИФІКАЦІЯ СТАНДАРТІВ НАТО
Під час підготовки
відправляється всім
державам-членам НАТО
для ратифікації

Якщо стандарт суперечить
політиці країни, законодавству
чи суспільно-культурним
обставинам, то допускаються
виключення окремо взятих
пунктів, або стандарт
не ратифікується взагалі

4-24 МІСЯЦІ

Стандарт можна вважати прийнятим, коли на
його підставі розроблені національні документи
та забезпечено виконання стандартів

в середньому займає
розробка стандарту НАТО

68

Ухвалюється консенсусом
і може бути реалізований
повністю або частково,
із зауваженнями або без

стандартів НАТО вже
запроваджено у ЗСУ

80

стандартів передбачено
розробити у 2016‑2018 рр.
Програмою Міноборони
з військової стандартизації

НАЙВАЖЛИВІШІ СТАНДАРТИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДО РОЗРОБКИ В УКРАЇНІ
БОЙОВІ СТАТУТИ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

2016
Реорганізація 			
управлінської вертикалі
Реорганізація Головного 		
управління персоналу
Реорганізація Головного 		
управління оборонного та 		
мобілізаційного планування 		
Генерального штабу
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НАСТАНОВИ З ПІДГОТОВКИ
ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК

2017

2018

Завершення створення 		
Командування Сил 			
логістики
Набуття спроможностей 		
Командуванням Сил 		
спеціальних операцій

2019
Реформування 			
Генерального штабу ЗСУ
Впровадження 			
в діяльність головного 		
та інших органів			
військового управління 		
принципів, які прийняті 		
в державах-членах НАТО

