
ДОДАТОК 2 

до Стратегічного оборонного бюлетеня України, 

схваленого Указом Президента України  

від 6 червня 2016 року № 240/2016 

 

ГЛОСАРІЙ 

 

Військове командування Генеральний штаб Збройних Сил 

України, командування видів Збройних 

Сил України, об’єднане оперативне 

командування, управління оперативних 

командувань, територіальні управління, 

командування військових з’єднань, 

частин Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів України 

військових формувань 

 

Оборонна реформа  докорінні перетворення складових сил 

оборони, спрямовані на забезпечення їх 

готовності до відбиття збройної агресії 

проти України та набуття необхідних 

спроможностей відповідно до принципів і 

стандартів, прийнятих у державах – 

членах НАТО і ЄС 

 

Оборонне планування складова частина системи стратегічного 

планування та управління державними 

ресурсами у сфері оборони, що 

здійснюється у встановлені законом 

строки з метою забезпечення необхідного 

рівня обороноздатності держави шляхом 

обґрунтування перспектив розвитку 

Збройних Сил України та інших 

військових формувань з урахуванням 

характеру реальних і потенційних загроз у 

воєнній сфері та економічних 

можливостей держави, із зазначенням 

конкретних заходів, виконавців та 

термінів їх реалізації 
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Органи військового 

управління 

Міністерство оборони України, інші 

центральні органи виконавчої влади, що 

здійснюють керівництво військовими 

формуваннями, утвореними відповідно до 

законів України, Генеральний штаб 

Збройних Сил України, інші штаби, 

командування, управління, постійні чи 

тимчасово утворені органи у Збройних 

Силах України та інших військових 

формуваннях, призначені для виконання 

функцій з управління, в межах їх 

компетенції, військами (силами), 

з’єднаннями, військовими частинами, 

військовими навчальними закладами, 

установами та організаціями, які належать 

до сфери управління центральних органів 

виконавчої влади, а також військові 

комісаріати, що забезпечують виконання 

законодавства з питань військового 

обов’язку і військової служби, 

мобілізаційної підготовки та мобілізації 

 

Особливий період період функціонування національної 

економіки, органів  державної влади, 

інших державних органів, органів 

місцевого  самоврядування, Збройних Сил 

України, інших військових формувань, 

сил цивільного захисту, підприємств, 

установ і  організацій, а також виконання 

громадянами України свого 

конституційного обов’язку щодо захисту 

Вітчизни,  незалежності та територіальної 

цілісності України, який  настає з моменту 

оголошення рішення про мобілізацію 

(крім цільової) або доведення його до 

виконавців стосовно прихованої 

мобілізації чи з моменту введення 

воєнного стану в Україні або в окремих її 

місцевостях та охоплює час мобілізації, 

воєнний час і частково відбудовний 

період після закінчення воєнних дій 
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Результативні (індикативні) 

показники 

показники (індикатори), які 

характеризують рівень досягнення 

складовими сил оборони визначених 

цілей і виконання основних завдань 

оборонної реформи 

 

Сектор безпеки і оборони охоплена єдиним керівництвом 

сукупність органів державної влади, 

Збройних Сил України, Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, Державної 

спеціальної служби транспорту, інших 

утворених відповідно до законів України 

військових формувань, правоохоронних 

органів спеціального призначення, 

діяльність яких за функціональним 

призначенням відповідно до Конституції 

та законів України спрямована на захист 

національних інтересів від зовнішніх і 

внутрішніх загроз національній безпеці 

України 

 

Сили оборони Збройні Сили України, Державна служба 

спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, Державна спеціальна 

служба транспорту, інші утворені 

відповідно до законів України військові 

формування, а також правоохоронні та 

розвідувальні органи, в частині залучення 

їх до виконання завдань з оборони 

держави 

 
 

Спроможності кількісні та якісні показники, що 

характеризують здатність складових сил 

оборони виконувати покладені на них 

завдання щодо оборони держави і 

відбиття збройної агресії проти України з 

урахуванням наявних можливостей 

держави 

 

Сфера оборони сфера (межі) діяльності органів державної 

влади, місцевого самоврядування та 

органів військового управління з метою 

підготовки держави, економіки, 

суспільства та сил оборони до відбиття 
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збройної агресії проти України і 

гарантованого захисту її національних 

інтересів від зовнішніх та внутрішніх 

загроз 

 

C4ISR (Command, Control, 

Communications, Computers, 

Intelligence, Surveillance and 

Reconnaissance) 

(командування, управління, зв’язок, 

обчислювання, розвідка та 

спостереження) – архітектура та концепція 

взаємодії складових системи бойового 

управління оперативного та оперативно-

стратегічного рівня 

 

ISO/IEC (International 

Organization for Standardization/ 

International Electrotechnical 

Commission) 

(Міжнародна організація зі стандартизації/ 

Міжнародна електротехнічна комісія) – 

міжнародні організації, метою діяльності 

яких є ратифікація стандартів, що 

розробляються спільними зусиллями 

делегатів від різних країн (зокрема,  

у сфері електричних, електронних і 

суміжних технологій) 

 

SSSCIP  
(State Service of Special 

Communication and Information 

Protection of Ukraine) 

 

державна служба спеціального зв’язку та 

захисту інформації 

G5404 

(Medical support) 

(медична підтримка) – ціль партнерства 

щодо реформи військово-медичної 

системи 

 

Combat Medic 68W 

(Army Health Care Specialist) 

68W – це основна медична військово-

облікова спеціальність Армії США, 

означає 10 тижнів базового або 16 тижнів 

розширеного навчання 

 

DOTMLPFI 

(Doctrine, Organization, Trainig, 

Materiel, Leadership, Personnel, 

Facilities, Interoperability) 

 

доктрина, організація, навчання, 

забезпечення, лідерство, кадри, заклади, 

взаємодія 

МС 0326/3 NATO  

(Principles and Policies of 

Medical Support) 

 

доктрина щодо принципів та політики 

НАТО в галузі медичної допомоги 
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AJP 4.10   

(Allied joint medical support 

doctrine) 

 

доктрина НАТО з медичного 

забезпечення 

MEDEVAC Role 1 

(Battalion Aid Station) 

 

медичний пункт батальйону 

MEDEVAC Role 2 

(Forward Surgical Team) 

передова хірургічна група, що додається 

як підсилення медичної роти бригади. 

Включає в себе                       1 травматолога 

та 3 хірургів загального профілю 

(анестезіологів, медсестер та ін.) 

 

MEDEVAC Role 3 

(Combat Support Hospital) 

 

мобільний військовий шпиталь 

MEDEVAC Role 4 

(CONUS Hospital (Continental 

US) 

 

спеціалізовані багатопрофільні військово-

медичні шпиталі, що розташовані в тилу 

EMT-B   

(Emergency Medical Technician – 

Basic) 

цивільна первинна медична 

спеціальність, відповідає військовій 68W 

(120 – 150 годин навчання) 

 

EMT-P   

(Emergency Medical Technician – 

Paramedic) 

цивільний парамедик (1200 – 1500 годин 

навчання) 

TP-C 

(Tactical Paramedic Certification) 

військовий парамедик. Після 

проходження загальновійськової 

підготовки зазвичай 27 тижнів навчання. 

Якщо буде працювати у повітряній 

медичній евакуації – додається ще                           

8 тижнів удосконалення з невідкладної 

допомоги та інтенсивної терапії 

 

TCCC 

(Tactical Combat Casualty Care) 

стандарт надання допомоги при бойових 

травмах 

 

СLS 

(Combat Life Saver) 

первинний рівень надання невідкладної 

домедичної допомоги у порядку само- та 

взаємодопомоги бійцями підрозділу. 

Базується на спрощеному курсі ТССС. Не 

включає фармакологію, деякі інвазивні 

маніпуляції 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457142/20150824-AJP_4_10_med_spt_uk.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457142/20150824-AJP_4_10_med_spt_uk.pdf
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PHTLS 

(Pre-Hospital Trauma Life 

Support) 

стандарт надання невідкладної допомоги 

при травмах на дошпитальному етапі в 

цивільних умовах 

 

АТLS 

(Advanced Trauma Life Support) 

стандарт надання невідкладної допомоги 

при травмах на шпитальному етапі 

 

DCR 

(Damage Control Resuscitation) 

стандарт проведення хірургічного 

лікування та інтенсивної терапії при 

травмах на етапі надання спеціалізованої 

медичної допомоги 

 

DCS  

(Damage Control Surgery) 

стандарт проведення хірургічного 

лікування при травмах 

 

Trauma Nursing стандарт навчання медичних сестер з 

лікування 

 

Mass casualty response for health 

care personnel 

стандарти сортування та надання 

невідкладної допомоги при масових 

надходженнях поранених 

 

Burn Trauma Patient Care стандарт надання допомоги при опіках 

 

_______________________ 

 

 

 

 


