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ВСТУП 

Станом на сьогодні курс України щодо членства в НАТО залишається 

незмінним та визначеним Конституцією України. Міністр оборони України 

оголосив 2021 рік роком Євроатлантичної трансформації та відновлення 

процесу інтеграції держави до НАТО. Таким чином, реформи в найбільш 

важливих для країни сферах, включаючи сферу безпеки та оборони, набули 

незворотнього характеру.  

На шляху розвитку обороноздатності держави, її збройних сил, оборонно-

промислового комплексу, інфраструктури та економіки Україна отримує 

належну та непохитну підтримку партнерів і союзників. А нормативно правові 

акти є одними із важливих провідників до цього розвитку. 

Реформування Збройних Сил України є одним із етапів зміцнення 

безпеки та оборони і сприяє  розвитку оперативних спроможностей ЗСУ та 

покращенню взаємосумісності з військовими формуваннями НАТО, що являє 

собою одне із завдань Збройних сил держави.  

 

РОЗДІЛ І. АНГЛОМОВНА ЛЕКСИКА В ТЕКСТАХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ 

ТЕМАТИКИ 

1.1 Поняття воєнно-політичного тексту та його лексичний склад 

Науковці вважають, що предметом ВПП є воєнно-політичні тексти. 

Відповідно, проблема тексту є однією з ключових в теорії перекладу. Саме 

текст є предметом аналізу на першому етапі перекладу, пов’язаному з 

інтерпретацією оригіналу, і предметом синтезу на його заключному етапі. 

Воєнно-політичні тексти є функціонально-прагматичним різновидом 

військових текстів, функції, структура й тематика яких формуються в межах 

офіційно-ділового стилю, та навколо домінантних понять політик/політика, 

війна, і другорядних – безпека та оборона [8, с. 21]. Термін містить два 

компоненти: військовий та політичний, що попередньо означає широке 

використання військової та воєнно-політичної термінології. Військово-
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спеціальна термінологія також займає певну частину лексичного складу таких 

текстів, але у зв’язку з обмеженим обсягом роботи, нами розглядатись не буде.  

Під поняттям воєнно-політичних текстів науковець розуміє тексти 

суспільно-політичної й офіційно-ділової тематики, що містять синтаксичні 

конструкції, стилістичні й лексичні засоби, які дозволяють віднести їх до 

офіційно-ділового стилю, законодавчого, політичного, дипломатичного 

підстилів та різних жанрів [2, с. 165]. На наш погляд таке трактування поняття 

воєнно-політичних текстів найбільш повно вказує на його основні ознаки, що 

дає змогу відрізнити цей спеціальний підвид військового перекладу від інших 

підвидів. Ми проаналізували детально дане поняття на початковому етапі 

кваліфікаційної роботи з метою здійснення конструктивного розбору таких 

текстів.  

Тексти воєнно-політичної тематики виконують настановчо-інформативну 

функцію повідомлення про стан державної політики, національної безпеки, 

діяльність збройних сил, оборонну політику держави, огляд та аналіз 

обороноздатності держави, висвітлення аспектів урегулювання офіційних 

відносин між представниками оборонних відомств різних країн. Тексти воєнно-

політичної тематики належать до офіційно-ділового стилю тому, що 

функціонують у сфері офіційно-ділових відносин і характеризуються такими 

рисами, властивими для цього стилю як офіційність, неособистісний характер, 

об’єктивність і беземоційність. Науковиця зазначає, що спосіб викладення 

текстів військово-політичної тематики відзначається логічністю, послідовністю 

і точністю викладу фактів, документальністю, об’єктивністю оцінок та 

емоційно-експресивною нейтральністю [13, с. 38].  

Існує також систематизація воєнно-політичних текстів в межах таких 

жанрових груп:  

1)  директивні (кодекс, закон, указ, рішення, директива, розпорядження, 

наказ, акт);  

2)  доктринально-регламентуючі (стратегія, концепція, доктрина, 

бюлетень, державна цільова програма, військово-політичні вказівки міністра 
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оборони, план діяльності Міністерства оборони, план утримання та розвитку 

сил безпеки та оборони);  

3)  регулятивно-нормативні (інструкція, стандарт, керівництво, 

настанова);  

4)  воєнно-дипломатичні (вербальна нота, протокол, договір, угода, 

меморандум, контракт);  

5)  інформаційно-аналітичні («Біла книга») [8, с. 65].  

  Об’єктом воєнно-політичних текстів є лексичний склад. Він перебуває в 

стані безперервної зміни. Ця мінливість обумовлена тим, що мова, і в першу 

чергу її лексичний склад, безпосередньо пов'язані як з технологічною, так і з  

соціальною діяльністю людей. Аби мова могла повноцінно виконувати свою 

основну функцію - функцію найважливішого засобу комунікації, у її 

лексичному складі повинні швидко відображатись і фіксуватись зміни, що 

відбуваються в сферах життя і діяльності людства: в науці, техніці, політиці, 

культурі та ін.  

За визначенням науковців, воєнно-політичний лексичний склад становить 

ядро воєнно-політичної сфери та представлений спеціальними мовними 

одиницями, об’єднаними архісемою, що відображає поняттєву сферу воєнної 

політики. Основне смислове навантаження у воєнно-політичних текстах мають 

терміни та термінологічні сполучення, в семантичній структурі яких присутні 

компоненти «військовий», «воєнний» та «бойовий», які дозволяють зарахувати 

їх до військових термінів, та конкретніші за семантикою компоненти – «воєнна 

політика», «безпека», «оборона», «військове будівництво», що свідчать про 

їхню належність до воєнно-політичної сфери [8, с. 171]. 

Зокрема, науковиця зауважує, що лексичний склад воєнно-політичних 

текстів переважно відбиває предметні сфери воєнної політики, безпеки й 

оборони і представлений суспільно-політичною, загальновійськовою, 

спеціальною військовою лексикою, військовими реаліями та міжгалузевою 

лексикою. У відтворенні військових термінів та реалій переважає застосування 

стратегії адаптивного перекладу. Міжгалузеві терміни відтворено за допомогою 
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стратегії репродуктивного перекладу шляхом застосування еквівалентів, 

повного та часткового калькування. Найбільше труднощів становить переклад 

багатокомпонентних військових термінів-неологізмів та військових реалій [8, с. 

173]. 

В контексті багатофункціональності застосування воєнно-політичної 

лексики, ці сфери дійсно відносяться до найбільш значущих й необхідних для 

розвитку міжнародних відносин держави, підтримання миру та безпеки, 

боротьби з конфліктами як на державному, так і на міжнародному рівнях. 

Міжнародні відносини, зокрема воєнно-політичне співробітництво, об’єктом 

якого є воєнно-політичні тексти – договори, угоди, пакти, конвенції, протоколи, 

включають усі перелічені області застосування воєнно-політичного лексичного 

складу, і, на наш погляд, підтверджують таким чином твердження Нікіфорової 

О. М., що були перераховані вище. 

Проаналізувавши усі теорії та концепції воєнно-політичного тексту, що 

були досліджені науковцями, пропонуємо варіант власного визначення воєнно-

політичної лексики. Воєнно-політична лексика – це сукупність жанрово 

обмежених одиниць мови (лексичних одиниць), що включає лексику воєнно-

політичного, військово-спеціального та загальновійськового підвиду, 

відзначається наявністю дефініції, стилістичною забарвленістю, 

номінативним характером найменування, утворює терміносистему за 

семантичною ознакою та являє собою об’єкт воєнно-політичних текстів.  

 

1.2 Класифікація воєнно-політичної лексики та її закономірність 

Термінологічна система текстів воєнно-політичної тематики 

багатофункціональна, оскільки являє собою складну сітку понять, які 

неможливо систематизувати за кількома ознаками. Таким чином, наука 

лексикології розглядає низку принципів класифікації і систематизації 

лексики, в основі яких – стилістичні, лексико-семантичні, граматичні, 

морфологічні ознаки, тощо.  



 
 

 7 

Наразі, лінгвісти вважають, що вся англомовна лексика може бути 

розділена на нейтральну (немарковану) і стилістично марковану. 

Немаркована лексика застосовується в усіх формах комунікації, незалежно 

від мети висловлювання, в той час як стилістично маркована лексика 

обмежується певними сферами її використання. Сфера застосування 

поширюється на окремі групи осіб, об'єднаних спільною ознакою (вік, стать, 

територія проживання, національність, релігія та ін.). Виходячи з цього, 

можна стверджувати, що воєнно-політична лексика являє собою стилістично 

маркований вид, оскільки сфера її застосування поширюється на окремі групи 

населення та є стилістично та жанрово обмеженою. 

Зокрема, Арбекова Т.І., визначає у своєму дослідженні ознаки, згідно з 

якими здійснюється класифікація англомовної лексики і вказує її стилістичні 

групи. Лексику, що застосовується в Стратегії національної безпеки та 

Національній військовій стратегії ми класифікуємо відповідно до 

запропонованих Арбековою Т.І. критеріїв та власних критеріїв:  

• За стильвою ознакою: а) лексика нейтральна; б) лексика офіційна; 

в) урочиста; г) неофіційна; д) фамільярна. Лексика воєнно-політичних текстів 

відноситься до офіційного стилю, отже і за обстановкою мовної діяльності 

являє собою офіційний вид. Прикладом може слугувати речення: «America’s 

First National Security Strategy is based on American principles, a clear-eyed 

assessment of U.S. interests, and a determination to tackle the challenges that we 

face.».  

• За ознакою емоційно-аналітичного ставлення до висловлення: а) 

емоційно нейтральна лексика; б) емоційно-забарвлена лексика (передає 

зневажливе, жартівливе, презирливе ставлення до об’єкту висловлювання). 

Воєнно-політична лексика є емоційно-нейтральною, оскільки речення 

здебільшого відрізняються відсутністю емотивності. Наприклад речення «We 

are committed to protecting the rights and dignity of every citizen.» є повністю 

емоційно незабарвленим. 
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• За літературним жанром: а) лексика жанрово-обмежена; б) лексика 

поетична; в) публіцистична; г) наукова; д) канцеляризми. Воєнно-політична 

лексика є здебільшого науковою та публіцистичною. Лексика, що зустрічається 

в текстах Стратегії національної безпеки та Національної військової стратегії є 

жанрово-обмеженою, науковою та публіцистичною. Жанрово-обмежена 

лексика міститься в таких жанрах воєнно-політичного тексту, як доктрини, 

стратегії, договори, угоди, пакти, конвенції, протоколи, тощо. Матеріали 

роботи являють собою   жанр стратегії, тож лексика такого речення як: «As we 

took our political, economic, and military advantages for granted, other actors 

steadily implemented their long-term plans to challenge America.» є швидше 

публіцистичною, а в реченні « North Korea’s pursuit of nuclear weapons and 

ballistic missile technologies also contradicts repeated demands by the international 

community to cease such efforts.» спостерігаємо присутність наукової лексики. 

• За соціальною спільністю осіб, які використовують лексику, 

розрізняють: а) загальновживану лексику; б) стилістично забарвлену. Лексика, 

що вживається в матеріалах дослідження є стилістично забарвленою, оскільки 

текст Стратегії національної безпеки та Національної військової стратегії 

належать до офіційно-ділового стилю, Так в реченні «We will preserve peace 

through strength by rebuilding our military so that it remains preeminent, deters our 

adversaries, and if necessary, is able to fight and win» визначено лексику офіційно-

ділового стилю. 

• За професійною спільністю: а) наукові терміни; б) суспільно-

політична; в) загальновійськова; г) воєнно-політична; д) спеціальна військова 

лексика. Воєнно-політичний лексичний склад містить лексику, яка виділена в 

цьому пункті, оскільки належить до воєнно-політичного, військово-технічного 

та військово-спеціального підстилів. Прикладом можуть слугувати лексичні 

одиниці наступних речень: суспільно-політична - «America’s commitment to 

liberty, democracy, and the rule of law serves as an inspiration for those living under 

tyranny», наукова – «Naturally emerging outbreaks of viruses such as Ebola and 

SARS», воєнно-політична – «With other partners, training often focuses on 
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improving skills in counterterrorism, peacekeeping, disaster relief», support to law 

enforcement, and search and rescue», загальновійськова – «…maintaining Active, 

National Guard, and Reserve forces prepared to deploy and conduct operations», 

військово-спеціальна – «U.S. Operation ATLANTIC RESOLVE, our European 

Reassurance Initiative, NATO’s Readiness Action Plan». 

• За територіальною спільністю: а) загальнонаціональна, 

територіально-обмежена лексика; б) територіально – обмежена (діалектизми, 

локалізми, територіальні варіанти національної мови). Застосування таких 

видів лексики не спостерігається, оскільки приналежність воєнно-політичної 

лексики до ділового та наукового стилю унеможливлює існування цього явища 

в текстах воєнно-політичної тематики.  

• За часом використання: а) сучасна лексика; б) застаріла (архаїзми, 

історизми); в) новоутворена – неологізми. В Стратегії національної безпеки та 

Національної військової стратегії переважна більшість лексичного складу 

утворена сучасною лексикою,  переважна меншість належить неологізмам. 

Використання архаїзмів та історизмів не спостерігається. В таких реченнях, як, 

наприклад: «Jihadist terrorist organizations present the most dangerous terrorist 

threat to the Nation», «The United States must devote greater resources to dismantle 

transnational criminal organizations (TCOs) and their subsidiary networks» та «We 

will improve America’s digital infrastructure by deploying a secure 5G Internet 

capability nationwide» виявлено поняття-неологізми [1, 90].  

• За семантичною ознакою: 1) вузькоспеціальниа, до якого ми 

віднесли, наприклад, такі терміни: nuclear weapons, actors, WMD, biothreat, 

cybercrime, TCO; 2) міжгалузева, наприклад: radiological material, intelligence, 

technologies, Ebola, government, GDP, democracy; 3) загальнонаукова включає 

такі терміни як: homeland, capability, infrastructure, democracy, partner, terrorist, 

immigrants, organization, globalization;  

• За кількістю одиниць: 1) однокомпонентна – policy, offices, 

command, threat, society, commonwealth, interoperability; 2) багатокомпонентна, 

наприклад: Islamic State of Iraq and Syria, Violent Extremist Organization, Russia-



 
 

 10 

NATO Founding Act, Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, ballistic missile 

technology, military-to-military relationship, North American Aerospace Defense 

Command Agreement.  

 

РОЗДІЛ ІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ТА АБРЕВІАТУР З 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ 

2.1 Перекладацькі трансформації під час здійснення перекладу 

англомовної воєнно-політичної лексики 

Процес перекладу з англійської мови українською вимагає різноманітних 

видозмін слова, словосполучення або цілого речення. Ними можуть бути 

лексико-семантичні, синтаксичні, граматичні трансформації, тобто ті прийоми, 

способи та методи перетворення англійського речення у синтаксичні 

конструкції, які властиві українській мові. В кваліфікаційній роботі ми 

аналізуємо та досліджуємо лише прийоми та способи перекладу у зв’язку з її 

обмеженим обсягом. 

Щодо перекладацької трансформації способу перекладу ми дотримуємося 

думки Міньяр-Білоручева Р. К.. Науковець зазначає два способи перекладу – 

знаковий (перекладацькі трансформації здійснюються на формально-знаковому 

рівні) і смисловий (припускає попередню ідентифікацію денотата з наступними 

пошуками іншомовного еквівалента) [7, с. 196].  

Ми дотримуємося також думки Балабіна В. В. в процесі аналізування й 

застосування трансформацій в цьому Розділі. Науковець визначає, що 

прийомом перекладу називають будь-яку дію, що сприяє передачі 

повідомлення. При цьому, метод та прийом є похідними від способу перекладу, 

де прийом вирішує часткове завдання та труднощі в процесі перекладу, метод є 

системою прийомів, і в сукупності вони утворюють спосіб перекладу.  

В ході аналізування текстів Стратегії національної безпеки США та 

Національної військової стратегії США були визначені такі воєнно-політичні 

лексичні трансформацій, що застосовуються в процесі їх перекладу: лексико-
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семантичні (дослівний переклад, конкретизація, модуляція, калькування, 

еквівалентна заміна, компенсація, абревіація, деабревіація, експлікація,  

генералізація та антонімічний переклад, транскрибування), граматичні 

(вилучення та додавання слів), синтаксичні (перестановка, нульова 

трансформація, заміна членів речення, компресія, декомпресія). На Рис. 2 

зображена діаграма  усіх перекладацьких трансформацій, що застосовувались в 

процесі перекладу матеріалів дослідження та їх відсосткове співвідношення: 

 

Рис. 2. Діаграма з відсотковим співвідношенням перекладацьких 

трансформацій воєнно-політичної лексики. 

Перекладацькі трансформації тексту оригіналу (ТО) й тексту перекладу 

(ТП) Стратегії національної безпеки США та Національної військової стратегії 

США викладені та роз’яснені нижче в таблицях. Першою підгрупою виділяємо 

саме лексико-семантичні трансформації,  які зустрічаються у текстах в 

найчастіше. Найбільш поширеним в процесі перекладу матеріалів дослідження 

є прийом дослівного перекладу: 

1) Прийом дослівного перекладу 

Англомовний варіант Переклад українською 

It supports America by providing a full Вони підтримують Америку, надаючи 



 
 

 12 

range of options to protect the 
homeland and our interests while 
assuring the security of our allies.  

 

повний спектр можливостей для 

захисту батьківщини та наших 

інтересів, одночасно забезпечуючи 

безпеку наших союзників. 

The United States also works with allies 
and partners to deter and disrupt 
other  terrorist groups that threaten 
the homeland. 

 

Сполучені штати також працюють з 

союзниками та партнерами для 

стримування та дезорганізації 

діяльності терористичних груп, які 

загрожують батьківщині. 

В першому та другому прикладі застосовуємо прийом дослівного 

перекладу, оскільки вони не вимагають додаткових граматичних чи лексико-

семантичних модифікацій, а лексичні одиниці є зрозумілими для носія 

української мови, так як є запозиченими або загальновживаними 

відповідниками. Так, слова providing, full range,  options, protect, homeland, 

interests, assuring, security, allies, partners, deter, disrupt, terrorist groups, threaten 

були перекладені дослівно і не вимагали застосування будь-яких 

трансформацій у зв’язку з тим, що конструкція та лексика англомовного 

речення є еквівалентною до україномовного. 

2)Прийом генералізації має місце в тих випадках, коли міра 

інформаційної упорядкованості вихідної одиниці вище відповідної їй за змістом 

одиниці в мові, на яку здійснюється переклад, що і полягає в заміні видового 

поняття загальним родовим [15]: 

Англомовний варіант Переклад українською 
The Constitution grants our national 
government not only specified 
powers…  

Конституція надає органам 

державної влади не лише 

відповідні повноваження… 
…the dictatorships of the Democratic 
People’s Republic of Korea and the 

Islamic Republic of Iran…  

…диктаторські режими Корейської 

Народно-Демократичної Республіки 

та Ісламської Республіки Іран… 
The United States rejects bigotry and 
oppression and seeks a future built on 
our values. 

Сполучені Штати не визнають 

упереджені настрої та виявлення 

приниження і прагне подальшого 

зростання наших цінностей.  
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В першому реченні спостерігаємо генералізацію словосполучень 

«national government» та «specified powers», оскільки воно не вимагає 

конкретизації перекладу, а скоріше застосування ситуативного синоніма цих 

слів. В другому перекладаємо «the dictatorships» не як «диктатура», а як 

загальне семантичне значення «диктаторські режими». В даному випадку 

застосовуємо генералізацію, адже термін називає скоріше контекстуально  

необмежене денотативне поняття. В останньому реченні терміни «bigotry» та 

«oppression» перекладаємо як «упереджені настрої» та «виявлення 

приниження» тому, що поняття цих термінів та контекстуальна ситуація 

дозволяють застосувати їх узагальнене значення. 

3)Прийом конкретизації передбачає заміну слова, яке мовою оригіналу 

має досить розлоге значення, словом з більш конкретним значенням. В багатьох 

випадках застосування конкретизації пов’язане з тим, що у мові перекладу 

відсутнє слово з таким же широким значенням [15]:  

Англомовний варіант Переклад українською 
…from jihadist terrorists 
to transnational criminal 
organizations…  
 

…починаючи з терористичного угрупування 

джихадистів ІДІЛу та Аль-Каіди і закінчуючи 

транснаціональними злочинними організаціями… 

…to conduct 

unattributable cyber 
intrusions, sabotage, theft, 
and political subversion.  

 

…проводити анонімне порушення 

кібернетичного простору, саботаж, присвоєння 

власності та підрив політичної державної 

влади.  

We expect allies and 
partners to shoulder a fair 
share of the burden of 
responsibility  

Ми сподіваємося, що союзники та партнери 

розділять з нами свою чесно розподілену 

частину обов’язку відповідальності… 

Перекладаємо словосполучення «jihadist terrorists» прийомом 

конкретизації, адже воно вимагає уточнення у зв’язку з тим, що в українській 

мові відсутнє власне поняття такої соціальної групи як «джихадисти».  

У випадку з другим прикладом словосполучення й терміни «unattributable 

cyber intrusions», «sabotage», «theft», «political subversion» відповідно 

перекладаємо як «анонімне порушення кібернетичного простору», «саботаж», 
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«присвоєння власності» та «підрив політичної державної влади», оскільки 

контекстуально ці терміни відносяться до боротьби з терористичною 

діяльністю і їх смислове навантаження стосується саме захисту від 

кіберзлочинності й протистоянню нападам терористів у різних сферах безпеки. 

У третьому реченні фразеологізм «to shoulder a fair share of the burden» 

конкретизується беручи до уваги контекст пункту тексту та офіційно-діловий 

стиль матеріалу і перекладається саме як «розділяти свою чесно розподілену 

частину обов’язку», а не, наприклад, «підставити плече з метою спільного 

розподілу сил». 

4) Прийом калькування. Калькування – поетапне відтворення складу 

слова або словосполучення, коли їх складові частини перекладаються 

відповідними лексичними засобами української мови [15]. Прикладом такої 

трансформації можуть слугувати лексичні одиниці, наведені в таблиці:  

Англомовний варіант Переклад українською 
…fanatics who advance a 
totalitarian vision for a 
global Islamist caliphate… 

…фанатики, які популяризують тоталітарне 

бачення глобального Ісламського халіфату… 

…by corrupting and 
undermining democratic 
institutions… 

…корумпуючи та підриваючи демократичні 

інституції… 

Сyberspace offers state and 
non-state actors the ability to 
wage campaigns against 
American political, economic, 
and security interests without 
ever physically crossing our 
borders.  
 

Кіберпростір надає змогу державним та 

недержавним суб’єктам проводити кампанії 
проти американських політичних, економічних 

та безпекових інтересів уникаючи фізичного 

проникнення на нашу територію. 

Терміни та словосполучення цих частин тексту, а саме: «fanatics», 

«totalitarian vision», «Islamist caliphate», «corrupting», «undermining», 

«democratic institutions» піддаються прийому калькування, оскільки при 

перекладі зберігається їх стилістичне забарвлення і ці терміни є зрозумілими 

україномовному адресату. 

5)Прийом модуляції. Модуляція або смисловий розвиток - це заміна 

слова або словосполучення іноземної мови, значення яких можна вивести 
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логічним шляхом з початкового значення. Прикладом застосування модуляції 

можуть бути такі лексичні одиниці [15]:  

Англомовний варіант Переклад українською 
While Russia has contributed 
in select security areas, such 
as counternarcotics and 
counterterrorism… 
 

Хоча Росія зробила внесок у певні сфери 

безпеки, такі як боротьба з розповсюдженням 

наркотиків та тероризмом… 

Such groups are dedicated to 
radicalizing populations… 
 

Такі угрупування мають на меті радикально 

налаштовувати населення… 

U.S. military defenses are 
enhanced by our North 
American Aerospace 
Defense Command 
Agreement with Canada and 
close cooperation with the 
U.S. Department of 
Homeland Security. 

Стійкість військових обороноздатності США 

посилюється нашою Угодою щодо 

Командування повітряно-космічної оборони 

Північноамериканського континенту з 

Канадою та тісною співпрацею з 

Міністерством національної безпеки США. 

В даному випадку, терміни й словосполучення «counternarcotics and 

counterterrorism», «to radicalizing populations», North American Aerospace 

Defense Command Agreement перекладаються з допомогою модуляції, так як 

шляхом логічного розвитку значення цих понять можливо здійснити 

адекватний переклад, заміняючи значення слова з початкового речення ТО. 

          6) Прийом еквівалентної заміни. Ця трансформація передбачає 

використання усталених відповідників, які зазначені у словниках суспільно-

політичної лексики і не можуть перекладатися по-іншому, наприклад:  

Англомовний варіант Переклад українською 
…including the UN Charter, 
Helsinki Accords, Russia-
NATO Founding Act, 
Budapest Memorandum, 
and the Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty.  
 

…включаючи Статут ООН, Гельсінські 

угоди, Основоположний акт Росія-НАТО, 

Будапештський меморандум та Договір про 

ліквідацію ядерних ракет середньої та 

малої дальності. 

We also are more fully 
sharing forces among 
Combatant Commands to 
address transregional threats.  

Ми також повністю розподіляємо сили між 

бойовими командуваннями для ліквідації 

міжрегіональних загроз. 
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Russia views the North 
Atlantic Treaty 
Organization (NATO) and 
European Union (EU) as 
threats. 

Російська Федерація вбачає загрозу в 

Організації Північноатлантичного 

договору (НАТО) та Європейському Союзі 

(ЄС). 

 
В цьому випадку усі ці терміни (власні назви) й абревіатури мають 

відповідники в українській мові, не мають інших відповідників та є офіційно 

затвердженими: UN Charter - Статут ООН, Helsinki Accords - Гельсінські 

угоди, Russia-NATO Founding Act - Основоположний акт Росія-НАТО, Budapest 

Memorandum - Будапештський меморандум, Intermediate-Range Nuclear Forces 

Treaty - Договір про ліквідацію ядерних ракет середньої та малої дальності, 

Combatant Commands - Бойові командування, the North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) - Організація Північноатлантичного договору (НАТО), 

European Union (EU) - Європейський Союз (ЄС). 

7)Прийом експлікації. Експлікація – прийом перекладу лексичної 

одиниці МО, при якому перекладач передає її значення описовим сполученням 

слів МП, даючи пояснення цього значення:  

Англомовний варіант Переклад українською 

A2/AD Вороже блокування доступу до 

систем/блокування зон 

інформаційного впливу держави 

START Treaty  Договір про скорочення стратегічного 

наступального озброєння START 

Nuclear Posture Review  Огляд складу та кількості ядерного 

озброєння та принципів його 

застосування 

Fortune 500 corporations  Найбільші американські промислові 

компанії, що занесені до списку 

журналу «Форчун» 

science, technology, engineering, and 
mathematics (STEM) jobs and emloyees  

Робочі місця та спеціалісти у сфері 
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науки, технологій, техніки та 

математики 

У зв’язку з відсутністю будь-якого еквівалента чи еквівалентного поняття 

або явища в україномовному середовищі, необхідно вдаватись до експлікації 

цих термінів. A2/AD - Вороже блокування доступу до систем/блокування зон 

інформаційного впливу держави (таке поняття є незрозумілим для 

україномовного адресата, адже являє собою складну абревіатуру та існує лише 

в середовищі англомовних держав та членів НАТО). 

Такі багатокомпонентні терміни, як, наприклад,  Nuclear Posture Review, 

Fortune 500 corporations та science, technology, engineering, and mathematics 

(STEM) jobs and emloyees також невідомі для україномовних адресатів, оскільки 

не спостерігаються в нашій культурі, політичній, економічній, фінансовій, 

соціальній, оборонній системах.  

 8) Прийом компенсації. Компенсація - це прийом перекладу, що 

застосовується у випадках, коли деякі смислові елементи і стилістичні 

особливості неможливо передати достовірно. Щоб не втратити значення 

повністю, в тексті перекладу використовуються елементи іншого порядку. 

Приклад застосування компенсації знаходимо в реченнях: 

Англомовний варіант Переклад українською 
Cyber Mission Force 
 
 

Сили інформаційних операцій в 

комп’ютерних мережах 

research and development (R&D) 
 
 

Здійснення науково-дослідних  та 

дослідно-конструкторських робіт 

Science and technology (S&T) 

 

 

Здійснення наукових дослідів та 

розробки технологій 

У цій таблиці показано застосування прийому компенсації на прикладах 

таких термінів, як: Cyber Mission Force, Research and development (R&D), 

Science and technology (S&T), оскільки смислові елементи і стилістичні 

особливості цих власне словосполучень можливо перекласти недостовірно, 
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наприклад: «сили інформаційної місії», «дослідження та розвиток», «наука й 

технології». Такі варіанти перекладу по смислу не можуть застосовуватись в 

даному виді документа. Окрім того, терміни МО називають обмежені поняття, 

тому необхідно компенсувати їх значення в МП. 

9) Прийом антонімічного перекладу  

Антонімічний переклад – це лексико-граматична трансформація, за якої 

заміна стверджувальної форми в оригіналі на заперечну форму в перекладі або, 

навпаки, заперечної на ствердну супроводжується заміною лексичної одиниці 

мови оригіналу на одиницю мови перекладу з протилежним значенням [10, с. 

143].  

Англомовний варіант Переклад українською 

We expect them to shoulder a fair 
share of the burden of responsibility to 
protect against common threats.  

Ми сподіваємося, що вони не 

залишаться осторонь і розділять  

долю відповідальності для захисту від 

спільних загроз. 

We will compete and lead in 
multilateral organizations so that 
American interests and principles are 
protected. 

 

Ми змагатимемось за першість та 

будемо першими у багатосторонніх 

організаціях аби інтереси та принципи 

Америки не піддавались загрозам. 

…to reduce economic theft by non-
traditional intelligence collectors  

 

…зменшити економічний відтік 

шляхом спеціальних засобів збору 

даних розвідки. 

…it remains secure — both at rest and 
in transit.  

 

…залишається недоторканим як в 

межах системи, так і під час 

переведення. 

 
В усіх випадках допускається застосування прийому антонімічного 

перекладу, оскільки зміст речення зберігається, а варіант перекладу є 

адекватним та еквівалентним.  

 «To shoulder a fair share» можемо перекласти як «не залишатись 

осторонь», хоча можливий і синонімічний переклад: «мати щось спільне», але 
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не в даному контексті. Зворот «to be protected» може перекладатись як «бути 

захищеним», проте в цьому реченні прийнятним є варіант «не піддаватись 

загрозам». Прикметник «non-traditional» перекладено відповідно до контексту, 

що дозволило вжити антонім – «спеціальний». Словосполучення «to remain 

secure» може перекладатись синонімічно і дослівно як «бути безпечним», хоча і 

варіант «залишатися недоторканим» не змінює синтаксичне значення і 

структуру перекладу. 

          10) Прийом транскрибування - застосовується в більшості випадків при 

передачі іншомовних власних назв. Приклади цього способу наведені нижче в 

таблиці: 
Англомовний варіант Переклад українською 
al-Qa’ida 
 

Аль-Каїда 

NATO 
 

НАТО 

ATLANTIC RESOLVE 
 

Операція Атлантік Різолв 

Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, 
Pakistan, Israel, Guatemala, Honduras, 
El - Salvador  

 

Саудівська Аравія, Кувейт, Катар, 

Бахрейн, Пакистан, Ізраїль, 

Гватемала, Гондурас, Ель-Сальвадор 

Alexander Hamilton  Александер Хамільтон 

 

Прийом застосовувався для перекладу власних назв, а саме: країн, імен та 

прізвищ, назв організацій, операцій, угрупувань. При транскрибуванні терміни 

передаються відповідно до їх транскрипції, наприклад: al-Qa’ida [ˈalkˈaɪdə],  

NATO ['neɪtəu], Kuwait [ku'waɪt], Alexander Hamilton [aleksaner'həmilˈtən]. 

           11) Прийом абревіації. Абревіація – це прийом утворення слова з 

перших літер слів, з яких складається назва певного явища чи поняття (звукові, 

літерні). 

Англомовний варіант Переклад українською 

violent extremist organizations (VEOs)  

 

Насильницькі екстремістські 

організації (НЕО) 
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United Nations Security Council 
(UNSC) 

Рада Безпеки Організації Об’єднаних 

Націй (РБ ООН) 

Islamic State of Iraq and the Levant 
(ISIL)  

 

Ісламська держава Іраку та Леванту 

(ІДІЛ) 

weapons of mass destruction (WMD)  Зброя масового ураження (ЗМУ) 

Прийом абревіації застосовується, якщо термін є багатокомпонентним, 

необхідно мінімізувати обсяг роботи і ця маніпуляція не руйнує зміст речення і 

денотативне поняття самого терміну. Так, багатокомпонентні терміни Violent 

extremist organizations, United Nations Security Council, Islamic State of Iraq and 

the Levant, weapons of mass destruction можуть передаватись самостійними 

абревіатурами - VEOs, UNSC, ISIL, WMD, україномовні відповідники цих 

абревіатур передаються відповідно - НЕО, РБ ООН, ІДІЛ, ЗМУ. 

          12) Прийом деабревіації – зворотній абревіації прийом, при якому 

значення абревіатури роз’яснюється словами. 

Англомовний варіант Переклад українською 

 ISR capabilities Можливості проведення розвідки, 

спостереження, рекогносцировки. 

STEM employees спеціалісти у сфері науки, технологій, 

техніки та математики 

SARS viruses Вірус атипової пневмонії 

 

ISR capabilities - intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities. У 

цьому випадку неможливо підібрати еквівалентної україномовної абревіатури, 

тому вдаємося до прийому деабревіації: ISR - розвідка, спостереження, 

рекогносцировка. 

STEM - science, technology, engineering, and mathematics. Перекладаємо як 

наука, технології, техніка та математика, оскільки в українській мові 

еквівалентної абревіатури також не існує і вона потребує уточнення та 
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роз’яснення, оскільки таке явище не спостерігається в україномовному 

середовищі. 

SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome. Цю абревіатуру перекладаємо 

способом деабревіації, оскільки в українській мові наразі відсутній її 

відповідник і тому необхідно вдатись до роз’яснення – Вірус атипової 

пневмонії.  

13) Прийом додавання слів 

 Додавання слів відбувається як з лексичних, так і з граматичних причин. 

Така необхідність виникає з причин забезпечення адекватного і еквівалентного 

перекладу.   Часто ці додаткові слова є необхідними сполучними ланками в 

українській мові. Це явище спостерігаємо в реченні:  

Англомовний варіант Переклад українською 

China’s claims to nearly the entire 

South China Sea are inconsistent with 

international law. 

 

Вимоги, які висуває Китай для 

виконання майже в усьому регіоні 

Південно-Китайського моря не 

сумісні з нормами міжнародного 

права. 

…randomized entry and extended-
family chain migration.  

 

Неконтрольований в’їзд та 

ланцюговий принцип міграції 

великими сім’ями  

China has responded with aggressive 

land reclamation efforts that will allow 

it to position military forces astride vital 

international sea lanes.  

У відповідь Китай почав проводити 

агресивні дії щодо меліорації 

прибережної смуги, що дасть йому 

змогу розташовувати військовий 

контингент по обидва боки критично 

важливих міжнародних морських 

коридорів. 

 

Тут, додавання слів відбулося за рахунок смислового розвитку контексту 

речення. У цьому реченні довелося додати зв’язні слова висуває, виконання для 
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збереження сенсу речення та перетворення його у типове для української мови, 

а також словосполучення «inconsistent with international law» було піддане 

лексичній трансформації шляхом додавання лексичної одиниці «норми». А 

словосполучення «extended-family chain migration» переклали як «ланцюговий 

принцип міграції великими сім’ями», де додали слово «принцип» для 

забезпечення зрозумілого для україномовного адресанта значення. Однак, 

словосполучення «respond with aggressive land reclamation» було піддане цій 

трансформації у зв’язку з перестановкою членів речення та необхідністю 

створення еквівалентного україномовного речення: «responded with» 

перекладаємо як «у відповідь» в наслідок перестановки, а «land reclamation» як 

«меліорація прибережної смуги» в наслідок уточнення. 

14) Прийом вилучення слів 

При застосуванні трансформації вилучення опускаємо лише повнозначні 

слова. Специфіка синтаксичних зв'язків в англійської мови інколи вимагає 

надмірного вживання дієслів, які виражають почуття, сприймання і 

висловлювання. Спостерігати таке явище можемо в прикладах: 

Англомовний варіант Переклад українською 

to modernize the welfare state покращувати добробут 

Тo provide for own defence and security забезпечувати власну безпеку і 

оборону 

Тo heighten interdependence between 

states 

посилювати взаємозалежність держав 

…they better understand their 

responsibilities 

…аби вони краще розуміли 

відповідальність 

…the Federal regulatory approval 

processes for energy infrastructure 

…процедури погодження 

Федеральним контрольним органом  

енергентичних об’єктів 

інфраструктури 
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«To modernize the welfare state - Покращувати добробут. В цьому 

словосполученні зовсім не обов’язково залишати іменник «state» (стан);  

«Тo provide for own defence and security» - Забезпечувати власну безпеку і 

оборону, в даному випадку опускається прийменник for (для, щоб);  

«Тo heighten interdependence between states» – Посилювати взаємозалежність 

держав, вилучаємо прийменник «between». 

 «…so they better understand their responsibilities» - аби вони краще розуміли 

відповідальність, вилучаємо «their». 

«…the Federal regulatory approval processes for energy infrastructure» - 

Процедури погодження Федеральним контрольним органом  енергентичних 

об’єктів інфраструктури, прийменник «for» не є необхідним в даному випадку.  

15)Прийом перестановки. У результаті порівняльного аналізу текстів 

оригіналу та перекладу було виявлено, що найчастіше з-поміж усіх видів 

трансформації зустрічаються випадки застосування саме синтаксичної 

трансформації перестановки. Перестановка як вид перекладацької 

трансформації – це заміна розташування мовних одиниць у тексті перекладу в 

порівнянні з текстом оригіналу. Перестановці піддаються зазвичай слова, 

словосполучення, частини складного речення, а також самостійні речення в 

тексті [15]. Прикладом цього явища можуть слугувати такі речення:  

Англомовний варіант  Переклад українською 

Despite these changes, states remain 

the international system’s dominant 

actors.  

Незважаючи на ці зміни, Сполучені 

Штати залишаються домінуючими 

суб’єктами  міжнародної системи. 

Iran is pursuing nuclear and 

missile delivery technologies despite 

repeated United Nations Security 

Council resolutions.  

 

Іран продовжує застосувати 

способи  постачання ядерного 

озброєння та ракет, незважаючи на 

неодноразові резолюції Ради Безпеки 

ООН. 

Ground-Based Interceptor force;  Сили перехоплення засобів ППО 
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Cyber Mission Force;  наземного базування; Сили 

інформаційних операцій в 

комп’ютерних мережах;  

У випадку з «the international system’s dominant actors», «pursuing nuclear 

and  missile delivery technologies», «U.S. and coalition military strengths» 

перестановка відбувається у зв’язку з синтаксичними відмінностями будови 

речення МО та МП. А «Ground-Based Interceptor force»,  «Cyber Mission Force», 

перестановка відбувається і в наслідок того, що були додані частини мови з 

метою досягнення синтаксичної та граматичної структури, яка притаманна 

українській мові. 

16) Прийом заміни членів речення 

Використання замін в значній мірі обумовлено тим, що в англійській мові 

частіше, ніж в українській, підмет виконує інші функції, ніж позначення 

суб'єкта дії. Однією з трансформацій синтаксичних конструкцій є також заміна 

простого речення складним, яка зазвичай спричинюється граматичними 

факторами, а саме структурними розбіжностями між реченнями мови 

перекладу і оригіналу. Ця трансформація часто є необхідною для передачі 

англійських предикативних або напівпредикативних конструкцій з 

безособовими формами дієслова, які не мають прямих відповідників в 

українській мові.  

У результаті такої трансформації відбувається «згортання» підрядних 

речень у дієприкметникові, дієприслівникові звороти, а також у дієслівні 

іменники з прийменниками [15]. Нижче наведені синтаксичні трансформації 

заміни членів речення: 

а) заміна іменника, наприклад:  

Англомовний варіант  Переклад українською 

People, products, and information 

are flowing across borders at 

unprecedented speed and volume, acting 

Люди, продукція та інформація 

розповсюджуються за межі кордонів з 

небувалою швидкістю, прискорюючи 
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as catalysts for economic development. економічний розвиток.  

Оur military community offers support 
to civil authorities in concert with other 
U.S. agencies.  

 

Наша військова спільнота забезпечує 

силами цивільні органи влади та інші 

установи США. 

seizing, retaining, and exploiting the 
initiative. 

Утримати, зберегти і застосувати 

ініціативну основу. 

 

Граматична заміна іменника в реченні відбулася в наслідок застосування 

дієприслівника «прискорюючи» замість іменника «catalyst», з урахуванням  

граматичної структури речення.  

Термін «support to» перекладаємо дієсловом «забезпечувати», а не 

іменником «забезпечення», оскільки цей варіант перекладу є прийнятним і 

зберігає граматичну й синтаксичну структуру речення. 

Терміни «seizing», «retaining», «exploiting» можна перекласти як 

іменниками, так і дієсловами, оскільки обидва варіанти допускаються. Ми 

обрали переклад з допомогою форми дієслова, аби продемонструвати спосіб 

заміни речення. 

б) заміна дієслова 

Особові і безособові форми англійського дієслова замінюються 

іменником. Заміни можуть бути обов'язковими, коли в українській мові не має 

відповідного дієслова, наприклад: 

Англомовний варіант Переклад українською 

Iran also poses strategic challenges to 

the international community.  

Зокрема, Іран кидає стратегічний 

виклик міжнародній спільноті. 

European nations are contributing 
thousands of troops to help fight jihadist 
terrorists. 

 

Європейські держави надають тисячі 

підрозділів з метою надання допомоги 

у боротьбі з джихадистськими 

терористичними угрупуваннями. 

State collapse, jihadist ideology, socio- Розпад держав, ідеологія 
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economic stagnation, and regional 
rivalries have convulsed the Middle 
East.  

 

джихадистських угрупувань, 

соціально-економічний застій, 

регіональне суперництво призвели до 

катаклізмів у регіоні Середнього 

Сходу. 

 

У цьому випадку, дієслово «to pose» не має відповідника в українській 

мові, який би зміг передати смислове терміну МО, тому цю одиницю мови було 

замінено на близьке за значенням та змістом словосполучення «кидати 

виклик». 

 Дієслово «to help» перекладаємо іменником  «допомога», оскільки в 

наслідок додавання слів воно змінило свою форму на іншу частину мови. 

У випадку з «convulse» застосовуємо саме іменникову форму «катаклізм», 

так як дієслова-відповідники «перекосити», «зім’яти» або «скорчити» за 

смислом та контекстуально не підходять для опису того денотативного 

значення, яке несе в собі слово. Тому обрали скоріше описово-ситуативне 

значення іменникової форми, тобто «convulsion» - катаклізм, потрясіння. 

в) заміна дієприкметника та дієприслівника 

Прикметники замінюються на іменники, дієслова і прислівники: 

Англомовний варіант Переклад українською 

This  National Military Strategy 

addresses the need to counter revisionist 

states.   

Ця Національна військова стратегія 

висловлює потребу протистояння 

державам, які прагнуть вийти зі 

статус-кво.  

The NATO alliance will become 
stronger when all members assume 
greater responsibility  

 

НАТО усталить сили коли всі члени 

Альянсу візьмуть на себе більше 

відповідальності.  

The United States will work with the 
European Union, and bilaterally with 

США співпрацюватиме з 

Європейським Союзом та за 
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the United Kingdom and other states  

 

 

двостороннім напрямком з Великою 

Британією та іншими державами. 

Central to these efforts is strengthening 

our global network of allies and 

partners.  

 

Основу цих зусиль складає зміцнення 

глобальної мережі партнерів та 

союзників.  

          Це речення містить англомовне словосполучення  «revisionist states», яке 

також не передає повний зміст слова, оскільки в даному контексті маються на 

увазі саме ті держави, які відповідно до міжнародного права володіють статус-

кво та прагнуть його анулювати. 

Прислівники «Stronger» та «bilaterally» перекладаємо дієсловом, так як ці 

варіанти є цілком підходящими з точки зору контексту й змісту і не 

спотворюють значення термінів, при цьому змінюємо лише часину мови. 

Прикметник «central to» перекладаємо його іменниковим синонімом, 

оскільки значення все-ще зберігається. 

          17) Прийом компресії. Компресію вважають явищем спрощення, 

стягнення, вилучення певних лексичних і синтаксичних елементів тексту 

оригіналу [4, с. 30].  

Англомовний варіант Переклад українською 

Our generation of Americans is now 
charged with preserving and defending 
that precious inheritance.  

Наше покоління Американців наразі 

повинне зберігати та захищати цю 

дорогоцінну спадщину.  

…a loss of confidence in government 
institutions. 

…зневіра в інституціях державного 

управління. 

           В даному випадку слова preserving and defending перекладаємо не як 

дієприслівники, а у формі дієслів, таким чином спрощуючи синтаксичну 

форму, а loss of confidence замінюємо еквівалентним спрощеним варіантом – 

дієсловом. 
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18)Прийом декомпресії. Декомпресія являє собою протилежне до 

компресії явище, тобто застосовується для розширення/пояснення змісту слова 

або словосполучення з метою кращого його розуміння. 

Англомовний варіант Переклад українською 

We must prevent nuclear, chemical, 
radiological, and biological attacks, 
block terrorists from reaching our 
homeland, reduce drug and human 
trafficking, and protect our critical 
infrastructure.  

Ми не повинні допустити здійснення 

ядерних, хімічних, радіологічних та 

біологічних атак, обмежити 

терористичні організації у 

можливості вторгнення на 

територію нашої Батьківщини, маємо 

зменшити обіг наркотрафіку та 

торгівлі людьми, захищати важливі 

об’єкти інфраструктури.  

We will target jihadist terrorists and 
transnational criminal organizations at 
their source and dismantle their 
networks of support.  

 

Ми зосередимося на ресурсах 

джихадистських та міждержавних 

терористичних організацій та 

виведемо з ладу їх мережі 

підтримки життєдіяльності.   

У першому реченні терміни та словосполучення terrorists, reaching our 

homeland, drug and human trafficking, critical infrastructure піддаються прийому 

декомпресії, оскільки потребують більш точного роз’яснення для 

україномовного адресанта, а відповідно і додаються деякі лексичні одиниці. 
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ВИСНОВКИ 

В процесі аналізування досліджень відомих науковців-лінгвістів, що 

стосувались визначення й тлумачення поняття воєнно-політичного тексту, 

лексичного складу, складових лексики, класифікації воєнно-політичних текстів 

та їх лексики, а також класифікації перекладацьких трансформацій, ми 

переконались в тому, що переклад текстів та їх лексики - це процес передачі 

інформації мови оригіналу мовою перекладу,  основною метою якого є 

досягнення адекватності та еквівалентності, а воєнно-політичний текст являє 

собою предметом воєнно-політичного перекладу.  

Переклад неможливий без удавання до різноманітних перекладацьких 

трансформацій, що слугують адаптивними засобами перетворення 

англомовного речення на еквівалентне україномовне.  

Проаналізовано лексичний склад англомовних воєнно-політичних 

текстів, а саме текстів Стратегії національної безпеки США та Національної 

військової стратегії США.  

Проаналізовано перекладацькі трансформації, що застосовуються для 

відтворення англомовних термінів та абревіатур, а саме способи та прийоми 

перекладу. 

Класифіковано ці перекладацькі трансформації, що застосовуються до 

лексики текстів Стратегії національної безпеки США та Національної 

військової стратегії США на лексико-семантичні, граматичні та синтаксичні.  

Встановлено, що при перекладі лексики воєнно-політичних текстів 

перекладач найчастіше вдається до дослівного перекладу (22%), перестановки 

(21%), калькування (18%), модуляції (15%), додавання слів (12%), генералізації 

(10%), експлікації (9%), еквівалентної заміни (7%), конктеризації (5%) .  

Запропоновано власне визначення воєнно-політичної лексики, базуючись 

на численних працях та визначеннях дослідників. 

Визначено власну класифікацію воєнно-політичної лексики, яка 

міститься в текстах матеріалів дослідження. 
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Укладено англо-український глосарій воєнно-політичних термінів та 

абревіатур. 

Здійснено переклад Стратегії національної безпеки США українською 

мовою. 
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ДОДАТОК 1 

Самостійний переклад Стратегії національної 

безпеки США 
 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія національної 
безпеки   

Сполучених Штатів Америки 

грудень 2017 
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ВСТУП 

       Америка, яка є безпечною, процвітаючою і вільною, Америка, яка має 
силу, впевненість і волю домінувати за своїми межами. Це Америка, яка може 
зберегти мир, відстояти свободу та створити стійкі переваги для 
американського народу. Поставити Америку на перше місце - це обов'язок 
нашого уряду та основа лідерства США у світі. 
 
       Сильна Америка відповідає життєво важливим інтересам не лише 
американського народу, а й тих людей у всьому світі, які хочуть 
співпрацювати зі США для досягнення спільних інтересів, цінностей та 
прагнень. 
 
       Ця Стратегія національної безпеки ставить Америку на перше місце. 
 

   
Перша Стратегія національної безпеки 

базується на американських принципах, 
чіткому оцінюванні інтересів США та 
рішучості у вирішенні викликів, з якими ми 
стикаємось. Це стратегія принципового 
реалізму, яка керується результатами, а не 
ідеологією. Він базується на думці, що мир, 
безпека та процвітання залежать від сильних 
суверенних держав, які поважають своїх 
громадян удома та співпрацюють для 
просування миру за кордоном. Вона 
заснована на усвідомленні того, що 
американські принципи є стійкою силою 
добра у світі. 
 
"Ми, народ" - джерело сили Америки. 
Сполучені Штати народилися з прагнення 
до життя, свободи та прагнення до щастя - і 
переконання в тому, що незліченна 
політична влада є тиранією. З цих причин 
наші засновники створили та ратифікували 
Конституцію, встановивши республіканську 
форму правління, якою ми користуємося 
сьогодні. Конституція надає державному 
уряду не тільки визначені повноваження, 
необхідні для захисту  дарованих Богом прав 
і свобод, але також захищає їх, обмежуючи 
розміри та масштаби уряду, розділяючи 

федеральні повноваження та захист прав 
людей за допомогою верховенства права.  
 
 
 
 
 
 
Вся політична влада на кінцевому етапі 
делегована людям і підзвітна їм. 
 
  Ми захищаємо американський суверенітет, 
захищаючи ці інституції, традиції та 
принципи, які дозволили нам жити вільно, 
будувати націю, яку  любимо. І ми цінуємо 
національну спадщину, оскільки рідкісні та 
вразливі інституції республіканського уряду 
можуть встояти лише в тому випадку, якщо 
вони підтримуються  культурою, яка цінує 
їх. 
 
   Свобода та незалежність дали нам 
процвітаюче суспільство, від якого сьогодні 
американці отримують переваги – ми маємо  
енергійну та впевнену державу, яка вітає 
незгоду та розбіжності, але об'єднана 
зв'язками історії, культури, вірою та 
принципами, що визначають, хто ми. 
 
   Ми пишаємось своїм корінням і шануємо 
мудрість минулого. Ми прагнемо захищати 
права та гідність кожного громадянина. І є 
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державою в якій панує закон, оскільки 
верховенство права є щитом, який захищає 
людину від корупції уряду і зловживання 
владою, дозволяє сім'ям жити без страху, а 
ринкам - процвітати. 
 
   Наші основоположні принципи зробили 
Сполучені Штати Америки однією з 
найпотужніших держав в історії назавжди. 
Але ми також усвідомлюємо, що повинні 
захищати і спиратись на свої досягнення, 
завжди усвідомлюючи той факт, що 
інтереси американського народу є 
дороговказною зіркою.  
 
   Досягнення Америки та світовий порядок 
не були немінними чи випадковими. Багато 
разів американцям доводилося конкурувати з 
протиборчими силами, щоб зберегти та 
розвивати безпеку, процвітання та 
принципи, якими ми дорожимо. Вдома ми 
вели громадянську війну, щоб покласти край 
рабству і зберегти наш Союз у тривалій 
боротьбі за рівні права для всіх американців. 
Протягом найкривавішого століття в історії 
людства мільйони американців були 
учасниками війни, а сотні тисяч втратили 
життя, захищаючи свободу у двох Світових 
війнах та Холодній війні. Америка спільно з 
союзниками та партнерами перемогла 
фашизм, імперіалізм та радянський комунізм 
та усунула будь-які сумніви щодо могутності 
та довговічності республіканської демократії, 
коли її підтримує вільний, гордий та єдиний 
народ. 
 
    Сполучені Штати закріпили свої військові 
перемоги політичними та економічними 
тріумфами, побудованими на основі 
ринкової економіки та чесної торгівлі, 
демократичних принципів та спільних 
партнерських відносин у галузі безпеки. 
Американські політичні, бізнес- та військові 
лідери працювали разом з колегами в 
Європі та Азії з метою формування 
післявоєнного порядку з допомогою 
створення Організації Об'єднаних Націй, 
підписання Плану Маршалла, утворення 
Організації Північноатлантичного договору 
(НАТО) та інших інституцій, що покликані 
сприяти спільним інтересам щодо безпеки, 
свободи та миру. Ми усвідомлюємо безцінні 

переваги наших міцних відносин із 
союзниками та партнерами. 
 
    Після дивовижної перемоги вільних 
держав у Холодній війні, Америка стала 
самостійною наддержавою з величезними 
перевагами та впливом у світі. Однак успіх 
породив безтурботність. Серед інших 
з’явилося переконання, що американська 
влада буде безумовною та автономною. 
США почали сповільнюватись. Ми 
пережили зневіру та втратили свої переваги 
у ключових сферах. Оскільки ми сприймали 
наші політичні, економічні та військові 
переваги як належне, інші противники 
неухильно реалізовували свої довгострокові 
плани, аби кинути виклик Америці та 
вдосконалити таємні плани, протилежні 
політиці США, наших союзників та 
партнерів. 
 
    Ми стояли поруч, поки країни 
використовували міжнародні інституції, які 
ми допомагали будувати. Вони фінансували 
галузі економіки, змушували передавати 
технології та спотворювали ринки. Ці та 
інші дії кинули виклик економічній безпеці 
Америки. Вдома надмірні правила та високі 
податки стримували ріст та послаблювали 
вільне підприємництво - найбільший засіб 
протидії бідності в історії. Кожного разу, 
коли уряд посягав на продуктивну діяльність 
приватної торгівлі, це загрожувало не лише 
нашому процвітанню, але й духу творчості 
та інновацій, які були ключовими для нашої 
національної величі. 
 
 

Конкурентний світ 
   США реагуватимуть на зростаючі 
політичні, економічні та військові змагання, 
з якими ми стикаємось у всьому світі. 
 
   Китай і Росія кидають виклик 
американській могутності, впливу та 
інтересам, намагаючись підірвати 
американську безпеку та процвітання. Вони 
твердо вирішили зробити економіку менш 
вільною та справедливою, наростити 
військові сили та контролювати інформацію 
і дані, щоб обмежувати свій народ та 
розширити вплив. Водночас диктаторські 
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режими Корейської Народно-
Демократичної Республіки та Ісламської 
Республіки Іран твердо налаштовані на 
дестабілізацію регіонів, виявлення загроз 
американцям та союзникам та жорстоке 
поводження зі своїм народом. Міждержавні 
угрупування від джихадистських   
терористичних груп до міждержавних 
злочинних організацій, активно намагаються 
заподіяти шкоду американцям. Хоча ці 
виклики різняться між собою за своєю 
суттю та масштабом, вони є 
основоположною боротьбою  між тими, хто 
цінує людську гідність і свободу, і тими, хто 
пригнічує людей та встановлює 
одноманітність. 
 
    Ця боротьба вимагає від Сполучених 
Штатів переосмислення політики останніх 
двох десятиліть - політики, заснованої на 
припущенні, що взаємодія з конкурентами 
та їх включення до складу міжнародних 
інституцій та світового ринку перетворить їх 
на надійних суб'єктів та партнерів. 
Здебільшого ця передумова виявляється  
хибною. 
 
    Протиборчі суб’єкти використовують 
пропаганду та інші засоби, намагаючись 
зруйнувати довіру до демократичного 
устрою. Вони просувають антизахідні 
погляди та поширюють неправдиву 
інформацію, щоб створити розбіжності між 
собою, союзниками та партнерами. Крім 
того, джихадистські терористичні 
угрупування, такі як ІДІЛ та "Аль-Каїда", 
продовжують поширювати варварську 
ідеологію, яка закликає до насильницького 
знищення урядів і невинних, яких вони 
вважають відступниками. Ці джихадистські 
угрупування намагаються змусити 
підкорятися Законам шаріату. 
 
    Збройні сили Америки залишаються 
наймогутнішими у світі. Однак переваги 
США зменшуються, оскільки держави-
противники модернізують та нарощують 
своє звичайне та ядерне озброєння. Наразі 
суб’кти можуть похизуватись широким 
арсеналом вдосконалених керованих ракет, 
включаючи ті їх види, які можуть дістатися 
до Батьківщини. Доступ до технологій 
посилює та активізує розвиток зокрема і 

слабких держав. Північна Корея - держава, 
яка виснажує власний народ - витратила 
сотні мільйонів доларів на ядерну, хімічну та 
біологічну зброю, яка може загрожувати 
Батьківщині. Крім того, багато суб’єктів 
розвинули свої спроможності, щодо дій на 
рубежі до початку військового конфлікту - 
кидаючи виклик США, нашим союзникам 
та партнерам ворожими діями, що маскують 
ці дії заперечуючи їх. Наше завдання - 
забезпечити стійкість американських 
військових переваг, та у поєднанні з іншими 
елементами державної влади готовність 
захисту американського народу від 
ускладнених викликів національній безпеці. 
 
     Боротьба за інформацію прискорює ці 
політичні, економічні та військові змагання. 
Дані щодо енергетики визначатимуть 
економічне процвітання США та наше 
перспективне стратегічне становище у світі.  
                         
     Здатність використовувати силу даних є 
фундаментальною для постійного зростання 
економіки Америки, що переважає проти 
ворожих ідеологій, а також для створення та 
розгортання найефективніших військових у 
світі. 
 
    Ми засвоїли важкий урок, який показав, 
що у моменти коли Америка не є передовою 
державою, ворожі суб’кти займають її місце і 
завдаючи шкоду США. Однак коли Америка 
очолює змагання силою відповідно до 
наших інтересів та цінностей, усі її 
союзники виграють. 
 
   Конкуренція не завжди означає ворожість, 
та неминучу участь у конфлікті. Проте, ніхто 
не повинен сумніватися в нашому прагненні 
захищати наші інтереси. Америка, яка 
успішно конкурує, має найкращі способи 
запобігання конфлікту. Подібно до того, як 
американська слабкість провокує виклик, 
американська сила та впевненість стримують 
війну та сприяють миру. 
 

Перша Стратегія 
національної безпеки 
США 
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    Змагання та суперництво, з якими 
зіштовхуються Сполучені Штати, не є 
тенденціями, що минають чи тимчасовими 
проблемами. Вони є взаємопов’язаними, 
довгостроковими випробуваннями, що 
вимагають постійної уваги та відданості 
держави. 
 
   Америка має непохитні політичні, 
економічні, військові та технологічні 
переваги. Проте, аби зберегти ці переваги, 
покликаючись на свої сили та відкриваючи 
таланти народу, ми повинні захистити 
чотири життєво важливих аспекта 
національних інтересів в цьому 
конкурентноспроможному світі. 
 
    Перший – це захистити американський 
народ, Батьківщину та американський спосіб 
життя. Ми посилимо контроль над 
кордонами та реформуємо імміграційну 
систему. Ми будемо захищати нашу життєво 
важливу інфраструктуру та переслідувати 
суб’єкти кіберсистеми. Ракетна система 
ППО з можливістю знищення по напрямках 
руху захистить нашу батьківщину від 
ракетних атак. І ми будемо переслідувати 
загрози на рівні їх джерела, аби дії 
джихадистських  терористичних угрупувань 
були зупинені до того, як ці угрупування 
досягнуть наших кордонів. 
 
    Другий - ми будемо сприяти процвітанню 
Америки. Перезапустимо американську 
економіку на благо американських 
робітників та компаній. Ми будемо 
наполягати на справедливих та взаємних 
економічних відносинах для уникнення 
порушення рівноваги ринкових відносин. 
Сполучені Штати повинні зберегти за 
собою лідерство у галузі досліджень та 
технологій та захистити економіку від 
конкурентів, які несправедливо загарбують 
нашу інтелектуальну власність. І ми будемо 
домінувати економічно, оскільки 
вивільнення великих енергетичних ресурсів 
розвиває економіку. 
 
   Третій -  ми збережемо мир за допомогою 
сили, відбудувавши свій військовий 
компонент, щоб він залишався передовим, 
стримував наших противників і, якщо 
потрібно, міг проводити бойові дії і 

перемагати. Ми будемо конкурувати з усіма 
інструментами національної сили, щоб 
забезпечити рівність держав у всіх регіонах. 
Ми зміцнимо спроможності Америки - в 
тому числі у космосі та кіберпросторі - та 
реорганізуємо інші, якими ми знехтували. 
Союзники та партнери примножують нашу 
силу. Ми очікуємо, що вони візьмуть на себе 
частку тягаря відповідальності за захисту від 
спільних загроз. 
    Четвертий - ми будемо розповсюджувати 
американський вплив, оскільки світ, який 
підтримує американські інтереси та 
відображає наші цінності, робить Америку 
більш безпечною та процвітаючою. Ми 
будемо конкурувати та керувати 
багатосторонніми організаціями, щоб 
захистити американські інтереси та 
принципи. Прихильність Америки свободі, 
демократії та верховенству права служить 
натхненням для тих, хто живе в тиранії. Ми 
можемо прискорювати сприяння 
економічного зростання, що базується на 
приватному секторі, допомагаючи 
потенційним партнерам стати дійсними 
партнерами у сфері торгівлі та безпеки. І ми 
залишатимемося щедрою нацією, навіть 
коли ми очікуємо, що інші поділять 
відповідальність. 
 
    Зміцнення нашого суверенітету - першим 
обов'язком уряду є служіння інтересам 
власного народу - є необхідною умовою 
захисту цих чотирьох аспектів національних 
інтересів. І в міру зміцнення нашого 
суверенітету ми відновимо довіру до себе як 
до нації. Ми пишаємося своєю історією, 
оптимістично дивимось в майбутнє та 
впевнені в позитивному прикладі, який 
США проказують світові. Ми розуміємо, що 
американський спосіб життя не можна 
нав’язувати іншим, і це не може бути 
неминучою кульмінацією прогресу. 
Сполучені Штати здійснюватимуть 
співпрацю із взаємністю з нашими 
союзниками, партнерами та потенційними 
партнерами. Співпраця означає розподіл 
обов’язків та відповідальності. Справедливі 
та взаємні відносини у секторі ринкових 
відносин   
вигідні всім умови доступу до ринкової 
економіки та можливостей економічного 
зростання. В Першій Стратегії національної 
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безпеки США зазначено, що Америка 
прискорюватиме умови для розвитку 
економічного успіху Америки та світу. 
     Вільні чоловіки та жінки США створили 
найбільш справедливу та процвітаючу 

націю в історії. На наше покоління 
американців покладено відповідальність за 
збереження та захист цього дорогоцінного 
спадку. Ця Стратегія національної безпеки 
вказує напрямок розвитку. 

 
Компонент 1 

 
 
 

Захищати народ Америки, Батьківщину 
та 

американський спосіб життя 
 

ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ТРАМП МОЛОДШИЙ  | ЛІПЕНЬ 2017 
 

 
 
 

 
 

  Ця Стратегія національної безпеки 

веде початок з рішучості щодо захисту 
американського народу, американського 
способу життя та американських інтересів. 
Американці давно визнали переваги 
взаємопов’язаного світу, де інформаційні 
ресурси та торгівля функціонують вільно. 
Однак, взаємодія зі світом не означає, що 
США повинні відмовитись від своїх прав та 
обов'язків суверенної держави або зменшити 
рівень своєї безпеки. Відкритість також 
завдає витрати, оскільки противники 
використовують нашу вільну та 
демократичну систему, щоб завдати шкоди 
Сполученим Штатам. 
   
    Північна Корея прагне віднайти 
можливість знищити мільйони американців 
ядерним ударом. Іран підтримує 
терористичні угрупування та відкрито 
закликає до знищення Америки. Такі 
джихадистські терористичні організації, як 
ІДІС та "Аль-Каїда", налаштовані завдати 

удару США та радикально налаштувати 
американців своєю ідеологією ненависті. 
Щороку недержавні суб'єкти підривають 
соціальний порядок  
 
 
 
через мережі торгівлі наркотиками та 
людьми, які вони використовують для 
вчинення насильницьких злочинів та 
вбивства тисяч американців. 
 
Противники націлені на джерела 
американської сили, включаючи нашу 
демократичну систему та економіку.  
 
   Вони крадуть і використовують нашу 
інтелектуальну власність та персональні дані, 
втручаються в політичні процеси, 
зосереджують сили на авіаційних та 
морських секторах та загрожують життєво 
важливим об’єктам інфраструктури. Усі ці дії 
загрожують основам американського 
способу життя. Відновлення законного 
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контролю за нашими кордонами є першим 
кроком системи захисту Батьківщини та 
зміцнення американського суверенітету. 
   Ми повинні запобігати ядерним, хімічним, 
радіологічним та біологічним атакам, 
блокувати проникнення терористів на 
територію Батьківщини, зменшити 
торгівлю наркотиками та людьми та 
захистити важливі об’єкти інфраструктури. 
Ми повинні стримувати та знищувати 
потенційні загрози до того, як вони 
досягнуть Сполучених Штатів. Ми 
зосередимося на джихадистських 
терористичних угрупуваннях та 
міждержавних злочинних організацій у їх 
джерела та ліквідуємо їх мережі 
забезпечення. 
   Ми також повинні вжити заходів для 
швидкого реагування з метою задоволення 
потреб американського народу у разі 
стихійного лиха чи нападу на Батьківщину. 
Ми повинні формувати культуру готовності 
та стійкості в рамках функцій уряду, та 
важливих об’єктів інфраструктури 
економічних та політичних систем. 
 
 

Захищати кордони та 
територію США 
 
Захист від зброї 
масового ураження (ЗМУ) 
 
   Збільшується небезпека з боку ворожих 
державних та недержавних суб'єктів, які 
намагаються придбати ядерну, хімічну, 
радіологічну та біологічну зброю. 
Терористичні угрупування продовжують 
знаходити матеріали, що застосовуються для 
ЗМУ. Нам загрожує серйозна небезпека, 
якщо терористи отримають неповністю 
захищені ядерні, радіологічні або біологічні 
матеріали. 
 
   Відповідно до зростання кількості, типів та 
ефективності ракет, включаючи ті, що 
мають більший радіус дії, вони є найбільш 
вірогідним засобом в арсеналі таких держав, 
як Північна Корея. Вона розробляє  хімічну 
та біологічну зброю, яку можна доставити за 

допомогою ракет. Китай та Росія 
розробляють вдосконалену зброю та 
спроможності, які можуть загрожувати 
критично важливим об’єктам 
інфраструктури та нашій структурі 
командування та управління. 
 
БОРОТИСЬ З БІОЛОГІЧНИМИ ЗАГРОЗАМИ 
ТА ПАНДЕМІЯМИ. 

Біологічні випадки можуть спричинити 
катастрофічні людські втрати. Біологічні 
загрози для батьківщини США - будь то 
внаслідок навмисного нападу, аварії чи 
природного спалаху - зростають і вимагають 
заходів щодо їх усунення у джерела. 
Природні спалахи вірусів, таких як Ебола та 
Вірус атипової пневмонії, а також навмисні 
напади сибірської виразки в США у 2001 
році продемонстрували вплив біологічних 
загроз на національну безпеку, позбавляючи 
життя людей, породжуючи економічні 
втрати та сприяючи втраті довіри в 
державних установах. 
Досягнення наук про життя, які приносять 
користь нашому здоров’ю, економіці та 
суспільству, також відкривають нові шляхи 
для суб’єктів, які хочуть заподіяти шкоду. 
Спеціальні державні актори, швидше за все, 
розроблятимуть вдосконалену біозброю, і ці 
можливості можуть стати доступними і 
злісним недержавним акторам. 
 
 

Пріоритетні дії 
 
ЗНАХОДИТИ ТА ВИЗНАЧАТИ БІОЛОГІЧНІ 
ЗАГРОЗИ В ЇХ ОСЕРЕДКУ 

Ми будемо співпрацювати з іншими 
країнами для раннього виявлення та 
пом’якшення спалахів, щоб запобігти 
поширенню хвороби. Ми заохочуватимемо 
інші країни інвестувати в основні системи 
охорони здоров’я та посилювати глобальну 
безпеку охорони здоров’я на перетині 
здоров’я людей та тварин, щоб запобігти 
спалахам інфекційних хвороб. І ми будемо 
співпрацювати з партнерами, щоб 
забезпечити, щоб лабораторії, які працюють 
з небезпечними патогенами, застосовували 
заходи безпеки. 
 
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ 

ІННОВАЦІЇ: Ми захищатимемо та 
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підтримуватимемо прогрес у галузі 
біомедичних інновацій шляхом зміцнення 
системи інтелектуальної власності, яка є 
основою біомедичної галузі. 
 
ПОСИЛИТИ ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ 

ТА ІММІГРАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ. Посилення 
контролю за нашими кордонами та 
імміграційною системою є центральним для 
національної безпеки, економічного 
процвітання та верховенства права. 
Терористи, торговці наркотиками 
експлуатують пористі кордони та 
загрожують безпеці США та громадській 
безпеці. Ці актори швидко адаптуються, 
щоб випередити наш захист. 
США підтверджують наше суверенне право 
визначати, хто і за яких обставин повинен 
в'їхати до нашої країни. Сполучені Штати 
розуміють внесок, який іммігранти зробили 
для нашої нації протягом своєї історії. Однак 
нелегальна імміграція обтяжує економіку, 
завдає шкоди американським працівникам, 
створює ризики для громадської безпеки та 
збагачує контрабандистів та інших 
злочинців. 
Сполучені Штати визнають, що рішення 
про те, кого законно прийняти для 
проживання, громадянства чи іншого, є 
одними з найважливіших, які повинна 
прийняти країна. США продовжуватимуть 
приймати законних іммігрантів, які не 
становлять загрози безпеці і в'їзд яких 
відповідає національним інтересам, 
одночасно посилюючи перевірку та 
перевірку мандрівників, закриваючи 
небезпечні лазівки, переглядаючи застарілі 
закони та легко усуваючи експлуатовані 
вразливості. Ми також реформуємо нашу 
поточну імміграційну систему, яка, всупереч 
нашим національним інтересам та 
національній безпеці, допускає 
неконтрольований в'їзд та розповсюдження 
ланцюгового принципу міграції великими 
сім’ями. Визначення місця проживання та 
громадянства повинно базуватися на 
особливостях людей та їх здатності 
позитивно сприяти розвитку суспільства 
США. 
 
 

Пріоритетні дії 

 
ПІДВИЩИТИ БЕЗПЕКУ НА КОРДОНІ: Ми 
забезпечимо наші кордони шляхом 
будівництва прикордонної стіни, 
використання багатошарової оборони та 
передових технологій, найму додаткового 
персоналу та інших заходів. Уряд США 
працюватиме з іноземними партнерами з 
метою стримування, виявлення та зриву 
підозрілих осіб задовго до їх в'їзду до США. 
 
 
ПОСИЛИТИ КОНТРОЛЬ: Уряд США 
посилить перевірку майбутніх іммігрантів, 
біженців та інших іноземних відвідувачів з 
метою виявлення осіб, які можуть становити 
ризик для національної безпеки або 
громадської безпеки. Ми встановимо вищі 
стандарти безпеки, щоб гарантувати, що ми 
не будемо залишати небезпечних людей за 
межами Сполучених Штатів, а також 
покращимо збір та аналіз інформації для 
виявлення тих, хто вже може бути в наших 
кордонах. 
 
ДОТРИМУВАТИСЬ ЗАКОНІВ ПРО 

ІММІГРАЦІЮ: Ми будемо застосовувати 
закони про імміграцію як на кордоні, так і у 
внутрішніх районах, щоб забезпечити 
ефективний стримуючий чинник 
незаконної імміграції. Затримання та швидке 
вивезення нелегальних іноземців на кордон 
є критично важливими для ефективної 
стратегії безпеки кордону. Ми також 
повинні активізувати зусилля щодо 
виявлення та протидії шахрайству в процесі 
імміграції, яке підриває цілісність нашої 
імміграційної системи, експлуатує вразливі 
особи та створює ризики національної 
безпеки. 
 
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Ми 
покращимо обмін інформацією між нашим 
урядом та зарубіжними партнерами, щоб 
підвищити безпеку шляхів проходження 
людьми та товарами в країну. Ми 
інвестуватимемо в технології для протидії 
новим загрозам нашому авіаційному, 
наземному та морському транспортним 
секторам. Ми також будемо працювати з 
міжнародними та галузевими партнерами 
для підвищення стандартів безпеки. 
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СТЕЖИТИ ЗА ЗАГРОЗАМИ  

  Не існує ідеального захисту від низки  
загроз, що стоять перед нашою 
батьківщиною. Ось чому Америка повинна 
поряд із союзниками та партнерами 
продовжувати наступ проти тих жорстоких 
недержавних груп, які націлені на США та 
наших союзників. 
 
   Основні транснаціональні загрози, з якими 
стикаються американці, - це джихадистські 
терористичні угрупування та 
транснаціональні злочинні організації. Хоча 
їх цілі різняться, ці учасники ставлять деякі 
загальні проблеми. По-перше, вони 
експлуатують наше відкрите суспільство. 
По-друге, вони часто діють у вільних 
конфедераціях і швидко адаптуються. По-
третє, вони покладаються на зашифроване 
спілкування та темну павутину, щоб 
уникнути виявлення, коли вони планують, 
наймають, фінансують та виконують свої 
операції. По-четверте, вони процвітають в 
умовах слабкості держави та полюють на 
вразливих груп, прискорюючи руйнування 
правил, створюючи притулки, з яких можна 
планувати та здійснювати атаки на США, 
наших союзників та наших партнерів. По-
п’яте, деякі прихищені та підтримані 
державами і роблять свої доручення. 
 
ЗНИЩИТИ ДЖИХАДИСТСЬКІ 
ТЕРОРИСТИЧНІ УГРУПУВАННЯ. 

Терористичні організації джихадистів 
представляють найнебезпечнішу 
терористичну загрозу для нації. Америка, 
поряд з нашими союзниками та партнерами, 
веде тривалу війну проти цих фанатиків, які 
просувають загальне бачення глобального 
ісламістського халіфату, що виправдовує 
вбивства та рабство, сприяє репресіям та 
прагне підірвати американський спосіб 
життя. Джихадисти використовують 
віртуальні та фізичні мережі по всьому світу, 
щоб радикально налаштувати окремих осіб, 
експлуатувати вразливе населення та 
надихати та направляти змови. 
 
 

Забезпечувати безпеку 
Америки в часи 
кібернетичного розвитку 

 
   Відповідь Америки на виклики та 
можливості кібер-епохи визначатиме наше 
майбутнє процвітання та безпеку. Більшу 
частину нашої історії Сполучені Штати 
могли захищати батьківщину, контролюючи 
її землю, повітря, космос та морські 
володіння. Сьогодні кіберпростір пропонує 
державним та недержавним акторам 
можливість вести кампанії проти 
американських політичних, економічних та 
безпекових інтересів, не перетинаючи 
фізично наші кордони.  
 
Федеральні мережі також стикаються із 
загрозами. Ці мережі дозволяють державним 
установам виконувати життєво важливі 
функції та надавати послуги американцям. 
Уряд повинен краще працювати над 
захистом даних, щоб захистити інформацію 
та конфіденційність американського народу. 
Наші федеральні мережі повинні бути 
модернізовані та оновлені. 
 
  Крім того, повсякденне життя більшості 
американців покладається на комп’ютерні та 
взаємопов’язані технології. У міру 
збільшення нашої залежності від 
комп’ютерів та зв’язку ми стаємо дедалі 
вразливішими до кібератак. Підприємства та 
приватні особи повинні мати можливість 
безпечно працювати в кіберпросторі. 
 
  Безпека не була головним фактором, коли 
Інтернет розроблявся та запускався. У міру 
свого розвитку уряд та приватний сектор 
повинні розробляти системи, що 
включають запобігання, захист та стійкість з 
самого початку, а не як додаткову думку. Ми 
повинні робити це таким чином, щоб 
поважати вільний ринок, приватну 
конкуренцію та обмежену, але важливу роль 
уряду в забезпеченні верховенства права. 
Поки ми будуємо цифрове інфраструктуру 
наступного покоління, ми маємо можливість 
застосувати свій досвід на практиці. 
 
  Інтернет - це американський винахід, і він 
повинен відображати наші цінності, 
оскільки він продовжує трансформувати 
майбутнє для всіх націй та всіх поколінь. 
Потужна, захищена кібернетична 
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інфраструктура сприяє економічному 
зростанню, захищає наші свободи та 
просуває нашу національну безпеку. 
 
    Уряд повинен краще працювати над 
захистом даних, щоб захистити інформацію 
та конфіденційність американського народу. 
Наші федеральні мережі повинні бути 
модернізовані та оновлені. 
 
   Крім того, щоденне життя більшості 
американців покладається на керовані 
комп'ютером та взаємопов'язані технології. 
У міру збільшення нашої залежності від 
комп’ютерів та зв’язку ми стаємо дедалі 
вразливішими до кібератак. Підприємства та 
приватні особи повинні мати можливість 
безпечно працювати в кіберпросторі. 
 
Безпека не була головним фактором, коли 
Інтернет розроблявся та запускався. У міру 
свого розвитку уряд та приватний сектор 
повинні розробляти системи, що 
включають запобігання, захист та стійкість з 
самого початку, а не як додаткову думку. Ми 
повинні робити це таким чином, щоб 
поважати вільний ринок, приватну 
конкуренцію та обмежену, але важливу роль 
уряду в забезпеченні верховенства права. 
Поки ми будуємо цифрове інфраструктуру 
наступного покоління, ми маємо можливість 
застосувати свій досвід на практиці. 
 
Інтернет - це американський винахід, і він 
повинен відображати наші цінності, 
оскільки він продовжує трансформувати 
майбутнє для всіх націй та всіх поколінь. 
Потужна, захищена кібернетична 
інфраструктура сприяє економічному 
зростанню, захищає наші свободи та 
просуває нашу національну безпеку. 
 

Пріоритетні дії 
 
ВИЗНАЧИТИ ТА УНИКНУТИ РИЗИКУ: Для 
покращення системи безпеки та стійкості 
життєво важливих об’єктів інфраструктури 
ми будемо оцінювати ризик за шістьма 
ключовими сферами: національна безпека, 
енергетика та електроенергетика, банківська 
справа та фінанси, охорона праці, зв’язок та 
транспорт. Ми оцінимо, де кібератаки 

можуть мати катастрофічні або нестабільні 
наслідки, і відповідно визначимо пріоритет 
зусиль, спроможностей та захисту. 
  
СТВОРИТИ ВІДПОВІДАЛЬНІ УРЯДОВІ 

МЕРЕЖІ: Ми будемо використовувати 
новітні комерційні можливості, спільні 
послуги та найкращі практики для 
модернізації федеральних інформаційних 
технологій. Ми вдосконалимо свою 
здатність надавати безперебійну та безпечну 
комунікацію та послуги за будь-яких умов. 
ЗНИЖЕННЯ ТА РОЗРУШЕННЯ ШКІДНИХ 
КІБЕРОВИХ АКТОРІВ: 

Федеральний уряд забезпечить, щоб особи, 
відповідальні за забезпечення життєво 
важливих об’єктів  інфраструктури, мали 
необхідні повноваження, інформацію та 
можливості для запобігання атакам, перш 
ніж вони уразять ці об’єкти США або 
становлять загрозу. Ми будемо працювати з 
союзниками та партнерами, щоб 
розширити нашу обізнаність про зловмисні 
дії. Потужніша та стійкіша інфраструктура 
посилить стримування, створюючи сумнів у 
наших противників. 
 
ПОЛІПШИТИ ОБМІН ТА ЇЇ НАДСИЛАННЯ:       

Уряд США працюватиме з важливими 
індустріальними партнерами для оцінки 
їхніх інформаційних потреб та зменшення 
бар'єрів для обміну інформацією, таких як 
рівень швидкості та класифікації. Ми також 
інвестуватимемо у спроможності, що 
покращують здатність Сполучених Штатів 
запобігати кібератакам. Відповідно до 
захисту громадянських свобод та 
конфіденційності, уряд США розширить 
співпрацю з приватним сектором, щоб ми 
могли краще виявляти та приписувати атаки. 
 
РОЗМІСТИТИ БАГАТОШАРОВУ ОБОРОНУ:    
Оскільки загрози можуть виникати на 
глобальному рівні, проходячи через 
магістралі зв'язку без викликів, уряд США 
працюватиме з приватним сектором для 
усунення відомих небезпечних дій на рівні 
мережі, щоб поліпшити безпеку всіх 
споживачів. Небезпечну активність потрібно 
перемогти всередині мережі і не передавати 
її за призначенням, коли це можливо. 
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Підвищити стійкість 
американців 
   Незважаючи на всі наші зусилля, уряд не 
може запобігти всім небезпекам, що 
загрожують американському народу. Однак 
ми можемо допомогти американцям 
залишатися стійкими до лиха. Стійкість 
включає здатність витримувати та швидко 
оговтуватись від навмисних атак, 
надзвичайних ситуацій, стихійних лих, а 
також незвичайних видів стресу, потрясінь 
та загроз для нашої економіки та 
демократичної системи. У разі катастрофи 
федеральні, штатні та місцеві установи 
повинні виконувати основні функції та діяти 
за розробленим планом, щоб забезпечити 
продовження нашої конституційної форми 
управління. 
 
   Зниження ризику та створення більш 
стійких спільнот - найкращі способи 
захистити людей, майно та долари 
платників податків від втрат та зривів. 
Завдяки інвестиціям з урахуванням ризиків 
ми будуватимемо стійкі громади та 
інфраструктуру для захисту та процвітання 
майбутніх поколінь. 
 
   Якщо трапиться трагедія, уряд США 
допоможе громадам відновитися та 
відбудуватися. Громадяни повинні бути 
впевненими у нашому уряді, але також 
усвідомлювати, що реагування та 
відновлення починаються з окремих людей 
та місцевих громад. У важкі часи з’являється 
справжній характер американських людей: їх 
сила, їхня любов та рішучість. Наші 
працівники МНС самовіддано відповідають 
на небезпеку, а волонтери збираються на 
допомогу сусідам, коли стається лихо. 
 

Пріоритетні дії 
 
ВДОСКОНАЛИТИ УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ: США покращать свою 
здатність оцінювати загрози та ризики, що 
становлять найбільший ризик для 
американців, і надаватимуть пріоритети 
ресурсам, виходячи з найвищих ризиків. 

 
ПОБУДУВАТИ КУЛЬТУРУ ГОТОВНОСТІ: Ця 
адміністрація вживатиме заходів для 
формування культури підготовки, 
інформування та надання повноважень 
громадам та окремим людям для здобуття 
навичок та вживатиме підготовчих дій, 
необхідних для підвищення стійкості до 
загроз та небезпек, які Американці 
стикаються. 
 
 
 
ПОЛІПШИТИ СИСТЕМУ ПЛАНУВАННЯ: 
Держава та органи місцевого 
самоврядування повинні проводити 
реалістичні вправи, що перевіряють існуючі 
плани, щоб переконатись, що вони надійні 
та можуть бути виконані. Установи всіх 
рівнів уряду повинні краще координувати та 
засвоювати уроки, отримані під час 
тренувань, щоб визначити сфери та 
спроможності, які потребують 
вдосконалення. 
 
ПОСИЛИТИ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ: Для 
поліпшення координації між приватним 
сектором та всіма рівнями управління, які 
необхідні для підвищення стійкості, ми 
повинні зробити більший внесок щодо 
захисту конфіденційної інформації, щоб усі 
партнери активно виявляли та 
обмінювались вразливими видами 
інформаційних джерел та спільно 
працювати над їх зменшенням. 
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   Сильна економіка захищає 

американський народ, підтримує наш спосіб 
життя та підтримує американську владу. 
Американські працівники процвітають, коли 
вони вільні впроваджувати інновації, 
розвивати та отримувати доступ до наших 
багатих природних ресурсів, а також 
працюють на ринках, вільних від надмірних 
норм та недобросовісної практики 
зовнішньої торгівлі. Зростаюча та 
інноваційна економіка дозволяє Сполученим 
Штатам підтримувати найпотужніші 
військові сили у світі та захищати нашу 
батьківщину. 
 
Ми повинні відновити свою економічну 
силу та відновити довіру до американської 
економічної моделі. Протягом десятиліть 
американські фабрики, компанії та робочі 
місця переїжджали за кордон. Після світової 
фінансової кризи 2008 року сумнів змінив 

довіру. Неухильність від ризиків та правила 
замінили інвестиції та підприємництво.  
 
Відновлення призвело до незворотного 
зростання реальних доходів американських 
робітників. Дефіцит торгівлі США зріс 
внаслідок кількох факторів, включаючи 
нечесну торговельну практику. 
 
 
 
 
 
Протягом 70 років Сполучені Штати 
прийняли стратегію, що базується на 
переконанні, що керівництво стабільною 
міжнародною економічною системою, що 
ґрунтується на американських принципах 
взаємності, вільних ринків та вільної 
торгівлі, відповідає нашим економічним 
інтересам та безпеці.  
 
Ця економічна система продовжує служити 
нашим інтересам, але її потрібно 
реформувати, щоб допомогти 
американським працівникам процвітати, 
захищати наші інновації та відображати 
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принципи, на яких була заснована ця 
система. Торгівельні партнери та міжнародні 
установи можуть зробити більше для 
усунення порушення торгового балансу, 
дотримання наказу. 
 
Наразі, процвітання та безпека Америки 
кидає виклик економічній конкуренції, що 
розгортається в більш широкому 
стратегічному контексті. Сполучені Штати 
допомогли розширити ліберальну систему 
економічної торгівлі до країн, які не 
поділяють наших цінностей, в надії, що ці 
держави лібералізують свою економічну та 
політичну практику та забезпечать США 
відповідну вигоду. Досвід показує, що ці 
країни зіпсували та підірвали ключові 
економічні інститути, не здійснивши 
значної реформи своєї економіки чи 
політики. Вони підтримують риторику 
вільної торгівлі та використовують її 
переваги, але лише вибірково дотримуються 
правил та угод. 
 
 

Оновлювати вітчизняну 
економіку 
Незважаючи на низький рівень безробіття та 
зростання фондового ринку, загальне 
економічне зростання до останнього часу 
було анемічним після рецесії 2008 року. За 
останні п’ять років ріст валового 
внутрішнього продукту (ВВП) коливався 
ледь вище двох відсотків, а заробітна плата 
знизилась. Податки зросли, а витрати на 
медичне страхування та ліки, що 
відпускаються за рецептом, продовжували 
зростати, хоча і повільнішими темпами. 
Витрати на освіту подорожчали значно 
вище темпів інфляції, збільшуючи борг 
студентів. Зростання продуктивності впав до 
рівня, якого не спостерігалося десятиліттями. 
 
 

Пріоритетні дії 
 
ЗМЕНШИТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ 

НАВАНТАЖЕННЯ: Управління та інституції 
усунуть непотрібні нормативні акти, які 
стримують ріст, збільшать витрати для 
американського бізнесу, перешкоджають 

науково-дослідним роботам, відмовляють 
найму та стимулюють переїзд за кордон 
внутрішніх підприємств. Ми врівноважимо 
своє скорочення нормативних актів з 
адекватним захистом та контролем. 
 
 
ЗАПИСАННЯ РЕФОРМИ ПОДАТКІВ: Ця 
адміністрація співпрацюватиме з Конгресом, 
щоб створити простіший, справедливіший 
податковий кодекс, що сприяє зростанню, 
який заохочує створення робочих місць із 
вищою заробітною платою та надає 
родинам середніх доходів податкові пільги. 
Знижені ставки податку на бізнес та 
територіальна система заробітку іноземних 
дочірніх підприємств покращать 
конкурентоспроможність американських 
компаній та заохотять їх повернення до 
Сполучених Штатів. 
 
ВДОСКОНАЛЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ: Федеральне, штатне та 
місцеве самоврядування будуть 
співпрацювати з приватною галуззю для 
вдосконалення наших аеропортів, морських 
портів та водних шляхів, доріг та залізниць, 
транзитних систем та телекомунікацій. США 
використають нашу стратегічну перевагу як 
провідного виробника природного газу для 
трансформації транспорту та виробництва. 
Ми вдосконалимо цифрову інфраструктуру 
Америки, розгорнувши безпечну мережу 5G 
по всій країні. Ці вдосконалення підвищать 
національну конкурентоспроможність, 
виграють для навколишнього середовища та 
покращать якість нашого життя. 
 
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ТРЕНУВАЛЬНІ 

ПРОГРАМИ: 
Ми підтримуватимемо навчання і програми 
розвитку робочої сили, які готують 
американських робітників до роботи з 
високими зарплатами у сфері науки, 
технологій, техніки та математики в 21 
століття. 
Протягом десятиліть США дозволяли 
зростати несправедливій торговій практиці. 
Інші країни використовували демпінг, 
дискримінаційні нетарифні бар'єри, 
примусові трансфери технологій, 
неекономічний потенціал, промислові 
субсидії та іншу підтримку урядів та 
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державних підприємств для отримання 
економічних переваг. 
Сполучені Штати розширять торгівлю, яка є 
більш справедливою, щоб працівники та 
галузі промисловості США мали більше 
можливостей конкурувати за бізнес. Ми 
виступаємо проти закритих меркантильних 
торгових блоків. 
 

Пріоритетні дії 
 
ПІДПИСАТИ НОВІ ТОРГОВЕЛЬНО-
ІНВЕСТИЦІЙНІ УГОДИ ТА 

МОДЕРНІЗУВАТИ ІСНУЮЧІ: Сполучені 
Штати дотримуватимуться двосторонніх 
торговельних та інвестиційних угод із 
країнами, які зобов'язуються до справедливої 
торгівлі, та модернізуватимуть існуючі угоди 
для забезпечення їх відповідності цим 
принципам. Угоди повинні відповідати 
високим стандартам в галузі інтелектуальної 
власності, цифрової торгівлі, сільського 
господарства, праці та навколишнього 
середовища. 
 
БОРОТЬСЯ З НЕПРАВЕДЛИВОЮ 

ТОРГІВЕЛЬНОЮ ТОРГІВЛЕЮ: США 
протистоятимуть всім нечесним практикам 
торгівлі, що спотворюють ринки, 
використовуючи всі відповідні засоби, 
починаючи від діалогу та закінчуючи 
інструментами забезпечення. 
 
ЗДІЙСНЮВАТИ БОРОТЬБУ З ІНОЗЕМНОЮ 

КОРУПЦІЄЮ: Використовуючи наші 
економічні та дипломатичні інструменти, 
США продовжуватимуть орієнтуватись на 
корумпованих іноземних чиновників та 
співпрацювати з країнами, щоб покращити 
їх здатність боротися з корупцією, щоб 
американські компанії могли чесно 
конкурувати в прозорих ділових 
кліматичних умовах. 
 
РОБОТА З ПАРТНЕРАМИ: США 
працюватимуть із партнерами-однодумцями, 
щоб зберегти та модернізувати правила 
справедливого економічного порядку. Разом 
ми наголосимо на справедливих діях щодо 
примусового здійснення торгівлі, коли це 
буде необхідно, а також на 
багатонаціональних зусиллях щодо 
забезпечення прозорості та дотримання 

міжнародних стандартів у рамках торгових 
та інвестиційних проектів. 
СПРИЯТИ НОВИМ МОЖЛИВОСТЯМ 

РИНКУ: Сполучені Штати будуть 
співпрацювати з країнами, будуючи свої 
експортні ринки, сприяючи конкуренції на 
вільному ринку та стимулюючи зростання 
приватного сектору. Ми розширимо 
можливості торгівлі та інвестицій США та 
збільшимо ринкову базу товарів та послуг 
США. 
 

Проводити модернізацію 
галузі досліджень, 
технологій, винаходів та 
інновацій 
Сполучені Штати будуть спиратися на 
винахідливість, яка запустила галузі, 
створила робочі місця та покращила якість 
життя вдома та за кордоном. Щоб зберегти 
наші конкурентні переваги, США надають 
пріоритет новим технологіям, що мають 
вирішальне значення для економічного 
зростання та безпеки, таких як наука про 
дані, шифрування, автономні технології, 
редагування генів, нові матеріали, 
нанотехнології, передові обчислювальні 
технології та штучні інтелект. Від 
самокерованих автомобілів до автономної 
зброї. 

 
Пріоритетні дії 
 
ЗРОЗУМІТИ ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДІВ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ: 
Щоб зберегти переваги США перед 
нашими конкурентами, урядові установи 
США повинні покращити своє розуміння 
світових тенденцій в галузі науки і техніки та 
того, як вони можуть вплинути на - або 
підірвати - американські стратегії та 
програми. 
ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ВИНАХОДІВ ТА ІННОВАЦІЙ: 

Уряд США повинен покращити нашу 
співпрацю з промисловим сектором. Ми 
усунемо перешкоди для повного 
використання талантів у федеральних 
агентствах та збільшимо стимули для найму 
та утримання спеціалістів й робочих місць у 
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сфері науки, технологій, техніки та 
математики. 
 
 
 
 
 
 

Розвивати та зберігати 
Базу інноваційних 
розробок у сфері 
Національної безпеки 
Бізнес-клімат Америки та правові та 
регуляторні системи заохочують ризик. Ми - 
нація людей, які важко працюють, мріють 
великими і ніколи не здаються. Не кожна 
країна поділяє ці характеристики. Натомість 
деякі викрадають або незаконно отримують 
зароблену Америкою інтелектуальну 
власність та власну інформацію, щоб 
компенсувати власні системні слабкості. 
Щороку такі конкуренти, як Китай, 
викрадають інтелектуальну власність США 
на суму сотні мільярдів доларів. Крадіжка 
власної технології та ідей на ранніх стадіях 
дозволяє конкурентам несправедливо 
скористатися інноваціями вільних товариств.  
 
На додаток до цих незаконних засобів, деякі 
суб'єкти використовують в основному 
легальні, легальні передачі та відносини, 
щоб отримати доступ до родовищ, експертів 
та довірених ливарних заводів, які 
заповнюють прогалини у своїх можливостях 
та підривають довгострокові конкурентні 
переваги Америки. 
 
Ми повинні захищати нашу Базу 
інноваційних розробок у сфері 
Національної безпеки (NSIB) від 
конкурентів. NSIB - це американська мережа 
знань, можливостей та людей - включаючи 
наукові кола, національні лабораторії та 
приватний сектор - яка перетворює ідеї на 
інновації, перетворює відкриття на успішні 
комерційні продукти та компанії, захищає та 
покращує американські життєвий шлях. 
Геній креативних американців та вільна 
система, яка дає їм змогу, мають вирішальне 

значення для американської безпеки та 
процвітання. 
Захист NSIB вимагає внутрішньої та 
міжнародної реакції, що виходить за рамки 
будь-якої окремої компанії, галузі, 
університету чи урядової установи. 
Інноваційний ландшафт не поділяє 
акуратно на сектори. Технології, які є 
частиною більшості систем зброї, часто 
беруть початок у різних бізнесах, а також в 
університетах та коледжах. Втрата нашої 
інноваційної та технологічної переваги 
могла б мати далекосяжні негативні наслідки 
для процвітання та могутності Америки. 
 

Пріоритетні дії 
 
ЗРОЗУМІТИ СУТЬ ВИКЛИКІВ: Уряд США 
розвине здатність інтегрувати, 
контролювати та краще розуміти наслідки 
національної безпеки, спричинені 
несправедливими галузевими тенденціями та 
діями наших суперників. Ми вивчимо нові 
способи обміну цією інформацією з 
приватним сектором та науковими колами, 
щоб вони краще розуміли свої обов'язки 
щодо обмеження діяльності, яка підриває 
американську Базу інноваційних розробок у 
сфері Національної безпеки. 
 
ДОМІНУВАТИ В ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ 

Вперше за кілька поколінь США стануть 
енергетично домінуючою державою. 
Енергетичне домінування - центральне 
положення Америки у світовій енергетичній 
системі як провідного виробника, споживача 
та новатора - гарантує, що ринки вільні, а 
інфраструктура США є стійкою та 
безпечною. 
 
США також закріплюють 
північноамериканську енергетичну систему, 
яка є найбільш інтегрованою в Росію 
тем, який є одним світ. Наша енергійна 
транскордонна торгівля енергією та 
інвестиції є життєво важливими для надійної 
та стійкої економіки США та енергетичного 
ринку. Ми готові підтримувати енергетичні 
ініціативи, які залучатимуть інвестиції, 
захищатимуть довкілля, зміцнюватимуть 
нашу енергетичну безпеку та 
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розкриватимуть величезний потенціал 
нашого спільного регіону. 
 
Політика продовжуватиме формувати 
глобальну енергетичну систему. 
Керівництво США є необхідним для 
протидії енергетичній програмі проти 
зростання, яка шкодить економічним 
інтересам США та енергетичній безпеці. 
Враховуючи майбутній світовий попит на 
енергію, більша частина країн, що 
розвиваються, потребуватиме викопного 
палива, а також інших видів енергії, щоб 
забезпечити свою економіку та вивести 
людей з бідності. США продовжуватимуть 
просувати підхід, який врівноважує 
енергетичну безпеку, економічний розвиток 
та охорону навколишнього середовища. 
США залишатимуться світовим лідером у 
зменшенні традиційного забруднення, а 
також парникових газів, одночасно 
розширюючи нашу економіку. Це 
досягнення, яке може служити взірцем для 
інших країн, походить від інновацій, 
технологічних проривів та підвищення 
енергоефективності, а не від обтяжливого 
регулювання. 
 
Як зростаючий постачальник енергетичних 
ресурсів, технологій та послуг у всьому світі, 
США допоможуть нашим союзникам та 
партнерам стати більш стійкими до тих, хто 
використовує енергію для примусу. Роль 
Америки як експортера енергії також 
вимагатиме оцінки нашої вразливості та 
стійкої американської інфраструктури. 
Нарешті, довгострокове майбутнє нації за 
енергетичною безпекою покладається на 
наших людей. Ми повинні інвестувати у 
своє майбутнє, підтримуючи інновації та 
науково-дослідні роботи, в тому числі через 
Державні лабораторії. 
 
 

Пріоритетні дії 
 
ЗНИЗИТИ БАР'ЄРИ: Сполучені Штати 
сприятимуть чистому та безпечному 
розвитку наших енергетичних ресурсів, 
одночасно обмежуючи регуляторне 
навантаження, яке обтяжує виробництво 
енергії та стримує економічне зростання. Ми 

впорядкуємо федеральні нормативні 
процедури затвердження енергетичної 
інфраструктури, починаючи від 
трубопроводів та експортних терміналів, 
закінчуючи перевезенням контейнерів та 
збірними лініями, забезпечуючи при цьому 
відповідальне екологічне керівництво. 
ЗБІЛЬШИТИ ЕКСПОРТ: Сполучені Штати 
сприятимуть експорту наших енергетичних 
ресурсів, технологій та послуг, що допомагає 
нашим союзникам та партнерам 
диверсифікувати свої джерела енергії та 
повертає економічні вигоди додому. Ми 
розширимо свій експортний потенціал 
шляхом постійної підтримки розвитку 
приватного сектору прибережних 
терміналів, що дозволить збільшити доступ 
до ринків та збільшити конкурентну 
перевагу для промисловості США. 
 
ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕНЕРГЕТИЧНУ БЕЗПЕКУ: 
США працюватимуть із союзниками та 
партнерами для захисту глобальної 
енергетичної інфраструктури від кібер- та 
фізичних загроз. Сполучені Штати 
підтримуватимуть диверсифікацію джерел 
енергії, запасів та маршрутів у країні та за 
кордоном. Ми будемо модернізувати наші 
стратегічні запаси нафти та заохочувати 
інші країни розвивати свої власні - 
відповідно до їх національних потреб у 
енергетичній безпеці. 
НАДАТИ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ДОСТУП: США 
намагатимуться забезпечити загальний 
доступ до доступної, надійної енергії, 
включаючи високоефективні викопні види 
палива, ядерну енергію та відновлювані 
джерела енергії, щоб допомогти зменшити 
бідність, сприяти економічному зростанню 
та сприяти процвітанню. 
ДАЛЬШИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КРАЙ 

АМЕРИКИ: Ми вдосконалимо американські 
технологічні переваги в галузі енергетики, 
включаючи ядерні технології, ядерні 
реактори наступного покоління, кращі 
акумулятори, передові технології обробки, 
технології захоплення вуглецю та 
можливості на взаємозв’язку енергія-вода. 
США продовжуватимуть лідирувати в 
інноваційних та ефективних енергетичних 
технологіях, визнаючи економічні та 
екологічні переваги для кінцевих 
споживачів. 
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Компонент ІІІ 
 

 

Зберегти мир силою 
 

“Допоки я є президентом, військовослужбовці чоловіки та жінки, 
які захищають нашу державу, будуть забезпечені обладнанням, 
ресурсами та фінансуванням, необхідними для захисту нашої 

Батьківщини, швидкої та рішучої реакції на напади наших ворогів 
і, коли це необхідно, для боротьби і завжди, завжди, завжди 

перемоги ". 
 
 

ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ТРАМП МОЛОДШИЙ  | ЛІПЕНЬ 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Основою історії є змагання за владу. 

Сучасний період часу нічим не відрізняється. 
Три основні групи претендентів - держав, які 
прагнуть вийти зі статус-кво у Китаї та Росії.  
Іран та Північна Корея і міждержавні 
організації, що становлять загрозу, зокрема 
терористичні угруповання джихадистів - 
активно конкурують з США та нашими 
союзниками. 
 
Ці суперники, хоча і відрізняються за своїм 
характером та величиною, конкурують на 
політичній, економічній та військовій аренах 
і використовують технології та інформацію 
для пришвидшення цих змагань, щоб 

змінити регіональний баланс сил на свою 
користь. Це принципово політичні змагання 
між тими, хто віддає перевагу репресивним 
системам, і тими, хто віддає перевагу 
вільному суспільству. 
 
 
 
 
 
 
 
Китай та Росія хочуть сформувати світ, що 
не відповідає цінностям та інтересам США. 
Китай прагне витіснити США з Індо-
Тихоокеанського регіону, розширити сферу 
своєї державної економічної моделі та 
змінити порядок регіону на свою користь. 
Росія прагне відновити статус великої 
держави та встановити сфери впливу 
поблизу її кордонів. Наміри обох націй не 
обов'язково фіксовані. 
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Протягом десятиліть політика США була 
вкорінена в переконаннях, що підтримка 
піднесення Китаю та його інтеграції у 
повоєнний міжнародний порядок дозволить 
лібералізувати Китай. На відміну від наших 
сподівань, Китай розширив свою владу за 
рахунок суверенітету інших. Китай збирає та 
використовує дані у неперевершеному 
масштабі та поширює особливості своєї 
авторитарної системи, включаючи корупцію 
та використання нагляду. Він будує 
найбільш спроможні та добре фінансуються 
військові у світі, після нашого. Його ядерний 
арсенал зростає та урізноманітнюється. 
Частина військової модернізації та 
економічної експансії Китаю зумовлена його 
доступом до інноваційної економіки США, 
включаючи американські університети 
світового класу. 
Росія прагне послабити вплив США у світі 
та розділити нас від наших союзників та 
партнерів. Росія розглядає Організацію 
Північноатлантичного договору (НАТО) та 
Європейський Союз (ЄС) як загрозу. 
 
Фокус світу сьогодні - це невелика група 
злочинних режимів, які порушують усі 
принципи вільних і цивілізованих держав. 
Іранський режим спонсорує тероризм у 
всьому світі. Вона розробляє більш 
спроможні балістичні ракети і має потенціал 
відновити роботу над ядерною зброєю, що 
може загрожувати США та нашим 
партнерам. У Північній Кореї панують як 
безжальна диктатура, не враховуючи 
людської гідності. Більше 25 років вона 
переслідувала ядерну зброю та балістичні 
ракети наперекір кожному взятому на себе 
зобов'язанню. Сьогодні ці ракети та зброя 
загрожують США та нашим союзникам. 
 
США продовжують вести тривалу війну 
проти джихадистських терористичних груп, 
таких як ІДІЛ та Аль-Каїда. Ці групи 
пов’язані загальною радикальною 
ісламістською ідеологією, яка заохочує 
насильство проти США та наших партнерів 
та створює нещастя для тих, хто знаходиться 
під їх контролем. 
 
Хоча Сполучені Штати та наші партнери 
завдали поразки ІДІЛ та "Аль-Каїді" в Сирії 
та Іраку, ці організації підтримують 

загальнодоступність завдяки встановленим 
філіям у стратегічних місцях. 
 
Загроза з боку джихадистських терористів 
збережеться, навіть коли ми активізуємо 
зусилля щодо запобігання атакам на 
американців, наших союзників та наших 
партнерів. 
 
 
 

Відновити конкурентні 
переваги Америки 
Сполучені Штати повинні врахувати, що з 
проблем, з якими ми стикаємося, є 
постійним і новим. 
Суперечки за вплив не є позачасовими. 
Вони існували в різному ступені та 
інтенсивності протягом тисячоліть. 
Геополітика є взаємодією цих змагань по 
всьому світу. Але деякі умови нові, і змінили 
спосіб розгортання цих змагань. Ми 
стикаємось із одночасними загрозами з боку 
різних суб’єктів на багатьох аренах - все це 
прискорюється завдяки технологіям. США 
повинні розробити нові концепції та 
можливості для захисту нашої батьківщини, 
просування нашого процвітання та 
збереження миру. 
 
Об’єднані сили не йшли в ногу з новими 
загрозами чи технологіями. Ми отримали 
менше за наші оборонні долари, 
американських платників податків та 
військових воїнів. 
 
Ми також помилково вважали, що 
технологія може компенсувати нашу 
зменшену спроможність - за здатність 
забезпечити достатньо сил, щоб перемогти 
у військовій формі, консолідувати наші 
досягнення та досягти бажаних політичних 
цілей. Ми переконалися, що всі війни будуть 
вестись і перемагати швидко, з відстані і з 
мінімальними втратами. 
 
Сполучені Штати повинні підготуватися до 
цієї конкуренції. Китай, Росія та інші 
державні та недержавні суб'єкти визнають, 
що Сполучені Штати часто розглядають світ 
у бінарному виразі, причому держави 
перебувають або в "мирі", або "у стані 
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війни", коли це насправді арена постійної 
конкуренції. Наші супротивники не будуть 
боротися з нами на наших умовах. Ми 
піднімемо нашу конкурентну гру, щоб 
відповісти на цей виклик, захистити 
американські інтереси та просувати наші 
цінності. 
 
Наші дипломатичні, розвідувальні, військові 
та економічні відомства не йшли в ногу зі 
змінами в характері конкуренції. 
Американські військові повинні бути готові 
діяти в усьому спектрі конфліктів у кількох 
доменах одночасно. 
 
Для вирішення цих проблем ми також 
повинні вдосконалити наші політичні та 
економічні інструменти, щоб діяти в цих 
умовах. 
 
Бюрократична інерція потужна. Але такий 
же талант, креативність та відданість 
американцям. Поєднавши зусилля 
державного та приватного секторів, ми 
можемо створити неперевершені Об'єднані 
сили. Нові досягнення в обчислювальній 
техніці, автономності та виробництві вже 
трансформують спосіб боротьби. 
 
У поєднанні з силою наших союзників та 
партнерів ця перевага зростає. Майбутнє, з 
яким ми стикаємось, - це наше виграш чи 
програш. Історія говорить про те, що 
американці будуть відповідати цьому 
випадку ми можемо змінити тенденції назад 
на користь США, наших союзників та 
наших партнерів. 

 
Відновити можливості 
З огляду на нові особливості геополітичного 
середовища, Сполучені Штати повинні 
оновити ключові можливості для вирішення 
викликів, з якими ми стикаємось. 
 
 

Військовий компонент 
 
Військова сила США залишається життєво 
важливою складовою змагань за вплив. Сила 
демонструє рішучість та відданість США та 
надає нам здатність до боротьби 

і перемогти у будь-якому правдоподібному 
конфлікті, який загрожує життєво важливим 
інтересам США. 
США повинні зберегти перевершення - 
поєднання можливостей в достатній 
кількості, щоб запобігти успіху ворога. 
США повинні відновити нашу здатність 
виробляти інноваційні можливості, 
відновити готовність наших військ до 
великої війни та збільшити чисельність 
сили, щоб вона могла діяти в достатньому 
масштабі та достатній тривалості, щоб 
виграти в різних сценаріях. 
 
Ми повинні переконати супротивників, що 
ми можемо і переможемо їх, а не просто 
карати, якщо вони нападуть на США. Ми 
повинні забезпечити здатність стримувати 
потенційних ворогів запереченням, 
переконуючи їх у тому, що вони не можуть 
досягти цілей за допомогою застосування 
сили чи інших форм агресії. Потрібно, щоб 
і наші союзники зробили те саме - 
модернізувались, набули необхідних 
можливостей, покращили готовність, 
розширили чисельність своїх сил та 
підтвердили політичну волю до перемоги. 
 
ПОГЛЯД НА ОБСТАНОВКУ: Сполучені 
Штати будуть застосовувати нові підходи до 
придбання, щоб укладати вигідніші угоди від 
імені американського народу, щоб уникнути 
перевитрат витрат, усунути роздуті 
бюрократії та зупинити зайві затримки, щоб 
ми могли передати належне обладнання в 
руки наших сил. Ми повинні 
використовувати інноваційні технології, які 
розробляються поза традиційною 
оборонною промисловою базою. 
 
МОЖЛИВОСТІ: Розмір нашої сили має 
значення. Щоб стримувати конфлікт і, якщо 
стримування не вдається, перемагати у війні, 
нація повинна мати можливість розміщувати 
сили, здатні діяти в достатньому масштабі та 
протягом тривалого часу, щоб перемогти 
ворогів, закріпити військові здобутки та 
досягти стійких результатів, що захищають 
американський народ і наші життєво 
важливі інтереси. Сполучені Штати повинні 
змінити нещодавні рішення щодо 
зменшення чисельності Об'єднаних сил та 
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нарощування сили, одночасно 
модернізуючи та забезпечуючи готовність. 
 
 

Пріоритетні дії 
 
ЗРОЗУМІТИ ПРОБЛЕМУ: Ми оцінимо 
сильні та слабкі сторони нашої оборонної 
промислової бази, включаючи виявлення 
матеріалів, необхідних для національної 
безпеки, непередбачених ситуацій, які 
можуть вплинути на ланцюги поставок та 
технології, які можуть бути критичними для 
майбутнього. 
ВПРОВАДЖУВАТИ РІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ: 
Сполучені Штати сприятимуть політиці та 
стимулам, що повертають ключові галузі 
національної безпеки до американських 
берегів. Там, де це можливо, уряд США буде 
співпрацювати з галузевими партнерами для 
посилення конкурентоспроможності США у 
ключових технологіях та виробничих 
можливостях. В додаток, 
ми реформуємо нормативні акти та процеси 
для сприяння експорту американського 
військового обладнання. 
 
ЗАХИЩАТИ І НАРОЩУВАТИ ВАЖЛИВІ 

НАВИЧКИ: Сполучені Штати повинні 
підтримувати та розвивати кваліфіковані 
професії та високотехнологічні навички 
завдяки посиленій підтримці програм 
технічного коледжу та навчання. Ми будемо 
підтримувати зусилля  щодо сфери науки, 
технологій, техніки та математики на 
федеральному та штатному рівнях та 
орієнтуватися на сфери технологій 
національної безпеки. 
 

Ядерні сили 
 
Ядерна зброя виконувала життєво важливу 
мету в стратегії національної безпеки 
Америки протягом останніх 70 років. Вони є 
основою нашої стратегії збереження миру та 
стабільності шляхом стримування агресії 
проти США, наших союзників та наших 
партнерів. 
 
Після холодної війни Сполучені Штати 
скоротили інвестиції в наше ядерне 

підприємство і зменшили роль ядерної зброї 
в нашій стратегії. Деякі частини стратегічної 
ядерної тріади Америки з 
бомбардувальниками, морськими ракетами 
та наземними ракетами мають вік понад 30 
років, і значна частина нашої ядерної 
інфраструктури датується епохою Другої 
світової війни. У той же час, озброєні 
ядерними озброєннями розширили свої 
арсенали та діапазон систем доставки. 
Сполучені Штати повинні підтримувати 
надійні можливості стримування та 
забезпечення, якими володіє наша ядерна 
тріада та ядерний потенціал США, 
розміщений за кордоном. Потрібні значні 
інвестиції для підтримки ядерного арсеналу 
США та інфраструктури, здатної відповідати 
загрозам національної безпеки протягом 
найближчих десятиліть 
 
 

Пріоритетні дії 
 
ЗАСТОСУВАТИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ США: США 
підтримуватимуть структуру ядерних сил, яка 
відповідає нашим поточним потребам та 
відповідає на непередбачувані ризики. 
Сполученим Штатам не потрібно 
поєднувати ядерні арсенали інших держав, 
але ми повинні мати запас, який може 
стримувати супротивників, запевняти 
союзників та партнерів та досягати цілей 
США, якщо стримування не вдається. 
 
МОДЕРНІЗУВАТИ ЯДЕРНІ СИЛИ ТА 

ІНФРАСТРУКТУРУ США: Ми модернізуємо 
наше ядерне виробництво, щоб забезпечити 
наукові, технічні та виробничі можливості, 
необхідні для збереження ефективної та 
безпечної ядерної тріади та реагування на 
майбутні загрози національній безпеці. 
 
 
ЗБЕРЕГТИ СТАБІЛЬНЕ СТРИМУВАННЯ: 

Щоб уникнути прорахунків, США 
проведуть дискусії з іншими державами для 
побудови передбачуваних відносин та 
зменшення ядерних ризиків. Ми розглянемо 
нові механізми контролю над озброєннями, 
якщо вони сприяють стратегічній 
стабільності та якщо вони перевіряються. 
Ми не дозволимо супротивникам 
використовувати загрози ядерної ескалації 
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або інші безвідповідальні способи ядерної 
поведінки, щоб примусити США, наших 
союзників та наших партнерів. Страх 
ескалації не завадить США захищати наші 
життєво важливі інтереси та інтереси наших 
союзників та партнерів. 

 
 
Космічна сфера 
 
США повинні підтримувати наше 
керівництво та свободу дій у космосі. 
Комунікації та фінансові мережі, військові та 
розвідувальні системи, моніторинг погоди, 
навігація та більше мають компоненти в 
космічному домені. Оскільки залежність 
США від космосу зросла, інші учасники 
отримали доступ до космічних систем та 
інформації. Уряди та приватний сектор 
мають можливість запускати супутники в 
космос за дедалі менших витрат. Злиття 
даних із зображень, комунікацій та служб 
геолокації дозволяє мотивованим акторам 
отримати доступ раніше недоступної 
інформації. «Демократизація космосу» 
впливає на військові операції та здатність 
Америки перемагати в конфлікті. 
 
Багато країн купують супутники для 
підтримки власної стратегічної військової 
діяльності. Інші вважають, що здатність 
атакувати космічні активи інших має 
асиметричну перевагу, і, як наслідок, 
переслідують цілий ряд озброєнь 
протикосмічної оборони. 
 
 

Пріоритетні дії 
 
РОЗШИРЕНИЙ ПРОСТІР ЯК 

ПРІОРИТЕТНА СФЕРА: Америка нещодавно 
створила  Національну космічну раду під 
головуванням віце-президента. Вона 
розгляне перспективні космічні цілі 
Америки та розробить стратегію, яка 
об'єднує всі космічні сектори для підтримки 
інновацій та американського лідерства в 
космосі. 
БУДУВАТИ КОСМІЧНУ КОМЕРЦІЮ: США 

спростять та оновлять правила комерційної 

космічної діяльності для посилення 
конкурентоспроможності. 
Оскільки уряд США співпрацює з 
комерційними можливостями США для 
поліпшення стійкості нашої космічної 
архітектури, ми також розглянемо питання 
щодо поширення засобів національної 
безпеки на наших партнерів із приватного 
сектору за потреби. 
 
ПІДТРИМУВАТИ ВІДБУДОВУ  

ДОСЛІДЖЕНЬ: Щоб забезпечити 
дослідження людей у Сонячній системі та 
повернути на Землю нові знання та 
можливості, ми збільшимо державно-
приватне партнерство та сприятиме виходу 
за межі низької орбіти Землі з союзниками 
та друзями. 

 
Кіберпростір 
 
Шкідливі державні та недержавні актори 
використовують кібератаки для вимагання, 
інформаційної війни, дезінформації тощо. 
Ці атаки можуть підривати віру та довіру до 
демократичних інститутів та світової 
економічної системи. Зараз багато країн 
розглядають кібернетичні можливості як 
інструменти для прогнозування впливу, а 
деякі використовують кіберінструменти для 
захисту та розширення своїх автократичних 
режимів. Кібератаки стали ключовою рисою 
сучасних конфліктів. 
Зіткнувшись із можливістю вжити заходів 
проти зловмисних акторів у кіберпросторі, 
Сполучені Штати будуть поінформовані, 
але не схильні до ризику, розглядаючи наші 
варіанти. 
 

Пріоритетні дії 
 
ПОЛІПШИТИ ГОТОВІСТЬ І 

ВІДПОВІДЬ: Ми інвестуватимемо у 
можливості для підтримки та вдосконалення 
нашої здатності приписувати кібератаки для 
швидкого реагування. 
Ми вдосконалимо наші кіберінструменти в 
усьому спектрі конфліктів, щоб захистити 
активи уряду США та критичну 
інфраструктуру США, а також захистити 
цілісність даних та інформації. 
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Департаменти та відомства США наймуть, 
навчатимуть та утримуватимуть робочу силу, 
здатну працювати у цьому спектрі 
діяльності. 
ПОЛІПШИТИ ІНТЕГРАЦІЮ І 

МОЖЛИВІСТЬ: Ми покращимо інтеграцію 
органів влади та процедур в уряді США, 
щоб забезпечити кібер операції проти 
супротивників проводиться в міру 
необхідності. Ми будемо співпрацювати з 
Конгресом для вирішення проблем, які 
продовжують заважати своєчасному обміну 
розвідданими та інформацією, плануванню 
та операціям та розробці необхідних 
кіберінструментів. 
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Стратегія в контексті регіону  

 
США повинні адаптувати підходи до різних регіонів світу для захисту 
національних інтересів. Нам потрібно визначити регіональні стратегії, 
які оцінюють характер і масштаби загроз, напруженість змагань та 
наявних можливостей, все в контексті регіональних політичних, 
економічних, соціальних та історичних реалій. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Зміни в регіональному співвідношенні 

сил можуть мати глобальні наслідки та 
загрожувати інтересам США. Ринки, 
сировина, лінії зв'язку та людський капітал 
знаходяться в ключових регіонах або 
переміщуються між ними. Китай та Росія 
прагнуть спроектувати потужність у всьому 
світі, але найбільше взаємодіють із сусідами. 
Північна Корея та Іран також становлять 
найбільшу загрозу для найближчих. Але, 
оскільки деструктивна зброя поширюється, 
а регіони стають більш взаємопов’язаними, 
загрози стає важчим для стримування. А 
регіональні баланси, які зміщуються проти 
Сполучених Штатів, можуть поєднуватись із 
загрозою нашій безпеці. 
 
США повинні забезпечити волю та 
можливості конкурувати та запобігати 
несприятливим зрушенням в Індо-
Тихоокеанському регіоні, Європі та на 
Близькому Сході. Підтримання сприятливих 
співвідношень сил вимагатиме твердої 
відданості та тісної співпраці з союзниками 
та партнерами, оскільки союзники та 
партнери збільшують владу США та 
поширюють  
 
вплив США. Вони розділяють наші інтереси 
та відповідальність за протидію 

авторитарним тенденціям, заперечення 
радикальних ідеологій та стримування 
агресії. 
 

Індо-Тихоокеанський регіон 
 
В індо-тихоокеанському регіоні відбувається 
геополітична конкуренція між вільними та 
репресивними уявленнями про світовий 
порядок. 
Китай розпочав швидку військову кампанію  
з модернізації, спрямовану на обмеження 
доступу США до регіону та надання Китаю 
більш вільної руки. 
 
Китай представляє свої амбіції як 
взаємовигідні, але китайське домінування 
ризикує зменшити суверенітет багатьох 
держав Індо-Тихоокеанського регіону. 
Держави в усьому регіоні закликають до 
стійкого лідерства США в колективній 
відповіді, яка підтримує регіональний 
порядок, що поважає суверенітет і 
незалежність. 
 
У Північно-Східній Азії північнокорейський 
режим швидко пришвидшує свої 
кібернетичні, ядерні програми та програми 
балістичних ракет. Прагнення Північної 
Кореї до цієї зброї створює глобальну 
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загрозу, яка вимагає глобальної реакції. 
Продовження провокацій з боку Північної 
Кореї змусить сусідні країни та США ще 
більше зміцнити безпекові зв'язки та вжити 
додаткових заходів для захисту. 
 
У Південно-Східній Азії Філіппіни та 
Таїланд важливі для американців ринки 
збуту. В'єтнам, Індонезія, Малайзія та 
Сінгапур зростають безпековими та 
економічними партнерами США. Асоціація 
держав Південно-Східної Азії (АДПСА) та 
Організація Азіатсько-Тихоокеанського 
економічного співробітництва (АТЕС) 
залишаються центральними елементами 
регіональної архітектури Індо-Тихого океану 
та платформами для просування порядку, 
заснованого на свободі. 
 

Європейський регіон 
 
Сильна і вільна Європа має життєво важливе 
значення для США. Нас пов’язує наша 
спільна прихильність принципам демократії, 
свободи особистості та верховенства права. 
Разом ми відбудували Західну Європу після 
Другої світової війни та створили інституції, 
які забезпечували стабільність та багатство 
по обидва боки Атлантики. Сьогодні Європа 
є одним з найбільш процвітаючих регіонів у 
світі і є нашим найважливішим торговим 
партнером. 
 
Хоча загроза радянського комунізму зникла, 
нові загрози перевіряють нашу волю. Росія 
використовує підривні заходи, щоб 
послабити довіру до прихильності Америки 
до Європи, підірвати трансатлантичну 
єдність та послабити європейські інституції 
та уряди. Вторгненням до Грузії та України 
Росія продемонструвала готовність 
порушити суверенітет держав регіону. Росія 
продовжує залякувати своїх сусідів 
загрозливою поведінкою, такою як позиція 
ядерної зброї та розгортання наступальних 
можливостей. 
 
ВІЙСЬКОВО-БЕЗПЕКА: Сполучені Штати 
виконують наші оборонні обов'язки і 
очікують, що інші будуть робити те саме. 
Ми очікуємо, що наші європейські 
союзники збільшать оборонні витрати до 2 

відсотків внутрішнього валового продукту до 
2024 року, при цьому 20 відсотків цих витрат 
припадає на збільшення військового 
потенціалу. На східному фланзі НАТО ми 
будемо продовжувати посилювати  
 
стримування та оборону та активізувати 
зусилля фронтових союзників та партнерів 
для кращого захисту. Ми будемо 
співпрацювати з НАТО для вдосконалення 
своїх інтегрованих можливостей 
протиповітряної та протиракетної оборони 
для протидії існуючим та прогнозованим 
балістичним та крилатим ракетним загрозам, 
особливо з боку Ірану. Ми посилимо 
співпрацю у боротьбі з тероризмом та 
кібербезпекою. 
 

Середній Схід 
 
Сполучені Штати шукають Близького 
Сходу, який би не був надійним притулком 
або місцем розмноження джихадистських 
терористів, в якому не домінувала б сила, 
ворожа Сполученим Штатам, і яка сприяла б 
стабільності світового енергетичного ринку. 
 
Протягом багатьох років взаємопов'язані 
проблеми експансії Ірану, розпаду держави, 
ідеології джихадистів, соціально-економічної 
стагнації та регіонального суперництва 
дезорганізували Близький Схід. США 
дізналися, що ні прагнення до 
демократичних перетворень, ні роз'єднання 
не можуть захистити нас від проблем 
регіону. Ми повинні реалістично ставитись 
до наших очікувань щодо регіону, не 
дозволяючи песимізму затьмарити наші 
інтереси чи бачення сучасного Близького 
Сходу. 
 

Південна та Середня Азія 
 
Маючи понад чверть світового населення, 
п'яту частину всіх призначених США 
терористичних угруповань, кілька 
швидкозростаючих економік та дві держави, 
що мають ядерну зброю, Південна та 
Центральна Азія представляють одні з 
найскладніших викликів та можливостей 
національної безпеки. Регіон охоплює 
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терористичні загрози, що виходять з 
Близького Сходу, та конкуренцію за владу, 
що розгортається в Європі та Індо-
Тихоокеанському регіоні. США 
продовжують стикатися із загрозами з боку 
транснаціональних терористів та бойовиків, 
що діють з Пакистану. Перспектива індо-
пакистанського військового конфлікту, який 
може призвести до ядерного обміну, 
залишається ключовим питанням, що 
вимагає постійної дипломатичної уваги. 
Інтереси США в регіоні включають 
протидію терористичним загрозам, що 
впливають на безпеку батьківщини США та 
наших союзників, запобігання 
транскордонному тероризму, що піднімає 
перспективу військової та ядерної 
напруженості, а також запобігання 
потраплянню ядерної зброї, технологій та 
матеріалів в руки терористів. Ми прагнемо 
американської присутності в регіоні 
пропорційно загрозам батьківщині та 
нашим союзникам. Ми прагнемо до 
Пакистану, який не займається 
дестабілізуючою поведінкою та стабільний 
та незалежний Афганістан. І ми прагнемо, 
щоб держави Центральної Азії, стійкі проти 
домінування суперницьких держав, стійкі до 
того, щоб стати безпечними сховищами 
джихадистів, і надають пріоритет реформам. 

 
Західна півкуля 
 
Стабільні, дружні та процвітаючі держави в 
Західній півкулі підвищують нашу безпеку та 
приносять користь нашій економіці. 
Демократичні держави, пов’язані спільними 
цінностями та економічними інтересами, 
зменшать рівень насильства, відстеження 
наркотиків та нелегальної імміграції, що 
загрожує нашій спільній безпеці, і обмежить 
можливості операторів діяти з районів, що 
знаходяться в безпосередній близькості від 
нас. В останні півстоліття частини цієї 
півкулі були затьмарені диктатурами та 
повстаннями, які вбили десятки тисяч 
людей. Сьогодні цей регіон стоїть на порозі 
процвітання та миру, побудованого на 
демократії та верховенстві закону. Торгівля 
США в регіоні процвітає, а ринкові 
можливості для американських товарів та 

послуг, енергетичних та інфраструктурних 
проектів та прямих іноземних інвестицій 
продовжують розширюватися. 
 
Проте виклики залишаються. 
Транснаціональні злочинні організації, 
включаючи банди та картелі - продовжують 
насильство та корупцію та загрожують 
стабільності держав Центральної Америки, 
включаючи Гватемалу, Гондурас та 
Сальвадор. У Венесуелі та Кубі уряди 
тримаються анахроністичних лівих 
авторитарних моделей, які продовжують 
зазнавати невдач у своєму народі. 
Конкуренти знайшли операційний простір у 
півкулі. 
 
Китай прагне вивести регіон у свою орбіту 
за рахунок державних інвестицій та позик. 
Росія продовжує свою невдалу політику 
холодної війни, підтримуючи своїх 
радикальних кубинських союзників, коли 
Куба продовжує репресувати своїх громадян. 
І Китай, і Росія підтримують диктатуру у 
Венесуелі і прагнуть розширити військові 
зв'язки та продаж зброї в усьому регіоні. 
Демократичні держави півкулі мають 
спільний інтерес у протистоянні загрозам їх 
суверенітету. 
 

Африка 
 
Африка залишається континентом 
перспективних і довготривалих викликів. 
Африка містить багато найбільш 
швидкозростаючих економік у світі, які 
представляють потенційні нові ринки збуту 
товарів і послуг у США. 
Перспективні партнери по всьому 
континенту прагнуть побудувати ринкову 
економіку та підвищити стабільність. Попит 
на якісний американський експорт високий 
і, ймовірно, зростатиме із збільшенням 
населення та процвітання Африки. Люди по 
всьому континенту вимагають підзвітності 
уряду та зменшення корупції та виступають 
проти самодержавних тенденцій. Кількість 
стабільних африканських держав зросла з 
часів незалежності, оскільки численні країни 
вийшли із руйнівних конфліктів і зазнали 
демократичних змін. 
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Висновок 

 
Ця Стратегія національної безпеки визначає позитивний стратегічний 
напрямок для Сполучених Штатів, який покликаний підтвердити 
переваги Америки на світовій арені та спиратися на великі сили нашої 
держави. За головування адміністрації Трампа американський народ 
може бути впевнений, що його безпека та процвітання завжди будуть на 
першому місці. Безпечна, процвітаюча і вільна Америка буде сильною, 
щоб захистити наші інтереси та спосіб життя.  
Відновлена стратегічна довіра Америки закріплена в нашій відданості 
принципам, закладеним у наших установчих документах. Стратегія 
національної безпеки відзначає і захищає те, що нам дороге - свободу 
особистості, верховенство права, демократичну систему управління, 
толерантність та можливості для всіх. Знаючи себе і те, за що ми 
виступаємо, ми з'ясовуємо, що ми повинні захищати, і встановлюємо 
керівні принципи своїх дій. Ця стратегія керується принциповим 
реалізмом. Він реалістичний, оскільки визнає центральну роль влади у 
міжнародній політиці, підтверджує, що суверенні держави є найкращою 
надією на мирний світ, і чітко визначає наші національні інтереси. 
 
 Ця адміністрація має яскраве бачення майбутнього Америки. Цінності 
та вплив Америки, підкріплені американською силою, роблять світ 
більш вільним, безпечним та процвітаючим. 
 
  Наша нація черпає свою силу з американського народу. Кожен 
американець повинен зіграти свою роль у цих великих національних 
зусиллях щодо реалізації цієї Першої в Америці Стратегії національної 
безпеки. Разом наше завдання - зміцнити сім’ї, розвивати громади, 
служити своїм громадянам та відзначати американську велич як яскравий 
приклад усьому світу. Ми залишимо своїм дітям та онукам Націю, яка 
буде сильнішою, кращою, вільнішою та більшою, ніж будь-коли 
раніше.



 
 

 

 

ДОДАТОК 2 

Англо-український глосарій 

воєнно-політичних термінів та абревіатур 

 

 

National Security Strategy 

Стратегія національної безпеки США 

 

1. «One China» policy 
 

Політика «Одного Китаю» 

2. «procurement holiday»  
 

припинення постачання/забезпечення 

3. «Trolls» 

 

«інтернет тролі»/ особи, що проявляють 

ворожу, неправомірну й неприйнятну 

поведінку та активність в інтернеті   
4. 5G Internet  Мережа зв’язку й інтернет покриття 5-

го покоління (5G – 5th generation)/ 
Інтернет 5G 

5. a clear-eyed assessment  Очевидний аналіз 

6. abundant energy resources  Розповсюджені енергетичні ресурси 

7. accelerate  Активізувати/пришвидшити/розвинути  

8. actors  Сторони/суб’єкти 

9. advanced missiles  Провідні/модернізовані/ види 

керованих ракет 
10. adversarial forces  Сили противника 

11. adversaries  Противники/суперники 

12. agenda oppose Компромативний план дій  

13. al-Qa’ida  Терористичне угрупування Аль-Каїда 

14. allies and partners Союзники та партнери 



 
 

 
 
 

 

15. anthrax attacks Терористичні акти із застосуванням 

біологічної зброї у вигляді спор 

сибірської виразки 
16. anti-satellite (ASAT) weapons 

 
Озброєння протикосмічної оборони 

17. antidote to  Протидія/рішення 

18. Artificial Intelligence (AI) 
 

Штучний інтелект 

19. Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC) 
 

Організація Азіатсько-Тихоокеанського 

економічного співробітництва (АТЕС) 

20. aspirations Сподівання/надії 

21. Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN) 
 

Асоціація держав Південно-Східної Азії 

(АДПСА) 

22. aviation, surface and maritime 
transportation sectors 
 

Зони авіаційного, наземного та 

морського перевезення  

23. bilateral trade agreements 
 

Двосторонні торгівельні договори 

24. Bill of Rights Білль про права/ перші поправки до 

конституції США, які закріплюють 

основні права і свободи 
25. blueprint  Попередній план  

26. Budapest Memorandum  Будапестський меморандум 

27. capabilities  Спроможності/можливості 

28. Capstone Concept for Joint 
Operations: Joint Force 2020  

Основоположна концепція Спільних 

операцій: Об’єднані сили 2020 

29. carbon-capture technologies 
 

Технології зв’язування вуглецю  

30. catalytic role  Прискорювальна роль/каталітична роль 

31. command and control architecture 
 

Ієрархія командної ланки 

32. Committee on Foreign Investment Комітет з іноземних інвестицій США 



 
 

 
 
 

 

in the United States (CFIUS) 
33. common threats  Спільні загрози 

34. competitor Учасник змагань 

35. complacency  Безтурботність/розслабленість 

36. conflict-affected states Держави, що зазнали конфлікту 
37. consolidate Об’єднаний/спільний/укріплений 

38. conventional and nuclear forces  Сили зі звичайним та ядерним 

озброєнням 
39. cooperation  Співпраця/ взаємодія 

40. counterintelligence Контррозвідка/заходи зі здійснення 

протидії розвідці противника 
41. counterparts  Аналоги/відповідники/партнери 

42. critical infrastructure Критично важливі об’єкти 
інфраструктури  

43. cyber actors  Суб’єкти кібернетичного простору 

44. cyber intrusions, sabotage, theft, 
and political subversion 

порушення кібернетичного простору, 

саботаж, присвоєння власності та 

підрив політичної державної влади 
45. cyberspace  кіберпростір 

46. cyberspace domains 
 

Сфери кіберпростору 

47. Democratic People’s Republic of 

Korea  
Корейська Народно-Демократична 

Республіка 

48. Demographic shifts  Демографічні зсуви 

49. Department of Defense (DoD) Міністерство оборони США 
50. deploy military Розгортати військовий компонент 

51. destabilize Порушувати рівновагу/дестабілізувати 
52. dictatorship Диктаторський режим/диктатура 
53. discriminatory non-tariff barriers Обмежуючі нетарифні бар’єри (квоти, 

ембарго, санкції)  



 
 

 
 
 

 

54. distorted market  Спотворений ринок 

55. dominance  Перевага/вплив/господарювання 

56. Drug and human trafficking 
networks 

Мережі торгівлі людьми та обігу 

наркотиків/наркотрафіку 
57. durability  Довготривалість/стійкість 

58. Ebola and SARS viruses 
 

Віруси Ебола та атипової пневмонії 

59. effective deterrent to illegal 
immigration 
 

Ефективний стримуючий фактор 

незаконної імміграції  

60. eliminate Усувати/очищувати 

61. emergency management 
operations 

Операції з управління у випадках 

надзвичайних ситуацій 
62. encroach Захоплювати/втручатись/зазіхати 

63. energy-water nexus 
 

Взаємозв’язок водни та енергії 

64. extended-family chain migration ланцюговий принцип міграції великими 

сім’ями 
65. Federal Government Федеральні органи управління 
66. Federal networks Федеральні мережі  
67. federal powers  Поноваження федеральної влади 

68. fundamental contest Основоположна боротьба 

69. Geopolitics геополітика 
70. global commerce  Всесвітня торгівля 

71. government  Урядові органи управління 

72. government corruption  Корупція на рівні урядових органів 

73. gross domestic product (GDP) 
 

Валовий внутрішній продукт 

74. Ground-Based Interceptor force  Сили перехоплення засобів ППО 

наземного базування 
75. Gulf Cooperation Council 

 
Рада зі спіробітництва в Перській затоці 



 
 

 
 
 

 

76. harbor criminals Злочинність на федеральному та 

державному рівні  
77. heinous weapons Тяжке озброєння 
78. Helsinki Accords  Гельсінські угоди 

79. homeland  Батьківщина  

80. hostile actors Ворожі суб’єкти 
81. imbalance Порушувати рівновагу/дестабілізувати 

82. Indo-Pacific region Індо-Тихоокеанський регіон/область 
83. industrial subsidies Промислові дотації/ассигнації  
84. inheritance  Спадщина  

85. intellectual property  Інтелектуальна власність 

86. intelligence Розвідка/інтелект 
87. Intelligence Community (IC) Штат розвідки/система розвідувальних 

органів 
88. interconnected world Взаємопов’язаний світ 
89. international institutions  Міжнародні інституції/установи 

90. International Monetary Fund 
(IMF) 
 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) 

91. International Telecommunication 
Union (ITU) 
 

Міжнародний союз електрозв’язку 

(МСЕ) 

92. Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN) 
 

Корпорація з питань управління 

доменними іменами та IP-адресами 

93. Internet Governance Forum (IGF) Форум з питань управління 

використання ресурсів Інтернет 
94. intertwined  Поєднаний/суміжний 

95. invaluable advantages  Неоціненні переваги 

96. Iranian-backed groups 
 

Угрупування іранського походження 

97. Islamic Republic of Iran  Ісламська республіка Іран 

98. Islamic State of Iraq and Syria  Ісламська держава Іраку та Сирії  



 
 

 
 
 

 

(ISIS) (ІДІС) 
99. Islamic State of Iraq and the 

Levant (ISIL)  
Ісламська держава Іраку та Леванту 

(ІДІЛ) 

100. Islamist caliphate Ісламський халіфат 
101. isolated individuals Окремі особи 
102. Israel and the Palestinians 

conflict 
 

Конфлікт між Палестиною та Ізраїлем 

103. Jihadist terrorist 
organizations 

Джихадистські терористичні організації  

104. Joint Force Об’єднані сили 
105. key areas  Ключові зони/основні області 

106. land-based missiles Керовані ракети наземного базування 
107. law enforcement  Правопорядок/законність/правоохоронн

а діяльність/застосування закону 
108. lawful immigrants Законослухняні іммігранти 
109. layered missile defense 

system  
Ракетна система ППО з можливістю 

знищення по напрямках руху 

110. Lebanese Hizballah Ліванська партія «Хізбалла» 
111. legitimacy of democracies Законність демократичних держав 
112. long-term challenges  Довгострокові виклики 

113. loophole Вилазка/прогалина/лазівка 
114. Marshall Plan План Маршалла 
115. missile attack  Ураження керованими 

ракетами/ракетний удар 
116. missile defense Ракетна оборона 
117. mitigate outbreaks Пом’ягшити/зменшити наслідки 

бунтів/масових мітингів 
118. National Military Strategy  Національна військова стратегія США 

119. National Security Innovation 
Base (NSIB) 
 

База інноваційних розробок у сфері 

Національної безпеки 

120. National Security Strategy  Стратегія національної безпеки 

121. Non-state actors 
 

Недержавні суб’єкти 



 
 

 
 
 

 

122. North Atlantic Treaty 
Organization (NATO)  

Організація Північноатлантичного 

договору (НАТО) 

123. North Star  «Полярна зірка»/дороговказна 

зірка/орієнтир 
124. nuclear deal Питання ядерних технологій 
125. nuclear deterrent to Ядерне стримування 
126. nuclear Triad  «Ядерна Тіада» 

127. nuclear, chemical, and              
biological weapons  

Ядерна, хімічна, біологічна зброя 

128. one super-power  Єдина наддержава 

129. online marketplace Ринкова онлайн платформа 
130. partners Партнери  

131. people-to-people exchanges  

 

Обмін між людьми 

132. perpetrator of genocide Той, хто здійснив злочин геноциду 
133. personnel supply chain Ланка забезпечення особового складу 
134. pillar 1  Компонент 1 
135. plot, recruit, finance, execute 

operations 
Нанесення на карту, набір особового 

складу, фінансування, виконання 

операцій 
136. post-war order  Пост-воєнний порядок 

137. private-sector-led economic 
growth  

Економічний розвиток, що базується на 

інвестиціях праватного сектору 

138. promote peace  Розповсюджувати/пропагувати мир 

139. prosperity  Процвітання  

140. rally Зосереджуватись/встановлювати 

порядок 
141. reciprocal  Протилежний/зворотній 

142. reemergence Переродження/нова хвиля/новий етап 
143. regulations  Правила/положення 



 
 

 
 
 

 

144. rejuvenate  Активізувати/поновлювати/оновлювати 

145. research and development 
(R&D)  

Здійснення науково-дослідних  та 

дослідно-конструкторських робіт 
146. risk-informed investments Здійснення інвестування з урахуванням 

ризиків 
147. Rival actors  Ворожі/контурентні суб’єкти 

148. rivalries  Противники/вороги 

149. rule of law  Верховенство права 

150. Russia-NATO Founding Act  Основоположний акт Росія-НАТО 

151. sanctuary Район з обмеженим використанням 

зброї/безпечна територія 
152. Science and technology 

(S&T)  
 

Здійснення наукових дослідів та 

розробка технологій 

153. science, technology, 
engineering, and mathematics 
(STEM) jobs 
 

спеціалісти й робочі місця у сфері 

науки, технологій, техніки та 

математики 

154. sea-based missiles Керовані ракети морського базування 
155. self–sustaining  Автономний/самодостатній 

156. shared security  Спільна безпека 

157. Sharia law  Закони Шаріату 

158. sophisticated challenges  Ускладнені виклики 

159. Soviet communism  Радянський комунізм 

160. state-funded media ЗМі, що фінансуються 

державою/державні ЗМІ 
161. strategic nuclear Triad of 

bombers 
Бомбардувальники стратегічної ядерної 

Тріади 
162. subsidized  Фінансуваний/оплачуваний/підкуплени

й 
163. superiority  Перевага/верховенство/переважання 



 
 

 
 
 

 

164. surrender  Здаватись/відступати 

165. technology transfers  Перехід на нові технології/передавання 

технологій 
166. the Civil War  Громадянська війна 

167. third-party intermediaries Посередники третьої сторони 
 

168. thresh-old of military conflict  Напередодні військового 

конфлікту/рубіж до початку 

військового конфлікту 
169. to advance  Просування/ вдосконалення 

170. to be apostates  Бути відступниками/зрадниками 

171. to discredit democracy  Заперечквати/розвіяти/знеславлювати 

закони демократії 
172. to erode  Знищувати/ послаблювати/руйнувати 

173. tolerate Терпіти/ ставитись із 

розупінням/допускати/дозволяти 
174. transnational criminal 

organizations (TCO) 
Міждержавні злочинні організації 

175. Transnational threat groups  Міждержавні угрупування, що 

загрожують безпеці 
176. tyranny  Тиранія  

177. UN Charter  Статут ООН 

178. unchallenged  Незаперечний/неперевершений/безумов

ний 
179. uniformity  Однорідність/одностайність/рівномір-

ність 
180. United Nations (UN) Організація Об’єднаних Націй (ООН) 

181. unleash  Розв’язувати/розпочинати/вивільнити 

182. violent extremist 
organizations (VEOs)  

Насильницькі екстремістські організації 

(НЕО) 



 
 

 
 
 

 

183. vital interests  Життєво важливі інтереси 

184. vulnerability  Вразливість  
185. wage campaigns 

 
Проводити кампанії 

186. Washington Treaty Вашингтонський договір 

187. Weapons of Mass 
Destruction (WMD) 

Зброя масового ураження (ЗМУ) 

188. World Trade Organization 
(WTO) 

Світова організація торгівлі (СОТ) 

 
 

 
 

National Military Strategy 
Національна військова стратегія США 

 
189. Active, National Guard, 

and Reserve forces  
Регулярні війська, Національна гвардія 

та сили Резерву 

190. All-Volunteer Force  Сили, укомплектовані лише на 

добровольчих засадах 
191. anti-access/area denial 

(A2/AD)  
Вороже блокування доступу до 

систем/блокування зон інформаційного 

впливу держави 
192. Caribbean states  Держави Карибського басейну 

193. civil-military affairs teams  Групи з питань цивільно-військових 

зв’язків 
194. Combatant Commands  Бойові командування 

195. communications and 
sensing systems  

Системи зв’язку та радіолокаційні 

системи 

196. counterterrorism  Боротьба з 

тероризмом/антитерористична 

діяльність 
197. Cyber Mission Force  Сили інформаційних операцій в 

комп’ютерних мережах 



 
 

 
 
 

 

198. cyber security  Кібербезпека/безпека в інформаційному 

просторі 
199. Department of Defense’s 

Better Buying Power 3.0 
initiative  

Ініціатива МО США щодо 

перспективної ринкової спроможності 

приватного сектору, видання 3.0  

200. Department of Homeland 
Security  

Міністерство національної безпеки 

201. disaster relief  Надання допомоги у випдку стихійного 

лиха 
202. European Reassurance 

Initiative  
Ініціатива з підтримання безпеки в 

Європі 

203. FEMA’s National 

Planning System  
Система національного планування 

Федерального агенства з питань 

ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 
204. foreign defense 

establishments  
Іноземні військові відомства 

205. forward-deployed forces  Сили передового розгортання 

206. Ground-Based Interceptor 
force  

Сили перехоплення засобів ППО 

наземного базування 

207. Hybrid conflicts  Конфлікти гібридного типу 

208. improvised explosive 
devices (IED)  

Саморобний вибуховий пристрій 

209. intelligence, surveillance, 
and reconnaissance (ISR) 
capabilities 

Можливості проведення розвідки, 

спостереження, рекогносцировки 

210. Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty  

Договір про ліквідацію ядерних ракет 

середньої та малої дальності 

211. Joint Information 
Environment (JIE)  

Спільне інформаційне середовище 



 
 

 
 
 

 

212. Joint ISR Enterprise  Спільне підприємство, що виробляє 

засоби розвідки, спостереження, 

рекогносцировки 
213. land reclamation  Меліорація прибережної смуги/ 

освоєння/відновлення земельної 

ділянки прибережної зони 
214. military-to-military 

relationship  
Відносини у військовому компоненті 

215. National Exercise Program  Програма навчань ЗС держави 

216. National Guard and 
Reserve units  

Підрозділи Національної гвардії та 

Резерву 

217. National Military 
Objectives  

Завдання національних ЗС 

218. National Security Interests 
(NSIs)  

Інтереси національної безпеки 

219. NATO’s Readiness Action 

Plan  
План НАТО щодо забезпечення 

готовності 

220. North American 
Aerospace Defense Command 
Agreement with Canada  

Договір з Канадою про Командування 

повітряно-космічної оборони 

Північноамериканського континенту 

НОРАД з  
221. Nuclear Posture Review  Огляд складу та кількості ядерного 

озброєння та принципів його 

застосування 
222. peacekeeping  Підтримання миру/миротворчість 

223. precision strike 
technologies  

Технології здійснення високоточного 

вибуху 

224. proliferation of ballistic 
missiles  

Розповсюдження балістичних 

керованих ракет 

225. radicalize populations Радикально налаштовувати населення 

226. ready ground, air and Боєготові наземні, повітряні та 

військово-морські сили 



 
 

 
 
 

 

naval forces  

227. Resolute Support mission Місія «Рішуча підтримка» 
228. search and rescue  Операції з пошуку іа порятунку 

поранених 
229. Soldiers, Sailors, Airmen, 

Marines, and Coast Guardsmen  
Рядові СВ,ВПС,ВМС, КМП та Сил 

берегової охорони 

230. space and cyber 
capabilities  

Спроможності застосування космічного 

та кібернетичного простору 

231. START Treaty  Договір про скорочення стратегічного 

наступального озброєння START 
232. state and non-state 

violence  
Насилля на державному та 

недержавному рівні 

233. unmanned systems Некеровані/автономні системи 

234. vital international sea 
lanes 

Життєво важливі смуги морського 

узбережжя 

235. Cross-domain synergy  Міжгалузева координація/взаємодія 

236. low-signature capabilities  Спроможності з низьким рівнем 

демаскуючих ознак 
 


