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АНОТАЦІЯ 

Слюсаренко А.В. Творення та застосування сухопутного компонента Сил 

спеціальних операцій (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 20.02.22 – військова історія. Національна академія сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, 2019. 

У дисертації здійснено розв’язання наукової проблеми, яка полягає у 

пошуку й теоретичному узагальненні процесу творення та застосування Сил 

спеціальних операцій як явища (феномена) воєнної історії та структурно-

функціонального компонента сучасних збройних сил. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена процесом доведення 

гіпотези, інноваційною постановкою наукової проблеми і розв’язанням 

сукупності визначених дослідницьких завдань на основі ґрунтовної емпіричної 

бази та із застосуванням комплексу загальнонаукових і спеціальних методів. У 

рамках виконання поставлених завдань автором вперше: 

- комплексно розв’язано наукову проблему із ретроспективного аналізу 

виникнення ССО як феномена сучасної воєнної організації та воєнного мистецтва; 

- досліджено комплекс чинників геополітичного, міжнародного, воєнно-

політичного, військово-теоретичного та військово-прикладного характеру, які 

обумовили виникнення та особливості розвитку Сил спеціальних операцій як 

військово-історичного явища; 

- розроблено військово-історичну періодизацію процесу виникнення та 

розвитку сил спеціальних операцій провідних кран світу та Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України; 

- сформовано рекомендації щодо можливих напрямів використання 

виявленого військово-історичного досвіду для оптимізації концептуальних засад 

розбудови, удосконалення організаційно-функціональних підвалин, форм і 

методів діяльності Збройних Сил України. 
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Удосконалено та доповнено знання щодо: 

- процесу формування організаційно-правових засад Сил спеціальних 

операцій ЗС України. 

Подальший розвиток отримали положення щодо: 

- сутнісних рис спеціальних операцій та особливості їх проведення у війнах 

та збройних конфліктах історичного періоду, який досліджується; 

- особливостей застосування ССО у «гібридній війні» в залежності від 

змістовних властивостей її вірогідних етапів; 

- історії формування доктринальних підходів і моделей формування ССО 

розвинутих країн світу. 

Практичне значення дослідження. Матеріали дисертації можуть бути 

використані у теорії і практиці розбудови Збройних Сил України, їх Сил 

спецоперацій, для вдосконалення підготовки військовослужбовців, при підготовці 

узагальнювальних наукових праць з історії війн та воєнного мистецтва ХХ – ХХІ ст., 

навчальних посібників і підручників для підготовки командних кадрів ССО, 

Десантно-штурмових військ, військової розвідки, Національної гвардії та інших 

військових формувань України. 

Фактичний матеріал, узагальнення та висновки дисертаційного дослідження 

використовуються під час наукових досліджень воєнно-історичним відділом 

Воєнно-наукового управління ГШ, воєнно-науковою групою Командування ССО 

ЗС України та під час вивчення навчальної дисципліни «Історія війн і воєнного 

мистецтва» у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного, Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова, 

Військовій академії (м. Одеса), під час виконання заходів індивідуальної підготовки 

особовим складом 140-го окремого центру Сил спеціальних операцій 

(м. Хмельницький) та підрозділами спеціального призначення Західного 

територіального управління Військової служби правопорядку. 

У першому розділі «Історіографія та джерельна база» теоретично 

узагальнено вітчизняні і зарубіжні наукові доробки з обраної проблеми, здійснено 
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оцінку стану та концептуального виміру сучасних уявлень про роль ССО у 

загальному контексті історії війн та воєнного мистецтва. Дано аналіз пізнавальних 

можливостей джерельної бази. Поєднання архівних та опублікованих документів і 

матеріалів, комплексу іноземних джерел із спеціальною літературою створило 

можливості для повноцінного розкриття поданої теми.  

У другому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження» 

охарактеризовано принципи, загальнонаукові та спеціальні методи, методику 

наукового дослідження. Методологічну основу військово-історичного досліджен-

ня складають принципи історизму, об’єктивності, логічності, діалектичного 

дослідження явищ в їх розвитку, взаємозв’язку та взаємозалежності явищ (подій) 

історичного процесу в їх безперервній динаміці та діалектичній взаємопов’яза-

ності його часо-просторових складових. 

Третій розділ «Еволюція військово-теоретичних поглядів щодо змісту 

спеціальних операцій, концептуальні засади застосування ССО» проведено 

аналіз та охарактеризовано сутність і зміст спеціальної операції згідно з 

сучасними доктринами, концепціями, стандартами провідних країн – членів НАТО. 

Наведено теоретичні узагальнення щодо поглядів іноземних аналітиків і 

науковців щодо аспектів оперативного використання Сил спеціальних операцій у 

локальних війнах та збройних конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

Узагальнено досвід західних експертів щодо особливостей застосування ССО у 

мирний та воєнний час. 

У четвертому розділі «Організація та особливості становлення військ 

спеціального призначення провідних країн світу в епоху глобального 

протистояння» визначено особливості творення та бойового застосування 

формувань спеціального призначення провідних країн світу в роки Другої світової 

війни та післявоєнний період міжблокового протистояння.   

П’ятий розділ «Трансформація ССО в окремий компонент збройних сил 

як одна із головних тенденцій світового військового будівництва (1980-ті роки – 

початок ХХІ ст.)» розкриває історичні передумови та особливості новаторського 
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процесу формування ССО як самостійного функціонального компонента 

збройних сил США, в яких подібний феномен воєнної організації держави 

з’явився вперше й набув завершених форм, та армій інших передових країн світу. 

Висвітлюється трансформація ССО в окремий компонент збройних сил як одна із 

магістральних тенденцій світового військового будівництва (1991 – 

початок ХХІ ст.) в історичному контексті воєнно-політичної конфліктності на 

межі ХХ – ХХІ ст. Охарактеризовано роль та особливості бойового застосування 

угруповань ССО у війнах і збройних конфліктах межі ХХ і ХХІ століть, 

включаючи військові кампанії в Іраку та Афганістані.  

У шостому розділі «Розвиток та сучасний стан концептуальних суджень 

про призначення, організаційно-функціональну побудову та застосування 

ССО в Україні» виявлено перші кроки формування організаційно-правових засад 

ССО ЗС України. Визначено шляхи можливого застосування світового 

історичного досвіду для подальшої розбудови й удосконалення професійного 

рівня ССО ЗС України. 

У Висновках зазначено: здобуті наукові результати дозволяють припустити, 

що вони підтверджують гіпотезу дослідження про існування військово-

історичного та сучасного воєнно-політичного і стратегічного явища (феномена) 

Сил спеціальних операцій, яке з’явилось під впливом комплексу геополітичних, 

міжнародних, конфліктних військово-будівничих та військово-концептуальних 

процесів (подій), стало закономірним наслідком еволюції (історичного розвитку) 

воєнно-безпекової організації держави та її воєнного мистецтва і набуло статусу 

окремого елемента воєнної організації держави за умов поширення у сучасному 

світі асиметричного (гібридного) типу конфліктності (воєнно-політичного 

протистояння). 

Основні наукові результати й теоретичні узагальнення дослідження: 

1. У зв’язку із прискореним розвитком військ спецпризначення та ССО на 

межі ХХ – ХХІ ст. сформувались концептуальні погляди на спеціальну операцію 

(СО) як основну форму застосування ССО або їх окремих складових. Проведене 
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нами дослідження сучасних зарубіжних концептуальних уявлень щодо сутнісних 

рис спеціальних операцій дозволяє визначити, що спеціальна операція як 

особлива форма бойових дій (або інших видів застосування збройних сил) 

відрізняється особливими просторово-часовими рамками, характером і мінли-

вістю завдань, специфічними методами роботи та підготовки особового складу.  

Спеціальні операції відрізняються не тільки своїми завданнями, а, передусім, 

практикою їх виконання, основними характеристиками якої є:  

- значно вищий фізичний, політичний та військовий ризик при проведенні, 

ніж для операцій інших родів військ;  

- здатність СО впливати на перебіг протистояння не лише на тактичному чи 

оперативному рівнях, а й на стратегічному, у т.ч. за рахунок несподіваності та 

зосередженості ударів на життєво важливих ділянках, що перетворює СО на 

інструмент воєнно-політичної стратегії; 

- залучення до СО компактних, високомобільних підрозділів, малочисель-

ність яких компенсується можливістю скритної підготовки та блискавичного 

здійснення операції, високим професіоналізмом та автономними бойовими 

можливостями;  

- використання нетрадиційних оперативно-військових методів і способів дій, 

які проводяться як у мирний час, так і під час кризи чи війни незалежно від 

звичайних операцій або в координації з ними;  

- різноплановість ознак характеру (призначення) СО: розвідувально-

диверсійна; військово-політична спрямованість (проведення диверсій, нейтра-

лізація політичних і військових діячів); інформаційно-психологічна (проведення 

психологічних і інформаційних операцій); повстансько-партизанська (створення 

повстанських рухів); антитерористична тощо. 

Поряд із цим у військових формуваннях провідних країн світу спостері-

гаються різні доктринальні підходи до визначення та мети спеціальної операції, 

особливостей її проведення. 

2. Друга світова війна піднесла на якісно новий рівень мистецтво зафронтової 

розвідувально-диверсійної діяльності, яка поряд із партизансько-підпільною 
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боротьбою перетворилася на дієвий чинник оперативно-стратегічного й 

стратегічного характеру. У воєнний період оформилися прототипи «класичних» 

військ спеціального призначення (розвідувально-диверсійних за призначенням і 

способом застосування) – достатньо виокремлені структури збройних сил або 

спеціальних служб (досить згадати утворення британської Спеціальної авіаційної 

служби та полку (дивізії) «Бранденбург-800» військової розвідки гітлерівської 

Німеччини). 

3. У післявоєнний період головними геополітичними та воєнно-політичними 

чинниками, що детермінували становлення військ спеціального призначення, 

стали зростання міжблокового протистояння у світі поряд із неможливістю 

глобального прямого зіткнення ракетно-ядерних держав, поширення локальних 

війн і збройних конфліктів між країнами, орієнтованими на союзницькі відносини 

з великими державами, розпад світової колоніальної системи та активізація 

іррегулярних військово-політичних рухів. Війська спеціального призначення 

США й їх союзників – країн – членів НАТО та СРСР, з іншого боку, адаптувалися 

до потреб глобальної війни (зокрема, щодо нейтралізації засобів ракетно-ядерного 

нападу, глибинної розвідки, диверсійної війни в тилу, на комунікаціях, утворення 

«партизанських» сил тощо).  

Радикальна відмінність цивілізаційного та геополітичного базису розвитку, 

воєнно-стратегічних спрямувань та інші чинники обумовили різні концептуальні 

та організаційно-функціональні шляхи розвитку військ спецпризначення СРСР та 

США з провідними союзниками останніх (які, зокрема, докладали величезних 

зусиль у неоколоніальних війнах та щодо збереження/встановлення контролю над 

ресурсними регіонами світу тощо).  

Потужним каталізатором розвитку спеціальних військ стали, зокрема, 

неоколоніальні війни в Індокитаї, Алжирі і тропічній Африці, Малайї, війни в 

Кореї (1950 – 1953 рр.) та у В’єтнамі (1963 – 1975 рр.). Відповідно, частини 

Спецназу ГРУ ГШ Радянської Армії розглядалися майже виключно як знаряддя 

масштабної класичної війни, і довелося докладати значних зусиль щодо адаптації 

їх до потреб антиповстанської боротьби в Афганістані. 
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4. США стали піонером створення Сил спеціальних операцій як інтегро-

ваного, виокремленого в командно-управлінському й організаційно-функціональ-

ному відношенні компонента збройних сил. Єдиний командний орган ССО та 

наявність спеціальних військ (частин, підрозділів) у сухопутних, військово-

морських силах, Корпусі морської піхоти, Національній гвардії тощо дозволило 

створювати залежно від стратегічних або оперативно-тактичних завдань 

міжвидове угруповання спецвійськ, застосовувати його автономно або у взаємодії 

із загальновійськовими угрупованнями на театрі воєнних дій.  

5. Істотно зросла частка ССО у найбільших воєнних кампаніях останніх 

десятиліть. Під час операції «Буря в пустелі» 1991 р. проти Іраку до ССО (військ 

СпП) зі складу національного контингенту відносилися: у США – 36 тис. вояків, 

Великій Британії – 2000, Франції – 600 (в цілому 6,7%). Натомість уже в операції 

«Союзницька сила» 1999 р. частка вояків ССО сягала 11%, «Свобода Іраку» у 

2003 р. – 30% (36,5 тис. американських і 800 британських вояків ССО). У міру 

розширення НАТО на Схід до розбудови ССО переходили (із середини першої 

декади 2000-х років) нові члени Альянсу з числа посткомуністичних держав. У 

НАТО створено Координаційний центр спеціальних операцій (NSCC), і до 2008 р. 

ССО були запроваджені у 25 з 26 країн – тогочасних членів блоку. 

6. Виявлено такі сутнісні риси концептуальної спрямованості й організаційно-

функціональної побудови Сил спецоперацій СВ провідних країн НАТО: 

- детермінованість функціонального місця у системі національних збройних 

сил, завдань, особливостей побудови й тактики дій ССО за геополітичними спря-

муваннями, доктринальними документами воєнно-політичної стратегії держави, 

розподілом функцій у системі колективних (блокових) військових завдань, істо-

ричними традиціями військового будівництва та ресурсними можливостями 

конкретної країни; 

- чітка тенденція до виокремлення ССО у самостійний високопрофесійний, 

боєздатний та високомобільний компонент збройних сил із формуванням 

відповідних окремих управлінсько-командних (координаційних) органів; 
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- набуття ССО можливостей для автономного вирішення важливих воєнно-

політичних завдань без задіяння основних збройних сил у рамках стратегій 

асиметричного протистояння; 

- визначення кола завдань ССО для мирного та воєнного часу з урахуванням 

ступеня загроз або інтенсивності реального збройного конфлікту; 

- формування ССО в основних видах збройних сил, передовсім у сухопутних 

військах, визначення механізму взаємодії між ними; 

- визначення кола провідних завдань ССО сухопутних військ із пріоритетним 

значенням дій у тилу противника з ведення спеціальної розвідки, диверсійно-

підривної роботи, нейтралізації зброї масового ураження, сприяння проведенню 

загальновійськових повітряно-наземних операцій; 

- поява та закріплення в організаційно-функціональній моделі підрозділів 

(органів) із вирішення небойових або асиметричних завдань (психологічні 

операції, розгортання повстансько-партизанських рухів, взаємодія із прихильним 

цивільним населенням тощо); 

- наявність особливої системи (закладів, центрів тощо) підготовки та 

перепідготовки кадрів «елітних військ», включаючи підготовлений контингент 

резервістів тощо. 

Спостерігається розширення номенклатури завдань, що покладаються на 

ССО, у т.ч. завдання стратегічного рівня. Сили спецоперацій все частіше 

розглядаються як міжвидова функціональна структура, яка включає компоненти 

різних видів збройних сил, а також органи управління, структури забезпечення та 

підтримки їх дій, утверджується схема підпорядкування таких сил вищому 

воєнно-політичному керівництву держав, обминаючи проміжні управлінські ланки. 

7. Утвердилися наукові погляди на існування таких організаційно-

функціональних моделей ССО: 

- координаційна модель, коли структури спецоперацій існують у видах 

збройних сил, мають свої органи управління, а координацію спеціальних дій 

здійснює у складі МО або вищих штабів окремий спеціальний орган; 
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- модель оперативного підпорядкування, в рамках якої адміністративна 

функція належить видам збройних сил, які мають структури ССО, а оперативне 

управління здійснює вищий спеціальний орган ССО; 

- модель безпосереднього підпорядкування, коли управління різними час-

тинами СпП цілком належить окремому органу управління ССО. 

8. Сформульовані теоретичні узагальнення щодо перспективної ролі ССО у 

площині асиметричного (неконвенційного) протистояння (яке інколи називають 

«гібридним»). Підвищення ролі ССО у сучасних локальних війнах та конфліктах 

закономірно витікає із особливостей т.зв. війн шостого покоління, переважно 

неконтактних війн із масованим застосуванням високоточної неядерної зброї, 

інформаційних методів протиборства з перетворенням на інтегроване поле бою 

землі, повітря та космосу. Головними принципами застосування добірних військ 

стають раптовість, ініціатива, швидкість, узгодженість зусиль за напрямками та 

цілями, взаємодія зі спецслужбами та приватними військовими компаніями, 

здатність до неконвенційних дій (створення на основі підрозділів ССО повстан-

ських антиурядових рухів, прихована участь у державних переворотах, замаско-

ваних формах агресії тощо).  

Застосування ССО в «гібридній війні» відбуватиметься відповідно до 

загального задуму асиметричної конфліктності. Основною формою застосування 

виступатимуть спеціальні операції – операції, що проводяться відповідно органі-

зованими, навченими та озброєними військовими або іррегулярними силами для 

досягнення воєнних, політичних, економічних чи інформаційних цілей нетради-

ційними військовими засобами у зайнятих противником чи політично нестабільних 

районах. Раціональним стане використання ССО у тісній взаємодії із спеціальними 

службами та антиурядовими парамілітарними формуваннями (повстансько-

партизанськими, терористичними, організованими злочинними тощо). 

Залежно від конкретного прояву «гібридної війни», особливостей структури 

воєнної організації певної держави в неконвеційних діях можуть брати участь 

окремі частини (підрозділи) військ спеціального призначення або високомобільних 
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сил (командос, повітрянодесантні, десантно-штурмові, аеромобільні підрозділи), а у 

разі наявності ССО як самостійного компонента збройних сил можливе ком-

плексне застосування функціональних спецпідрозділів – спеціальної (глибинної) 

розвідки, розвідувально-диверсійних, бойових плавців, інформаційно-психоло-

гічних операцій тощо. 

9. На підставі історико-аналітичного дослідження розроблено наукову 

військово-історичну періодизацію процесу виникнення й розвитку Сил 

спеціальних операцій як феномена воєнної організації та воєнного мистецтва: 

- перший етап – 1939 – 1945 рр., коли у контексті інноваційного розвитку 

збройних сил та воєнного мистецтва держав – провідних учасників Другої 

світової війни (Великої Британії, США, СРСР, гітлерівської Німеччини, 

фашистської Італії) були цілеспрямовано створені й взяли участь в оперативно-

бойових діях виокремлені частини (підрозділи), які спеціалізувалися на 

розвідувально-диверсійній діяльності за лінією фронту (в специфічних умовах); 

- другий етап – початок 1950-х – кінець 1980-х років, під час якого в умовах 

розпаду світової колоніальної системи, глобального блокового протистояння у 

світі («холодної війни») та поширення війн і воєнних конфліктів локального типу 

у провідних країнах світу були створені та отримали бойове застосування окремі 

війська спеціального призначення, які взяли активну участь за призначенням у 

локальних війнах та збройних конфліктах; 

- третій етап – кінець 1980-х – початок 1990-х років створення Сил 

спеціальних операцій США як автономного й багатовидового компонента 

збройних сил, який став модельним зразком для поширення ССО у світі; 

- четвертий етап – початок 1990-х – початок 2000-х років, утворення Сил 

спеціальних операцій (різного організаційно-фунціонального типу) як 

виокремленого компонента збройних сил низки країн – провідних членів НАТО, 

їх цілеспрямоване застосування у воєнних кампаніях (коаліційних діях, локальних 

війнах, операціях стабілізаційного характеру, гуманітарних операціях тощо), у т.ч. 

з ознаками війн шостого покоління; 
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- п’ятий етап – початок 2000-х років (триває), що характеризується стрімким 

поширенням Сил спеціальних операцій різного організаційно-функціонального 

типу як автономного компонента збройних сил інших країн світу, включаючи 

посткомуністичні та пострадянські держави (у т.ч. – нові члени НАТО), РФ, КНР 

тощо, а також адаптацією їх оперативно-бойових можливостей до властивостей 

конфліктності нового (асиметричного, неоконвенційного, «гібридного») типу та 

зростання турбулентності у світових воєнно-політичних й геополітичних процесах. 

Розроблено періодизацію процесу творення вітчизняних Сил спеціальних 

операцій: 

- перший етап – 1991 – 2007 рр., коли здійснюється реорганізація (адаптація) 

успадкованих суверенною Україною частин і підрозділів спеціального 

призначення ГРУ ГШ Радянської Армії відповідно до нових завдань і структури 

Збройних Сил України, їх розвідувальних органів; 

- другий етап – 2007 – 2015 рр., під час якого ухвалюється рішення про 

створення Управління Сил спеціальних операцій як автономного компонента 

Збройних Сил України, відбувається поступове формування комплекту частин 

(підрозділів) спеціального призначення під егідою управлінського органу ССО ЗС 

України; 

- третій етап – 2015/2016 р. (триває), коли відбувається затвердження 

загальнодержавного законодавчого й концептуального поля творення та діяльності 

ССО, оптимізується організаційно-штатна структура (чисельність), значно 

активізується реорганізація та посилення оперативно-бойових можливостей 

частин ССО відповідно до вимог збройного конфлікту гібридного характеру на 

Сході України, інших загроз безпеці України та потреб її стратегічного курсу на 

євроатлантичну інтеграцію. 

10. З 2017 р. по теперішній час в Україні ухвалено низку базових актів 

концептуально-доктринального рівня, які корегують загальні завдання держави в 

оборонно-безпековій сфері або пріоритети діяльності сектору безпеки і оборони 

держави, його окремих складових. Проте далеким від досконалості залишається 
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механізм розподілу компетенції та взаємодії між військами (частинами, 

підрозділами) спеціального призначення МО, МВС, Національної гвардії, СБ 

України, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони. 

Розбудова ССО ЗС України вимагає додаткових заходів із налагодження 

координації їх діяльності із спеціальними оперативно-бойовими структурами 

інших військових формувань України. На нашу думку, виникає необхідність 

відпрацювання алгоритмів подібної взаємодії залежно від ситуаційного типу 

загроз безпеці та обороні держави. 

Залишаються нерозв’язаними певні структурно-функціональні проблеми 

розвитку ССО. Серед них можна назвати невирішеність питання про власний 

повітряний (авіаційний) компонент, адже він виходячи із дослідженого нами 

світового досвіду повинен надійно забезпечувати транспортну автономність 

бойових підрозділів, повітряну розвідку, вогневу підтримку, евакуаційні потреби 

тощо. Доцільним видається внесення перспективної цільової програми 

матеріально-технічного оснащення ССО до числа пріоритетних завдань 

діяльності оборонно-промислового комплексу України. 

11. Доведено, що утворення ССО не є процесом простого механічного 

поєднання в межах окремого угруповання частин (підрозділів) спеціального 

призначення. Утворення ССО на базі існуючих «елітних військ» неминуче 

супроводжується: 

- внесенням необхідних нововведень у загальнодержавні та відомчі 

нормативно-розпорядчі документи або розробленням нових правових (дирек-

тивних, статутних та ін.) актів; 

- корективами (розробленням інноваційних документів) у доктринальних 

(концептуальних) документах щодо структури та функцій сектору безпеки і 

оборони держави, розвідувальної (спеціальної) діяльності тощо; 

- появою нових управлінських (командно-штабних) органів, розвідувальних 

органів, організаційно-штатними змінами у збройних силах (військових форму-

ваннях в цілому); 
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- творенням нових військових частин і підрозділів спеціального призначення, 

організаційно-функціональними змінами в основних видах (родах) сил (військ), 

викликаних необхідністю всебічного забезпечення (взаємодії) із ССО; 

- змінами у стратегії та тактиці, бойовому плануванні застосування 

національних збройних сил та корегуванням (у разі необхідності) механізму 

блокового (міжнародного) військового співробітництва; 

- визначенням нових напрямів підготовки кадрів, створенням відповідної 

навчально-тренувальної бази тощо; 

- налагодженням логістичного і науково-технічного супроводження розбу-

дови та діяльності ССО; 

- відповідними змінами у діяльності органів розвідувального, контррозвіду-

вального, антитерористичного, правоохоронного призначення тощо. 

Наведені інновації у сукупності створюють синергетичний ефект від 

впровадження ССО у структуру збройних сил та їх застосування, або загалом 

всього сектору безпеки і оборони держави. 

Можливі перспективні напрями продовження досліджень за тематикою 

дисертації: 

- особливості формування та сутність певних національних (блокових) 

моделей творення та застосування ССО; 

- еволюція військово-теоретичних поглядів на побудову та бойове застосу-

вання військ (сил) спеціального призначення; 

- спрямованість і зміст, організаційно-методичні засади професійної та 

морально-психологічної підготовки особового складу ССО; 

- бойове (службове) застосування ССО (військ спеціального призначення) у 

певних локальних війнах, збройних конфліктах, миротворчих і стабілізаційних 

операціях другої половини ХХ – першої чверті ХХІ ст. 

Ключові слова: асиметричні дії, війська спеціального призначення, диверсія, 

кампанія, командос, рейнджер, розвідка, Сили спеціальних операцій, спеціальна 

операція, сухопутні війська. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Початок ХХІ століття визначається переходом до якісно 

нового типу збройного протиборства, в якому вирішальну роль відіграють 

дистанційне протистояння, комплексне ураження (дестабілізація) противника, 

зміщення центру ваги конфліктності в асиметричну площину, застосування 

високотехнологічної зброї та нетрадиційних для війн п’ятого покоління тактики і 

засобів. Своєрідною квінтесенцією воєнних конфліктів нового покоління та 

одним із її вирішальних чинників стали війська спеціального призначення, які у 

провідних країнах світу трансформувалися в інтегровані Сили спеціальних 

операцій (ССО) – самостійний компонент збройних сил.  

У сучасному світі сформувалися різні концептуально-функціональні й 

організаційно-тактичні моделі побудови та застосування ССО. Неухильно зростає 

питома вага та бойовий ефект застосування ССО у війнах і збройних конфліктах. 

Вони іноді стають вирішальним чинником та провідним учасником протистояння, 

передусім – асиметричного («гібридного») типу. 

Трансформація елітних військ (сил) у ССО обумовлена глибинними 

геополітичними і військово-політичними тенденціями, радикальними змінами у 

теорії та практиці військового будівництва. Виникає потреба у науковому 

переосмисленні їх ролі та місця у забезпеченні безпеки і реалізації воєнно-

політичної стратегії розвинутих держав, виявлення потенційних напрямів 

подальшої еволюції сучасних армій та їх компонентів спеціального призначення. 

Відтак, актуальність дисертаційного дослідження безпосередньо пов’язана із 

необхідністю теоретичного обґрунтування впливу магістральних трендів 

світового розвитку, модерних геополітичних та воєнно-політичних реалій на 

особливості сучасної воєнно-безпекової політики та військового будівництва. 

У сучасне воєнне мистецтво впроваджено поняття про спеціальні операції 

(СО), які здатні впливати на перебіг протистояння не лише на тактичному та 

оперативному, а й на стратегічному рівнях, раптовими і зосередженими ударами по 

життєво важливих ділянках, що перетворює СО на інструмент воєнно-політичної 
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стратегії. Це визначає актуальність теми дослідження з погляду поглибленого 

вивчення (на основі світового військово-історичного досвіду) змін у модерному 

воєнному мистецтві. 

Можна стверджувати, що прискорений розвиток та підвищення питомої ваги 

участі ССО в сучасних локальних війнах та конфліктах закономірно витікає із 

особливостей «війн шостого покоління» – переважно неконтактних війн із 

масованим застосуванням високоточної неядерної зброї, інформаційних методів 

протиборства з перетворенням в інтегроване поле бою землі, повітря та космосу. 

Однією із особливостей «війн шостого покоління» є нанесення противнику 

«вибіркового» й комплексного ураження, спричинення шкоди як для військової, 

так і для цивільної (переважно) сфер, яке змушує його капітулювати до початку 

масштабних бойових дій без переходу до масштабного збройного протистояння.  

За таких умов ССО здатні малими силами виводити з ладу життєво важливі 

об’єкти інфраструктури противника, у реальному часі корегувати завдання ударів 

високоточної зброї, самим знищувати високоточні засоби нападу противника та 

засоби керування ними. Головними принципами  застосування добірних військ є 

раптовість, ініціатива, швидкість, узгодженість зусиль за напрямками та цілями, 

взаємодія зі спецслужбами та приватними військовими компаніями, здатність до 

неконвенційних дій (створення на основі підрозділів ССО повстанських 

антиурядових рухів, прихована участь у державних переворотах, замаскованих 

формах агресії тощо). Це перетворює ССО на обов’язковий та результативний 

інструмент «гібридних війн». 

Крім того, варто враховувати, що у повоєнний період (на тлі неможливості 

прямого зіткнення великих ракетно-ядерних держав) поширилися різні типи 

локальних війн і конфліктів (неоколоніальні війни, локальні війни між союзниками 

великих держав-противників у «холодній війні», міждержавні воєнні конфлікти 

малої інтенсивності тощо). В останні десятиліття найбільш поширеними (і 

переважаючими) стали збройні конфлікти між державами (з одного боку) та 

різноманітними іррегулярними формуваннями (повстансько-партизанськими, 

радикально-терористичними, кримінально-мафіозними тощо). Війська 
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спеціального призначення виступали провідною або помітною силою таких 

специфічних конфліктів, їх противники вдавалися до спеціальної диверсійно-

терористичної (підривної) тактики, а самі елітні війська все більше переймали 

функції та навички неконвенційної війни. Наведені військово-історичні 

особливості обумовлюють важливість вивчення досвіду застосування ССО з 

протидії терористичним угрупованням та незаконним збройним формуванням, а 

також тактики переходу спецвійськ до дій партизанського характеру й функцій 

територіальної оборони. 

До того ж поглиблене вивчення феномену ССО актуалізується і тим, що 

помітним суб’єктом сучасних воєнних конфліктів у світі стали приватні військові 

компанії (ПВК), форми і методи діяльності яких наближені до військ спеціального 

призначення (у витоків першої ПВК у 1960-х роках стояв творець відомої 

британської Спеціальної авіаційної служби полковник Д. Стірлінг) та формуються, 

багато в чому, за рахунок вояків «елітних військ». 

Якщо виходити із необхідності задоволення злободенних теоретичних й 

когнітивних потреб розвитку військово-історичної та воєнних наук, то, на наше 

переконання, існує нагальне дослідницьке завдання теоретичного осмислення 

колосального масиву наукових фактів для усебічного розуміння виникнення та 

функціонування Сил спеціальних операцій як феномену (явища) світової воєнної 

історії та військово-політичної практики. 

Науково-пізнавальна значущість дисертації обумовлюється тим, що з 2007 р. 

в Україні відбувається творення ССО як окремого компонента Збройних Сил (ЗС). 

Це формування сьогодні є окремим родом сил ЗС України, яке представлене 

структурами управління, забезпечення та спеціальної підготовки, основними 

спеціальними (бойовими) частинами сухопутного, військово-морського 

компонентів, а також підрозділами інформаційно-психологічних спеціальних 

операцій. Аналіз світового історичного досвіду творення і застосування 

спецвійськ сприятиме удосконаленню організаційно-функціональної моделі ССО 

ЗС України, їх форм і методів діяльності, заслуговуватиме на використання в їх 

професійній підготовці. Важливість такого дослідження визначається Воєнною 
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доктриною України, затвердженою Указом Президента України від 24 вересня 

№ 555/2015 р., в якій наголошується, що одним із напрямів формування 

національних оборонних спроможностей є пріоритетний розвиток Сил 

спеціальних операцій Збройних Сил України відповідно до стандартів 

НАТО [272]. 

Серед основних і першочергових завдань розвитку сектору безпеки і оборони 

України, визначених у «Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України» 

(затвердженої Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92) 

передбачене створення Сил спеціальних операцій як окремого роду військ за 

напрямами, визначеними «Концепцією формування та розвитку Сил спеціальних 

операцій» [271]. 

Ухвалення 7 липня 2016 року Верховною Радою України Закону України 

№ 4795 «Про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України» та розбудова ССО як самостійного компоненту 

Збройних Сил України [269], а також Указ Президента України № 52/2018 від 

3 березня 2018 року про Положення про Сили спеціальних операцій Збройних 

Сил України актуалізувало завдання дослідження й творчого використання 

повчального досвіду творення «елітних військ» провідних держав світу [273]. 

На думку автора, існує нагальна потреба досягнення, на основі осмислення та 

введення у науковий обіг військово-історичного та новітнього матеріалу, нових 

теоретичних узагальнень стосовно еволюції військ спецпризначення, їх еволюції в 

ССО як окремий компонент збройних сил в інтересах науково-аналітичного 

забезпечення творення оптимальної організаційно-функціональної моделі 

формування Сил спецоперацій Збройних Сил України (основу яких становить 

саме сухопутний компонент), удосконалення їх бойової підготовки.  

Зазначимо, що Стратегія національної безпеки України спрямовує нас на 

«підтримку перспективних, практично спрямованих наукових досліджень у сфері 

національної безпеки і оборони» [284], що віднесено до числа основних завдань із 

підвищення обороноздатності держави.  
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Гносеологічним поштовхом до визначення спрямованості дослідницьких 

пошуків стало висунення дисертантом гіпотези щодо існування військово-

історичного та сучасного воєнно-політичного явища (феномена) Сил спеціальних 

операцій, яке стало закономірним наслідком еволюції воєнно-безпекової 

організації та воєнного мистецтва під впливом комплексу геополітичних, 

міжнародних, конфліктологічних, військово-будівничих і військово-

концептуальних процесів. 

Наукова проблема дослідження полягає у пошуку й теоретичному 

узагальненні процесу творення та застосування Сил спеціальних операцій як 

явища (феномена) воєнної історії та структурно-функціонального компонента 

сучасних збройних сил. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами   

Дисертаційна робота виконана на кафедрі гуманітарних наук Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у межах 

перспективного та зведеного річного плану наукової і науково-технічної 

діяльності Збройних Сил України й відповідно до наукового напряму 

«Дослідження з питань історії воєнного мистецтва, військового права та 

міжнародної миротворчої діяльності». У рамках науково-дослідної роботи 

«Досвід створення та бойового застосування Сил спеціальних операцій 

сухопутних військ провідних країн світу. Кінець ХХ – початок ХХІ ст.» (шифр 

«Бетмен», номер державної реєстрації 0118U001687), де було здійснено 

теоретичні узагальнення стосовно сутності сучасних ССО та мистецтва 

спеціальних операцій, запропоновано відповідні рекомендації щодо впрова-

дження військово-історичного досвіду у діяльності ССО Збройних Сил України. 

Відповідно до п. 53 Редакційно-видавничого плану Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ) на 2019 р., 

затвердженого директором Департаменту військової освіти, науки, соціальної та 

гуманітарної політики Міністерства оборони України 12.09.2018 р., п. 4 розділу 3 
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Плану воєнно-історичної роботи в Збройних Силах України на 2019 р., 

затвердженого начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем 

Збройних Сил України 29.12.2018 р. (вхідний, зареєстрований у НАСВ № 193 від 

05.01.2019 р.), одноосібно розроблено монографію «Світовий досвід розбудови та 

застосування сухопутного компонента Сил спеціальних операцій (друга половина 

ХХ – початок ХХІ ст.)» (рекомендована до друку рішенням Вченої ради НАСВ, 

протокол від 14.12.2018 р. № 7, ISBN 978-966-2699-80-7), в якій комплексно 

досліджені ретроспектива творення та особливості бойового застосування сил 

спеціального призначення як структурно-функціонального компонента 

сухопутних військ збройних сил провідних держав світу.  

Об’єктом дослідження є провідні тенденції розвитку збройних сил і 

воєнного мистецтва у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. 

Предмет дослідження – становлення та застосування сухопутного 

компонента Сил спеціальних операцій провідних країн світу та України.  

Метою роботи є розкриття особливостей виникнення, еволюції та бойового 

застосування сухопутного компонента військ спецпризначення, їх трансформації 

у сили спецоперацій як самостійної складової збройних сил сучасних армій.  

Для досягнення зазначеної мети висуваються такі завдання: 

- визначити стан наукової розробки теми та джерельну базу її дослідження; 

- виявити сутнісні риси спеціальних операцій у війнах і збройних конфліктах 

визначеного періоду; 

- встановити концептуальні організаційно-функціональні компоненти ССО 

збройних сил провідних країн світу; 

- розкрити особливості творення та бойового застосування військ спеці-

ального призначення провідних країн світу в епоху глобального міжблокового 

протистояння з початку 1950-х років і до 1991 року; 

- проаналізувати історичні передумови та особливості новаторського  

процесу формування ССО як самостійного функціонального компонента 

збройних сил США, де подібний феномен воєнної організації держави з’явився 

вперше і набув завершених форм; 
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- дослідити трансформацію ССО в окремий компонент збройних сил як 

однієї з магістральних тенденцій світового військового будівництва (1991 р. – 

початок ХХІ ст.) в історичному контексті воєнно-політичної конфліктності на 

межі ХХ – ХХІ ст.; 

- обґрунтувати роль та особливості бойового застосування угруповань ССО у 

війнах і збройних конфліктах межі ХХ і ХХІ ст., включаючи воєнні кампанії в 

Іраку та Афганістані; 

- визначити особливості застосування ССО у конфліктності неконвенційного 

(асиметричного, «гібридного») типу; 

- дослідити перші кроки формування організаційно-правових засад ССО ЗС 

України; 

- розробити військово-історичну періодизацію процесу виникнення та роз-

витку сил спеціальних операцій та Сил спеціальних операцій Збройних Сил 

України; 

- визначити шляхи можливого застосування історичного досвіду для 

подальшої розбудови й удосконалення професійного рівня ССО ЗС України. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період від початку Другої 

світової війни до першої чверті ХХІ століття. Нижня межа обумовлена 

виникненням у ряді країн світу організаційно-функціонально виокремлених 

військ спеціального призначення, верхня – розгортанням процесу трансформації 

ССО в окремий компонент збройних сил як однієї з новітніх тенденцій світового 

військового будівництва.  

Автор у міру концептуальної необхідності апелює і до більш раннього 

конкретно-історичного матеріалу, передовсім періоду Другої світової війни, коли 

суттєво зросла вага спеціальних операцій та відбулося виокремлення частин 

(підрозділів) різних типів із властивими для військ спецпризначення функціями. 

Географічні межі дослідження охоплюють країни (регіони), у межах яких 

найбільш інтенсивно проходили процеси зародження, становлення і трансфор-

мації ССО у самостійний функціональний компонент збройних сил (США; 
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європейські країни: Австрія, Велика Британія, Італія, ФРН, Туреччина, Франція, 

Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія; Білорусь, Молдова, Російська 

Федерація (РФ), Україна; країни Азії: КНР, Ізраїль, КНДР, Південна Корея); а 

також у країнах активного бойового застосування військ спецпризначення у 

хронологічних межах, описаних у дисертації подій (Ірак, Афганістан тощо). 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена процесом доведення 

гіпотези, інноваційною постановкою наукової проблеми і розв’язанням 

сукупності визначених дослідницьких завдань на основі ґрунтовної емпіричної 

бази та із застосуванням комплексу загальнонаукових і спеціальних методів. У 

рамках виконання поставлених завдань автором вперше: 

- комплексно розв’язано наукову проблему із ретроспективного аналізу 

виникнення ССО як феномена сучасної воєнної організації та воєнного мистецтва; 

- досліджено комплекс чинників геополітичного, міжнародного, воєнно-

політичного, військово-теоретичного та військово-прикладного характеру, які 

обумовили виникнення та особливості розвитку сил спеціальних операцій як 

військово-історичного явища; 

- розроблено військово-історичну періодизацію процесу виникнення та 

розвитку Сил спеціальних операцій провідних кран світу та Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України; 

- сформовано рекомендації щодо можливих напрямів використання 

виявленого військово-історичного досвіду для оптимізації концептуальних засад 

розбудови, удосконалення організаційно-функціональних підвалин, форм і 

методів діяльності Збройних Сил України. 

Удосконалено та доповнено знання про: 

- процес формування організаційно-правових засад Сил спеціальних операцій 

ЗС України. 

Подальший розвиток отримали положення щодо: 

- сутнісних рис спеціальних операцій та особливості їх проведення у війнах 

та збройних конфліктах історичного періоду, який досліджується; 
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- особливостей застосування ССО у «гібридній війні» в залежності від 

змістовних властивостей її вірогідних етапів; 

- історії формування доктринальних підходів та моделей формування ССО 

розвинутих країн світу. 

Практичне значення дослідження. Матеріали дисертації можуть бути 

використані у теорії і практиці розбудови Збройних Сил України, їх Сил спец-

операцій, для вдосконалення підготовки військовослужбовців, при підготовці 

узагальнювальних наукових праць з історії війн та воєнного мистецтва ХХ – ХХІ ст., 

навчальних посібників і підручників для підготовки командних кадрів ССО, 

Десантно-штурмових військ, військової розвідки, Національної гвардії та інших 

військових формувань України. 

Фактичний матеріал, узагальнення та висновки дисертаційного дослідження 

використовуються під час наукових досліджень воєнно-історичним відділом 

Воєнно-наукового управління ГШ ЗС України, воєнно-науковою групою 

Командування ССО ЗС України та під час вивчення навчальної дисципліни 

«Історія війн і воєнного мистецтва» у Національній академії сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного, Житомирському військовому інституті імені 

С.П. Корольова, Військовій академії (м. Одеса), під час виконання заходів 

індивідуальної підготовки особовим складом 140-го окремого центру Сил 

спеціальних операцій (м. Хмельницький) та підрозділами спеціального 

призначення Західного територіального управління Військової служби 

правопорядку. 

Автор дисертаційного дослідження хотів би наголосити на тому, що наукова 

проблема, яка являє собою історію та сьогодення Сил спеціальних операцій, 

потребує міждисциплінарних підходів у подальшому дослідженні. Окремі аспекти 

розбудови та діяльності «елітних військ», відчутна специфіка їх призначення, 

тактики застосування, місця в алгоритмі сучасної конфліктності (війн, воєнного 

мистецтва), підготовки та морально-психологічних властивостей особового 

складу дають всі підстави очікувати появи у царині дальшого дослідження ССО 
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наукових праць із державного управління, військових, технічних, політичних, 

педагогічних, медичних наук тощо. 

У свою чергу, при підготовці дисертації, яка відображає основні положення 

дисертаційного дослідження, ми виходили із змісту спеціальності «військова 

історія», або новітньої спеціальності 032 – історія та археологія. Відтак, ми 

зосереджуємося саме на історичній парадигмі творення та формування сучасного 

вигляду ССО (спеціальних військ) і ставимо за мету розкриття феномену Сил 

спецпризначення у контексті історичних чинників його появи та еволюції. 

Виявлені при цьому концептуальні та модельні риси ССО можуть статися в 

пригоді при визначенні (удосконаленні) оптимальної побудови, організаційно-

функціональної структури Сил спецоперацій Збройних Сил України. Автор не 

ставив за мету розробку детальних рекомендацій щодо структури, бойової 

діяльності, підготовки тощо вітчизняних ССО, адже реалізація такого науково-

аналітичного завдання потребувало б використання інформації з обмеженим 

доступом та іншої наукової спеціалізації. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим дослі-

дженням. Усі наукові результати одержані автором особисто. 

У статтях, опублікованих у співавторстві, особистий внесок здобувача 

становить: 

Вєдєнєєв Д.В., Гапеєва О.Л., Слюсаренко А.В. «Гібридні війни» – новітня 

форма асиметричного протистояння. Воєнно-історичний вісник. 2015. № 3. 

С. 103–109. (Особисто авторові належить аналіз організаційно-функціональних 

компонентів Сил спеціальних операцій сухопутних військ провідних країн НАТО, 

що за змістом статті складає близько 30%). 

Вєдєнєєв Д.В., Гапеєва О.Л., Слюсаренко А.В. Особливості дій Армії 

оборони Ізраїлю у протиборстві з іррегулярними збройними формуваннями (за 

досвідом другої Ліванської війни 2006). Воєнно-історичний вісник. 2015. № 4. 

С. 101–107. (Особисто авторові належить відтворення особливостей воєнних 

дій влітку 2006 р. між шиїтською організацією «Хезболла» та силовими 
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структурами Ізраїлю, насамперед Армією оборони Ізраїлю – ЦАХАЛ на півдні 

Лівану, що за змістом статті складає близько 30%). 

Слюсаренко А.В., Вєдєнєєв Д.В. Спеціальний орган з координації 

розвідувально-диверсійної діяльності на окупованій гітлерівськими агресорами 

території України: історичний досвід. Військово-науковий вісник. Львів, 2017. 

№ 27. С. 3–18. (Особисто авторові належить розкриття функцій та структури 

4-го управління НКВС-НКДБ Української РСР, що за змістом статті складає 

близько 50%). 

Вєдєнєєв Д.В., Слюсаренко А.В. Початковий етап створення Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України. Військово-історичний меридіан. 2018. № 4. 

С. 95–108. (Особисто авторові належить аналіз та висвітлення процесу 

творення вітчизняних Сил спеціальних операцій, що за змістом статті складає 

близько 50%).   

Апробація результатів дослідження. Основні положення праці оприлюд-

нено на всеукраїнських і міжнародних наукових семінарах і конференціях: 

Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання суспільних наук у 

ХХІ столітті» (Київ, 17-18 червня 2016 р.); Міжнародна наукова конференція 

«Виклики політики безпеки: історія та сучасність» (Львів, 16–18 червня 2016 р.); 

Міжнародна конференція «Гібридна війна в Україні. Результати та рекомендації 

для Європи та Світу» («Hybrid warfare in Ukraine. Outcomes and Recommendations 

for Europe and the World») (Польща, Кельце, 23-24 листопада 2016 р.); 

Міжнародна науково-технічна конференція «Відродження українського війська: 

сучасність та історична ретроспектива» (Київ, 1-2 грудня 2016 р.); Всеукраїнська 

науково-теоретична конференція «Другі наукові читання, присвячені пам’яті 

доктора історичних наук, професора О.І. Путра» (Київ, 20 листопада 2016 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні, методичні і практичні 

проблеми соціології, історії та політології» (Херсон, 18-19 листопада 2016 р.); 

Друга Всеукраїнська наукова військово-історична конференція «Війна на Донбасі 

2014 – 2016 рр.» (Київ, 17 квітня 2017 року); Міжнародна наукова конференція 
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«Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття» (Львів,                

15–17 червня 2017 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи» (Дніпро, 

14 квітня 2017 р.); Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи 

розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» (Львів, 11-12 травня 

2017 р.); Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Українське суспіль-

ство: основні виміри» (Київ, 25 травня 2017 р.); Міжнародна науково-технічна 

конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних 

військ» (Львів, 17-18 травня 2018 р.); матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і 

оборони України» (Київ, 30 листопада 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладені в одно-

осібній монографії, 28 наукових публікаціях, з них: 28 – у фахових виданнях, у 

тому числі: 5 – опубліковані у закордонних виданнях, 10 – у журналах, внесених 

до наукометричних баз, 4 – у співавторстві. 

Структура дисертації побудована за проблемно-хронологічним принципом. 

Дослідження складається із переліку умовних скорочень, вступу, шести розділів, 

висновків, списку використаних джерел (631 найменування). Загальний обсяг 

роботи становить 562 сторінки, із них 408 – основного тексту. В окрему книгу 

зведено 8 додатків загальним обсягом 76 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1  

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

 

 

1.1. Стан наукової розробки проблеми 

 

Дамо загальну характеристику провідним напрямам розвитку історіографії 

історії військ (сил) спеціальних операцій. В силу піонерської ролі у творенні 

спецвійськ і власне ССО (з другої половини 1980-х років), історично й 

геополітично обумовленого особливого значення (функції) військ спецприз-

начення у воєнній організації та військовій практиці повоєнних євроатлантичних 

країн та їх англосаксонського ядра, особливо продуктивною та значущою стала 

американська й «північноатлантична» гілка історіографії проблеми. Однією із 

наріжних рис цього напряму історіографії є вивчення проблеми виникнення й 

застосування ССО у контексті аналізу ґенези та типології сучасної конфліктності, 

орієнтованість на вилучення прагматичних висновків для оперативного втілення 

їх у воєнно-політичні акції й технології досягнення політичних преференцій 

невійськовим шляхом. 

Оригінальний підхід щодо війн і конфліктів демонструють військові 

експерти США та Великої Британії (піонера створення військ спецпризначення у 

сучасному розумінні). Насамперед, вони зосереджують увагу на воєнно-

стратегічних та воєнно-технічних аспектах, розрізняючи війни за масштабами та 

засобами застосування на загальні ядерні та загальні звичайні; ядерні війни на 

театрі воєнних дій; звичайні війни на театрі воєнних дій. При реалізації стратегії 

глобального домінування, зіткнувшись із конфліктами більш низького рівня, ніж 

глобальні війни, американські вчені розробили концепцію воєнних конфліктів 

різної інтенсивності, в якій охоплено весь їх спектр – від «невеликих» 

(обмеженого масштабу) війн до глобальної. При цьому війна з використанням 

ядерної та інших видів зброї масового ураження, а також загальна війна на театрі 
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воєнних дій визначається як конфлікт високої інтенсивності; інші війни, що 

проводяться з обмеженими цілями, належать до конфліктів середньої 

інтенсивності. Решта акцій, від воєнних до психологічних, об'єднані в конфлікти 

низької інтенсивності.  

Важливий фактичний матеріал із досліджуваної проблеми наданий у працях 

відомих вчених провідних країн світу, а саме: директора Центру стратегічних 

досліджень, британо-американського аналітика і професора міжнародних 

відносин та стратегічних досліджень Університету Рединга (Велика Британія) 

Коліна Грея [508; 509], помічника міністра оборони США зі спеціальних операцій 

і конфліктів низької інтенсивності Марка Мітчела [554], які довели низку аспектів 

оперативного використання спеціальних сил за досвідом проведених військових 

операцій в Афганістані (2001 р.) та Іраку (2003 р.).  

Слід зазначити, що на підставі проведеного аналізу міжнародних конфліктів 

другої половини ХХ – початку ХХІ століть американським політологом, 

економістом, спеціалістом із міжнародних відносин та воєнної стратегії Едвардом 

Люттваком наведено характеристику спеціальних операцій сухопутних військ, 

основним якісним показником яких є «неочікувальні раптові удари», застосування 

«автономних сил на території противника» [543]. 

Вагомий внесок у цьому аспекті також зробили французькі вчені, зокрема 

Гастон Бутуль, який заснував Французький інститут політології в Парижі, а також 

фахівці з Інституту досліджень ненасильницьких відносин у конфліктах. 

У праці «Франція та спеціальні операції» [493] французьких дослідників 

Еріка Денеца та Ніколя Варні привернуто увагу особливостям таємних 

спеціальних операцій. Директором управління військової розвідки міністерства 

оборони Франції Андре Рансон у праці доведені, що СО є «військові операції, що 

проводяться командуванням спеціальних операцій і підрозділами збройних сил, 

які виділені, організовані, відповідно підготовлені та екіпіровані, призначені для 

досягнення військових цілей або забезпечення стратегічних військових інтересів, 

що потребують безпосереднього і постійного військово-політичного контролю».   
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Канадські дослідники Моріс Тьюгвелл і Девід А. Чартерс у своїй праці [611] 

досліджують особливості проведення СО. Вони вважають, що спеціальні операції 

проводяться з обмеженим застосуванням засобів збройної боротьби з 

використанням військових і невійськових засобів. 

Загалом, з погляду повноти висвітлення історичного досвіду творення, 

становлення та трансформації ССО провідних держав світу слід відзначити таких 

науковців та їх праці: Жака Француа Бода [126], Маккензі У. [200], Дона Міллера 

[216; 217], Джона Паркера [257], Марка Боудена [459], Діка Куша [468], 

Джона Фредеріка Дюрнфорда-Слейтера [472], Г. Корера [473], Майка Моргана 

[476], Джима Доршнера [486], Стівена Емерсона [490], Еріка Л. Хані [494], 

Грегорі Фремонта-Барнса, Піта Вінера [511], Джеймса Шорта [519], 

Х.Ф. Джослена [532], Хона Джеймса Лочера [542], Марка Маззетті [546], Андреа 

Молінарі [555], Шона Нейлора [560], Рейнхарда Шольцена [574], Майкла Р. 

Гордона і Еріка Шмітта [578], Хорнера, Девіда Мюррея [579], Тома Шанкера, 

[580; 581], Лаероя Томпсона [608], Дугласа С. Валлера [624]. 

До числа провідних наукових центрів країн – членів НАТО, які розглядають 

цю проблематику, належать: Інститут дослідження міжнародного миру в Осло 

(Норвегія), Стокгольмський інститут досліджень проблем миру (Швеція), 

Товариство дослідників проблем миру та конфліктів при Гамбурзькому універ-

ситеті (ФРН), Центр аналізу конфліктів при Кентському університеті (Велика 

Британія), Центр дослідження миру та конфліктів при Копенгагенському універ-

ситеті (Данія), Центр дослідження соціальних конфліктів (Нідерланди), Центр 

міжнародної інформації та досліджень миру і конфліктів (Іспанія), Інститут 

досліджень тероризму, революції та пропаганди Макензі (Канада), Центр 

вивчення війни та суспільства Грегга (Канада). 

Представники названих наукових центрів основну увагу зосереджують на 

визначенні способів виміру ймовірності воєнних конфліктів (як класичних, так і 

неконвенційних, асиметричних), розраховують їхню можливу періодичність, 

висувають гіпотези про закономірність подолання війни та встановлення миру і в 
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контексті подібного воєнно-політичного аналізу розмірковують про роль 

спеціальних сил, таємних операцій як перспективного знаряддя протистояння й 

конфліктності сучасного типу. 

Свої особливості мав радянський напрям історіографії проблеми. З одного 

боку, в СРСР вивчення проблем історії та сьогодення спеціальних військ було 

атрибутом здебільшого закритих спеціальних праць науковців (спеціалістів) 

військових формувань. У вільному науковому просторі годі було б шукати праці 

стосовно того ж відомого спецназу ГРУ, і лише з настанням «перебудови», із 

кінця 1980-х років почалося висвітлення історії спецвійськ (у науково-популярних 

та мемуарних працях, здебільшого – з погляду їх використання в Афганській війні 

1979 – 1989 рр.). Крім того, певною мірою дії зарубіжних військ спецпризначення 

(які нерідко узагальнено іменувалися «зеленими беретами») висвітлювалися у 

перекладах праць зарубіжних авторів, присвячених війнам в Індокитаї та 

Латинській Америці, в Африці, щодо «викриття агресивної політики 

імперіалістичних кіл» та «придушення національно-визвольних рухів» (притому 

безглуздо заперечувати активну роль західних елітних військ саме у подібних 

подіях, що нерідко виступали і каталізатором творення самих спецвійськ держав – 

колоніальних імперій у недалекому минулому) 

Розробкою різних аспектів специфічних форм збройної боротьби та 

спеціальних операцій в радянській історіографії тривалий час займались окремі 

науковці КДБ та військової розвідки, більшість з яких мали досвід зафронтової 

діяльності: В. Андріанов, П. Брайко, Г. Бояринов, В. Боярський, А. Лазаренко, 

І. Старинов та інші.  

Теоретико-практичні дослідження в царині партизансько-підривної боротьби 

здійснювали ряд практичних й навчальних підрозділів КДБ СРСР. У 1969 р. 

розпочали роботу Курси удосконалення офіцерського складу (КУОС), головним 

завданням яких було навчання співробітників КДБ діям у складі оперативно-

бойових груп на території противника в особливий період або в його тилу у 

воєнний час. На той час в радянських органах держбезпеки не було підрозділів, 
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здатних виконувати розвідувально-диверсійні акції в особливий період. На 

Курсах велася науково-дослідна робота з історії розвідувально-диверсійного 

ремесла та зі спеціальної проблематики. 

Сформований у середині 1970-х років 8-й відділ Управління «С» (нелегальна 

розвідка) Першого головного управління ГУ КДБ СРСР виконував інформаційні 

та науково-дослідні функції в сфері вивчення сил спеціального призначення, 

водночас готуючи спецрезервістів на особливий період. Співробітники спецгрупи 

зовнішньої розвідки КДБ СРСР «Вымпел» вивчали досвід спецоперацій як 

спостерігачі і радники в Анголі, Мозамбіці, Нікарагуа, на Кубі, багато чого за-

позичили в країнах Індокитаю, вивчали досвід в’єтнамського спецназу «Дак Конг». 

Після введення радянських військ в Афганістан і загострення міжблокової 

конфронтації у світі постає необхідність у створенні в складі Вищої 

Червонопрапорної школи (ВЧШ) КДБ СРСР у Москві окремої кафедри з 

викладання тактики дій органів держбезпеки в особливий період, яка отримала 

назву спецкафедри «М». У 1981 – 1990 рр. було захищено 18 кандидатських 

дисертацій, а в 1990 р. – перша докторська дисертація А. Соловйова. Наукові 

праці кафедри стали солідним доробком у сфері дослідження агентурно-

оперативної роботи органів держбезпеки в особливий період, застосування ними 

специфічних партизанських та інших зафронтових методів роботи, розробки 

методів протидії розвідувально-диверсійним заходам противника, історії 

партизансько-повстанських рухів. 

Спецкафедра № 4 ВЧШ КДБ спеціалізувалася на викладанні і дослідженні 

організації та діяльності спеціальних служб і військ спецпризначення іноземних 

держав. До 1972 р. її співробітниками В. Єрошиним, В. Ніколаєвим, 

В. Нікольським, К. Тітовим, Б. Пєсковим, В. Федяніним та іншими було захищено 

10 кандидатських дисертацій, які лягли в основу підручника та навчальних 

посібників з кафедральної спецдисципліни, а до 1992 р. науковий доробок складав 

18 кандидатських і докторську дисертацію В. Єрошина, монографії, курси лекцій. 
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Будучи найменш ідеологізованими й фаховими, такими, що визначалися для 

спеціальної підготовки, згадані праці зберегли пізнавальне значення. 

Особливості творення спецвійськ країн НАТО та Китаю досліджувалися у 

закритих працях профільних НДІ ГРУ ГШ Радянської Армії. 

З початку 1990-х років відбувається інтенсивне формування наукових напрямів 

із вивчення історії та сьогодення військ спецпризначення у країнах СНД. Предметом 

дослідження стали історичні етапи утворення, структура, завдання ССО про-

відних країн світу, головні завдання та особливості бойового застосування 

підрозділів спеціального призначення, військово-теоретичні аспекти творення 

ССО. Історичні етапи утворення, структура, завдання, вимоги щодо відбору до 

ССО провідних країн світу відображені у працях: Бальшакова А. [33, с. 29–39], 

Богдана Б. [46, с. 14–21], Веремьева А.А., Торопа Ю.В. [66, с. 37–43; 381, с. 26–35]; 

Каменогорського М. [146, с. 7], Капітонова К.А. [148], Козлова С.В., 

Гройсмана Є. [158; 161], Корчагіна С. [170, с. 30–39], Липатова А. [183, с. 15–20], 

Мєнєжініна А. [209, с. 12–14], Міхайлова А. [219, с. 6–10], Масальова В. [224, 

с. 33–36], Нєнахова Ю. [230], Прокоф’єва С. [276, с. 19–26], Шарковського А. 

[413; 414; 415], Шмєльова Ю. [423, с. 27–33; 424, с. 29–32] та інших. 

Особливості комплектування та підготовки військовослужбовців ССО 

відображені у працях: Мохирева В. [225, с. 31–32], Метрова О. [211, с. 40–49], 

Завьялова С. [131, с. 27–29], Мартьянова О. [205, с. 35–39] та інших.    

Головні завдання та особливості бойового застосування підрозділів спеціа-

льного призначення та ССО наведені у працях: Сєргєєва С. [303], Нєнахова Ю. 

[230]; Сухолєсского А.В., Мусієнка А.В. [368], Воробйова І.Н., Киселева В.А. [99, 

с. 22–28; 100, с. 26–37; 103, с. 63–67] та інших.  

Окремі тенденції розвитку підрозділів спеціального призначення провідних 

країн світу відображені у працях: Александрова С. [14, с. 34–40]; Бартоша А. [35; 

36; 37]; Сєргєєва С. [304, с. 16–18] та інших. 

Загальні тенденції розвитку збройної боротьби наведені у працях таких 

авторів: Воробйова І.Н. [101, с. 22–32; 102, с. 211; 96, с. 15–23; 97, с. 25–40; 98, 
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с. 39–45; 99, с. 22–28], Валецького О.В. [57], Круглова В.В. [175, с. 39–45], 

Попова І. [263; 264], Сліпченка В.І. [317], Трєбіна М. [382] та інших.  

У працях А. Бартоша, О. Валецького, Є. Гройсмана, С. Козлова, В. Мохирєва, 

Ю. Ненахова, І. Попова, С. Сергеєва, В. Сліпченка, Ю. Шмельова та інших авторів 

особливу увагу приділено дослідженню досвіду застосування спецвійськ в 

Афганській війні 1979 – 1989 рр., Чеченських кампаніях 1994 – початку 2000-х років, 

у воєнних кампаніях в Іраку, Афганістані у 1991 – 2003 рр. тощо.  

У сучасній Україні набув подальшого розвитку військово-історичний напрям 

із дослідження Сил спеціальних операцій як компонента сучасних збройних сил. 

Зокрема, студіювання комплексу наукових завдань, пов’язаних із вивченням 

історичних, воєнно-теоретичних та військово-прикладних аспектів згаданої 

проблеми, здійснюється: 

- воєнно-історичним відділом Воєнно-наукового управління Генерального 

штабу ЗС України;  

- воєнно-науковою групою Командування ССО ЗС України; 

- Центральним науково-дослідним інститутом ЗС України [123, с. 22–28] та 

Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки           

ЗС України;  

- у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського: 

на кафедрах Високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій; 

розвідки; історії війн і воєнного мистецтва та у науково-дослідному центрі 

воєнної історії;  

- у Військовій академії (м. Одеса) на факультеті підготовки спеціалістів 

військової розвідки та спеціального призначення, науково-дослідному відділі 

(проблем розвитку та застосування частин і підрозділів військової розвідки та 

ССО) Наукового центру; 

- у науково-дослідному відділі (застосування Сухопутних військ у міжна-

родних операціях, стабілізаційних і специфічних діях) Наукового центру 
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Сухопутних військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного. 

Вітчизняними вченими введено до наукового обігу значний масив 

першоджерел, що сприятиме подальшим студіям із проблематики нашого 

дослідження.  

Розглянемо докладніше особливості сучасної української історіографії 

проблеми. До наукових доробок, у яких висвітлювався досвід застосування 

підрозділів спеціального призначення у роки Другої світової війни, слід віднести 

праці таких українських та російських авторів: Г. Биструхіна, Д. Вєдєнєєва [42]; 

В. Коровина [168, с. 140–142]; В. Никитченка [234]; І. Борисова  [51, с. 48–52]. 

Зокрема, дослідником Д. Вєдєнєєвим докладно досліджено на архівно-

документальній основі розвідувально-диверсійна діяльність 4-го (зафронтового) 

Управління НКВС-НКДБ Української РСР, його спецформувань в тилу 

противника та на території країн Східної Європи, окупованої гітлерівцями, 

діяльність розвідувально-диверсійних підрозділів Українського штабу 

партизанського руху. 

У сучасній літературі відбулися інституалізація та подальший розвиток, 

тематична диференціація військово-історичного напряму із дослідження Сил 

спеціальних операцій як компонента сучасних збройних сил.  

Українськими дослідниками введено до наукового обігу значний масив 

першоджерел, що сприятиме подальшим науковим студіям із проблематики 

нашого дослідження. Можна констатувати, що на сьогодні вітчизняна військова 

наука та її військово-історична галузь досягли помітних дослідницьких 

результатів у поглибленому вивченні різних періодів історії військ 

спецпризначення та процесу їх трансформації в ССО, досвіду застосування ССО у 

локальних війнах та збройних конфліктів межі ХХ і ХХІ ст. (включаючи 

пострадянський простір), воєнно-теоретичних та науково-практичних аспектів 

творення та діяльності ССО.  
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Творення ССО ЗС України, підготовка профільних командних та інших 

кадрів, розвиток міжнародного співробітництва за цим оборонним напрямом 

стимулювали вивчення історичного й актуального світового досвіду, а подолання 

автаркії часів «холодної війни» дозволило науковцям досягти продуктивного 

синтезу наукових доробків радянської, сучасної вітчизняної та розвинутих 

зарубіжних наукових шкіл  з вивчення історії та теорії застосування спеціальних 

військ (сил). З’явилися відповідні дисертаційні праці, численні наукові статті, 

навчальна й науково-популярна література, певні мемуарні праці. 

Наукові уявлення про побудову й тактику застосування у збройних кон-

фліктах спецвійськ зарубіжних країн та ЗС України знайшли висвітлення у 

наукових та навчально-методичних працях сучасних вітчизняних дослідників – 

представників Збройних Сил, Служби безпеки України та інших силових структур 

України – Г. Биструхіна, О. Васька, Д. Вєдєнєєва, І. Корчагіна, О. Мірошнікова, 

Д. Музиченка, А. Савельєва, А. Семуки, Ю. Серветника, В. Стрижевського, 

С. Тітенка, В. Ткаченка, В.П. Варакути, І.С. Луговського та інших науковців [43, 

c. 137–146; 44, c. 41–50; 41, с. 40–49; 40, с. 142–146; 42; 59; 60; 62, с. 14–22; 169, 

с. 10–15; 170, с. 30–39; 226, с. 66–72; 113; 290, с. 18–23; 300; 301, с. 151–155; 302, 

с. 192–197; 366, с. 28–35; 374, с. 50–59; 378; 58, с. 190–194; 94, с. 27–30]. Доробки 

згаданих науковців здебільшого зосереджені навколо вивчення військ спец-

призначення провідних держав світу та СРСР в епоху «холодної війни» та на межі 

ХХ – ХХІ ст., їх участі у конкретних війнах (військових кампаніях), вивчення 

особливостей тактики, озброєння, спеціальної підготовки вояків тощо. 

В українській історіографії процес творення, становлення та трансформації 

ССО провідних країн світу в окремий компонент збройних сил відображені у 

працях: П. Гаращука [107, с. 30–32], Д. Вєдєнєєва, Г. Биструхіна, А. Семуки [113], 

В. Паливоди [248–254], В. Колесника [162, с. 97–101] та інших.  

Особливості комплектування та підготовки ССО до їх бойового застосування 

розглянуто у дисертаціях В. Кобка [157], Н. Молдавчук [221, 222], посібниках 

В. Янковича, М. Єзерського [430, 431], публікації Г. Костенка [171, с. 49–56] та 
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інших. Головні завдання та особливості застосування підрозділів спеціального 

призначення та ССО наведені у наукових працях: О. Анікєєнка [22], І. Данилюка, 

О. Печоріна, М. Єзерського [118], П. Черника, А. Шумки [143, с. 126–133] та інших.  

Тенденції розвитку підрозділів спеціального призначення провідних країн 

світу відображені у колективній монографії П. Ткачука, А. Слюсаренка, 

Г. Єфімова, В. Стадника, О. Троценка, О. Музики, В. Онищенка [379], у статті 

Ю. Серветника [300]. Загальні тенденції розвитку збройної боротьби наведені у 

монографії В. Горбуліна П. [112], у дисертаціях Г. Воробйова [94, с. 27–30], 

В. Радецького [278], у книзі Є. Магди [196], у підручнику І. Фурмана, М. Рибака, 

С. Сидорова, В. Макарова, І. Печенюка, Р. Пилявця, О. Даценка, В. Рєзніка, 

В. Грицюка, І. Сокаля, В. Куравського, Д. Татаркова [144]; у наукових працях 

І. Руснака, В. Телелима [290, с. 18–23]; В. Остроухова, О. Гавриленка, 

С. Кубіцького [76; 77]; С. Кириченка [153, с. 3–11]; О. Галаки [105, с. 10–15], 

М. Рибака, Ю. Бадаха [280] та інших. 

Ці автори в своїх роботах детально розкривали причини виникнення 

локальних війн, визначили їх класифікацію, описали хід воєнних дій у цих 

конфліктах, виявили окремі характерні риси та особливості розвитку стратегії і 

тактики в них. Однак щодо конкретного періоду і поставлених питань у дисер-

тації, то на даний час комплексного аналізу, де був би узагальнений відповідний 

досвід, проведено недостатньо. Вагомим кроком на шляху узагальнення наявних 

наукових доробків з історії й теорії застосування ССО, впровадження наукових 

результатів у процес підготовки командних кадрів спецвійськ стали матеріали 

науково-практичних конференцій та семінарів у навчально-наукових закладах 

військових формувань України [9–13; 70, с. 97–99; 73, с. 129–132; 74, с. 333–334; 

24; 19; 268; 263; 326; 331, с. 185–188; 345, с. 379–381; 348, с. 143–145]. 

Свідченням усвідомлення науково-аналітичним співтовариством України 

суттєвого державотворчого та оборонно-безпекового значення творення та 

подальшого удосконалення діяльності ССО ЗС України стала поява аналітичної 

записки «Формування сил спеціальних операцій» співробітників Регіонального 
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філіалу у м. Дніпрі Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президенті України А. Герасимова та О. Куплевацької [108].  

Їхнє дослідження подає стислий аналіз здобутків у сфері творення ССО 

провідними державами світу (передовсім – США), пошуків форм розбудови сил 

спецоперацій у Росії та інших посткомуністичних державах.  

Згадане дослідження, виконане у вельми критичному й полемічному стилі, 

окреслює причини незадовільного ходу розбудови ССО в українській армії у 

2007 – 2014 роках, простежує основні законодавчо-розпорядчі та організаційні 

кроки на шляху цілеспрямованого творення цього «елітного» компонента 

військових формувань з 2015 року. Автори особливу увагу приділили виявленню 

прогалин у розробці доктринальних засад творення ССО, висунули низку 

пропозицій стосовно удосконалення механізму управління формуваннями сил 

спецоперацій у межах сектору безпеки і оборони держави, їх матеріально-

технічного забезпечення, узгодження розбудови ССО з міжнародним військовим 

співробітництвом України тощо.  

Можна констатувати, що на сьогодні вітчизняна військова наука та її 

військово-історична галузь (спільними зусиллями військових та цивільних 

науковців) досягли помітних дослідницьких результатів у поглибленому вивченні 

різних періодів історії військ спецпризначення та процесу їх трансформації в 

ССО, досвіду застосування ССО у локальних війнах та збройних конфліктів межі 

ХХ і ХХІ ст. (включаючи пострадянський простір), воєнно-теоретичних і 

науково-практичних аспектів творення та діяльності ССО.  

Творення ССО ЗС України, підготовка профільних командних та інших 

кадрів, розвиток міжнародного співробітництва за цим оборонним напрямом 

стимулювали вивчення історичного й актуального світового досвіду, а подолання 

автаркії часів «холодної війни» дозволила науковцям досягти продуктивного 

синтезу наукових доробків радянської, сучасної вітчизняної та розвинутих 

зарубіжних наукових шкіл із вивчення історії та теорії застосування спеціальних 
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військ (сил). З’явилися відповідні дисертаційні праці, численні наукові статті, 

навчальна й науково-популярна література, певні мемуарні праці. 

Отже, з наведеного історіографічного огляду випливає наступне: незважаючи 

на значний науковий доробок вищезазначених дослідників, що присвячений 

Силам спеціальних операцій провідних країн світу, проблема процесу їх творення 

і застосування у запропонованих хронологічних межах дисертаційного дослі-

дження не отримала належного висвітлення у вказаній літературі. Недостатньо 

розкритими залишаються чинники, які обумовили виникнення та особливості 

розвитку сил спеціальних операцій як військово-історичного явища. Аналіз стану 

наукової розробки проблеми засвідчує необхідність досягнення теоретичних 

узагальнень щодо розкриття сутності творення Сил спецоперацій як феномену вій-

ськової історії та функціональної структури армій провідних країн сучасного світу. 

 

1.2. Джерела 

 

При написанні роботи опрацьовано різновидові групи джерел. Використані 

джерела систематизовані та поділені на такі групи: архівні документи і матеріали 

(вітчизняні та зарубіжні); збірники документів; військові періодичні видання; 

мемуарна література; довідники. 

Нами використані документи щодо зафронтової розвідувально-диверсійної 

роботи радянських спецпідрозділів у роки Другої світової війни з фондів 

Галузевих державних архівів СБ України [2–5] та МВС України [2].  

Основу джерельної бази дослідження становлять керівні та інформаційно-

аналітичні документи НАТО з концептуальних засад застосування ССО: «Доктрина 

об'єднаних спеціальних операцій» (JP 3-05) [239], «Спільна доктрина НАТО щодо 

спеціальних операцій» (AJP-3.5) [363], Директива Міністерства Оборони США 

№ 3000.07 «Військові дії нерегулярних з’єднань» [120], «Національна військова 

стратегія Сполучених Штатів Америки», «Сили спеціальних операцій армії, 

нестандартна війна (FM 3-05.130)» [456], «USASOC Strategy 2035» [617] тощо. 
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Цими документами визначаються концептуальні положення спеціальних операцій, 

висвітлюються сучасний стан та перспективи розвитку сухопутного компонента 

Сил спеціальних операцій тощо.  

Значну інформативно-джерельну значущість мають аналітичні матеріали 

науково-дослідних структур (6-й Центральний НДІ) Головного розвідувального 

управління ГШ Радянської Армії (ГРУ ГШ) другої половини – кінця 1980-х років, 

тобто період створення в збройних силах США інтегрованого компонента Сил 

спецоперацій. На той час у країнах НАТО та деяких інших державах із великим 

оборонним потенціалом і ступенем готовності до масштабних бойових дій 

(зокрема, Південної Кореї) існували достатньо сильні війська спецпризначення у 

складі сухопутних військ та військово-морських сил із різною моделлю 

підпорядкування (дослідження морського компонента військ СпП не входить до 

завдань нашого дослідження) [65; 88; 92; 89; 115; 137; 139; 147; 330; 362; 392; 398; 

429]. Зазначені матеріали містять аналітичний матеріал про збройні сили таких 

країн: Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Китаю, Греції, Ізраїлю, Іспанії 

тощо і включають фаховий огляд спеціальних військ цих країн. 

Під час вивчення історіографії та джерельної бази дослідження автором 

дисертації було використано низку науково-довідкових та оглядових праць, 

авторами яких зроблено спробу комплексного підходу до узагальнення історії 

творення та розвитку ССО провідних країн світу, а саме: С. Балєнко [31], 

Ю. Наумов [229], М. Райан, К. Менн, А. Стіуелл [279], В. Стєпаков [361], 

А. Колпакіді [165].  

Джерельну базу дослідження становлять документи вищих державних органів 

управління, політичного та військового керівництва України, які висвітлюють 

заходи щодо участі Збройних Сил України у розвитку світової та регіональної 

системи безпеки, міжнародного військового співробітництва, застосування під-

розділів ЗСУ в процесі врегулювання воєнних конфліктів.  

Автор відпрацював численні документи галузевого Державного архіву 

Міністерства оборони України, поточних архівів Міністерства оборони України, 
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Генерального штабу Збройних Сил України. Широко використані матеріали 

глобальних і регіональних інформаційних мереж, а саме документи сайтів 

Президента України, Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua), Кабінету 

Міністрів України (http://www.kmu.gov.ua), Міністерства оборони України 

(http://www.mil.gov.ua), автоматизованої системи управління повсякден-    

ною діяльністю військ Міністерства оборони України «Дніпро» 

(http://www.dod.ua/novini/md.htm), Ради національної безпеки й оборони України 

(http://www.rainbow.gov.ua), Національного інституту проблем міжнародної 

безпеки (http://www.niisp.gov.ua), Національного інституту стратегічних дослі-

джень при Адміністрації Президента України (http://www.niss.gov.ua/welcom.htm), 

Центру інформації та документації НАТО в Україні (http://www.nato.int), наукової 

програми НАТО «Співпраця вчених-науковців задля миру та прогресу» 

(http://www.nato.int/science). В якості джерел автором використані офіційні 

видання державних інституцій, матеріали центральних друкованих органів 

Міністерства оборони України, військових округів (оперативних командувань). 

Узяті в сукупності, критично проаналізовані різноманітні за ступенем 

документальної достовірності та історичної цінності перераховані джерела та 

дотична до теми дослідження література дали можливість здійснити комплексне 

дослідження процесу творення та застосування ССО зазначеного в дисерта-

ційному дослідженні періоду.  
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Методи дослідження, використані дисертантом  

 

Масштабність і складність розв’язання поставленої в дисертації військово-

історичної наукової проблеми та підтвердження відповідної робочої гіпотези 

вимагає адекватного евристичним завданням роботи визначення комплексу 

методів дослідження, який би включав загальнонаукові методи; методи історичної 

науки та її військово-історичної галузі; методологічний інструментарій воєнної 

науки; методи інших соціогуманітарних наук, необхідні для результативного 

міждисциплінарного дослідження. Такий теоретико-методологічного підхід, на 

нашу думку, вимагає, передовсім, поліформність чинників, які детермінували 

появу сил спеціальних операцій і мали цивілізаційний, геополітичний, 

міжнародно-політичний, конфліктний, державно-управлінський, зокрема 

військово-практичний характер. 

Зауважимо, що розуміння перебігу появи та розвитку ССО неодмінно 

повинно спиратися на глибоке й всебічне врахування геополітичних і міжна-

родних реалій, особливостей попереднього, докризового розвитку відносин між 

ворогуючими сторонами, економічних чинників та політичного життя суспіль-

ства, його духовно-культурної сфери, військово-промислових і військово-

технічних можливостей тощо. 

Загалом гносеологічну основу дисертаційного дослідження становить ком-

плексне застосування раціонально визначеної сукупності методів наукового 

пізнання: загальнонаукових (філософських) методів; спеціальних наукових 

методів; галузевих методів історичної науки, її військово-історичного напряму та 

інструментарію інших соціогуманітарних наук. При цьому під поняттям методу 

(грец. methodos – шлях до чогось, простеження, дослідження) ми розуміємо спосіб 
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досягнення евристичної мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного і 

науково-практичного осягнення дійсності [45; 416; 163; 247]. 

Автор виходив із того, що воєнно-історичне дослідження являє собою 

цілеспрямоване та планомірне вивчення, реконструкцію об’єктивних подій, 

фактів і процесів воєнної історії, визначення особливостей, тенденцій та 

закономірностей їх функціонування і розвитку. Воно складається з низки 

послідовних етапів, кожний з яких спирається на певний понятійно-

категоріальний апарат, містить необхідний комплекс прийомів і методів 

дослідження. Основне завдання воєнно-історичного дослідження полягає в тому, 

щоб дати обґрунтовану відповідь на ще не вирішене воєнною історією питання. 

Саме такою є не розв’язана дотепер воєнно-історичною наукою наукова проблема 

дисертаційного дослідження. 

З’ясування процесу творення, становлення, розвитку і трансформації ССО в 

окремий компонент збройних сил як одну з магістральних тенденцій світового 

військового будівництва містить різні за характером і спрямованістю наукові 

завдання. Для того, щоб якісно виконати їх і досягти поставленої мети наукового 

дослідження, потрібні нові підходи до методології наукового пошуку. 

Методологічну основу воєнно-історичного дослідження складають принципи 

історизму, об’єктивності, логічності, діалектичного дослідження явищ в їх роз-

витку, взаємозв’язку та взаємозалежності явищ (подій) в історичному процесі в 

безперервній динаміці та діалектичній взаємопов’язаності його часо-просторових 

складових [187; 210; 265]. 

Логічний принцип, зокрема, сприяв пізнанню внутрішньої логіки розвитку 

подій, виявленню казуальних (причинно-наслідкових) зв’язків у подіях воєнно-

політичної історії світу та України, формулюванню проміжних висновків і теоре-

тичних узагальнень за результатами дослідження.  

У структурно-логічній  побудові дисертаційне дослідження складається з 

двох когнітивних рівнів: емпіричного і теоретичного. Емпіричний базис роботи 

становить сукупність виявлених історичних фактів, які містяться в першоджере-

лах і наукових джерелах.  
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У процесі систематизації фактів відображені два типи об’єктивно існуючих 

зв’язків: генетичні та структурно-функціональні. Генетичний тип опису дозволив 

здійснити таку систематизацію, яка відобразила історичний процес зародження і 

особливості становлення військ спеціального призначення провідних країн світу. 

Зіставлення та ранжування фактів у хронологічній послідовності дозволило 

збагнути причини і тенденції розвитку військово-історичного процесу становлен-

ня спеціальних військ та їх трансформації у Сили спеціальних операцій.  

При виконанні структурно-функціонального опису автор керувався прин-

ципом систематизації фактів відображення моменту одночасності (паралельності) 

розвитку подій. Такий тип опису нами застосовувався з метою відстеження 

одночасного функціонування і розвитку декількох складових елементів складних 

систем, наприклад, для встановлення факторів, які обумовили рішення керівниц-

тва США про утворення ССО як окремого компонента збройних сил, адже на такі 

рішення впливало декілька важливих неоднаково спрямованих чинників. 

Структурно-функціональний опис (відстеження паралельного розвитку подій) 

дозволив виявити специфіку розбудови військ спеціального призначення 

основних країн НАТО, їх застосування у локальних війнах та збройних 

конфліктах.  

Здійснений здобувачем пошук, відбір та первинна класифікація за 

пізнавальними можливостями емпіричного матеріалу створили необхідну 

передумову для подальших науково-теоретичних узагальнень. Теоретико-

методологічну основу вивчення розвитку Сил спеціальних операцій сухопутних 

військ провідних країн світу склали загальнонаукові (теоретичні) методи 

дослідження.  

Йдеться, зокрема, про бінарний метод аналізу і синтезу. Аналіз як умовний 

поділ предмета на складові, виділення в ньому найсуттєвіших властивостей, 

ознак, структурних елементів та окремих зв’язків застосовувався автором на всіх 

етапах дослідження. У процесі опису фактів головна функція аналізу полягала у 

виділенні таких ознак подій, які могли бути прийняті як підґрунтя для належної 
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систематизації фактів, що характеризували би певну сторону виникнення та роз-

витку подій. Так як головну ознаку (критерій) для викладення відповідної періоди-

зації зародження, становлення, розвитку та трансформації ССО провідних країн 

світу було обрано саме сухопутні війська, які є найбільшим видом збройних сил.  

Це дало можливість довести на конкретно-історичному та актуальному 

емпіричному матеріалі зростаюче значення і роль сил спецоперацій як окремого 

функціонального компонента сучасних сухопутних військ. Аналіз і синтез сприяв 

дослідженню провідних елементів процесу побудови й застосування ССО 

(наприклад, командно-управлінської сфери, організаційно-штатної побудови, 

системи логістики, підготовки кадрів, стану озброєння та бойової техніки тощо), а 

згодом узагальнити отримані наукові результати у панорамну картину стану й 

особливостей застосування елітних військ. Завдяки синтезу були здійснені 

абстрактні операції щодо створення загальної картини функціонування ССО як 

цілісного військового інституту. 

Вагоме місце серед інших методів, застосованих у цьому дослідженні, 

посідає статистичний (кліометричний) метод. Кількісні показники (наприклад, 

динаміка змін складу та структури частин ССО, їх частка у численності збройних 

сил в цілому або угруповань на певних ТВД, терміни проведення спеціальних 

операцій тощо) стали підґрунтям розгляду кількісного виміру та якісних 

трансформацій у розвитку і бойовому застосуванні сил спецоперацій.  

Серед використаних у праці методів теоретичного дослідження значну роль 

відіграють індукція, дедукція й аналогія, які дали змогу провести всебічне 

дослідження та сформулювати деякі рекомендації щодо будівництва і підготовки 

Збройних Сил України в майбутньому. 

Метод аналогії, зокрема, дозволив зробити певні обґрунтовані припущення, а 

саме – визначення основних завдань, які покладалися на сили спецоперацій, 

особливостей організаційного та кількісного складу підрозділів ССО, вимог щодо 

відбору кандидатів та їх підготовки.  
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Застосовані в поєднанні методи абстрагування, типології та моделювання 

виявилися продуктивними для визначення найбільш загальних і властивих ССО 

ознак побудови та діяльності (виокремленням характерних властивостей стратегії 

та тактики застосування спецвійськ, розмежуванням властивих рис від 

другорядних і мінливих характеристик збройного протистояння тощо) для 

створення на цій основі наукових моделей існування сил спецоперацій в різних 

історичних та національних умовах. Ці науково-пізнавальні прийоми мають 

істотне значення для виокремлення повчального військово-історичного досвіду, 

накопичення аналітичного матеріалу для формулювання науково-практичних 

рекомендацій. 

Для розгляду найбільш складно структурованих аспектів дослідження 

автором застосовувався структурно-системний метод, який передбачає розгляд 

явищ в їхній цілісності та взаємозв’язку з іншими явищами, тобто в їхніх 

внутрішніх і зовнішніх зв’язках. Сам цей метод є універсальним способом 

пізнання складних об’єктів, який має виняткове значення у дослідженні складно 

структурованих військово-історичних явищ і полягає в розкритті цілісності 

об’єкта, виявленні в його структурі основних елементів, різноманітних типів 

відносин між ними (у т.ч. прямого та зворотного зв’язку), взаємозв’язку і 

залежності, їх поєднання в цілісну картину зі змістовно-органічною єдністю [380; 

428; 293; 397; 23].  

Визначалися елементи системи (суб’єкти й об’єкти збройної боротьби), у 

ролі зв’язків системи виступали взаємодія, взаємовідносини і взаємний вплив цих 

елементів як усередині підсистем-суб’єктів збройної боротьби, так і між 

протилежними підсистемами. Так, фізико-географічні умови, розвиток засобів 

збройної боротьби, особливості підготовки ССО та проведення спецоперацій 

розглядалися як зовнішні умови функціонування системи. На такій основі були 

визначені фактори, які впливали на зміст збройної боротьби, перебіг і результати 

бойових дій. 
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З одного боку, ми досліджували ССО як елемент складної системи (воєнна 

організація держави, збройні сили, багатовидове військове угруповання на ТВД, 

конкретна воєнна кампанія тощо), поєднаний з її іншими складовими стійкими 

функціональними зв’язками. З іншого боку, певні національні (історичні) моделі 

сил спецоперацій поставали у вигляді системи функціональних елементів 

(управлінських, бойових, навчальних, логістичних тощо). Також як система 

розглядалися угруповання ССО, складовими елементами яких були об’єднання, 

з’єднання, частини і підрозділи, органи управління, бойового й інших видів 

забезпечення бойових дій. Автор виявляв системоутворюючі чинники, які 

здійснювали вплив на виникнення і функціонування ССО як певної системи. 

Нарешті, згаданий метод дозволив виокремити та дослідити наявні у складі ССО 

функціональні підсистеми (управлінську, організаційно-штатну, бойову, 

розвідувальну, навчально-тренувальну, кадрову, логістичну тощо). 

Особлива роль у проведенні дослідження належала методам історичної 

науки, які покликані розкрити генезис, розвиток і сутність історичних подій. 

Сутність їх полягає в тому, щоб послідовно та детально відтворити хід утворення 

ССО провідних країн світу, зокрема їх сухопутного компонента, встановити 

вплив об’єктивних і суб’єктивних чинників на стан воєнного мистецтва у війнах 

зазначеного періоду тощо. 

Так, застосований у дослідженні історико-генетичний метод дозволив 

виявити передумови та причини творення ССО в провідних країнах світу; зокрема 

охарактеризувати особливості створення військ спеціального призначення США, 

їх застосування в локальних війнах та збройних конфліктах зазначеного у праці 

періоду; виявити історичні передумови та особливості новаторського процесу 

формування ССО як самостійного функціонального компонента американських 

збройних сил, в яких подібний феномен воєнної організації з’явився вперше і 

набув завершених форм. Крім того, метод виявився придатним для відтворення 

ретроспективи становлення та розвитку сил спеціальних операцій провідних 

країн світу як самостійного організаційно-функціонального компонента їхніх 
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збройних сил, розкриття ґенези понять «спеціальна операція» і «сили спеціальних 

операцій». 

Історико-порівняльний метод застосовано для проведення аналізу 

різнопланових історичних фактів з метою виявлення їх загальних рис. Так, 

завдяки застосуванню зазначеного методу нам вдалося виявити специфіку 

розбудови військ спеціального призначення основних країн – членів НАТО та 

особливості їх застосування. Цей метод надав нам змогу шляхом порівняння 

встановити схожі і відмінні моменти щодо концептуальних організаційно-

функціональних компонентів ССО збройних сил провідних країн світу та  

Збройних Сил України.  

Що стосується використання історико-типологічного методу, то він є 

продуктивним для визначення типових структур і функцій спеціальних військ 

(сил) різних історичних періодів та національної приналежності. 

Застосування історико-системного методу дозволило відобразити історич-

ний розвиток і сучасний зміст теоретичних поглядів на функції та концептуальні 

засади застосування ССО як особливого компонента воєнної організації держави. 

Цей метод також сприяв можливості охарактеризувати еволюцію форм 

міждержавних протистоянь (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) та 

спрогнозувати ймовірний алгоритм застосування ССО у конфліктах «гібридного 

типу», охарактеризувати трансформацію ССО в окремий компонент збройних сил 

як одну з магістральних тенденцій світового військового будівництва (1991 р. – 

початок ХХІ ст.). 

Діахронний метод дозволив визначити основу періодизацію проблеми, 

виокремити якісні зміни (етапи) розвитку спеціальних військ на шляху до 

створення ССО як автономного компонента збройних сил. 

Методи історико-джерелознавчого аналізу («критики джерел») виявилися 

важливими при оцінці походження джерела емпіричної інформації, її повноти і 

достовірності, впливу соціальної зацікавленості та інших суб’єктивних чинників 
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на походження відомостей, критичного зіставлення джерел певного походження з 

іншими. 

Метод контент-аналізу дозволив нам впорядкувати і сформувати основні 

напрями історіографії щодо минулого сухопутного компонента спеціальних 

військ (сил), виявити історичні факти процесу зародження, становлення військ 

спеціального призначення провідних країн світу, теоретично узагальнити 

вітчизняні та зарубіжні наукові праці з обраної проблеми з погляду сучасної 

концептуальної інтерпретації ролі ССО у загальному контексті історії війн та 

воєнного мистецтва. 

Що стосується окремих методів військової науки, то тут слушним є єдиний 

генетичний метод військово-історичного пізнання, що дозволяє розкрити 

походження військово-історичного явища, його «виростання» із низки векторів 

попереднього розвитку міжнародних відносин, еволюції воєнного мистецтва. 

Метод військової конфліктології відкриває простір для вивчення тих чин-

ників розвитку спеціальних військ, які у досліджений нами період обумовлюва-

лися особливостями локальних війн і конфліктів, протистоянь між державами та 

іррегулярними збройними формуваннями, певних міждержавних військових 

зіткнень саме тих типів, які мали місце в повоєнному світі. 

Військово-статистичний метод дав змогу дослідити в динаміці сили сторін 

(жива сила, бойова техніка і озброєння, обсяг постачання тощо), їх втрати, 

вивести інші кількісні та якісні показники, що характеризують перебіг воєнних 

дій за участю спеціальних військ. Метод є важливим і при формуванні наукових 

моделей збройного конфлікту. Відповідно, статистичний аналіз співвідношення 

сил, можливостей і втрат сторін є ключовим елементом для визначення бойової 

ефективності та рівня воєнного мистецтва учасників певного збройного конфлікту 

за участю ССО. 

Значний дослідницький ефект дало застосування методів інших соціогума-

нітарних наук. Так, порівняльно-правовий метод є продуктивним з погляду 
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вивчення формування (еволюції, удосконалення) законодавчої та нормативно-

розпорядчої бази творення ССО в різних країнах світу, а також для ретельного 

вивчення заходів у сфері нормотворчості і державного управління, пов’язаних із 

розбудовою ССО як компонента Збройних Сил України. Методи міжнародно-

правової юриспруденції та гуманітарного права («права війни») видаються 

вельми важливими для вивчення ступеня відповідності дій ССО та їх озброєних 

противників нормам міжнародного гуманітарного права [369; 151]. 

Гадаємо, що перспективним є застосування методів соціальної психології, 

військової психології та педагогічної науки з метою поглибленого дослідження 

соціально-психологічного типу військовослужбовця спеціальних військ, морально-

психологічних засад дій в особливих умовах (включаючи зарубіжні науково-

практичні доробки в цій царині), психологічного загартування та реабілітації 

вояків ССО, що має неабияке значення для удосконалення соціально-

психологічної, виховної роботи з військовослужбовцями цього компонента 

Збройних Сил України.  

Методи та прийоми політичної науки (політології) і теорії державного 

(військового) управління мають бути застосовані для вивчення стану державно-

політичної та суспільної організації держави в цілому, її оборонної доктрини та 

зовнішньополітичних спрямувань, які вирішальним чином визначають необ-

хідність творення ССО, їх стратегічну місію та місце в секторі оборони і безпеки 

держави, студіювання механізму управління спеціальними силами тощо. 

Проведене нами дослідження минулого Сил спеціальних операцій та процесу 

їх творення в Україні основане на правових, науково-практичних та морально-

етичних принципах: 

-  відповідності національному конституційно-правовому полю, нормативно 

визначеним завданням державної політики України у сфері оборони та безпеки; 

-  незалежності від кон’юнктурних політичних, інформаційних, корпоративних 

або нав’язаних ззовні впливів;  
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-  прагнення до наукової об’єктивності та максимального використання 

документальних першоджерел у дослідницькій діяльності; 

-  творчого врахування сучасних вітчизняних і зарубіжних профільних 

теоретико-методологічних доробків і полідисциплінарного підходу; 

-  граничного спрямування на можливість втілення наукових доробків у 

практику військового будівництва та удосконалення функціонування ЗС України. 

Методика проведення нашого дослідження включає такі послідовні 

пізнавальні операції: 

-  визначення наукової проблеми, робочої гіпотези, мети та евристичних 

завдань дослідження; 

-  відбір та джерелознавчий аналіз емпіричного матеріалу, його наукова 

систематизація, аналіз та узагальнення; 

-  визначення конкретних дослідницьких результатів, виявлення тенденцій і 

закономірностей розвитку військово-історичного явища творення та бойового 

застосування ССО; 

-  здійснення теоретичних узагальнень із застосуванням історичного, логічного, 

емпіричного і теоретичного методів дослідження; 

-  формулювання концептуальних положень і практичних рекомендацій з 

розв’язаної у монографії проблеми з метою подальшого розвитку наукового 

напряму та втілення їх у практику військово-оборонного будівництва в Україні. 

 

2.2. Термінологічно-понятійний апарат 

 

У Збройних Силах України для встановлення загальної воєнної термінології 

за напрямом спеціальних операцій розроблено військовий стандарт 03.021.001 з 

урахуванням світового досвіду створення і застосування ССО [82]. У зазначеному 

підрозділі викладено основні положення затвердженого у стандарті 

термінологічно-понятійного апарату. 
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Бойове застосування (Сил спеціальних операцій) – організоване застосування 

військових частин і підрозділів Сил спеціальних операцій дія виконання 

розвідувальних та спеціальних завдань. 

Партизанська боротьба – вид збройної боротьби на зайнятій (окупованій) 

противником території, під час якої використовуються різні (в основному збройні) 

форми боротьби, що не передбачають безпосереднього зіткнення з 

переважаючими силами противника, при сприянні місцевого населення та за його 

підтримки. 

Сили спеціальних операцій – військові формування у складі збройних сил, які 

призначені для проведення спеціальних операцій, ведення спеціальної розвідки, 

спеціальних бойових дій (спеціальних дій), у тому числі в мирний час і за межами 

власної держави. 

Спеціальна операція – операція, основу якої складають розвідувальні заходи 

та спеціальні бойові дії (спеціальні дії) частин і підрозділів Сил спеціальних 

операцій, які проводяться самостійно або у взаємодії з іншими видами (родами 

військ) збройних сил, іншими військовими формуваннями га органами 

спеціального призначення. 

Спеціальне завдання – запланований обсяг, зміст, орієнтовна послідовність, 

час та особливості основних заходів, які відрізняються від звичайних високим 

ступенем політичного та фізичного ризику, незалежністю від підтримки своїх сил, 

необхідністю використання прихованих способів дій. спеціальних способів 

ураження противника та спеціальних зразків озброєння і військової техніки. 

Спеціальні бойові дії – організовані дії частин і підрозділів сил спеціальних 

операцій та інших видів (родів військ) збройних сил при виконанні спеціальних та 

розвідувальних завдань. 

Спеціальні зразки озброєння і військової техніки – зразки озброєння і 

військової техніки, які мають специфічні функціональні можливості або тактико-

технічні характеристики, що непритаманні іншим аналогічним зразкам озброєння 

та призначені в основному для ведення розвідки, спеціальних бойових дій. 
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Спеціальні способи ураження (противника) – порядок і прийоми прихо-

ваного та раптового застосування спеціальних і звичайних зразків озброєння та 

військової техніки. включаючи і продукцію подвійного призначення. 

Терористична діяльність – діяльність, яка охоплює: планування, 

організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів: підбурювання до 

вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або 

організаціями, знищення матеріальних об'єктів у терористичних цілях: 

організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних 

організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, 

так само, як і участь у таких актах: вербування, озброєння, підготовку та 

використання терористів: пропаганду і поширення ідеології тероризму: 

фінансування га інше сприяння тероризму (Закон України «Про боротьбу з 

тероризмом» № 638-IV від 20.03.2003). 

Антитерористична операція – спеціальна операція, метою якої є 

попередження, запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з 

терористичною метою, звільнення заручників, знешкодження терористів. 

мінімізацію наслідків терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з 

терористичною метою. 

Диверсійно-розвідувальна операція – спеціальна операція, метою якої є 

зниження можливостей противника щодо ведення збройної боротьби та створення 

сприятливих умов для застосування своїх військ (сил) за рахунок проведення 

розвідувальних заходів, диверсій та інших видів спеціальних бойових дій на 

важливих об'єктах противника. 

Операція з надання військової допомоги – спеціальна операція, метою якої є 

надання консультативної допомоги га підготовка військових і іррегулярних 

озброєних формувань іноземних країн. 

Операція з організації руху опору – спеціальна операція, метою якої є 

створення, підготовка, забезпечення та безпосереднє керівництво діями руху 

опору на території, яка контролюється противником. 



 

64 

Пошуково-рятувальна операція – спеціальна операція, метою якої є пошук на 

території, що контролюється противником або кризового району своїх 

військовослужбовців і цивільних осіб, що зазнали лиха або потрапили у полон, 

надання їм допомоги, визволення, повернення, евакуацію. 

Протидиверсійна операція – спеціальна операція, метою якої є пошук і 

знищення (нейтралізація) диверсійно-розвідувальних сил противника на власній 

території або в зоні відповідальності своїх військ. 

Бойові плавці – легкі водолази, спеціально підготовлені та оснащені для 

ведення спеціальної розвідки, спеціальних бойових дій як під водою, так і на суші. 

Важливі об’єкти – особи, об'єкти інфраструктури держави та збройних сил. 

які суттєво впливають на бойовий потенціал збройних сил (угруповання військ, 

сил) та безпеку держави. 

Диверсант – особа, яка бере участь у підготовці і проведенні диверсій. 

Диверсійно-розвідувальна група – оперативний підрозділ Сил спеціальних 

операцій або органу розвідки, який визначено для ведення спеціальної розвідки та 

проведення диверсій на території противника. 

Заручник – фізична особа, яка захоплена і (або) утримується з метою 

спонукання державного органу), підприємства, установи чи організації або 

окремих осіб здійснити якусь дію або утриматися від здійснення якоїсь дії як 

умови звільнення особи, що захоплена і (або) утримується (Закон України «Про 

боротьбу з тероризмом»). 

Іррегулярне озброєне формування – організована на різних засадах, 

недержавна військова організація (формування), яка відрізняється від регулярних 

військ порядком комплектування, підготовки та застосування. 

Незаконне збройне формування – іррегулярне збройне формування, 

створення та діяльність якого суперечать існуючому національному та 

міжнародному законодавству. 

Оперативний підрозділ (сил спеціальних операцій) – спеціально підібраний, 

підготовлений та оснащений підрозділ (відділення, група тощо) зі складу сил 
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спеціальних операцій, який визначено для ведення спеціальної розвідки, 

спеціальних бойових дій в межах проведення окремої спеціальної операції. 

База – тимчасовий опорний пункт на якому зосереджуються основні сили і 

засоби, визначені для участі в операції. 

Партизанське формування – іррегулярне озброєне формування, яке веде 

партизанську боротьбу. 

Пункт управління сил спеціальних операцій – орган управління силами і 

засобами, що залучаються для проведення спеціальної операції в складі 

об'єднаного командного пункту. 

Рух опору – суспільно-політична організація, дії якої мають на меті протидію 

існуючій політичній (військовій) владі, у тому числі окупаційній, у формі 

цивільної непокори, ведення пропаганди, саботажу, диверсій, партизанської 

боротьби тощо. 

Терорист – особа, яка бере участь у терористичній діяльності (Закон України 

«Про боротьбу з тероризмом» № 638-IV від 20.03.2003). 

Агентурні методи розвідки – методи добування розвідувальної інформації 

таємними (нелегальними) агентами на території інших країн (території, кон-

трольованій противником) шляхом спостереження, підслуховування, використання 

інформаторів, копіювання, тимчасового вилучення або викрадення документів, 

зразків озброєння і військової техніки, захоплення важливих осіб та інше. 

Диверсія – приховані та ретельно підготовлені спеціальні бойові дії знищення 

(виведення з ладу, пошкодження) важливих об'єктів противника. 

Засідка – спосіб ведення спеціальних бойових дій, який полягає в завчасно 

підготовленому раптовому нападі на противника на шляхах його руху. 

Захоплення (важливих персон, документів, зразків озброєння і військової 

техніки) – спосіб ведення спеціальних бойових дій, який полягає у прихованому 

захопленні та переправленні на свою територію важливих осіб, документів, 

зразків озброєння і військової техніки противника. 
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Наліт – спосіб ведення спеціальних бойових дій, який полягає в раптовому 

короткотривалому нападі на об'єкт противника з наступним швидким відходом за 

визначеними маршрутами. 

Опитування місцевих жителів – спосіб добування розвідувальної інформації 

шляхом прихованого, цілеспрямованого опитування місцевих жителів у районі 

проведення операції (ведення розвідки). 

Пошук – спосіб ведення розвідки, який полягає у послідовному огляді 

місцевості (акваторії) з метою виявлення об'єкта розвідки (об'єкта пошуку) 

візуально або із застосуванням засобів розвідки. 

Рейд – спосіб ведення спеціальних бойових лій, який полягає в швидкому 

просуванні по території, яка контролюється противником, у поєднанні з прове-

денням спеціальних акцій на визначених об'єктах. 

Саботаж – форма прихованої протидії існуючій владі (противнику), яка 

полягає у навмисному зриві виконання завдань, за умови збереження видимості їх 

виконання. 

Спеціальна акція – поодинокі короткотривалі дії частин і підрозділів Сил 

спеціальних операцій для виконання часткових завдань в межах однієї операції 

або окремо. 

Спостереження – спосіб ведення розвідки, який полягає у добуванні 

розвідувальної інформації шляхом встановлення прихованого візуального 

розвідувального контакту з об'єктом розвідки безпосередньо або із застосуванням 

засобів розвідки. 

Отже, проведене нами історіографічне дослідження засвідчило, що існує 

нагальна потреба досягнення, на основі осмислення та введення у науковий обіг 

вагомого військово-історичного та новітнього матеріалу, нових теоретичних 

узагальнень стосовно еволюції військ спецпризначення, їх трансформації в ССО 

як окремий компонент збройних сил в інтересах науково-аналітичного забезпе-

чення творення оптимальної організаційно-функціональної моделі формування 
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Сил спецоперацій Збройних Сил України (основу яких становить саме сухо-

путний компонент), удосконалення їх бойової підготовки. Це актуалізує 

визначену для розкриття в дисертації наукову проблему. 

На думку автора, доведення на конкретно-історичному та актуальному 

емпіричному матеріалі зростаючого значення й ролі сил спецоперацій як 

окремого функціонального компонента сучасних Сухопутних військ є запорукою 

підготовки науково обґрунтованих рекомендацій щодо подальшого розвитку ССО 

Збройних Сил України. 

Вважаємо важливим обрання саме комплексного дослідження поставленої 

наукової проблеми на основі світового досвіду особливостей виникнення, ево-

люції та бойового застосування військ спецпризначення та їх трансформації у 

Сили спецпризначення як самостійний компонент збройних сил сучасних армій.  

Вивчення різних етапів і національних науково-дослідних напрямів дослі-

дження історії спеціальних військ (сил) дозволяє констатувати детермінацію 

особливостей вивчення проблеми на основі геополітичних та воєнно-політичних 

спрямувань держав (військових блоків), характеру державного й суспільного ладу, 

національних воєнних доктрин і прикладних завдань військового будівництва й 

безпосереднього застосування збройних сил, когнітивних традицій військово-

наукових шкіл, завдань ідеологічного та інформаційно-психологічного (іміджевого) 

забезпечення зовнішньої політики та воєнно-політичного курсу певних держав 

(військових блоків). Попри загадану специфіку створено велику за змістом і 

різнопланову за тематикою й теоретико-методологічним підґрунтям історіогра-

фію історії військ (сил) спеціального призначення – гносеологічну основу для 

подальших наукових пошуків і теоретичних узагальнень. 

У цілому проблематика військ (сил) спецоперацій знайшла висвітлення в 

таких основних групах наукових праць: 

- спеціалізовані публікації стосовно розбудови (устрою) сил спецоперацій та 

їх конкретних національних форм; 
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- праці з історії війн та військових конфліктів із висвітленням участі (ролі) в 

них добірних військ; 

- роботи із характеристики окремих видових компонентів ССО; 

- дослідження функціональних проблем устрою та застосування ССО 

(тактики, форм і методів дій, підготовки особового складу, оснащення тощо); 

- узагальнюючі праці з історії війн та військового мистецтва у ХХ – ХХІ ст.; 

- роботи з теорії сучасного військового мистецтва та конфліктності (у т.ч. – 

асиметричного, «гібридного» типу), військово-політичних та геополітичних 

проблем. 

Як нам видається, перед науковцями України (і передусім – її військовими 

формуваннями) постають такі перспективні дослідницькі завдання: 

- теоретичне узагальнення вітчизняних та зарубіжних наукових надбань із 

метою досягнення сучасного концептуального бачення ролі ССО у загальному 

контексті воєнної історії й військового мистецтва; 

- виявлення особливостей бойового застосування військ спеціального 

призначення зарубіжних країн та СРСР у локальних війнах (конфліктах) 1945 – 

2000-х років; 

- дослідження досвіду участі військ спеціального призначення у збройних 

конфліктах на пострадянському просторі; 

- визначення специфіки дій військ спеціального призначення у протиборстві з 

іррегулярними збройними формуваннями (повстансько-партизанськими, терорис-

тичними, транснаціональними злочинними угрупованнями тощо); 

- вивчення організації застосування Сил спеціальних операцій України та 

країн НАТО у небойових (миротворчих, гуманітарних) операціях 1991-го – 

початку 2000-х років; 

- дослідження ролі та особливостей бойового застосування угруповань ССО в 

війнах та збройних конфліктах межі ХХ й ХХІ століть, включаючи воєнні 

кампанії в Іраку та Афганістані; 
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- поглиблене вивчення історичних передумов та безпосереднього новатор-

ського процесу формування (з кінця 1980-х років) Сил спецоперацій як самостійного 

функціонального компонента збройних сил США, в яких подібний феномен 

військової організації з’явився вперше й набув завершених форм; 

- порівняльне дослідження організаційно-функціонального розвитку Сил 

спеціальних операцій країн НАТО, Ізраїлю, Російської Федерації й Китаю 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.; 

- теоретичне узагальнення тактики, форм і методів застосування ССО (прямі 

силові акції із застосуванням спеціального озброєння й тактики; спеціальна 

розвідка; рятувально-пошукові дії в тилу противника або на небезпечній тери-

торії; психологічні операції; надання миротворчо-стабілізаційної й гуманітарної 

допомоги тощо); 

- вивчення правового поля бойового застосування ССО в світлі норм 

міжнародного гуманітарного права («права війни»); 

- дослідження історичного шляху становлення й діяльності частин (підроз-

ділів) спецпризначення Збройних Сил України та пошуки організаційних форм 

творення вітчизняних ССО (1991 – 2018 роки); 

- визначення шляхів можливого застосування історичного досвіду для по-

дальшої розбудови й удосконалення професійного рівня ССО Збройних Сил 

України, передовсім їх сухопутного компоненту тощо. 

На нашу думку, важливо уникати кон’юнктурно-ідеологізованих підходів до 

визначення тематики подальших досліджень минулого військ спеціального приз-

начення та власне ССО, не обмежувати у дослідницькому процесі коло наукових 

джерел та емпіричного матеріалу. Від цього, зокрема, застерігає і досвід 

ідеократичного підходу радянського періоду, який призводив до штучної 

самоізоляції військово-історичної науки та гальмував адекватне вивчення 

світового досвіду, у тому числі – стосовно військ спецпризначення, які 

трактувалися як «знаряддя імперіалістичної політики», що ускладнювало 

вивчення повчальних військово-теоретичних та військово-прикладних аспектів 

розбудови «елітних військ». 
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Безперечно, еволюція історіографії спеціальних військ і сил спецпризначення 

призвела до необхідності переходу до свого нового якісного етапу, головним 

завданням якого, як нам видається, постає творення синтетичних праць із виходом 

на серйозні військово-теоретичні узагальнення. По суті, йдеться про наукову 

відповідь на питання щодо сукупності історичних коренів появи цього нового 

елементу військової сили, його іманентних (сутнісних) рис і перспективної ролі у 

нових типах конфліктності та розвитку воєнної організації у планетарному 

масштабі. 

Враховуючи вагомий емпіричний матеріал з історії та сьогодення сил 

спецоперацій, наявність різноманітних теоретико-методологічних підходів до 

вивчення ССО, автор вбачає власне дослідницьке завдання (у межах 

дисертаційного дослідження) у досягненні теоретичних узагальнень, які б у 

сукупності дозволили дослідити на основі ретроспективного аналізу важливу 

наукову проблему щодо сутності сил спеціальних операцій як явища (феномену) 

сучасної воєнної організації та військового мистецтва. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕВОЛЮЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ  

ЩОДО ЗМІСТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ,  

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ССО 

 

 

Кінець XX – початок XXI ст. характеризується переходом від 

повномасштабних до локальних війн, кількість яких постійно зростає. Як зазна-

чається в науковій доповіді Інституту дослідження міжнародних конфліктів 

(Хайдельберг, ФРН), тільки в 2013 р. відбулося 414 конфліктів, 45 з яких 

отримали оцінку «конфлікт з високим ступенем застосування насильства», а 20 з 

них експерти кваліфікували як війни [564]. 

Оскільки застосування лише традиційних збройних сил (які призначалися 

для масштабних бойових дій міждержавного або міжблокового характеру) більше 

не здатне протидіяти новим викликам, провідні держави світу прагнуть роз-

ширити свій військовий потенціал гнучкими засобами швидкого реагування, що 

гарантують більшу свободу дій і надають нові оперативні спроможності як 

доповнення до «звичайних» операцій. Відтак, у військовому будівництві та 

бойовому застосуванні збройної сили на межі століть особливе місце посів новий 

якісний компонент армій та воєнної організації держави в цілому – Сили 

спеціальних операцій (ССО), які набули тенденцію до перетворення в само-

стійний компонент збройних сил, а по суті – специфічний елемент геополітичних 

спрямувань тих країн, які дозволяють їх собі мати. 

Сучасні тенденції розвитку формувань спеціального призначення обумовлені 

переосмисленням їх ролі й місця у забезпеченні безпеки та реалізації воєнно-

політичної стратегії розвинутих держав.  
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3.1. Ґенеза військово-теоретичних поглядів у країнах НАТО на 

особливості, зміст і способи ведення спеціальних операцій 

 

Лідерами за рівнем розвитку теорії та практики проведення спеціальних 

операцій серед країн–членів НАТО вважаються США та Велика Британія. Їхні 

концепції використання ССО, що зародились ще в роки Другої світової війни і 

пройшли довгу еволюцію післявоєнного періоду, лягли в основу союзної 

концепції НАТО.   

В офіційному виданні Альянсу [526] (стандарт НАТО AJP-3.5) дається 

відповідне визначення спеціальних операцій: Спеціальна операція військ (сил) у 

військовій справі – це воєнні дії, що проводяться спеціально створеними, 

організованими, підготовленими, оснащеними й забезпеченими ССО, що ком-

плектуються ретельно підібраним особовим складом, з використанням спеціаль-

ної (нестандартної) тактики і технічних засобів, які не притаманні військовим 

формуванням регулярних збройних сил.  

Спеціальні операції проводяться в усьому діапазоні збройного конфлікту або 

у мирний час самостійно, у координації або спільно з діями звичайних сил, для 

досягнення політичних, воєнних, інформаційних та економічних цілей [329; 

344; 564]. 

Вважається, що СО, яка починається у мирний час, може мати у подальшому 

такі цілі та завдання: 

підрив економічного потенціалу (структури) країни (району, галузі); 

завчасне створення оперативно-технічних умов (бази) на території 

противника для наступних дій; 

зрив найбільш важливих науково-технічних досліджень потенційного 

противника, конструкторських робіт і випробувань озброєння і військової техніки 

(ОВТ); 
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деструктуризацію та захоплення (насамперед легальними способами) 

банківської системи, інформаційної структури та органів управління держави-

суперниці; 

ведення всіх видів розвідки; 

створення сприятливого для себе морально-психологічного стану населення 

та деморалізацію особового складу ЗС.  

Останнім часом концепція спеціальних операцій в США зазнала певних змін, 

значне зростання кількості збройних конфліктів низької інтенсивності привело до 

певного зміщення акцентів у системі поглядів командування НАТО на бойове 

застосування ССО. За сучасними поглядами, термін «спеціальні операції» має 

наступне змістове наповнення: «комплекс заходів з бойового застосування Сил 

спеціальних операцій, що передбачає розгортання оперативних загонів у районах 

бойового призначення, а також органів забезпечення та управління до або в ході 

ведення збройної боротьби» [447; 107, c. 30–32; 344; 329; 512]. 

Якщо проаналізувати визначення згідно зі стандартом НАТО [524, с. 51-52], 

в основу якого покладена американська концепція спеціальних операцій, стане 

зрозуміло, що воно подібне на попереднє академічне визначення: спеціальна 

операція військ (сил) – це військові дії, що проводяться спеціально призначеними, 

організованими, підготовленими та оснащеними військовими підрозділами, 

укомплектованими спеціально відібраним особовим складом, які використовують 

нестандартні методи, прийоми та способи ведення бойових дій. Такі дії можуть 

проводитися як в рамках повномасштабних військових операцій, так і самостійно 

або у взаємодії зі звичайними силами з метою досягнення бажаного кінцевого 

результату. Спеціальні операції забезпечують виконання завдань на стратегічному 

або оперативному рівні, а також застосовуються там, де існує значний політич-

ний ризик. 

Командування НАТО вважає, що проведенням спеціальних операцій, тобто 

комплексним використанням розвідувальних, розвідувально-диверсійних і 
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диверсійно-штурмових формувань на ТВД, в окремих країнах і регіонах можна 

завдати значної шкоди потенційному і чинному противнику, в короткі терміни 

забезпечити підрив його політичного, економічного, військового і морального 

потенціалу [576]. 

Такий підхід до визначення спеціальних операцій не зазнав серйозних змін як 

у другій половині ХХ ст., так і на початку ХХІ ст. Єдиним помітним уточненням є 

більш широкий підхід до формулювання цілей спеціальних операцій: раніше 

йшлося не про «досягнення інформаційних цілей», а про «досягнення психоло-

гічних цілей» (поряд з іншими вищезгаданими) [363]. 

Варто погодитись з думкою ряду дослідників (передусім західних), що за 

масштабами і цілями спеціальні операції можна поділити на два види: 

перший – стратегічні, що проводяться в інтересах досягнення воєнно-

стратегічних цілей держави як в мирний, так і у воєнний час, а також в інтересах 

стратегічних операцій збройних сил на театрі воєнних дій (ТВД) у воєнний час; 

другий – оперативно-тактичні, що проводяться в інтересах оперативного 

рівня керівництва військами (силами) з метою забезпечення операцій об'єднань і 

з'єднань угруповання на ТВД або окремому стратегічному (операційному) 

напрямку [544; 520]. 

Під спеціальними операціями в класичному розумінні цього терміна (як це 

визначено у Зводі законів США) маються на увазі наступні види дій [113, c. 78-84; 

158, c. 21–25; 329; 344; 474, c. 104; 542, c. 5]: 

1. Забезпечувальні дії. З цих дій починається проведення спеціальної 

операції, що включає: ведення розвідки в інтересах Сил спеціальних операцій; 

розвідувальне забезпечення спеціальних операцій (розгортаються органи 

розвідки і бойового управління, підпільні мережі); підготовку і формування 

загонів опору (повстанських, партизанських), створення складських запасів і 

обладнання схованок; добування документальної інформації (фото-, теле- та 

інших матеріалів); інфільтрацію (проникнення на територію противника або 
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його об'єкт; здійснюється з застосуванням повітряних, наземних або водних 

засобів та вимагає використання найскладнішої техніки); ексфільтрація (вихід з 

території противника, найчастіше з використанням вертольотів); бойове 

(авіаційна підтримка бойових дій ССО) і тилове забезпечення (створюються 

запаси зброї та засобів матеріально-технічного забезпечення воєнного часу, 

передбачається постачання по повітрю), в тому числі медичне (евакуація 

поранених і хворих здійснюється у будь-якій обстановці, розгортаються 

госпіталі для партизанів і повстанців); психологічний вплив (пропаганда, в тому 

числі військова, прихований і прямий терор, допит полонених з метою форму-

вання певного стереотипу мислення і поведінки); заходи адміністративного 

впливу, що включають військову допомогу, в тому числі поставки зброї, і всі 

заходи невійськового характеру: організацію системи охорони здоров'я, освіти і 

сфери культури, санітарне забезпечення, допомогу в сфері народного 

господарства, транспорту, місцевого самоврядування, контролю населення і 

ресурсів. 

2. Розвідувальні дії. Здійснюються з метою добування та перевірки певної 

розвідувальної інформації про військовий, економічний, ядерний та інший по-

тенціал країн ймовірного противника, а також про його збройні сили. Значну 

більшість цього виду діяльності проводять у мирний час і в особливий період із 

залученням агентурного апарату та технічних засобів розвідки.  

Розвідувальну діяльність здійснюють шляхом спостереження, підслухову-

вання, перехоплення переговорів противника, виявлення певних об'єктів на його 

території. 

3. Диверсійні дії. Мають на меті завдання противникові значних збитків, 

знищуючи або виводячи з ладу особливо важливі об'єкти і комунікації держави, 

розповсюджуючи епідемії та епізоотії тощо. Переважно здійснюють в особливий 

та у воєнний час шляхом проведення засідок, нальотів, рейдів і власне диверсій – 

підривання, підпалювання, руйнування, ушкодження об'єктів, зараження місце-

вості, джерел водопостачання та продовольчого забезпечення військ і населення. 
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4. Розвідувально-диверсійні дії. Їх мета – добування відомостей про про-

тивника, диверсії, визначення координат цілей, наведення авіації та коректування 

вогню артилерії і ракетних військ, знищення рухомих і стаціонарних об'єктів 

ядерної зброї противника, ведення радіотехнічної розвідки і РЕБ та інші завдання. 

Значну більшість цих дій проводять у мирний час.  

Основними способами розвідувально-диверсійних дій в тилу противника 

вважається: спостереження, підслуховування (в тому числі з використанням 

технічних засобів), пошук, засідки і нальоти, рейди, турбуючі і штурмові дії, 

терор, диверсії, саботаж, точне визначення координат і цілевказівки, шантаж, 

«снайперський відстріл», розвідка боєм, ведення радіо- і радіотехнічної розвідки, 

РЕБ тощо. 

5. Підривні дії з використанням спеціальної тактики. Характер підривних 

дій полягає в організації та проведенні саботажу (насильницькі акції з вико-

ристанням зброї, в тому числі спеціальної, з метою зниження оборонних 

можливостей держави, знищення людських, матеріальних і природних ресурсів); 

диверсій (підрив внутрішньої політики держави, влади, економіки, моралі, 

соціальної психології та збройних сил; дії з деблокування і виведення військ з 

оточення; бойові дії силами іррегулярних військ. Проводяться у мирний час, в 

особливий та у воєнний час на території противника або в так званих перспек-

тивних районах території противника чи на території, яку він контролює. 

Підривні дії ґрунтуються на використанні партизанської тактики, полягають в 

організації повстанського та партизанського руху, звільненні військовополонених 

і ув'язнених, диверсіях і саботажі. Підривні дії поділяються на відкриті, приховані 

і таємні, здійснюються силами опору та агентури під керівництвом формувань 

спеціального призначення ССО. Саботаж і диверсії проводяться широко-

масштабно і мають на меті завдання максимального збитку ймовірному против-

никові і підрив його військової могутності. Вони передбачають ідеологічні акції 

та практичні підривні дії, спрямовані на повалення існуючого уряду (режиму) і 

знищення найважливіших елементів національної інфраструктури. 
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6. Спеціальні дії. Включають виконання комплексу розвідувальних і дивер-

сійних (на стратегічних об'єктах) завдань: захоплення (евакуацію) зразків 

озброєння, військової техніки та документів; застосування спеціальної зброї 

(малогабаритні ядерні, хімічні та біологічні боєприпаси, отруйні речовини і 

наркотики); захоплення (репатріацію) заручників, в тому числі видатних політичних, 

державних і військових діячів; звільнення військовополонених і політв'язнів; 

ведення антитерористичної боротьби. Значну більшість цих операцій проводять 

саме у мирний час. 

7. Спеціальні дії в інтересах родів військ і служб. Передбачають надання 

загальної та безпосередньої підтримки іншим родам військ і службам (найчастіше 

повітряним та військово-морським силам) у виконанні покладених на них завдань 

(наприклад, дій щодо радіонавігаційного забезпечення, наведення літаків і 

гелікоптерів, позначення та підсвічування цілей, коректування вогню). 

8. Психологічні дії. Комплекс заходів щодо зміни у необхідному напряму 

поведінки та емоційного стану військовослужбовців і цивільного населення 

противника (країни або району призначення) з певних військово-політичних та 

інших питань, а також з протидії пропаганді протиборчої сторони серед своїх 

військ і населення. 

Мета дій полягає у деморалізації та дезорієнтації особового складу війсь-

кових і напіввійськових формувань противника, схиленні його до припинення 

опору, дезертирства, здачі у полон, підтриманні опозиційної політичної діяль-

ності; формуванні серед місцевого населення позитивного ставлення до прибулих 

військовослужбовців. 

Форми та методи проведення психологічних дій: 

- розповсюдження друкованої, аудіо- та відеопродукції, радіо та телевізійної 

інформації; 

- особисте спілкування фахівців груп психологічних операцій з військово-

полоненими та цивільним населенням, зокрема в тилу противника; 
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- психологічний тиск із застосуванням насильницьких засобів і методів, 

спрямованих на залякування противника. 

Цей вид дій спеціальної операції починається у мирний і продовжується у 

воєнний час. 

9. Спеціальні дії з формування підтримки та бойового застосування ірре-

гулярних сил. Передбачають організацію збройної боротьби іррегулярних форму-

вань з числа іноземних громадян на території противника проти власного уряду та 

збройних сил в інтересах наступаючих угруповань військ з метою завдання 

збитків військам та об'єктам противника в його оперативному та стратегічному тилу. 

Сутність дій полягає у пошуку осіб, груп, організацій, які вороже ставляться 

до чинного політичного режиму, створенні з них повстанських груп і загонів, 

наданні їм допомоги у комплектуванні, навчанні, оснащенні зброєю та технікою, 

у бойовому та спеціальному вишколі, у керівництві їхньою збройною боротьбою з 

метою виконання завдань, покладених на ССО. 

Для цих операцій характерне ширше використання агентурних і контр-

розвідувальних методів роботи, взаємодія зі створюваними повстанцями 

органами влади та цивільної адміністрації. 

10. Специфічні дії здійснюються для убезпечення миротворчих операцій, а 

також надання гуманітарної допомоги іноземним державам, ліквідації наслідків 

стихійного лиха, відтворення цивільної адміністрації, проведення карантинних 

заходів у зонах збройних конфліктів та в інших небезпечних місцях. 

11. Спеціальні дії щодо забезпечення внутрішньої безпеки держави здійсню-

ються з метою збереження або відновлення на території держави конституційного 

ладу. Суть дій полягає у відверненні антидержавної, підривної, терористичної та 

іншої діяльності незаконних збройних формувань, спрямованої на зміну полі-

тичного або державного ладу насильницькими методами. Операції здійснюють 

шляхом пошуку, блокування, захоплення, роззброєння або ліквідації вказаних 

формувань, баз, підготовчих таборів, складів зброї. 
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12. Дії із забезпечення внутрішньої безпеки іноземних держав. Як правило, 

передбачаються угодами країн про надання військової допомоги і включають: 

- розвідувально-диверсійні дії; 

- підготовку збройних сил держав, що розвиваються; 

- контрпартизанську боротьбу. 

Дії із забезпечення внутрішньої безпеки іноземних держав, у тому числі 

бойове застосування загонів ССО, зазвичай здійснюються в повному обсязі 

спеціально створеними з цією метою змішаними формуваннями Сил спеціальних 

операцій чисельністю 1000–1500 осіб, а в обмеженому масштабі – мобільними 

загонами (кілька десятків військових радників і фахівців). 

13. Спеціальні дії щодо захисту власності й прав держави та її громадян за 

кордоном. Сутність цього виду операції полягає в узгодженому з урядом іно-

земної держави або самостійному введенні ССО на її територію, де перебувають 

об'єкти та громадяни країни, що проводить спецоперацію.  

14. Пошуково-рятувальні дії. Спрямовані на розшук і повернення 

військовослужбовців, що були захоплені в полон, пропали безвісти або потрапили 

у складне становище під час виконання певних завдань на території, в 

повітряному просторі чи акваторії противника, а також осіб, що пропали безвісти 

на території іноземної держави внаслідок катастроф, аварій транспортних засобів 

або з інших причин.  

15. Допоміжні операції. Приховане переміщення та евакуація підрозділів 

ССО із зон проведення операцій після виконання ними поставлених завдань. До 

їхнього проведення залучають збройні сили та ССО. Проводяться в особливий 

період та у воєнний час. 

16. Антитерористичні (контртерористичні) дії. Передбачають заходи щодо 

виявлення передумов терористичної діяльності, недопущення, локалізації та 

ліквідації терористичних актів, звільнення захоплених заручників, пошуку і 

знищення терористичних груп, ліквідації їхніх баз, підготовчих таборів тощо. 

Значну більшість цих операцій проводять у мирний час. 
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17. Гуманітарні дії. Сутність їх полягає у наданні допомоги іноземній 

державі силами і засобами міністерства оборони, щоб подолати наслідки над-

звичайних ситуацій техногенного та природно-біотичного характеру чи бойових 

дій, що мали місце на території країни.  

Слід зазначити, що всі перераховані вище дії спеціальних операцій мають 

розвідувальну функцію, крім основної, і застосовуються в поєднанні одна з одною 

для досягнення максимального ефекту застосування Сил спеціальних операцій. 

До того ж параграф 167 том 10 Зводу законів США, який регламентує діяльність 

Сил спеціальних операцій, свідчить про те, що рішенням Президента США або 

міністра оборони до спеціальних операцій можуть бути віднесені й інші необхідні 

дії, що проводяться Силами спеціальних операцій. 

У воєнний час спеціальні операції, як правило, стануть складовими загально-

військових операцій різного масштабу і будуть проводитись спеціально створе-

ними угрупованнями військ (сил). 

За поглядами американського командування, приховані спеціальні дії мають 

розпочинатись завчасно, до формального (офіційно оголошеного) початку воєнної 

операції. Наприклад, введення підрозділів ССО США на територію Афганістану 

було розпочато вже через 7 діб після терактів у Нью-Йорку та Вашингтоні. 

Розосередження десятків добре оснащених розвідувально-диверсійних груп 

спеціального призначення по всій території країни та впровадження їх у бойові 

порядки сил опозиції забезпечувало командуванню ЗС США можливість 

контролювати обстановку в районі бойових дій, готувати висадку (введення) 

основних сил, корегувати удари авіації, а також здійснювати безперебійне 

забезпечення. 

Слід зауважити, що дефініції СО (СД) зазвичай визначалися в контексті 

звичайних війн чи операцій з високою інтенсивністю бойових (воєнних) дій і 

пропонувалися спеціалістами на підставі аналізу міждержавних конфліктів 

століття. Наприклад, відомий нині американський політолог, економіст, спеціаліст 

з міжнародних відносин та воєнної стратегії Едвард Люттвак характеризує СО як 
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«самостійні військові операції, які проводять автономні сили на території про-

тивника» [543]. Аналогічно, СО сухопутних військ він розглядає як «неочікувані 

раптові удари та атаки військ спецпризначення, які звичайно проводяться за 

межами зони поточної операції і мають несподіваний і раптовий ефект на 

противника – переважно на вищому рівні командування». 

Інші країни Заходу також мають відповідні керівні документи та науковий 

доробок щодо теорії СО, але практикували їх проведення на меншому кількісному 

та якісному рівні і за активної співучасті Великої Британії та США.  

У свою чергу, сучасна воєнна доктрина Австралії описує «спеціальні операції 

як високоспеціалізовані операції, які проводяться на тактичному рівні з 

використанням неординарних військових засобів для досягнення оперативних і 

стратегічних результатів». Важливо зазначити позицію уряду Австралії, який 

визнає, що характер операцій формується особливими обставинами, такими як 

військові або політичні фактори, і з цієї причини це має вирішуватись на 

національному рівні. 

Франція, зокрема, також має певні досягнення наукових шкіл щодо ролі і 

місця спеціальних операцій. Так, французькі фахівці під спеціальними операціями 

(«Operation Speciale») розглядають «сукупність дій обмеженого контингенту сил, 

що розгортаються приховано на термін від декількох годин до декількох тижнів, 

який доставляється (дислокується) з метою досягнення рішучого результату в 

умовах ворожої обстановки». 

У праці «Франція та спеціальні операції» [493] («la France et les opѐrations 

spѐciales») французьких дослідників Еріка Денеца та Ніколя Варні (Eric Dѐnѐcѐ і 

Nicolas Warney), які спеціалізуються на розвідці, тероризмі, спеціальних 

операціях (співпрацюють з Інститутом порівняльної стратегії, французькою 

комісією з військової історії, Інститутом історії сучасних конфліктів) зазначають, 

що завдання СО слід чітко відрізняти від завдань таємних операцій, які є суто 

привілеєм спецслужб.  
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Таємні операції, за поглядами французьких науковців, характеризуються 

зокрема тим, що вони не залишають слідів (якщо це не робиться навмисно), вони 

часто є незаконними, проводяться в короткий термін та мінімальною кількістю 

учасників. 

Генерал-лейтенант Андре Рансон, що раніше був командувачем силами 

спеціальних операцій (1998 – 2001 рр.), а з травня 2001 р. до червня 2005 р. 

директором управління військової розвідки міністерства оборони Франції,  

стосовно розвитку французької концепції спеціальних операцій [536] стверджує, 

що СО – це «військові операції, що проводяться командуванням спеціальних 

операцій і підрозділами збройних сил, які виділені, організовані, відповідно 

підготовлені та екіпіровані як підрозділи ССО, призначені для досягнення 

військових цілей або забезпечення стратегічних військових інтересів, що 

потребують безпосереднього  і постійного військово-політичного контролю». 

У «Стратегічному огляді» 2017 року підкреслюється, що оборонна стратегія 

Франції, буде як і раніше, опиратися на збалансовану структуру збройних сил, що 

включає стратегічні ядерні сили (СЯС) і сили загального призначення – з'єднання 

і частини сухопутних військ, військово-повітряних і військово-морських сил, що 

не входять до складу СЯС, а також створену в 2017 році «четверту армію» – 

командування кібероборони (Comcyber). Особливу увагу буде приділено силам 

спеціальних операцій командування кібероборони. Передбачається збільшення їх 

чисельності, підвищення рівня технічної оснащеності, посилення координації 

діяльності зі службами розвідки. Розвиток кібервійськ буде спрямовано на 

підвищення їх можливостей для ведення оборонних і наступальних дій у 

кіберпросторі в інтересах підготовки і ведення військових операцій [411, c. 16–22]. 

Французька концепція спеціальних операцій характеризує їх так:  

- операції, що потребують спеціальних умінь і навичок, якими не володіють 

підрозділи звичайних сил;  

- операції, які іноді є більш традиційними, але які, тим не менше, виправ-

довують належність до СО через їх надзвичайну важливість.  
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Характер операції як спеціальної, в кінцевому підсумку, визначає характер 

або рівень мети, якої необхідно досягти, або значення наслідків успіху чи провалу 

цих операцій, які можуть охоплювати широкий діапазон завдань: розвідка в 

районах, де немає розгорнутих звичайних сил, акції, що послаблюють против-

ника, такі, як саботаж, пропаганда або підтримка партизанського руху, евакуація 

місцевих жителів, що опинились під загрозою, або підготовка плацдарму в зоні 

конфлікту для більш широкого втручання (відома під терміном «відкриття 

дверей»), а також завдання скоріше політичного, ніж військового характеру, такі 

як комплектування місцевих військовиків на прохання союзної країни, переговори 

та контакти з різними протиборчими угрупованнями чи інші завдання, орієнтовані 

на обробку та розповсюдження інформації в рамках здійснення політики впливу.  

Доповнюючи звичайні операції, які залишаються необхідними, і 

застосовуючи ССО, які можуть бути введені негайно для виконання термінових 

завдань, часто небезпечних, СО є інструментом свободи дій в руках начальника 

Генерального штабу ЗС і головнокомандувача ЗС, яким є президент Французької 

Республіки. Вони надають певні можливості для активних дій тоді, коли воєнно-

політичні обставини не сприяють масовому застосуванню збройних сил, або 

відкритому втручанню.  

Моріс Тьюгвелл, засновник Інституту досліджень тероризму, революції та 

пропаганди Макензі (м. Торонто, Канада), і Девід А. Чартерс, професор військової 

історії і старший науковий співробітник Центру вивчення війни та суспільства 

Грегга в Університеті Нью-Брансуїка (Канада), вважають, що такі визначення 

некомпетентні через недостатнє обґрунтування того, що сучасні спеціальні 

операції у багатьох випадках виконуються поза межами оголошеної, «конвен-

ційної» війни із застосуванням звичайної зброї. Це пов’язано і з тим, що нині все 

більш розмитим стає термін «противник» або «ворожа територія», і фактично 

«війна» не завжди означає «насильство» [611, c. 34]. 

Ці дослідники у своїх міркуваннях йдуть далі і пропонують схоже 

визначення СО, яке хоч і було сформульоване в 1984 р., все ще є актуальним: 
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«дрібномасштабні, секретні, або відкриті операції, неординарні і часто дуже 

ризиковані, які проводяться для досягнення важливих політичних або військових 

цілей на підтримку військово-політичної стратегії». Вони дотримуються того 

погляду, що спеціальні операції проводяться з обмеженим застосуванням засобів 

збройної боротьби, і в них використовуються військові і невійськові засоби, 

включаючи збір розвідувальної інформації, і які контролюються на високому 

рівні державного управління. 

Крім того, важливо відрізняти спеціальні операції від військового 

співробітництва, операцій, спрямованих на цивільне населення як частини 

зовнішнього втручання, психологічної війни та маніпулювання засобами масової 

інформації. Спеціальні операції також виключають операції судової поліції та 

захист органів влади [495, c. 132–150]. 

Таким чином, спеціальні операції займають проміжне місце між таємними 

секретними діями та обмеженим застосуванням звичайних військ. Спеціальні 

операції (СО) мають низку особливостей та відмінностей від звичайних війсь-

кових. До найважливіших слід віднести такі: спеціальні операції мають активний 

характер, що відрізняється високим фізичним та політичним ризиком, спрямо-

ваністю на особливо важливі та уразливі об'єкти противника; вони мають 

військово-політичний характер і контролюються на національному рівні; 

проводяться на суші, в морі, в повітрі; мають прихований та таємний характер; 

проводяться у випадках, коли використовувати звичайні збройні сили небажано 

чи неможливо з військових чи політичних міркувань; їх проводить спеціально 

відібраний, підготовлений та оснащений особовий склад, сформований у невеликі 

підрозділи для розв'язання специфічних завдань у складних умовах. При цьому 

особовий склад відмінно володіє мовою та знанням культури країни, де перед-

бачається проводити спеціальні операції; для досягнення успіху при проведенні 

СО особливу роль відіграють нетрадиційні підходи та методи, які забезпечують 

ефект раптовості за рахунок швидкості, таємності та рішучості дій, введення 

противника в оману. Специфікою СО є, також, проведення їх формуваннями, які 
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сполучають риси військ спецпризначення, певні методи секретних служб, тактики 

іррегулярних формувань та особливу підготовку й оснащення. Все це дає 

можливість досягти запланованих результатів із більшою ефективністю порівняно 

з традиційними способами ведення збройної боротьби; проводяться на значних 

відстанях від власних баз, що, в свою чергу, потребує забезпечення 

найсучаснішими засобами зв’язку, спеціальним озброєнням і оснащенням та 

засобами доставлення диверсійно-розвідувальних груп у район проведення 

операції та евакуації з нього; потребують тривалої та кропіткої роботи з 

організації, підготування та навчання місцевих повстансько-партизанських сил в 

інтересах країни, що проводить операцію; при проведенні певних операцій 

особовий склад ДРГ може вести також агентурну та контррозвідувальну роботу 

на території противника; для їхнього проведення часто необхідні нетрадиційні 

види зброї та оснащення, що не підпадає під національні стандарти; успіх 

операцій залежить від повних і змістовних розвідувальних даних та ретельного 

підготування ходу операції. Перед реалізацією окремих її видів проводять 

тренування груп на спеціально створених об'єктах (точних копіях об'єктів 

спрямувань). 

 

3.2. Розвиток теоретичних поглядів на концептуальні засади 

застосування Сил спеціальних операцій як особливого компонента сектору 

безпеки і оборони держави 

 

У другій половині ХХ ст. США, СРСР, Велика Британія, Франція, 

Німеччина, Італія, Австралія, Ізраїль та ін. почали створювати військові 

формування спеціального призначення, які були включені до складу видів 

збройних сил. Основними їх завданнями було досягнення оперативних і 

стратегічних цілей шляхом проведення певних військових дій у межах 

відповідних спеціальних операцій [537]. Сьогодні ці формування стали основою 

ССО як окремого компонента сучасних збройних сил із власною структурою та 
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системою підпорядкування (управління), а їх діяльність спирається на окремі 

доктринальні документи (США, Велика Британія, Росія, Франція, Ізраїль) 

[158, c. 10]. 

На думку багатьох експертів і аналітиків, указані країни зробили найбільший 

внесок у концепцію творення та використання ССО. На прикладі новітньої історії 

збройних сил цих країн можна дослідити, яких трансформацій зазнали їхні ССО і 

спрогнозувати, в якому напрямі відбуватимуться зміни й надалі.  

Отже, в країнах Заходу СО чи спеціальні дії (СД) зазвичай визначалися в 

контексті звичайних війн чи операцій з високою інтенсивністю бойових (воєнних) 

дій. Що ж стосується ССО, то вони є стратегічним компонентом ЗС НАТО і 

призначені для досягнення специфічних цілей стратегічного та оперативного 

рівня. Формування ССО підпорядковуються Спільному командуванню ССО, яке 

існує поряд із компонентними командуваннями СВ, ВПС та ВМС [599].  

Згідно з розробленою в ЗС США новою концепцією ССО застосування цих 

сил повинне забезпечувати стратегічну раптовість у вирішенні нагальних 

геополітичних завдань, що витікають із поточного моменту розвитку політичної 

ситуації в окремому регіоні чи загалом у світі.  

З точки зору теорії воєнного мистецтва найважливішим аспектом ССО є їх 

оперативне використання. У публікаціях з цієї теми директор Центру 

стратегічних досліджень, британо-американський аналітик і професор 

міжнародних відносин та стратегічних досліджень Університету Рединга (Велика 

Британія) Колін Грей виділяє сім аспектів оперативного використання 

спеціальних сил, які включають: інноваційні дії, підвищення морального духу, 

демонстрацію військової спроможності, забезпечення моральної підтримки і 

розумове приниження противника, можливість контролю ескалації і формування 

майбутнього. Наявність ССО і їх дієздатність означає, що країна може 

використовувати військову силу «гнучким, обмеженим і точним способом» 

[508, c. 286–289; 509, c. 163]. 
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Беручи до уваги зростаючу складність сучасних умов безпеки, помічник 

міністра оборони США зі спеціальних операцій і конфліктів низької інтенсивності  

Марк Мітчел зазначав й інші важливі в контексті оперативного використання сил 

спецпризначення аспекти, зокрема «здатність адаптуватися до завдань» [554]. Прик-

ладами цього він називає операції в Афганістані (2001 р.) та Іраку (2003 р.) [598]. 

Як вважають ці фахівці, спеціальні сили повинні бути чітко відмежовані від 

бойових підрозділів секретних служб, однак у певних операціях їх застосування 

допустиме у взаємодії з останніми або на їх користь. Використання ССО в 

операціях у відповідь за кордоном дає можливість не залучати спецслужби 

безпосередньо до виконання військових завдань, що не є їхнім призначенням і що, 

в разі поразки, може підірвати їх імідж та обмежити можливості вести розвідку і 

таємну діяльність. 

Згадані дослідники вважають, що важливо також розмежовувати ССО і так 

звані спеціалізовані підрозділи (десантники, гірські війська, морські піхотинці). 

Хоча останні підготовлені та екіпіровані для виконання конкретних специфічних 

завдань збройної боротьби, вони структуровані за класичною моделлю і діють як 

підрозділи легкої піхоти загальновійськових формувань. 

За оцінками західних експертів, підрозділи ССО можуть застосовуватись у 

збройних конфліктах і без офіційного оголошення стану війни між конфлікту-

ючими сторонами. Так, при залученні в мирний час (у збройних конфліктах 

регіонального та локального характеру) ССО можуть брати участь, головним 

чином, у розвідувально-диверсійних операціях військово-політичної спрямова-

ності (здійснення диверсій, знищення або викрадення політичних і військових 

діячів, проведення інформаційних та психологічних операцій, організація рухів 

опору, боротьба з тероризмом тощо). 

Причини появи ССО як оригінального компонента військової сили глибоко 

укоріненні в особливостях історичного розвитку та сучасних цивілізаційних 

особливостях західної (євроатлантичної) цивілізації. Існуючі високі стандарти 
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життя громадян країн «золотого мільярду», їх болісне ставлення до жертв і 

випробувань, розвиненість інститутів громадянського контролю над військовою 

сферою, а також криза неоліберальної моделі капіталізму й непосильний вже 

тягар воєнних витрат на попередньому рівні підштовхують західні держави до 

зусиль із розгортання обмежених за  кількістю, однак високо мобільних, відмінно 

оснащених і навчених угруповань, ядро яких становлять саме ССО поряд з 

аеромобільними, десантно-штурмовими та амфібійно-десантними силами. 

Крім того, на сьогодні основним потенційним противником збройних сил 

країн Заходу на полі бою виступають іррегулярні (незаконно створені) збройні 

формування партизансько-повстанського типу, які віддають перевагу «зброї 

слабшого» – асиметричним діям. Останні спрямовані на нав’язування противнику 

бойових дій у таких умовах (за таким сценарієм), які ускладнюють реалізацію 

його військово-технічної переваги, поширюють небезпеку на його важливі 

невійськові об’єкти, цивільне населення, передбачають виведення з ладу 

дешевими засобами дорогих і складних систем озброєння та інфраструктури, 

енергійний деструктивний вплив на моральний стан військовослужбовців і 

цивільних мешканців, ведення інформаційно-психологічного протиборства тощо 

[27; 322]. 

Відтак, набувають нового змісту й значення класичні функції ССО колишніх 

колоніальних держав – протидія аналогічними «партизанськими» методами 

іррегулярним силам противника, власне антитерористична боротьба, підрив 

соціальної бази підтримки повстанських формувань через інформаційно-

психологічний та адміністративний вплив на населення [113, c. 8–18]. 

Завдяки високому рівневі боєздатності та мобільності ССО стали ідеальним 

знаряддям глобальної політики. Виступаючи на початку 2017 р. у сенатському 

комітеті у справах збройних сил, командувач спеціальних операцій збройних сил 

США (SOCOM) генерал Реймонд Томас наголосив: «Ми ведемо операції й бойові 

дії в кожному куточку світу, виявляємо активність на всьому «бойовому просторі 
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Географічних бойових команд». За даними, які надійшли виданню «Tom Dispatch» 

від SOCOM, у 2017 р. ССО армії США були задіяні або присутні в 149 країнах 

(у 2016 р. – у 138, а в порівнянні з президентством Джорджа Буша-молодшого 

закордонна дислокація спецвійськ зросла у 1,5 раза) [373].  

Безперечно, що ССО в тому вигляді, в якому вони створені в США, є 

унікальним явищем у воєнній організації держави. А тому їх структура, функції, 

система підготовки ретельно вивчаються й певною мірою враховуються в ході 

реформування збройних сил провідних держав світу, а також посткомуністичних 

сусідів України. Розуміння військовими фахівцями нашої держави особливостей 

творення елітних військ США також сприяє не тільки загальному процесові 

міжнародного військового співробітництва України, а й самій розбудові та 

бойовій підготовці вітчизняних Сил спецоперацій з урахуванням загроз 

національній безпеці нашої держави.  

Можна стверджувати, що прискорений розвиток і підвищення питомої ваги 

участі ССО у сучасних локальних конфліктах закономірно витікає із 

особливостей т.зв. «війн шостого покоління» (переважно неконтактні війни із 

масованим застосуванням високоточної неядерної зброї, інформаційних методів 

протиборства з перетворенням в інтегроване поле бою землі, повітря та космосу), 

які фактично апробовані (тією чи іншою мірою) країнами НАТО у війнах на 

Балканах в 1999 р., в Іраку (у 1991 та 2003 рр.) та Афганістані у 2001 р. Однією із 

особливостей війн шостого покоління є нанесення противнику «вибіркового» й 

комплексного ураження, шкоди як для воєнної, так і переважно цивільної сфер, 

що змушує його капітулювати до початку масштабних бойових дій. За таких умов 

ССО здатні малими силами виводити з ладу життєво важливі об’єкти 

інфраструктури противника, в реальному часі корегувати завдання ударів 

високоточної зброї, самим знищувати високоточні засоби нападу противника та 

засоби управління ними. 
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Нарешті, ССО – ідеальне знаряддя асиметричних дій, нового типу кон-

фліктності (який модно нині іменувати «гібридною війною»), що відрізняються 

від класичних типів війн такими властивостями, як: 

- завданням кількох зосереджених за часом і місцем невійськових ударів з 

неочікуваним для противника результатом і неприйнятним для жертви збитком; 

- нав’язуванням ворогу протиборства в принципово новій системі координат; 

- відсутністю звичної лінії фронту; 

- приховуванням політичних цілей; 

- застосуванням нових, неочікуваних засобів і форм насильства [78, c. 103–109; 

348, c. 143–145]. 

Звісно, ССО самі по собі не здатні забезпечити результат ні 

великомасштабної, ні локальної війни. Але жодну сучасну війну, жодну 

антитерористичну операцію неможливо уявити без дій частин і підрозділів 

спеціального призначення. Дедалі більше значення «інформаційної складової» 

бойових дій, систем управління, військових, промислових, адміністративних 

об’єктів, розташованих у тилу, як і розширення діяльності терористичних 

організацій, і все частіше застосовувана «партизанська» тактика невеликих 

високомобільних груп, що завдають швидких ударів і настільки ж швидко 

зникають, піднімають і значення ССО. 

Підрозділи ССО постійно брали участь в операціях із врегулювання криз і 

здобули значного бойового досвіду під час проведення спеціальних операцій на 

території країн Балканського регіону, в ході війни в зоні Перської затоки та 

антитерористичної операції на території Афганістану. Тому невипадково 

зарубіжні аналітики розглядають ССО як «третю силу», поряд з ядерними та 

звичайними військами. 

Відтак, існує необхідність подальшого розвитку загальної теорії застосування 

Сил спеціальних операцій у війнах і військових конфліктах сучасності. Вкладом у 

цю теорію може послужити наше дослідження, метою якого є наукова рекон-

струкція концептуальних організаційно функціональних моделей Сил спецоперацій 

сухопутних військ збройних сил провідних країн НАТО. 
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Як відомо, в 1987 р. вперше у світовій військовій практиці було створено 

Спільне командування Сил спеціальних операцій (Joint Special Operation 

Command – JSOC) армії США. Воно, зокрема, включає командування ССО 

сухопутних військ армії США (US Army Special Operation Command – USASOC) у 

складі семи груп спеціального призначення (СпП), полку «рейнджерів», полку 

армійської авіації спецпризначення (СпП), частин психологічних операцій та 

роботи з цивільним населенням, оперативного загону СпП «Дельта» і підрозділів 

забезпечення загальною чисельністю до 25600 чол. Згідно з польовим статутом 

FM 31-21 формування ССО СВ армії США можуть діяти в умовах війни, воєнного 

конфлікту і в мирний час [619; 46, c. 14–21; 294, c. 7; 366, c. 28–35]. Основною 

бойовою одиницею груп спецпризначення («зелених беретів») є оперативний 

загін типу «А» («Альфа»), який складається з 12 осіб і призначений для 

проведення самостійних спецоперацій або формування майбутнього штабу  

партизанського руху. Загони «А» також ведуть усі види розвідки, в тому числі з 

використанням агентів серед місцевого населення, здатні розгортати повстансько-

партизанські формування. Для самостійного виконання диверсійних, розвіду-

вальних та інших спеціальних завдань у складі командування ССО СВ ЗС США 

існує 75-й полк рейнджерів (три батальйони) та сім груп СпП. Забезпечення 

застосування ССО СВ ЗС США, зокрема висадження спецпідрозділів з повітря, 

здійснює полк армійської авіації, пілоти якого здатні діяти за будь-яких умов 

удень та вночі (тільки щотижневий наліт пілота в нічних умовах становить 15 годин). 

Іншою важливою функцією командування ССО СВ армії США є здійснення 

психологічних операцій (ПсО), які, у свою чергу, є складовою інформаційних 

операцій. Для цього в складі ССО СВ ЗС США є командування зв’язку з 

цивільними адміністраціями (у зоні бойових дій) та психологічних операцій. 

Насамперед, їх функціями вважають встановлення зв’язку з місцевим населенням 

та стабілізацію обстановки завдяки інформаційному впливу, в тому числі 

проведенню ПсО. Кожне командування ССО видів ЗС США має власні сили ПсО, 
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однак основний потенціал (майже 85%) зосереджений у СВ ЗС США, які вже в 

мирний час мають боєготові частини і підрозділи ПсО, а також значні резервні 

компоненти з високим ступенем мобілізаційної готовності. Основу цих сил 

становить 4-та група ПсО (повітрянодесантна) чисельністю 1135 чол. [364, c. 62–71; 

126, c. 275–280; 342, c. 65–72].  

Перераховані вище формування ССО сухопутних військ армії США є тією 

«третьою силою», яка, згідно з вимогами сучасного підходу до вирішення 

збройних конфліктів, здатна визначити їх кінцевий результат без використання 

ядерної зброї чи залучення широкоформатних загальновійськових формувань. 

Сили спеціальних операцій ЗС Великої Британії організаційно входять до 

складу сухопутних військ та військово-морських сил. Загальне керівництво 

Силами спеціальних операцій здійснює міністерство оборони Великої Британії 

через штаб оборони. Оперативне керівництво покладено на Постійний об’єднаний 

штаб [209, c. 12–14]. 

Основу Сил спеціальних операцій британських сухопутних військ становлять 

три окремі полки спеціальної авіаційної служби (САС) (перекл. англ.: Special Air 

Service – SAS), один із яких боєздатний і два – лише у кадровому складі, а також 

чотири навчальних центри (розвідувальний, спеціальний, парашутний, 

комплектування та підготовки). 

Полки спеціального призначення мають типову організацію: 22-й окремий 

полк (склад майже 700 військовослужбовців) є боєздатним і містить штаб, шість 

рот спеціального призначення, роти спеціального зв’язку та тилового 

забезпечення. Кожна рота (78 військовослужбовців, із них – шість офіцерів) 

складається з групи управління та чотирьох взводів (парашутного, амфібійного, 

гірського та мобільного). Два кадрованих полки (21-й та 23-й полки СпП) мають 

аналогічну структуру. У мирний час вони підпорядковуються територіальному 

командуванню і мають розгорнутими тільки штаби. У воєнний час вони 

доукомплектуються за рахунок резервістів 22-го полку СпП та військово-

службовців Територіальної армії. На базі одного кадрового полку може бути 
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сформовано до 50 розвідувально-диверсійних загонів чисельністю 8–16 осіб, 

здатних діяти в тилу противника на велику глибину без додаткового постачання та 

забезпечення протягом 5 діб (як правило, групами, до яких входять фахівці з 

розвідувально-диверсійних дій, підривної справи, зв’язку і медицини) [219, c. 6–10].  

Офіційно служба САС входить у структуру служби (штабу) військової 

розвідки Великої Британії і підпорядковується командуванню СВ. При залученні 

в мирний час, а також у регіональних і локальних конфліктах САС бере участь, 

головним чином, у розвідувально-диверсійних операціях військово-політичної 

спрямованості (диверсії, знищення політичних і військових діячів, проведення 

заходів психологічної війни, створення партизанських загонів і баз у тилу 

противника тощо). У воєнний час САС самостійно виконує диверсійно-

розвідувальні завдання в оперативно-тактичній глибині військ противника з 

метою виявлення і знищення ракетно-ядерної зброї, пунктів управління, вузлів 

зв’язку та інших важливих об’єктів. 

У складі збройних сил Франції командування формувань ССО під назвою 

Командування спеціальних операцій (General commandant les Operations 

Speciales – GCOS) було створене в 1992 р. Воно об’єднало під своїм керівництвом 

усі частини та підрозділи спеціального призначення, які знаходилися в збройних 

силах, та частини їх забезпечення. Командування спеціальних операцій (КСО) діє 

за чотирма напрямами: співпраця, підтримка, нейтралізація, діяльність із впливу. 

Перший з цих напрямів – військова допомога за кордоном, яка включає 

заходи з надання військової допомоги в навчанні військовослужбовців і підго-

товки підрозділів спеціального призначення іноземних армій (переважно в країнах 

Африки, що мають з Францією договір про військову співпрацю), а також участь 

в миротворчих і гуманітарних операціях за кордоном. 

Другий напрям – проведення військових операцій підтримки (спеціальна 

розвідка, диверсійні дії, пошуково-рятувальні операції). 
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Третій напрям включає: боротьбу з тероризмом, визволення заручників, 

евакуацію французьких громадян з території інших держав, проведення 

спеціальних заходів у країні противника в мирний час. 

Четвертий напрям – проведення операцій впливу (психологічні операції та 

участь в організації роботи громадських організацій). 

Командування безпосередньо підпорядковане Генеральному штабу (ГШ) ЗС 

Франції, а командувач КСО є помічником начальника ГШ із питань спеціальних 

операцій. Під його керівництвом КСО проводить операції та навчання за участю 

Сил спеціальних операцій різних видів збройних сил, а також планує і координує 

обмін досвідом та навчання з іноземними ССО. Командування спеціальних 

операцій складається з шести взаємопов’язаних бюро (управлінь): операцій; 

спеціальної підготовки; досліджень, розвитку та інновацій; телекомунікацій та 

інформаційних систем; загальних питань; цивільних справ. Для виконання 

поставлених завдань Командуванню спеціальних операцій підпорядковані: 

бригада спеціальних сил СВ, спецпідрозділи ВПС та командування морської 

піхоти і частин СпП ВМС. 

У збройних силах Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) формування 

спеціальних операцій створені як в сухопутних військах, так і у військово-

морських силах. Частини і підрозділи, призначені для виконання спеціальних 

завдань, входять до складу видів ЗС країни та здатні виконувати покладені на них 

завдання в усіх видах операцій як самостійно, так і в складі з’єднань бундесверу. 

Головне командування операціями спеціальних сил відповідає за організацію 

управління операціями підрозділів спеціальних сил незалежно від їх видової 

приналежності. 1 квітня 2001 р. у сухопутних військах ЗС ФРН була сформована 

дивізія зі спеціальних операцій. До її складу увійшли командування і штаб, 

штабна рота, 26-та і 31-ша повітрянодесантні бригади, 100-та повітрянодесантна 

зенітна ракетна батарея, 200-та рота глибинної розвідки, батальйон зв’язку, а 

також одне із найвідоміших формувань бундесверу – Сили спеціальних операцій 
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(Kommando Spezialkrafte – KSK). Загальна чисельність особового складу дивізії 

становить майже 10 600 осіб [337; 381, c. 26–35; 224, c. 33–36]. 

До завдань KSK належить ведення оперативної та стратегічної розвідки в 

тилу противника, в тому числі з проникненням на об’єкти, що охороняються, 

здійснення диверсій, усунення посадових осіб із військово-політичного керів-

ництва противника, наведення на ціль ракет та авіації, боротьба з диверсійно-

розвідувальними групами та іррегулярними збройними формуваннями в тилу 

своїх військ, рятування та визволення військовослужбовців бундесверу і союзних 

держав, евакуація громадян ФРН із кризових районів, визволення заручників. 

Військових фахівців KSK також використовують для підготовки особового складу 

підрозділів спеціального призначення союзників. Поставлені завдання підрозділи 

KSK виконують як самостійно, так і у взаємодії з формуваннями інших видів 

збройних сил. 

Проведенням інформаційно-психологічних операцій займаються підрозділи 

900-ї бригади зв’язку, яка адміністративно підпорядковується командуванню СВ, 

а оперативно – оперативному командуванню бундесверу. До складу бригади 

входять: 950-й батальйон зв’язку, 951-й топографічний взвод, 952-й навчальний 

центр підготовки спеціалістів зв’язку та 300-та навчальна рота інформації [563].  

Сили спеціального призначення сухопутних військ Італії знаходяться в 

підпорядкуванні начальника головного штабу СВ і мають єдиний орган 

управління – Командування сил спеціального призначення. Основу ССО 

сухопутних військ складає 9-й парашутно-штурмовий полк «Коль Москіно» 

окремої повітрянодесантної бригади «Фольгоре», сформований в 1995 р. на базі 

однойменного батальйону. Організаційно полк «Коль Москіно» складається з 

командування (командир і заступник), штабу (відділи стройовий, кадровий, 

оперативний, бойової підготовки, розвідки, адміністративний і тилового 

забезпечення), роти бойового і тилового забезпечення, роти зв’язку, 1-го 

батальйону диверсантів і навчального батальйону спеціальних операцій.  
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До складу батальйону диверсантів входять командування, 110-та, 120-та і 

130-та роти диверсантів, а також 111-та рота саперів-парашутистів. Наявність 

трьох рот диверсантів дозволяє командуванню полку мати одну з них у постійній 

бойовій готовності на ротаційній основі, в той час як особовий склад двох інших 

відпрацьовує завдання бойової підготовки і проходить період відновлення та 

відпочинку. До роти диверсантів входять кілька оперативних груп по вісім 

чоловік (під командуванням офіцера), які є базовою організаційною структурою 

сил СпП при проведенні спеціальних операцій. У їх складі обов’язково присутні 

по одній групі фахівців для дій на морі і при десантуванні з максимальних висот. 

Кожна оперативна група при виконанні завдань може розділятися, при цьому 

диверсанти, як правило, діють постійними парами.  

Рота саперів-парашутистів теж включає декілька оперативних груп по вісім 

чоловік (під командуванням унтер-офіцера), в кожній з яких є чотири сапери і 

стільки ж диверсантів. Останнім часом у роті сформовано також підрозділ 

охоронців в інтересах забезпечення безпеки керівництва збройних сил. 

Навчальний батальйон спеціальних операцій організаційно складається з 

командування, 101-ї навчальної роти і бази підготовки диверсантів. 

Останнім часом були уточнені організаційно-штатна структура полку «Коль 

Москіно» та його функції. Зокрема, у воєнний час особовий склад полку буде 

здатний виконувати такі завдання: ведення розвідки і знищення засобів доставки 

зброї масового ураження, складів і пунктів її зберігання; організація диверсій на 

об’єктах державного та військового управління, військово-промислового 

комплексу країни, життєзабезпечення населення; фізичне усунення представників 

вищого військово-політичного керівництва; проведення психологічних операцій з 

метою деморалізації населення і військ противника; участь у пошукових і 

рятувальних операціях. 

Аналогічні до перелічених вище завдань функції (залежно від глибини та 

масштабів військово-політичних конфліктів) покликані виконувати формування 
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ССО збройних сил інших країн – членів НАТО та її союзників і партнерів. Однак 

аналіз досвіду застосування ССО СВ провідних країн НАТО свідчить, що навіть 

найменший підрозділ таких сил, діючи самостійно, здатний за добу розкрити, 

виявити і визначити координати трьох-п’яти об’єктів, уразити один великий 

стаціонарний об’єкт і знищити до трьох рухомих цілей, а один диверсант, діючи із 

засідки, може знищити до 20 військовослужбовців противника. Крім того, такі 

формування призначені для створення рубежів руйнувань, затоплень, 

встановлення мін-сюрпризів, застосування малогабаритних ядерних боєприпасів, 

зараження ділянок місцевості і джерел води. За оцінкою експертів НАТО, 

ймовірність виконання бойового завдання диверсійно-розвідувальним форму-

ванням зі знищення типового об’єкта становить 0,7-0,8, що можна порівняти з 

ударними можливостями високоточної зброї. 

До початку воєнних дій в інтересах вищого політичного керівництва наземні 

та повітряні підрозділи ССО, як правило, проводять спеціальну розвідку з метою 

збору інформації про політичну, економічну і психологічну обстановку, ЗС та 

військово-технічний потенціал країни. З метою впливу на внутрішню обстановку 

дружніх держав фахівці ССО проводять консультації з військових питань або 

безпосередньо беруть участь у заходах, що спрямовані на попередження чи 

придушення у цій країні антиурядових виступів, підривної діяльності чи пов-

станських рухів, організованих силами опозиції [20, c. 30–36; 38, c. 12–17]. 

В останні роки окремим важливим завданням ССО стала боротьба з 

тероризмом. Бійці ССО забезпечують підготовку та беруть участь в 

антитерористичних операціях, виконують пошук незаконних збройних форму-

вань, організовують перекидання та висадку необхідних сил, здійснюють їх 

вогневу підтримку з повітря, безпосередньо знищують терористів і їхні бази. 

Не можна не наголосити на зростаючій ролі ССО в такій сфері, як інфор-

маційна війна. Практично вперше цілеспрямовано інформаційні технології були 

використані як засіб ведення бойових дій у війні проти Іраку в 1991 р. 
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Нарощуючи інформаційні атаки на іракців, ССО США одночасно знищували 

інформаційні елементи системи їх бойового управління. У 1996 р. МО США 

ввело у дію «Доктрину боротьби із системами контролю та управління», якою 

передбачено застосування одночасно воєнної омани, психологічних операцій, 

радіоелектронної боротьби, фізичного руйнування об’єктів систем управління 

противника для зниження його здатності з контролю та управління на полі бою. 

Основними об’єктами впливу в нових війнах буде інформаційна інфраструктура і 

психіка не тільки військовиків, а й цивільного населення [388, c. 7–11]. 

Деструктивний вплив на процес управління і прийняття рішень досягається 

насамперед проведенням психологічних операцій (ПсО), які у першу чергу 

спрямовуються проти персоналу та осіб, що за посадою повинні приймати 

рішення. Цю форму дій дуже складно розпізнати до початку та й у початковий 

період воєнних дій. На думку воєнно-політичного керівництва США, в сучасних 

умовах ПсО є обов’язковим елементом дій ЗС у воєнних конфліктах різної 

інтенсивності, миротворчих, гуманітарних та контртерористичних операціях. За 

масштабами впливу та наслідками ССО ЗС США проводять стратегічні (на 

державному рівні), оперативні (в інтересах об’єднаних командувань на ТВД), 

тактичні (у визначених районах) ПсО [53, c. 5–21]. 

Значна роль також відводиться психологічному забезпеченню різних миро-

творчих та воєнних акцій. Відповідно до статуту СВ США FM-100-23 

«Миротворчі операції» спеціалісти ССО не тільки здійснюють інформаційно-

психологічне забезпечення, а й неодмінно беруть участь у процесі формування 

тимчасових владних структур у районі проведення операції. Все це здійснюється 

в комплексі з іншими видами дій ССО. 

Форми і методи ведення інформаційно-психологічних операцій (ІПсО)  

підрозділами ССО армій провідних держав світу постійно вдосконалюються. Так, 

доктрина ІПсО НАТО AJP-3.7 від 2002 р. визначає їх як «планові психологічні дії 

у мирний час, в період кризи та у воєнний час, спрямовані на ворожі, дружні й 
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нейтральні об’єкти впливу з метою забезпечення відношення і поведінки, яка 

сприяє досягненню політичних і військових цілей» (апробація країнами НАТО 

цієї доктрини відбулася, зокрема, в ході операції «Юніфайд проектор» в 2011 р., 

коли одних листівок спеціального пропагандистського змісту було розповсю-

джено серед військ і населення Лівії до 14 млн штук). 

Відповідно до Польового статуту ЗС США FM 3-05.30 ПсО націлені на зміну 

поведінки «об’єктів впливу» на користь національних інтересів США, зниження 

морального потенціалу й психологічної стійкості противника. З червня 2010 р. у 

термінології ЗС США поняття «Psychological Operations (PSYOP – ПсО)» замінено 

визначенням Military Information Support Operations (MISO) – «операції з 

інформаційного забезпечення дій військ» [29]. 

Нині саме США виступають визнаним лідером у застосуванні цієї ефективної 

«нелетальної зброї», яку застосовують потужні, апробовані у багатьох збройних 

конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ ст., відмінно підготовлені й 

оснащені підрозділи інформборотьби, наявні у всіх елементах ССО армії США, і 

передовсім – у сухопутних військах. Офіційні документи МО США наголошували 

на тому, що підрозділи психологічної війни як складова ССО мали отримати 

упродовж 2007–2011 рр. додатково 3500 чоловік (і збільшитися на 33%). 

Вивчення інформаційного компонента ССО армії США важливе для 

налагодження взаємодії між ними та відповідними підрозділами ЗС України 

(зокрема, в ході спільних навчань на Яворівському полігоні), а також у світлі 

планів США з активізації інформаційного протиборства з Росією та КНР на 

території «союзних країн». Йдеться про внесення 10 травня 2016 р. у палату 

представників Конгресу США проекту «Закону про протидію інформаційній 

війні» (Countering Information Warfare Act of 2016, H.R. 5181). Вузловим 

положенням цього акта є пропозиція створити у структурі Держдепартаменту 

Центр аналізу інформації та протидії, який би співпрацював із відповідними 

органами МО США, директором Національної розвідки, ЗМІ та неурядовими 

грантовими організаціями [134]. 
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Отже, досвід проведення ІПсО у воєнно-політичних конфліктах останніх 

десятиліть свідчить про важливу роль цих операцій як бойового компонента ССО 

поряд із їх озброєнням, екіпіруванням, вишколом та цілеспрямованістю особового 

складу. 

Таким чином, незважаючи на те, що Сили спеціальних операцій у країнах 

НАТО мають різні назви («Сили спеціальних операцій» – США, Велика Британія, 

Франція; «Спеціальні сили» – ФРН; «Сили спеціального призначення» – Туреччина), 

на них покладається виконання певних характерних функціональних завдань, про 

які йтиметься нижче. 

Основними завданнями ССО у мирний час є: 

- організація антиурядових виступів, повстанських і партизанських рухів із 

метою дестабілізації обстановки у відповідній країні; захоплення або вбивство 

видатних політичних, державних і військових діячів; проведення диверсій та актів 

саботажу; збір розвідувальних даних політичного, економічного і військово-

стратегічного характеру; підготовка і формування партизанських та  повстанських 

загонів; накопичення, розподіл і розміщення в певних районах (майбутніх 

партизанських базах) зброї та засобів матеріально-технічного забезпечення, що 

плануються на воєнний час для забезпечення проведення спеціальних операцій; 

підготовка військовослужбовців і цивільного персоналу країни перебування в 

рамках надання їй військової допомоги, а також підтримки в інтересах її 

внутрішньої безпеки; захоплення заручників або звільнення своїх громадян; 

охорона громадян і майна, що знаходяться на території іншої країни, вивезення їх 

з країни при необхідності; ведення психологічних операцій, дії сил цивільної 

адміністрації в інтересах виконання вищеперелічених завдань; надання сприяння і 

допомоги в боротьбі з терористами, виявлення та організація нападів на штаб-

квартири і бази терористичних організацій; 

- у воєнний час: збір розвідувальних відомостей в інтересах дій угруповань 

своїх військ на ТВД; виведення з ладу або захоплення важливих військових і 

промислових об’єктів у тилу противника із застосуванням як звичайної, так і 
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ядерної, хімічної і бактеріологічної зброї; здійснення рейдів і влаштування засідок 

у тилу противника; порушення комунікацій, системи державного і військового 

управління та тилового забезпечення; наведення на об’єкти противника своєї 

авіації, коригування ударів по них ракетами і вогнем артилерії; диверсії, акти 

саботажу і психологічні операції в інтересах ослаблення тилу, деморалізації 

особового складу та населення противника; виявлення і викрадення ядерної зброї, 

зразків техніки та озброєння, таємних документів; визволення чи організація втечі 

з полону своїх військовослужбовців і цивільного персоналу. 

Концептуальні погляди командування ЗС провідних країн НАТО щодо 

застосування Сил спеціальних операцій розповсюджуються на їх наземний, 

повітряний і морський компоненти та охоплюють різні аспекти використання 

ССО у кризах та збройних конфліктах. 

Основу сухопутного компонента ССО (найбільшого за чисельністю) 

складають окремі бригади (командування) та полки спеціального призначення 

(СпП), які включають: органи управління; бойові підрозділи (батальйони/роти 

СпП; роти глибинної розвідки); підрозділи бойового забезпечення (роти 

спецрадіозв’язку та зв’язку); підрозділи тилового забезпечення; підрозділи 

підготовки особового складу (навчальні центри). Організаційна структура ССО 

країн, що досліджуються наведено у Додатку Г. 

Бойове застосування ССО здійснюється, як правило, у складі груп СпП, 

штатна чисельність яких залежить від характеру покладених на них завдань та 

може складати: до 4 осіб (Велика Британія, ФРН); до 8 осіб (США, Італія);      

10–12 осіб (Франція, Туреччина). Обов’язки особового складу групи СпП чітко 

розподілені з урахуванням спеціалізації кожного члена групи (командир групи, 

заступник командира групи, розвідник, зв’язківець, сапер-підривник, спеціаліст з 

озброєння, фельдшер). 

Крім того, до складу сухопутного компонента ССО (США, Франція) входять 

підрозділи армійської авіації (160-й авіаційний полк СО та загін СО армійської 
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авіації, відповідно), які відповідають за перекидання та забезпечення підтримки 

підрозділів ССО в районах оперативного призначення. У ряді європейських країн 

(Італія, ФРН, Туреччина) бойові підрозділи ССО підсилюються вертольотами зі 

складу бригад армійської авіації СВ. 

Досвід участі американських військ у сучасних конфліктах свідчить про те, 

що в процесі підготовки та проведення спеціальних операцій провідну роль 

відіграє Командування цивільних справ і психологічних операцій (ЦС і ПсО) СВ 

США. За оцінкою спеціалістів, діяльність підрозділів Командування ЦС і ПсО 

значно сприяла ефективному застосуванню загальновійськових підрозділів ЗС у 

ході бойових дій з урегулювання кризових ситуацій. 

Основу Групи цивільних справ (до 97%) складають резервісти, які мають 

високу фахову підготовку в галузі суспільної безпеки (поліція), сільського 

господарства, економіки, фінансів та управління. Група психологічних операцій 

Командування ЦС і ПсО здійснює підтримку всіх видів спеціальних операцій 

через проведення елементів інформаційної війни з метою формування серед 

місцевого населення кризового регіону суспільної думки, яка б відповідала 

інтересам США. 

Разом з тим, з метою забезпечення підтримки дій підрозділів ССО та ведення 

глибинної розвідки створені роти глибинної розвідки (ФРН, Італія), які 

складаються з групи управління та взводів (груп) глибинної розвідки. Загальна 

чисельність роти глибинної розвідки становить близько 80 військовослужбовців. 

Водночас тенденція щодо включення до складу ССО розвідувальних частин і 

підрозділів простежується і в інших країнах НАТО, зокрема Франції, де 

вважається за доцільне створення полку глибинної розвідки у складі ССО. 

Проведене дослідження сучасних зарубіжних концептуальних уявлень щодо 

військово-теоретичних поглядів у країнах НАТО на особливості, зміст та способи 

ведення спеціальних операцій дозволяє визначити, що відповідно до найбільш 

усталених уявлень спеціальна операція як особливий вид бойових дій (або інших 



 

103 

видів застосування збройних сил) відрізняється особливими просторово-часовими 

рамками, характером і мінливістю завдань, специфічними методами дій та 

підготовкою особового складу.  

Спеціальні операції відрізняються не тільки своїми завданнями, а й 

практикою їх виконання, основними характеристиками якої є:  

- значно вищий фізичний, політичний та військовий ризик при проведенні, 

ніж для операцій інших родів військ;  

- здатність СО впливати на перебіг протистояння не лише на тактичному, а й 

на стратегічному рівнях, у т.ч. за рахунок несподіваності та завдання ударів на 

життєво важливих ділянках, що перетворює СО в інструмент воєнно-політичної 

стратегії; 

- до СО залучаються підрозділи компактні, високомобільні, нечисленність 

яких компенсується можливістю прихованої підготовки та здійснення операції;  

- у СО використовуються нетрадиційні оперативно-військові методи та 

способи дій, вони проводяться як у мирний час, так і під час кризи чи війни, 

незалежно від звичайних операцій або в координації з ними;  

- СО набувають різнопланового характеру (призначення): розвідувально-

диверсійного; військово-політичної спрямованості (проведення диверсій, 

знищення /викрадення/ політичних і військових діячів); інформаційно-

психологічного (проведення психологічних і інформаційних операцій); 

повстансько-партизанського створення повстанських рухів); антитерористичного 

тощо. Основні спеціальні операції та особливості застосування ССО країн, що 

досліджуються наведено в Додатку Ж. 
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РОЗДІЛ 4 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ  

ВІЙСЬК СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ  

В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИСТОЯННЯ 

 

 

4.1. Зародження військ спецпризначення в період Другої світової війни 

 

Перші ознаки особливостей бойових дій новітніх підрозділів спеціального 

призначення виявилися ще в часи англо-бурської війни (1899 – 1902 рр.). Відомо, 

що в бойових діях проти колонізаторів бури застосовували тактику партизанської 

війни, практикуючи засилання в тил ворога невеликих мобільних кінних груп, які 

блискавично пересувалися, майже зливаючись своїм обмундируванням з 

навколишнім середовищем, непомітно й неочікувано для противника завдали 

йому дошкульних ударів, порушуючи систему функціонування британських 

військ та підриваючи їх бойову міць (існують відомості, що ця війна поклала 

початок розробленню і впровадженню захисної форми кольору хакі). 

Кайзерівська Німеччина підхопила це починання, створивши в кінці Першої 

світової війни невеликі групи ударних частин, здатних діяти самостійно за лінією 

фронту і виконувати бойові завдання [616; 615; 586]. 

Зазначимо, однак, що сучасні сили спецпризначення виникли під час Другої 

світової війни. Саме тоді командувачі армій різних країн стали усвідомлювати 

ефективність підрозділів спеціального призначення і широко використовували їх 

як для підтримки великих армійських операцій, так і для виконання завдань, які з 

тих чи інших міркувань не можна було доручити звичайним частинам. Тому 

логічним є той факт, що після перших успіхів спеціальні війська (підрозділи) 

стали створюватися майже у всіх країнах – учасницях війни, причому деякі з цих 

підрозділів існують до наших днів. 

Велика Британія. Після Першої світової війни тривалий час командування 

англійської армії вважалося одним із найконсервативніших у світі. Треба 



 

105 

зазначити, що вище військове керівництво вкрай підозріло ставилося до 

нововведень, пов’язаних із утворенням Сил спеціального призначення, вважаючи, 

що Велика Британія здатна перемогти будь-якого противника за допомогою 

традиційних методів ведення війни та економічних санкцій. Водночас 

несподівано в опозиції армійському командуванню виявився прем’єр-міністр 

Великої Британії Вінстон Черчилль. Відомо, що, вивчаючи досвід застосування 

підрозділів спеціального призначення як під час Першої світової війни, так і 

пізніше – в ході нападу Німеччини на Польщу і Норвегію, В. Черчилль практично 

проклав шлях до творення вітчизняних регулярних військ спецпризначення, 

вкладаючи в нього власний досвід та авторитет.   

Серед створених під час Другої світової війни елітних частин спеціального 

призначення Великої Британії називають командос, Спеціальну авіаційну службу 

(САС) та пустельні групи далекої дії, які застосовувалися в Північній Африці. 

Вважається, що ідея створення Сил спеціального призначення виникла у 

Великій Британії ще влітку 1940 р., очевидно, коли перед британцями постала 

загроза німецького вторгнення на острів після розгрому англо-французьких військ 

під Дюнкерком. 

4 червня 1940 року В. Черчилль під час виступу в парламенті запропонував 

не чекати німецького вторгнення на Британські острови, а перенести воєнні дії на 

материк. Водночас за дорученням прем’єр-міністра офіцер військового 

міністерства підполковник Дадлі Кларк склав план створення підрозділів 

спеціального призначення. Слід зазначити, що В. Черчилль погодив план 

утворення частин спеціального призначення з відомою резолюцією такого змісту: 

«У цих відважних підрозділах повинні бути спеціально підготовлені бійці, 

мисливці за природою, які спроможні сіяти жах на прибережжя, зайняте 

противником…». Одразу після затвердження відповідного плану прем’єр-міністр 

дав доручення начальникові генерального штабу збройних сил негайно розробити 

заходи щодо розгортання активних бойових дій по всій береговій смузі для 

перехоплення ініціативи у нацистів.  
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22 червня 1940 р. був виданий наказ про початок формування декількох 

батальйонів спеціального призначення. Вимогою В. Черчилля було мати «спе-

ціально навчені війська пошуково-винищувального класу, які могли б здійсню-

вати терор на території противника». Таку пропозицію раніше вносив офіцер 

штабу підполковник Д. Кларк генералові серу Джону Діллу, начальникові 

імперського генерального штабу. 

На початковому етапі створення нового роду спеціальних військ його 

комплектування в основному здійснювалося за рахунок добровольців британської 

армії, особового складу розформованих частин цивільної самооборони і 

територіальної армії. Головним завданням новоствореного роду військ було 

знищення особливо важливих об’єктів, розташованих на окупованій вермахтом 

європейській території. 

24-25 червня 1940 р. ще практично не сформований спецпідрозділ у складі 

115 бійців, розділених на чотири штурмових групи, провів під керівництвом Роні 

Тода першу бойову операцію під умовною назвою «Collar». Під час операції було 

здійснено перший рейд у районі Па-де-Кале на французькому узбережжі з метою 

розвідки, знищення важливих об’єктів противника та захоплення полонених. 

Єдиним успіхом операції було знищення двох німецьких вартових [476, с. 2–20]. 

14 липня 1940 р. спецпризначенцями був проведений наступний рейд у ході 

операції «Амбасадор», яка закінчилася повним провалом. Через серію невдач, 

поганий стан підготовки особового складу та поспіх, з яким операція планувалась 

і проводилась, рейд не приніс будь-яких безпосередніх військових здобутків для 

британців, хоча досвід, накопичений під час її проведення, виявився безцінним 

для здобуття успіху в подальших операціях командос.  

Невдовзі, 17 липня 1940 року, для забезпечення управління формуваннями 

спеціального призначення, координації дій командос з авіацією і флотом під час 

проведення диверсійних, спеціальних рейдових і десантних операцій на зайнятих 

противником територіях був утворений Штаб об’єднаних операцій на чолі з 

директором адміралом флоту Роджером Кізом. Фактично саме він заклав основи 

нового спеціального роду військ та сприяв його подальшому розвитку.  
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До осені 1940 року на службу в підрозділах нового типу добровільно 

зголосилися понад 2000 чоловік, і в листопаді у зв’язку із зростаючою загрозою 

німецького вторгнення ці підрозділи були зведені в тимчасове з’єднання – бри-

гаду спеціальної служби (Special Service Brigade) під командуванням бригадира 

Дж. Ч. Хейдона. У бригаді налічувалося чотири батальйони спеціальної служби 

(Special Service Battalion). Кожний батальйон, що нараховував близько 

450 чоловік (поділених на 6 рот по 75 чоловік, які, в свою чергу, ділилися на 

5 взводів по 15 чоловік), очолював підполковник. Незабаром склад цієї бригади 

був збільшений до 12 батальйонів, які стали відомими як командос [592]. 

За курйозного збігу скорочена назва спеціальної служби звучала як СС 

(«S.S.» – Special Service), що в силу натяку на гітлерівську службу зробило її 

непопулярною як серед бійців, так і серед цивільних осіб. Ініціатор її створення 

підполковник Дадлі Кларк та громадськість вважали за краще використовувати 

термін «командос», походження якого було від назви «командо», якою назвали 

спеціальні загони бурських кавалерійських підрозділів початку XX століття, що 

вели бойові дії в тилу противника, використовуючи тактику блискавичних ударів 

із подальшим відступом. 

Введення цього терміна також було необхідне для того, щоб відокремити 

частини командос, десантовані повітряним шляхом, від частин спецслужби, які 

діяли з моря. Прем’єр-міністр В. Черчилль, ветеран бурської війни, погодив план 

створення підрозділів спеціального призначення з їх новою назвою «командос». 

Оскільки командос вважалися добре підготовленими бійцями, здатними на 

рівних вести боротьбу з німецькими парашутистами, бригаду передбачалося 

задіяти як мобільний резерв для боротьби з ворожими десантами.   

Головною метою застосування командос було недопущення висадки мор-

ського десанту на Альбіон шляхом організації та ведення превентивних ударів по 

прибережних позиціях німців уздовж Ла-Маншу.  

У грудні 1940 року був створений навчальний центр на Ближньому Сході, 

який вів підготовку командос і забезпечував підсилення для підрозділів спеці-

ального призначення в цій зоні бойових дій. У лютому 1942 року командиром 
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бригади Чарльзом Хейдоном був сформований навчальний центр в Ачнакарі 

(Achnacarry) в Шотландських горах. Цей центр під командуванням підполковника 

Чарльза Вогана забезпечував індивідуальне навчання бійців та їх підготовку у 

складі підрозділів. На той час програма підготовки була інноваційною, фізично 

складною і випереджувала звичайний курс підготовки в британській армії. Кожен 

боєць центру за рівнем підготовки перевищував будь-якого кандидата для нав-

чання, який підлягав спеціальному відбору [532, с. 454]. 

Оцінювання і тренування кандидатів починалися відразу після їх прибуття. 

Ті, хто вступав до центру, повинні були здійснити марш-кидок у повному 

спорядженні на 8 миль (13 км) від залізничної станції Спін Брідж (Spean Bridge) 

до навчального центру. У подальшому навчання проводилося з використанням 

бойових набоїв і вибухових речовин для створення реальної бойової обстановки. 

Необхідною умовою була фізична підготовка, що включала біг по пересіченій 

місцевості і боксерські бої для покращення фізичної форми бійців. Крім того, 

курс підготовки включав марші на швидкість і витривалість уверх і вниз у горах і 

на смугах перешкод, а також переходи по канату через озеро Лох-Аркейг (Loch 

Arkaig) – і все це зі зброєю та у повному спорядженні. Тренування проводилось як 

вдень, так і вночі. Програма підготовки передбачала також форсування ріки, 

сходження на вершини, вогневу підготовку, рукопашний бій, орієнтування на 

місцевості за картою, практичні дії з використанням малих десантних суден. 

За даними британських військово-історичних джерел, на початку 1941 р. за 

наказом В. Черчилля особовий склад 1-го і 2-го батальйонів бригади спеціальної 

служби вперше пройшов курс парашутної підготовки. Королівські ВПС виділили 

для цього прив’язні дирижаблі та шість застарілих, не пристосованих до десан-

тування бомбардувальників «Уітворт-Уітні-1». Із 342 парашутистів, що навчалися 

на курсах і пройшли медичну комісію, 30 категорично відмовилися зробити хоча 

б один стрибок, 20 отримали важкі поранення, а 2 загинули – всього 15% від 

загальної кількості. Проте, за десять тижнів інтенсивної підготовки курсанти 

здійснили 9610 стрибків, не менше 30-ти на кожного десантника [537]. 
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Перше бойове десантування зробила рота «Х» 2-го батальйону під командою 

майора Т. Прічарда у лютому 1941 року під час операції «Колос» із завданням 

знищити акведук через річку Трагіно на схилі гори Монте-Вультере в італійській 

провінції Кампанія. Завдання не було виконано, а рота зазнала великих втрат. 

Невдача в Італії охолодила запал військового керівництва в Лондоні щодо 

розбудови військ спеціального призначення. У той же час десантування німців на 

острів Крит підштовхнуло його до прийняття рішення стосовно створення 

британських підрозділів повітрянодесантних військ (ПДВ). За цим рішенням, усі 

десантні підрозділи, включаючи піхотні, артилерійські, інженерні та допоміжних 

служб, мали доставлятись на поле бою на парашутах чи планерах. Створювались 

дві британські парашутно-десантні бригади: 2-й батальйон бригади спецслужби 

був переведений до повітрянодесантних військ як 1-й парашутний батальйон, на 

базі якого була сформована 1-ша парашутно-десантна бригада на території Англії, 

а 2-га бригада – в Індії та на Близькому Сході [519, с. 5]. 

У жовтні 1941 року командувачем військ об’єднаних операцій був приз-

начений віце-адмірал Луїс Маунтбеттен, під керівництвом якого відбулися 

організаційні зміни у структурі командос: батальйони були скасовані, і бригада 

спеціальної служби стала складатися зі штабу та 11 загонів командос, у 

кожному – по 6 взводів. У взводі за штатом знаходились 3 офіцери і 62 солдати, 

саме стільки диверсантів могли перевозити два десантні кораблі типу ALCA/LCA, 

отримані із США в рамках ленд-лізу [472, с. 153–208]. 

Спеціально для бійців бригади командир 2-го загону підполковник Чарльз 

Ньюмен розробив правила індивідуальної бойової підготовки і тактики дій – 

«Кодекс (катехизис) командос» (Додаток В). 

У 1942 році війська спеціального призначення Великої Британії піддалися 

подальшій реорганізації. Бригада спеціальної служби тепер включала 14 загонів 

командос: 1 – 6, 9, 12, 14, 30, 62, 10-й Міжсоюзницький (з підрозділами, 

укомплектованими англійцями, французами, норвежцями, голландцями та 

поляками), а також 40-й і 41-й загони командос морської піхоти. Поряд із 

бойовими частинами у бригаду входили і підрозділи забезпечення: група 
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управління об’єднаними операціями, відділення катерів особливого призначення, 

відділення тилового забезпечення і база спецпідготовки до дій у полярних умовах 

[476, с. 95–136]. 

У тому ж році британці розпочали здійснення великомасштабних 

комбінованих рейдів на територію противника із залученням загонів командос, а 

також частин і підрозділів спеціального призначення зі спеціальної авіаційної 

служби (САС), ВПС, ВМФ. Першою такою операцією, в якій спільне бойове 

хрещення отримали командос і спецназівці САС, став рейд на прибережне фран-

цузьке містечко Брюневаль. Основним завданням, що стояло перед спецназів-

цями, було захоплення і доставка в Англію новітньої німецької радіолокаційної 

станції ППО «Вурцбург». Ці РЛС німці використовували для наведення своїх 

нічних винищувачів на англійські літаки-бомбардувальники, що здійснювали 

нальоти на промислові і військові об'єкти на території Третього рейху. 

Перед нальотом на радіолокаційну станцію учасники рейду проводили  

тренування на спеціально збудованому в натуральну величину макеті об’єкта, 

причому обрана місцевість була подібна до району майбутніх бойових дій. У ніч з 

27 на 28 лютого 1942 р. британці завдали потужного бомбового удару по 

Брюневалю, після чого на місто були скинуті десантники 2-го батальйону 

парашутистів. Подавивши опір охорони станції, вони демонтували секретне 

устаткування. Командос 12-го загону, що підійшли до Брюневаля на десантних 

суднах LCA, здійснили евакуацію парашутистів і трофейного електронного 

обладнання [476, с. 121–128]. 

Задовго до найбільшого розвідувального рейду на узбережжя Франції 

британські спецназівці наполегливо тренувались у подоланні скелястих берегів, 

тактиці вуличного бою, штурмі довготривалих укріплених споруд. Цей рейд був 

здійснений з метою розвідки берегової оборони німців на французькому 

узбережжі. Операція готувалася дуже ретельно. Неодноразово проводилось 

аерофотографування району висадки, для тренування військ були створені спеці-

альні макети берегової лінії і берегових укріплень. Все це вже незабаром стало в 
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нагоді британським командос і американським рейнджерам під час операції 

«Ювілей» із захоплення міста і порту Дьєпп на узбережжі Франції, що відбулася у 

ніч з 18 на 19 серпня 1942 року. Головне завдання покладалося на канадську 

бригаду, що висадилася безпосередньо в районі Дьєппа. Бригаді було додано 

танковий батальйон. Операція була типовою «амфібійною» з використанням 

різних типів десантних суден і барж, що прикривалися військовими кораблями та 

авіацією. 3-й і 4-й загони командос висадилися на флангах головних сил, маючи 

завдання придушити берегову артилерію і вогневі точки, блокувати укріплені 

пункти і тим самим прикрити висадку основних сил, не допустивши контратак 

противника з флангів. Крім того, французькі підрозділи 10-го (Міжсоюзницького) 

загону та 41-й загін командос морської піхоти на швидкохідних катерах 

прикривали висадку з тилу, ведучи спостереження за морем і своєчасно 

сигналізуючи про небезпеку. 

У листопаді того ж року 1-й і 6-й загони командос брали участь в операції 

«Торч» («Факел») з висадки американських військ у Північній Африці. До завдань 

британських спецназівців входило захоплення плацдармів і нейтралізація берегової 

артилерії французьких колабораціоністів [476, с. 6–17, с. 25–34, с. 94–125]. 

На початку 1943 року союзне командування дійшло висновку, що в умовах 

завоювання стратегічної ініціативи та рішучого наступу на противника прове-

дення рейдів у глибину його оборони стає неефективним і недоцільним. Завдання 

щодо проведення диверсій перейшло до Управління спеціальними операціями. 

Потреба в застосуванні командос, як це було в 1940 році, повільно втрачається. Їх 

загони поступово реорганізуються та використовуються як підрозділи легкої 

штурмової піхоти. Так, 41-й загін морської піхоти у вересні 1943 року здійснював 

забезпечення висадки військ 8-ї британської армії на півдні Італії. 

У кінці 1943 року всі 16 загонів командос, як армійських, так і морської 

піхоти, були зведені в групу особливого призначення, що складалася з чотирьох 

бригад спеціальної служби. Крім того, до групи входив загін кораблів особливого 

призначення, інженерно-саперний загін морської піхоти і ряд допоміжних 
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підрозділів, у тому числі загін забезпечення, центр загальної підготовки, центр 

навчання ведення боїв в умовах високогір'я і тилова група «другого ешелону» 

морської піхоти. Як і раніше, штурмові загони командос висаджувалися в перших 

рядах десанту, але далі їм доводилося діяти як звичайні піхотинці. Відповідно до 

цього були змінені організаційна структура кожного загону, його озброєння та 

оснащення [532, с. 454]. 

Слід зазначити, що зміни не позначилися на зниженні рівня бойових дій 

командос. Навесні 1944 року напередодні операції зі спільної висадки союзних 

військ у Європі «Оверлорд» («Володар») частини і підрозділи командос 

проходили посилені тренування зі штурму запланованих об’єктів захоплення. 

Одним із цих об’єктів була німецька берегова артилерійська батарея у 

прибережній зоні Мервіль-Кабуру, яка  контролювала значну ділянку узбережжя 

на лівому фланзі сектору висадки 2-ї британської армії. Для її знищення була 

спланована комбінована операція: одночасне захоплення об’єкта з повітря – 

силами парашутистів-десантників 6-ї британської авіадесантної дивізії, і з моря – 

підрозділами 1-ї і 4-ї бригад командос. Для тренування спецназівців в Англії на 

місцевості, що нагадує район розташування батареї, був збудований її макет. На 

макеті протягом декількох тижнів кожен солдат відпрацьовував послідовність 

своїх дій під час операції. Перед відбуттям на завдання всі солдати повинні були 

письмово викласти свою роль в цій операції, намалювати точний план батареї із 

зазначенням шляху свого руху. Командос блокували цю батарею і захопили ряд 

панівних висот, не допустивши підходу німецьких резервів із глибини оборони 

доти, поки не закінчилася висадка парашутних і планерних частин авіадесантних 

військ [532, с. 457]. 

Ще одним із напрямів діяльності частин спеціального призначення протягом 

усієї війни була підтримка зв’язку із загонами Руху Опору на окупованих німцями 

територіях. При підготовці до висадки союзників у Нормандії, а також 

безпосередньо під час висадки кілька французьких, бельгійських і голландських 

підрозділів з 10-го (міжсоюзницького) загону командос були переправлені в 

окуповані німцями Францію, Бельгію і Нідерланди. Ці групи мали завдання 
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встановити зв'язок із загонами Руху Опору, провести диверсійні акти, головним 

чином, із метою недопущення підходу частин вермахту до місць висадки 

союзників і підвезення боєприпасів та пального. Крім того, ці розвідувально-

диверсійні групи, забезпечені радіостанціями, підтримували зв’язок з коман-

дуванням союзних військ і координували дії партизанських загонів. 

Із закінченням війни в 1946 році практично всі британські частини спеці-

ального призначення були розформовані, за винятком 3-ї бригади командос, 

перейменованої в 3-тю бригаду командос морської піхоти. Ця бригада існує в 

британських збройних силах і до сьогодні [310]. 

Отже, збільшення під час війни чисельності командос до 30 окремих 

підрозділів і чотирьох штурмових бригад було спричинене тим, що вони брали 

участь у всіх зонах бойових дій – від Північного полярного кола до Європи і від 

Середземного моря і Ближнього Сходу до Південно-Східної Азії. Операції 

командос включали висадження з моря або парашутне десантування невеликих 

формувань, до штурмових бригад, які забезпечували бойові дії загально-

військових формувань союзників по Антигітлерівській коаліції [472]. 

Перші сучасні підрозділи спецпризначення британських збройних сил були 

сформовані з військовиків, які служили у формуваннях командос, включаючи 

парашутний полк, спеціальну авіаційну службу і службу десантних кораблів 

спецпризначення. Слід зазначити, що аналогічні підрозділи командос були 

сформовані в багатьох інших країнах: Франції, Голландії, Бельгії, США. Всі вони 

тією чи іншою мірою використовували досвід британських командос. 

А першим формуванням спеціального призначення (СпП), яке стало базовим 

для утворення подальших сучасних формувань СпП, була САС. ЇЇ засновником і 

командиром першого підрозділу був лейтенант шотландської гвардії Дейвід 

Стірлінг, який запропонував оригінальну «Концепцію застосування малих груп у 

тилу противника» [217]. З літа 1940 року Д. Стірлінг проходив службу у       

8-му батальйоні командос, який разом з 7-м і 11-м батальйонами командос, а 

також спеціальною секцією швидкохідних штурмових човнів входив до зведеної 

групи під командуванням підполковника Роберта Е. Лайкока, що діяла під назвою 
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«Лайфорс» («Layforce» – скорочення від «сил Лайкока») на території Лівійської 

пустелі в Північній Африці [488, с. 151–173; 538]. 

Навіть після розформування групи «Лайфорс» Д. Стірлінг залишився з 

переконанням, що в умовах механізованого характеру війни група професійних 

солдатів із 4-5 осіб, використовуючи перевагу раптового нападу, може завдати 

більше шкоди противнику, ніж цілий взвод. Він був прибічником професійних 

парашутистів-десантників, які б могли діяти в тилу противника для збору 

розвідувальної інформації, знищення його літаків та атак на його маршрути  

постачання. На зустрічі з головнокомандувачем британського контингенту на 

Ближньому Сході генералом Клодом Очінлеком Д. Стірлінг представив свій план 

дій, який незабаром був ухвалений Вищим командуванням сухопутних військ. 

Так був покладений початок створенню унікального за призначенням та органі-

зацією першого підрозділу спеціальних операцій [540, с. 7]. 

Незабаром лейтенант Д. Стірлінг був підвищений до звання капітана і 

отримав під своє командування невеликий загін з п’яти офіцерів (у тому числі сам 

Д. Cтірлінг), п’яти унтер-офіцерів та 55 бійців. Цей загін був сформований 

24 серпня 1941 року виключно з добровольців 8-го батальйону командос. Це був 

перший підрозділ САС, що отримав умовну назву «Загін Л спеціальної авіаційної 

служби» («L detachment SAS»). Він був призначений виключно для здійснення 

операцій за лінією фронту на Північноафриканському театрі воєнних дій. 

Слід зазначити, що літеру «Л» і назву «авіаційна служба» британці 

використовували для дезінформації і переконання німців та їх союзників, що 

їхнім противником є численні авіаційні частини відповідної авіаційної служби, які 

діяли на даній території. Інформація про десантний підрозділ спеціального 

призначення при цьому залишалася таємною. Ця назва була також прийнята для 

того, щоб відокремити частини спеціального призначення, десантовані 

повітряним шляхом, від частин спецслужби, що діяли з моря. 

Після інтенсивних тренувань у таборі Кабріт на березі ріки Ніл «загін Л» 

бригади CAC приступив до виконання бойових операцій у Західній пустелі. 
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Перше завдання цього загону полягало у висадці десанту під час 

наступальної операції «Хрестоносець» у листопаді 1941 р. Планувалося, що 

«загін Л», розділений на п’ять окремих груп, здійснить десантування у тил 

противника для завдання ударів по п’яти передових аеродромах. Евакуювати його 

повинні були групи далекого патрулювання на автомобілях. Проте 16 листопада 

1941 р. внаслідок безмісячної ночі та піщаної бурі літаки, які здійснювали 

десантування, втратили курс. Групи диверсантів висадились з великим 

відхиленням, у результаті не всі з них змогли вийти до визначених об’єктів. Опір 

німецьких військ і несприятливі погодні умови призвели до великих втрат: 

двадцять два бійці, тобто третина «загону Л», загинули чи були захоплені в полон. 

Поранений капітан Д. Стірлінг з рештою вцілілих бійців був евакуйований морем 

на швидкохідних моторних човнах. 

Наступна операція була більш успішною. У грудні 1941 р. бійці САС 

здійснили рейд на автомобілях групи пустельної глибинної розвідки та атакували 

три аеродроми в Серті, Агелах і Агедабії. «Загін Л», використовуючи бомби 

великої вибухової сили, що мали комбінований запалювальний і вибуховий заряд 

(бомба складалася з пластидної вибухівки та терміту – винахід самих бійців САС), 

знищив 61 літак і 30 наземних транспортних засобів противника, втративши двох 

бійців і три джипи. 

У вересні 1942 р. «Загін Л» було перейменовано у 1-й полк САС, який на той 

час організаційно складався з чотирьох британських, одного французького та 

одного грецького ескадронів (підрозділ дорівнював типовій роті), а також 

відділення човнової служби (за деякими джерелами, групи бойових плавців) і 

спецгрупи для роботи з полоненими, та нараховував, за деякими джерелами, від 

390 до 700 бійців. До речі, термін «ескадрон» також бере початок від перших днів 

існування підрозділів САС, коли назвою підрозділу намагались ввести в оману 

німецьку розвідку [555; 31, c. 90]. 

Бойові дії у Північній Африці відзначались активністю бійців САС, котрі 

проводили результативні рейди і розвідувально-диверсійні операції проти 

німецьких військ. Концепція капітана Д. Стірлінга з використання мобільних 
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розвідувально-диверсійних груп спеціального призначення була підтверджена 

рядом подальших успішних операцій [476, с. 95–136]. 

Так, у січні 1942 року підрозділи СAС атакували лівійське селище Буерат. 

Висадившись на парашутах із літаків групи пустельної глибинної розвідки, 

спецпризначенці завдали нищівного удару по порту, резервуарах із пальним і 

складських приміщеннях. Після цього в березні була здійснена атака на порт 

Бенгазі з невеликим успіхом, але при цьому було знищено 15 літаків в Аль-Берка. 

У червні 1942 року атаки на аеродроми на о. Крит в Геракліоні, Кастелі, Тимпакі і 

Малеме спричинили значні втрати противникові, а в результаті атак на 

аеродроми у Фука і Мерса Матрух було, зокрема, знищено 30 німецьких літаків 

[540, с. 50–51]. Підраховано, що загалом на той час, коли бойові дії в Північній 

Африці підійшли до завершення, підрозділи 1-го полку САС знищили близько 

400 ворожих літаків – більше, ніж це зробили всі Королівські повітряні сили. 

За спогадами ветеранів САС, великою підтримкою для здійснення рейдів у 

тил противника стало отримання нею власного бойового транспорту – джипів 

«Вілліс». Саме Д. Стірлінг почав використовувати для далекого патрулювання 

американські джипи цієї моделі зі встановленими на них важкими кулеметами 

«Віккерс К» 303-го калібру, що знаходились на озброєнні Королівських 

повітряних сил. Бійці САС змонтували два таких кулемети спереду і позаду на 

кожному джипі, обладнали його радіатор спеціально розробленою системою 

конденсації для пустельних умов. На джипі також встановлювалася велика 

кількість каністр з водою і бензином. Пізніше озброєння машини було збільшено 

додатковим кулеметом «Браунінг» 50-го калібру. Ці джипи вирішили проблему 

САС із пересуванням, значно підвищили мобільність груп. Завдяки їм було 

здійснено багато бойових атак на німецькі аеродроми, і вони увійшли в історію 

під назвою «джипи САС» (часто для певної бравади й хизування та й не без участі 

самого Д. Стерлінга ці джипи розфарбовували у рожевий колір для сіяння паніки 

й страху серед противника – чим не аналог славнозвісних тачанок батька Махна!). 

Через чотири десятиліття цей досвід використовувався радянським спецназом в 

Афганістані, в пустелях Дашті-Марго і Регістан, а ще пізніше союзники по 
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контингенту багатонаціональних сил скористалися ним у ході проведення 

наземної наступальної операції «Меч в пустелі» під час війни в зоні Перської 

затоки 1990 – 1991 рр. [158, c. 362; 327]. 

Узимку 1943 року на ділянці Сфакс-Габі Д. Стірлінг був захоплений німцями 

в полон. Після чотирьох невдалих спроб втечі він зустрів закінчення війни в замку 

Колдіц (в однойменному місті в Німеччині, земля Саксонія).  

У 1944 році 1-й полк САС був розширений до бригади у складі чотирьох 

полків і двох батальйонів: два британських (1, 2 САС) і два французьких полки 

(3, 4 САС), бельгійський батальйон (пізніше 5 полк САС) і батальйон зв’язку 

[472, с. 161]. 

Основними завданнями бригади були: добування розвідувальних даних про 

важливі економічні і військові об’єкти; їх знищення або виведення з ладу; 

проведення психологічних операцій з метою деморалізації особового складу і 

населення противника; організація саботажу; здійснення терористичних і 

диверсійних актів у глибокому тилу противника; утворення та підготовка 

повстанських формувань; дезінформація і введення противника в оману; 

звільнення з полону своїх співслужбовців; участь у протипартизанських 

операціях; боротьба з тероризмом; звільнення заручників; охорона 

високопоставлених осіб. Бригада здійснювала парашутно-десантні операції за 

лінією фронту, а також брала участь у проведенні операцій з підтримання 

просування союзницьких військ у Франції (операції «Хаундсворд», «Булбаскет», 

«Лойтон» і «Веліс-Харді»), Бельгії, Нідерландах (операція «Пегас»), а потім і в 

Німеччині (операція «Арка»). 

У літературі є відомості про наказ Гітлера від 18 жовтня 1942 р. № 003830/42 

щодо поводження з військовополоненими союзницьких військ, згідно з яким 

захоплені командос негайно підлягали страті [257, c. 10-11]. 

Так, у липні 1944 р. під час операції «Булбаскет» німцями було захоплено і 

страчено тридцять чотири бійці СAС, а в жовтні 1944 р. у ході операції «Лойтон» 

таким чином загинув тридцять один командос.  
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Закінчення війни в Європі САС зустріла із втратами 330 осіб, у той же час її 

бійці знищили близько 8000 живої сили противника і майже 23000 захопили в 

полон [519, c. 15]. 

У серпні 1943 року було створено Об'єднане командування союзних військ у 

Південно-Східній Азії на чолі з британським адміралом лордом Маунтбеттеном. 

У грудні 1943 року 14-ту британсько-індійську армію очолив генерал В. Слім 

[476, с. 137–169]. 

У воєнній кампанії в Бірмі Чіндіти (Chindits – бійці англо-індійського 

експедиційного корпусу, називали себе на ім’я божества Чендей – охоронця 

буддистських храмів), чиї групи глибокого проникнення тренувались на базах у 

тилу японців, мали у складі британських командос (Королівський полк – 

Ліверпуль, 142 рота командос) і гурків (місцевих індусів). Їхній досвід ведення 

бойових дій у джунглях, отриманий ціною багатьох власних життів у боротьбі 

проти японців, мав велике значення для більшості післявоєнних спецоперацій  

британських Сил спеціального призначення.  

Після закінчення Другої світової війни бригада САС не уникла долі, яка 

спіткала багато інших спецпідрозділів у світі. Незважаючи на те, що 

військовослужбовці бригади САС діяли відважно і рішуче, практично завжди 

досягали успіху, із закінченням війни британське командування вельми 

недалекоглядно передало французькі і бельгійські полки спецназу Бельгії та 

Франції. Свої ж розформувало [472, с. 56–89]. 

На цьому завершилась епопея британських спецпризначенців на фронтах 

Другої світової війни. Після розформування бригади САС її іноземні бійці 

зберегли аксесуари служби, перенесли їх у свої національні формування, 

включаючи навіть емблему, що являла собою срібний кинджал на фоні голубих 

крил з девізом «Hodareswins» («Перемагає відважний»). 

Слід наголосити, що створений у Великобританії на початку Другої світової 

війни спецпідрозділ САС здійснив вагомий внесок у формування і розвиток 

частин спеціального призначення у всьому світі. Ескадрони СAС були сформовані 

не тільки з британців багатьох національностей. В його складі вели бойові дії 
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бельгійські і французькі підрозділи, які після закінчення війни були передані до 

складу збройних сил цих країн і стали зародком їх сучасних Сил спеціальних 

операцій. Крім того, в країнах, де історично був сильний вплив Великої Британії, 

розвиток (застосування) британської СAС у післявоєнний період став поштовхом 

і  зразком для створення аналогічних підрозділів. 

Греція. Одразу після німецької окупації Греції у квітні-травні 1941 року 

місцевий уряд перемістився до Єгипту і почав формувати військові підрозділи у 

вигнанні. Підполковник ВПС Г. Александріс запропонував створити підрозділ 

сухопутних сил за зразком британської СAС. У серпні 1942 року в Палестині була 

сформована «Рота обраних безсмертних» («Company of Chosen Immortals») у 

кількості 200 чоловік під командуванням майора кавалерії Антоніоса Стефанакіса. 

Згодом новий командир підрозділу полковник Христодулос Тсигантес 

перейменував його у «Священний загін» («Sacred Band»). Слід зазначити, що 

значна частина особового складу «Священного загону» склала основу «Загону Л» 

полку САС Великої Британії на чолі з підполковником Д. Стірлінгом. Саме цей 

загін здійснював рейди на німецькі аеродроми, порти, склади ПММ у всій 

Північній Африці [31, c. 140]. 

У тісній взаємодії з командиром британського полку CAC підполковником 

Д. Стерлінгом рота греків перемістилася на полкову базу у Квабріт в Єгипті для 

тренувань у своїй новій ролі. Під керівництвом британського командування цей 

іноземний підрозділ спецпризначення вів активні бойові дії поряд із СAС у 

Західній пустелі і в басейні Егейського моря. 

Австралія. За порадами британців Австралія почала створювати свої Сили 

спецпризначення вже на початку 1941 року. Першими підрозділами були окремі 

роти, які почали тренування у Вільсонс-Промонторі, штат Вікторія під 

патронатом британських інструкторів. Загін із 17 офіцерів і 256 військовиків  

рядового і сержантського складу проходив підготовку як сили «stay behind» 

(підрозділи, які залишаються на позиції після відходу основних сил), які пізніше 

використовувалися проти японців у Південно-Західному регіоні Тихого океану в 
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1942 – 1943 рр. переважно в протипартизанській кампанії у Тіморі, а також у 

Новій Гвінеї. У цілому було створено вісім окремих рот, які в 1943 році були 

реорганізовані в ескадрилью командос і передані у підпорядкування дивізійних 

розвідувальних полків, що були перейменовані у розвідувальні полки командос. 

Всього було сформовано 11 ескадрилей командос. 

Ці формування переважно діяли самостійно і наприкінці війни часто 

отримували завдання на рівні бригади, беручи участь у бойових діях у Новій 

Гвінеї, Бугенвілі і Борнео, де їх застосовували переважно в розвідувальних 

операціях і захисті флангів. Крім цих підрозділів, Австралія також сформувала 

спецпідрозділи Z і М. Спецпідрозділ М переважно використовувався для збору 

розвідувальної інформації, а спецпідрозділ Z здійснював операції прямої дії. 

Одною з його найвідоміших акцій як частини операції «Jaywick» було затоплення 

декількох японських кораблів у гавані Сінгапура в 1943 році. Наступна атака 

австралійців на Сінгапур у 1944 році, відома як операція «Rimau», була 

безуспішною [579]. 

Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки зустріли Другу 

світову війну з дуже слабкою і не підготовленою до нових умов армією. Уже в 

ході війни військове керівництво США почало створювати підрозділи, які стали 

прототипом сучасних Сил спеціального призначення. Це не тільки відомі в 

усьому світі морські піхотинці, «рейнджери», американсько-канадська «Бригада 

Девілса», яка воювала в Італії і Франції, а також 5307-й зведений підрозділ з 

умовним найменуванням «Мародери Меррілла», який воював у Південно-Східній 

Азії проти Японії, та спеціальний «Загін 101» для дій у Бірмі. Всі вони 

використовували тактику партизанської, диверсійної війни.  

Координацію діями цих формувань, зокрема збір та аналіз стратегічно 

важливої інформації, необхідної Об’єднаному комітету начальників штабів США, 

виконання спецоперацій за лінією фронту і підтримку груп опору в Європі та в 

Бірмі, було покладено на Управління стратегічних служб (УСС) (скороч. абр. 

англ. – OSS), створене за наказом президента Рузвельта від 13 липня 1942 року. 

Очолив УСС Вільям Дж. Донован, володар Почесної медалі. 
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Слід зазначити, що ця організація була попередником Центрального 

розвідувального управління (ЦРУ). Елітний спецпідрозділ, який функціонує і до 

теперішнього часу, яким є Центр спеціальних заходів (скороч. абр. англ. – SAD), 

вважається прямим наступником УСС [325].  

До компетенції УСС входила розвідка та організація спеціальних форм 

ведення війни на території противника. Спецзагони при УСС відрізнялися 

різноманітністю – їх структура і підготовка значно різнилися залежно від 

передбачуваних завдань. До об’єкта вони доставлялися зазвичай морем або 

повітрям. 

16 лютого 1942 року Корпус морської піхоти США ввів у стрій батальйон 

морської піхоти зі спеціальним завданням охороняти береговий плацдарм та 

іншими спецзавданнями. Батальйон став першим підрозділом спецоперацій США. 

Він став відомим як Штурмовий батальйон морської піхоти на Тихоокеанському 

фронті. 

За розпорядженням В. Донована, координатора у справах інформації, 

4 квітня 1942 р. був створений та залучений до бойових дій у тилу противника в 

Бірмі «Загін 101». Як перший підрозділ такого виду, загін отримав завдання зі 

збору розвідувальних даних, порушення спокою японців шляхом ведення 

партизанських дій, визначення цілей для бомбардування армійською авіацією, 

проведення операцій з порятунку збитих льотчиків союзних сил. Оскільки 

«Загін 101» ніколи не перевищував кількості американських бійців у декілька 

сотень, він покладався на підтримку з боку різних племінних груп населення 

Бірми. Успіхам дій загону особливо сприяла підтримка рішуче налаштованих 

проти японців мешканців регіону Качін. До часу припинення активних бойових 

дій (12 липня 1945 р.) «Загін 101» досяг вражаючих результатів. Згідно з 

офіційною статистикою, при втратах свого особового складу у 22 бійці 

«Загін 101» знищив 5428 японців і врятував 574 військовослужбовців військ 

союзників. Дії «Загону 101» відкрили дорогу для китайських сил під 

командуванням Стілвелса, рейдерів Вінгейта, «мародерів Меррілла», а також для 

широкомасштабного контрнаступу проти японців. 
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Наголошується, що саме досвід цього загону й ліг в основу сучасних 

положень про війська спеціального призначення США.  

У травні 1942 року було вирішено, що США, основним противником яких  

все ще залишалася Японія, будуть продовжувати брати активну участь і в 

європейських операціях. Для цього були потрібні підрозділи, які мають навички 

морського десанту. Як не дивно, але на початку 40-х років цих навичок  не мали 

навіть американські морські піхотинці. Більш того – замість їх навчання 

командування зайнялося формуванням парашутних і диверсійних підрозділів. 

Тому за наказом начальника штабу ЗС США генерала Джорджа Маршалла 

почалося створення частин спеціального призначення, які отримали назву 

«рейнджери» на честь підрозділів Роберта Роджерса, що діяли у долині Гудзону 

під час Семирічної війни (1756 – 1763 рр.). 

У середині 1942 року офіцер з питань взаємодії з Британським генштабом 

генерал-майор сухопутних сил США Люціан Траскот подав пропозицію генералу 

Дж. Маршаллу щодо організації американського підрозділу «за аналогією з 

британськими командос», що стало початком формування частин рейнджерів 

сухопутних сил США. 

Рейнджерів передбачалося використовувати для морських і повітряних 

десантів, розвідки і диверсій у тилу противника. Формування таких частин 

почалося одночасно на території Великобританії, де з дислокованих 

американських частин набирали добровольців у 1-й батальйон рейнджерів, і на 

території США, де формувався 2-й батальйон рейнджерів. Пізніше до них 

приєдналися створені на території Північної Африки 3-й і 4-й батальйони. Згідно 

з розробленою американськими військовими фахівцями тактикою спільно з 

рейнджерами передбачалося задіяти саперні підрозділи для розчищення берегової 

лінії та інженерного забезпечення десанту, а також берегові батальйони для 

швидкої висадки десанту. При підготовці рейнджерів спочатку використову-

валися схеми і методики, за якими працювали англійські командос. Нерідко 

англійські і американські спецпідрозділи тренувалися разом. 
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Бойовий шлях рейнджерів у період Другої світової війни був усіяний 

невдачами. Попри на хорошу підготовку і злагоджені дії, рейнджери зазнавали 

величезних втрат. Наприклад, під час операції «Галька» на початку 1944 року 

були практично повністю знищені 1-й і 3-й батальйони. Ще гірше довелося 

рейнджерам під час висадки на ділянці «Омаха» (відкриття Другого фронту в 

Нормандії). За планом висадки, розробленим американським командуванням, на 

рейнджерів першого ешелону покладалася особлива роль – захоплення 

прибережних висот і знищення важких дотів. Під час десантування половина 

бійців загинули ще до того, як вони досягли позицій німців. Всього ж під час 

висадки на цій ділянці підрозділи рейнджерів втратили близько двох третин 

особового складу. Незважаючи на це, дії рейнджерів були більш ефективні в 

порівнянні з іншими частинами. На деяких ділянках вдале завершення висадки 

можна вважати цілком заслугою рейнджерів. Після десанту на ділянці «Омаха» 

рейнджерів використовували для підтримки наступу й на інших напрямках в 

Європі. Крім того, 6-й батальйон рейнджерів брав участь у боях у 

Тихоокеанському басейні. 

Перші частини спеціального призначення СВ США були створені також під 

час Другої світової війни у складі змішаних американсько-канадських Сил 

спеціальних операцій. Особовий склад кожної частини, що складалася з трьох 

полків по 2 батальйони в кожному, був навчений вибуховим роботам, 

скелелазінню, мав водолазну, лижну і десантну підготовку. В кінці війни ці 

частини були розформовані. 

З 20 червня 1942 року американці спільно з канадцями почали формування 1-ї 

групи військ спеціального призначення як диверсійної лижної бригади для 

операцій у Норвегії. Пізніше відома як «Бригада диявола» (налякані німецькі 

солдати називали її «Чорні дияволи»), 1-ша група військ спецпризначення була 

відправлена до окупованих Алеутських островів, Італії і Франції [333]. 

Під час підготовки групи увага зверталась на місцевість майбутніх бойових 

дій – гористу місцевість з холодним кліматом, тому крім стандартних навичок 

спецназівців навчали тактики бою в горах і пересування на лижах. 1-ша група 
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військ спеціального призначення проіснувала трохи більше двох років, протягом 

яких провела кілька успішних операцій.   

У ході війни цей підрозділ підтримував партизанські сили, відомі в історії як 

«Качін-рейнджери», що діяли в тилу окупаційних японських військ у Південно-

Східній Азії. 

5-та група Сил спеціального призначення армії США бере початок від 

першої групи військ спецпризначення – об’єднаного канадсько-американського 

полку часів Другої світової війни. Група була створена 5 липня 1942 року у 

складі: штабу та штабного підрозділу, 1-го батальйону, 3-го полку, 1-ї групи Сил 

спеціального призначення. Укомплектована 9 липня 1942 р., група проходила 

підготовку у Форт Вільям Генрі Харрісон, штат Монтана. Згодом вона брала 

участь в італійській кампанії та в бойових діях на півдні Франції, перш ніж бути 

розформованою 6 лютого 1945 року. 

«Мародери Меррілла» (Merrill’s Marauders) були сформовані за зразком 

чіндітів і брали участь у подібних операціях в Бірмі. У кінці листопада 1943 року 

були створені «Скаути Аламо» (6-й розвідувальний спецпідрозділ сухопутних 

військ) для проведення розвідувальних і рейдерських операцій у південно-

західній зоні бойових дій Тихого океану під особистим командуванням 

тодішнього генерал-лейтенанта Вальтера Крюгера, командувача 6-ї групи військ 

сухопутних сил США. Крюгер передбачав, що «Скаути Аламо», які складалися з 

маленьких груп високопрофесійних добровольців, будуть діяти в глибокому тилу 

противника для збору розвідувальної і тактичної інформації перед наземними 

операціями 6-ї групи військ [333]. 

Франція. 1-й парашутно-десантний полк морської піхоти є одним із двох 

полків (1-й та 13-й пдп), що входять до складу бригади військ спеціального 

призначення сухопутних військ Франції. Розташований у місцевій фортеці в 

м. Байонна. 

Створення 1-го парашутно-десантного полку морської піхоти бере також 

початок від періоду Другої світової війни, коли спочатку сформували 1-шу 

авіаційну піхотну роту у Британії, пізніше перейменовану в 1-шу роту 
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парашутистів під керівництвом капітана Берже. Цей підрозділ у кількості 

близько 50 парашутистів-десантників було перейменовано на ескадрон та 

включено до складу 1-го полку САС під командуванням Д. Стірлінга. Цей полк 

організаційно складався з чотирьох британських, одного французького та одного 

грецького ескадронів (підрозділ на той час був подібний до роти). Французький 

ескадрон у складі 1-го полку САС брав участь у північно-африканській 

кампанії, успішно проведених операціях в Африці, на Криті, у Франції, 

Бельгії, Голландії та Німеччині. З розширенням 1-го полку САС до бригади до 

його складу ввійшли 2 французьких полки САС (3, 4 полки САС). 

Сформований у1942 році в Шотландії з бійців «Вільної Франції» 4-й полк 

САС відзначився особливо високим духом взаємовиручки і бойового товариства. 

У 1943 – 1944 рр. він успішно діяв на скелях Па-де-Кале. Але особливою повагою 

підрозділ став користуватися після 6 червня 1944 року. Тоді під командуванням 

лейтенанта Кіффера 177 командос прорвали німецьку оборону в районі 

Ойстрехеми. Попри важкі втрати підрозділ виконав поставлене завдання. Трохи 

пізніше під час операції із захоплення голландського острова Вальхерен 

500 морських командос знищили півтори тисячі німецьких солдатів. До кінця 

війни 4-й полк САС здійснював рейди у тил противника, діючи з берегів 

Північного моря. 

1 жовтня 1945 р. після завершення бойових дій на фронтах Другої 

світової війни воєнне керівництво Великої Британії передало 3-й та 4-й полки 

САС до сухопутних військ Франції.  

Сьогодні 1-й парашутно-десантний полк морської піхоти є спадкоємцем 

3-го та 4-го полків СAС часів Другої світової війни, звідки походить і девіз 

полку – «Перемагає відважний» [488, c. 499–527]. 

До з’єднання, на яке покладалися певні завдання, що притаманні частинам та 

підрозділам спеціального призначення у Франції, слід також віднести Іноземний 

легіон. У воєнній кампанії 1939 – 1940 рр. у Франції брали участь п’ять піхотних 

полків Іноземного легіону. В їх складі було досить багато іспанців – колишніх 

бійців республіканської армії, які втекли до Франції після перемоги франкістів. 
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Найбільш славною частиною Іноземного легіону часів Другої світової війни стала 

13-та напівбригада. Сформована в лютому 1940 року, в травні-червні вона брала 

участь у боях в Норвегії. Після захоплення Франції вермахтом частина особового 

складу підрозділу залишилася у Великій Британії. Так, 13-та напівбригада стала 

однією з перших частин армії Вільної Франції генерала де Голля. З лютого 1941 року 

вона воювала проти італійців в Еритреї, потім діяла в лівійській пустелі. Славетним 

епізодом в історії легіону стала оборона 13-ю напівбригадою Бір-Хакейма 

(27 травня – 10 червня 1942 року). У складі 1-ї дивізії Франції 13-та напівбрігада в 

1943 році брала участь у визволенні Тунісу, а з квітня 1944 року воювала в Італії. 

У серпні 1944 року вона вже у складі 1-ї французької армії висадилася в Провансі 

і брала участь у визволенні Франції [399]. 

Країни нацистського блоку (Німеччина, Італія, Іспанія, Японія) не використо-

вували Сили спецпризначення в такому обсязі, як британці. 

Німеччина. Необхідно зазначити, що у світовій військовій практиці саме 

Німеччина виступила піонером творення формувань спеціального призначення у 

складі збройних сил, які, з погляду сьогодення, максимально відповідають 

уявленням про ССО. Найбільш відомим спецпідрозділом вермахту став 

підпорядкований Абверу-2 «навчальний полк» (з 1942 р. – дивізія) 

«Бранденбург-800».  

З приходом у 1933 р. до влади А. Гітлера спецслужби стали одним із 

провідних елементів експансії й стратегії «тотальної війни» – стрижня воєнно-

політичної доктрини рейху. У 1938 р. у структурі військової спецслужби (Абверу) 

запровадили відділ «Абвер-2» з організації диверсій, саботажу, спецпропаганди, 

створення повстанських і сепаратистських рухів. На думку радянських аналітиків, 

Абвер був найбільш засекреченим і активним підрозділом гітлерівської військової 

розвідки. Його функції і практична діяльність стали повним втіленням 

концептуальної установки А. Гітлера в асиметричному характері війн рейху: 

«Масові повітряні атаки, раптові атаки, акти терору, саботаж, замах, вчинені 

зсередини вбивства керівників, нищівні удари по всіх слабких місцях ... – така 

майбутня війна» [7, c. 112]. Основними функціями цього спецоргану стали: 
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організація і проведення розвідувально-диверсійної, терористичної діяльності в 

тилу противника, безпосереднє сприяння наступаючим військам шляхом 

захоплення стратегічних об’єктів, інфраструктури; агентурно-вербувальна робота 

для розгортання «п’ятої колони» як підготовчої фази до вторгнення на територію 

інших держав, дестабілізація внутрішнього становища в тилу країн-противників; 

здійснення спецпропаганди та інших підривних заходів у тилу противника або на 

території країн, обраних об’єктом агресії; створення та бойове застосування 

розвідувально-диверсійних, терористичних, повстанських та інших оперативно-

бойових формувань з використанням національних меншин, етнічних німців, 

націоналістичних та інших радикальних, антиурядових рухів і груп; професійна 

підготовка кадрів для підривної діяльності в спеціальних навчальних закладах, на 

курсах; розробка і виготовлення спеціальних технічних засобів та обладнання для 

диверсійно-терористичних заходів [305, c. 43, 286–287, 290]. 

Як слушно зазначає дослідник історії спецслужб і сил спецоперацій 

Д. Вєдєнєєв, гітлерівській системі асиметричних дій були властиві такі риси як 

забезпечення максимальної централізації управління розвідкою й підривною 

діяльністю; настанова на «тотальність» (багатоманітність за спрямуваннями) 

розвідувальної роботи, її тісну координованість із геополітичними, 

зовнішньополітичними та воєнно-стратегічними концепціями Німеччини; курс на 

перетворення розвідувально-підривних механізмів на важливий інструмент 

«блискавичної війни»; прагнення до створення «п’ятої колони» на території 

потенційних противників та об’єктів майбутнього вторгнення; інспірування та 

оперативне використання націоналістичних, сепаратистських, антиколоніальних 

та інших антиурядових рухів і організацій, а також німецької діаспори; 

психологічна війна та духовне розкладання населення й військ противника; 

застосування розвідувально-диверсійних спецпідрозділів, укомплектованих у т.ч. 

представниками народів країн, проти яких здійснюється агресія; використання 

досягнень науково-технічного прогресу та інноваційних наукових досліджень 

[74, c. 333–334]. 
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Досвід німецького генерала Пауля фон Леттова-Форбека, отриманий ним у 

Першій світовій війні на східно-африканському театрі бойових дій, доводив, що в 

умовах сучасної війни тактика диверсійно-партизанських дій може приносити 

досить відчутний успіх як у моральному, так і в матеріальному плані. Його 

погляди, відображаючи об’єктивну необхідність того часу, явно суперечили 

уявленням традиційної прусської військової школи. Проте позиція 

П. фон Леттова-Форбека викликала симпатії у прогресивно налаштованих 

німецьких офіцерів, котрі служили під його керівництвом в Африці. Одним із них 

був видатний представник армійської аристократії Теодор фон Хиппель, який 

вперше офіційно заявив про необхідність створення особливого диверсійного 

підрозділу в німецькій армії. Згідно з його ідеєю, цей підрозділ повинен був діяти 

в глибокому тилу противника, завдаючи йому шкоди шляхом знищення тилових 

комунікацій і стратегічно важливих об’єктів. Паралельно з цим він повинен був 

здійснювати розвідувальні функції, а також підривати моральний дух противника, 

застосовуючи тактику диверсій і саботажу. Зіткнувшись з нерозумінням і повною 

незацікавленістю військових чиновників рейхсверу, Т. фон Хиппель звернувся зі 

своєю пропозицією особисто до адмірала Вільгельма Канаріса, керівника 

німецької розвідки – Абверу.  

Першим підрозділом, сформованим за проектом Т. фон Хиппеля, став 

батальйон «Еббінгхаус». Основою його особового складу були етнічні німці, які 

проживали на території Польщі і досконало володіли польською мовою. Під час 

бойових дій у Польщі батальйон виправдав всі покладені на нього надії. Його 

бійці активно допомагали просуванню німецьких військ, сіючи паніку в 

польському тилу, захоплюючи або ж руйнуючи життєво важливі комунікації – 

мости, залізничні станції і т.п. Незважаючи на явні успіхи «Еббінгхауса», відразу 

ж після окупації Польщі вермахтом батальйон був розпущений, однак вже 

25 жовтня 1939 року адмірал В. Канаріс доручив Т. фон Хиппелю сформувати на 

його базі новий підрозділ, що отримав назву «800-та навчальна рота особливого 

призначення». Рота швидко поповнювалася добровольцями – етнічними німцями 

з різних країн світу. 15 грудня 1939 року вона була перетворена в батальйон з 
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постійною дислокацією в Бранденбурзі-на-Хавелі. Спочатку батальйон складався 

з парашутного і мотоциклетного взводів, а також чотирьох рот, організованих за 

етнічною ознакою: 1-ша рота – російські та прибалтійські німці; 2-га рота – 

англійські та африканські німці; 3-тя рота – судетські й югославські німці;    

4-та рота – польські німці. 

Оскільки чисельність особового складу батальйону поступово збільшувалася, 

в ньому були утворені нові структурні одиниці, в тому числі не тільки з німців, а 

й з представників інших національностей. Роти батальйону проходили посилену 

спеціальну підготовку в містечку Квенцгут на Квенцзеє. Головними навчальними 

дисциплінами були «Інженерно-підривна справа» і «Тактика індивідуальних дій». 

У місці дислокації підрозділу крім казарм і навчальної будівлі були стрільбища і 

саперно-технічний полігон. На ньому були встановлені реальні об’єкти – мости, 

переїзди, ділянки шосе і т.п. Велика увага приділялася практиці непомітного, 

прихованого підходу до об’єкта, безшумного зняття чатових на постах, а також 

встановленню підривних пристроїв і мінування. Бійці вивчали іноземні мови, 

техніку стрибка з парашутом, десантування на узбережжі, рух по пересіченій 

місцевості (в тому числі й на лижах). Вони були також навчені вести бойові дії у 

складних погодних умовах і вночі, були добре знайомі з різними видами стрі-

лецької зброї і військової техніки. Головне завдання тих, хто навчався, зводилося 

до того, щоб за допомогою маскування і введення противника в оману домогтися 

ефекту раптовості, що повинен був використовуватися регулярними німецькими 

військами, які йшли за ними. При цьому раптовість мала тактичний, а іноді й 

оперативно-стратегічний характер. Застосування батальйону спеціального 

призначення було таким різноманітним, що охоплювало всі можливі форми і 

методи, властиві операціям розвідувально-диверсійного характеру при повному 

або частковому маскуванні. При частковому маскуванні використовувалися 

характерні частини форми одягу противника та його озброєння. При відкритті 

вогню ці атрибути повинні були скидатися, що повністю відповідало законам 

ведення бойових дій. Повне ж маскування було потрібне для того, щоб викликати 
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у противника паніку стрільбою «своїх військ» і за рахунок цього швидко 

виконати поставлене завдання. Подібні бойові дії здійснювалися поза законами і 

звичаями війни. Чисельність підрозділів спеціального призначення варіювалася 

залежно від характеру спланованої операції – це могли бути і групи диверсантів від 

5 до 12 чоловік, і цілі роти, придані польовим арміям [307, c. 13–15; 34, c. 8–13]. 

Згодом був створений полк «Бранденбург-800» – частина спецпризначення, 

що спеціалізувалася на операціях розвідувально-диверсійного характеру і 

використовувалася Абвером для проникнення на територію противника і ведення 

глибинної розвідки у військових кампаніях План «Вайс» 1939 року (агресія проти 

Польщі), План «Гельб» (напад на Францію) 1940 р. і План «Барбаросса» (агресія 

проти СРСР) в 1941 р. 

Цей полк був сформований відповідно до директиви Абверу 1 червня 

1940 року як навчально-будівельний полк особливого призначення 

«Бранденбург-800» (Lehrregiment «Brandenburg» z.b.V. 800). Звичайно, нічого 

спільного з будівництвом він не мав. У його складі служили тільки вихідці тих 

регіонів, де планувалося вести диверсійну діяльність. Свою назву полк отримав за 

місцем дислокації – Бранденбург, прусського регіону Німеччини, що межує з 

Берліном на сході. 

Спецформування «Бранденбург-800» призначалося для ведення глибинної 

розвідки, здійснення диверсій та терору в тилу противника в інтересах 

наступаючої армії, захоплення важливих об’єктів, підготовки кадрів диверсантів й 

розгортання повстанських рухів, ведення спеціальної пропаганди тощо. За час 

існування він підготував десятки тисяч диверсантів і бойовиків, в т.ч. для дій у 

національних регіонах СРСР, Індії, Ірану, на Арабському Сході, в Англії і США. 

Новації німецького підходу виявилися в тому, що згадана частина (з’єднання) 

тісно взаємодіяла із власне спецслужбами, армійським командуванням та 

включала сформовані із представників різних народів розвідувально-диверсійні 

формування. Таким чином, важко знайти функцію сучасних ССО, провісником 



 

131 

якої б не стали тією чи іншою мірою спецпідрозділи «Бранденбурга» [295; 216; 

230; 138; 286]. 

З моменту свого формування і до певного етапу Другої світової війни цей 

полк ніколи не діяв у повному складі як цілий підрозділ під єдиним 

командуванням. Використовували його поротно, придаючи різним німецьким 

армійським корпусам або арміям. Роти, в свою чергу, ділилися на бойові групи, 

склад яких міг бути різним у залежності від виконуваних завдань. Слід зазначити, 

що підрозділи «Бранденбурга» були одними з перших (можливо, що найпершими) 

німецьких частин, які почали бойові дії на території СРСР 22 червня 1941 року. 

Найгучнішою диверсією полку «Бранденбург 800» залишається захоплення 

Майкопа в 1942 році. Переодягнені у форму бійців НКВС 62 диверсанти на 

армійських вантажівках прибули до міста. Керівник групи диверсантів 

відрекомендувався радянському командуванню офіцером НКВС і зажадав 

доповісти про стан оборони міста. Потім, знищивши телефонний вузол, 

диверсанти позбавили радянські підрозділи зв’язку. Разом з тим поширювалась 

інформація про те, що німецькі війська знаходяться в тилу у захисників міста, 

хоча в дійсності передові частини були ще в двадцяти кілометрах від Майкопа.  

Диверсанти внесли паніку в ряди захисників міста, і бійці Червоної Армії стали 

спішно залишати свої позиції. В результаті місто було захоплене фашистами 

практично без бою. 

У кінці 1942 року полк «Бранденбург» було розгорнуто в 800-ту дивізію 

особливого призначення. Ситуація на фронтах з кожним днем змінювалася: 

стрімкий наступ німців змінили позиційні бої. У цих умовах 800-ту дивізію стали 

використовувати проти партизанів – дії в тилу противника поступилися місцем 

діям у власному тилу. А до грудня 1944 року всі підрозділи, що 

підпорядковувались Абверу, були об’єднані в мотопіхотну дивізію, яка 

успадкувала назву «Бранденбург». Найдосвідченіші бійці дивізії на той час вже 

перевелися в окремі диверсійні роти, що знаходилися в підпорядкуванні СС. 

На завершальному етапі Другої світової війни, навесні 1945 року 

«Бранденбург» увійшов до складу корпусу вермахту «Велика Німеччина». 
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По закінченні Другої світової війни практично усі бійці «Бранденбурга», які 

уникли смерті в бою або тюремного ув’язнення за військові злочини, вважали 

краще за мирне життя службу у всіляких спеціальних підрозділах. Протягом 

тривалого часу влади різних держав світу приховували факт приналежності 

німецьких «добровольців» у рядах їх армій до знаменитого «Бранденбурга». 

Однак минули роки, і біографії екс-«бранденбуржців» доповнили сторінки 

воєнної історії. З’ясувалося, що після Другої світової війни «бранденбуржці» 

входили до складу САС Великобританії, французького Іноземного легіону, 

спеціальних підрозділів США. Наприклад, у битві при Дьєнб’єнфу (весна 

1954 року), де французам протистояли численні загони в’єтнамських 

націоналістів, основу підрозділів французького Іноземного легіону становили 

колишні військовослужбовці військ СС і «Бранденбурга». Пізніше багато 

військовослужбовців «Бранденбурга» переїхали до Африки, Азії та Латинської 

Америки і стали там добре оплачуваними найманцями, військовими 

інструкторами і радниками. Так, за часів правління Сукарно службу безпеки 

Індонезії очолював колишній боєць «Бранденбурга». Колишні 

військовослужбовці «Бранденбурга» були військовими радниками Мао Цзедуна і 

Моїза Чомбе (прем'єр-міністра Демократичної Республіки Конго). У середині 

1950-х років бійці кращого спецпідрозділу нацистської Німеччини були 

запрошені урядом Єгипту як військові радники для організації боротьби з 

Ізраїлем. 

Італія. У роки Другої світової війни найбільшої слави в боротьбі з 

противником здобув італійський 9-й десантно-штурмовий полк «Коль Москін» 

(італ. 9 Reggimento d'Assalto Paracadutisti «Collina Moschin»). Як і САС Великої 

Британії, він проходив підготовку до спеціальних операцій на будь-якій 

місцевості та за будь-яких умов. Цей полк став продовжувачем традицій 

підрозділів (штурмових загонів) «Ардіті» («Відважні»), що діяли на італійсько-

австрійському фронті під час Першої світової війни.  
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Підрозділи «Ардіті» як 9-й штурмовий загін завдавали попередніх ударів по 

піхоті противника на італійсько-австрійській лінії фронту. Долати вершини та 

закидати ручними гранатами розташування противника було для них звичною 

справою. Саме такі італійські штурмові загони оволоділи австрійськими 

позиціями біля м. Монте Граппа, включаючи вершини «Коль Москін» («вершина 

мух») та «Коль делля Беретта» («вершина беретів») [92; 88]. 

У міжвоєнні роки цей штурмовий загін призупинив свою діяльність аж до 

20 липня 1942 року, коли Друга світова війна вже була в розпалі. Бійці загону, 

тепер уже як 10 Reggimento «Arditi» (10-го полку «Відважних»), патрулювали в 

Тунісі, за наказом Муссоліні окуповували Сицилію та Алжир. Після капітуляції 

Італії перед союзниками 8 серпня 1943 року 1-й батальйон 10-го полку наступних 

декілька років боровся в італійській війні за незалежність на Апеннінському 

півострові. Своїми завданнями, характером дій та кількістю бійців цей полк був 

схожий на СAС Великої Британії. Особливістю 10-го полку було те, що він діяв 

незалежно від зовнішньої підтримки та у відриві від розміщення своїх військ. У 

1946 році полк був розформований [488 c. 639–657]. 

Японія. Імператорські японські сухопутні сили вперше розгорнули 

парашутно-десантні підрозділи в бою під час битви при Палембанг (Palembang) на 

Суматрі в голландській Ост-Індії 14 лютого 1943 року. Операція була добре 

спланована, 425 чоловік 1-го Парашутного рейдового полку захопили аеродром 

Палембанг, а 2-й Парашутний рейдовий полк захопив місто і його важливий 

нафтопереробний завод. Десантники пізніше брали участь у воєнній кампанії в 

Бірмі. У 1943 році був створений 1-й Планерний танковий взвод з чотирма 

легкими танками Type 95 Ha-Go. Парашутно-десантні бригади були зведені у 

групу «Тейшін Шудан» («Teishin Shudan») як перше рейдове формування на рівні 

дивізії на головній японській авіабазі Karasehara Airfield, Kyіshі, Японія. 

Але як і інші подібні десантні формування, створені в роки Другої світової 

війни, японські парашутно-десантні війська зазнавали великих втрат у людях, на 

підготовку яких шли великі витрати в часі і засобах, а тому їх участь в операціях 

була обмежена, за винятком найважливіших. Два полки «Тейшін Шудан» були 
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зведені в 1-шу Рейдову групу під командуванням генерал-майора Рікічі Цукада 

(Rikichi Tsukada) у складі Південної експедиційної групи сухопутних військ під 

час воєнної кампанії на Філіппінах. Хоча група мала структуру дивізії, її 

можливості були значно нижчі, оскільки її шість полків мали чисельність 

особового складу, еквівалентну стандартному піхотному батальйону, не 

вистачало артилерії, а вона повинна була покладатися на інші підрозділи для 

логістичної підтримки. Солдати рейдової групи більше не проходили парашутно-

десантну підготовку і для переміщення на далекі відстані користувалися 

транспортними літаками. 

Близько 750 чоловік, переважно з 2-ї Рейдової бригади, отримали завдання 

атакувати американські авіабази на Luzon і Leyte вночі 6 грудня 1944 року. Їх 

транспортували літаками Ki-57, але більшість літаків були збиті. Лише 

300 командос вдалося висадитися на території Burauen на Leyte. Вони знищили 

декілька літаків і завдали значних втрат американцям до того, як їх самих 

повністю ліквідували [488]. 

Фінляндія. Під час Другої світової війни фінські сухопутні сили і 

прикордонна служба організували сили «sissi» в підрозділи глибинної розвідки 

(«kaukopartio»). Вони були відкриті тільки для добровольців і діяли глибоко в 

тилу противника маленькими групами, проводили операції зі збору 

розвідувальної інформації, здійснювали рейди на склади постачання противника, 

а також виконували інші стратегічні завдання. Загалом ці групи були дуже 

ефективні. Наприклад, у битві при Ilomantsi радянські шляхи постачання були 

розбиті фінськими диверсійними групами до такого стану, що радянська 

артилерія не могла скористатися своєю чисельною перевагою над фінською 

артилерією. Дії груп глибинної розвідки також класифікувалися як таємні через 

політичну делікатність таких операцій. Тільки уповноважені військові історики 

могли описувати бойові шляхи цих підрозділів. Більшість солдатів-

спецпризначенців повинні були зберігати таємницю до кінця життя. Відомим 

командиром групи глибинної розвідки був Лаурі Турні (Lauri Turni), який під 
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кінець війни перейшов на службу в сухопутні війська США, щоб займатись 

підготовкою особового складу до спецоперацій [488]. 

Спеціальні формування радянських силових структур. Прототипом 

підрозділів спеціального призначення Червоної Армії у роки Другої світової війни 

були: диверсійно-розвідувальні формування радянських партизан; оперативні 

центри розвідки, які зазвичай діяли під виглядом партизанських формувань, але 

підпорядковувалися ГРУ ГШ та розвідвідділам штабів фронтів; оперативні групи 

розвідки, які функціонували при партизанських формуваннях і органах 

керівництва партизанським рухом в інтересах регулярних військ. 

З початком Другої світової війни розвідувально-диверсійним підрозділам і 

партизанським загонам, які мали діяти на зайнятій противником території, стали 

приділяти велику увагу. Так, в директиві РНК СРСР і ЦК ВКП (б) від 29 червня 

1941 р. було визначено: «На зайнятих ворогом територіях створювати 

партизанські загони і диверсійні групи для боротьби з частинами ворожої армії, 

для розпалювання партизанської боротьби всюди і скрізь, для підривання  мостів, 

знищення доріг, псування телефонного і телеграфного зв’язку, підпалу складів 

і т.п.». Восени 1941 року для проведення розвідувально-диверсійної роботи в 

тилу противника в складі Західного фронту було створено спеціальний підрозділ – 

в/ч 9903 (пізніше 3-тє, диверсійне, відділення розвідвідділу штабу фронту), яким 

командували спочатку полковник А.Є. Свірін, а потім – учасник війни в Іспанії 

майор А.К. Спрогіс. З 15 вересня по 31 грудня 1941 р. розвідоргани Західного 

фронту закинули в тил противника 71 розвідувально-диверсійну групу загальною 

чисельністю 1194 особи [5, т. 46, арк. 26–27]. 

Що стосується власне партизанських загонів, перекинутих на зайняту 

противником територію, то тут справи йшли не кращим чином. Так, на окуповану 

територію Білорусії 1 серпня 1941 року був перекинутий 231 загін загальною 

чисельністю близько 12 тис. чоловік. А до листопада 1941 року в Білорусії 

залишилося лише 43 загони чисельністю близько 2 тисяч осіб. Вражають 

дослідників дані щодо партизанського руху в Україні. Відомо, що до 1 грудня 
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1941 року на її територію було перекинуто 35 тисяч чоловік, з яких до червня 

1942 р. залишилося тільки 4 тисячі. Все це стало результатом непродуманої 

політики ліквідації в 1937 – 1938 рр. підготовлених партизанських кадрів і 

таємних партизанських баз, у результаті чого партизанський рух довелося 

розгортати практично заново і на порожньому місці. Тільки з 1942 р. 

розвідувально-диверсійна діяльність в тилу противника поступово набирає 

обертів. 

Так, у лютому 1942 року, після реорганізації Розвідуправління в Головне 

розвідувальне управління в штатах розвідвідділів штабів фронтів з’являється 

розвідувально-диверсійне відділення у складі 13 осіб, а в серпні 1942 р. Інженерне 

управління РСЧА створило на кожному фронті спеціальні окремі гвардійські 

батальйони мінерів (ОГБМ), які здійснювали диверсії на важливих об’єктах і 

шляхах сполучення. У 1943 р. відбулася чергова реорганізація органів військової 

розвідки. У результаті після 18 квітня 1943 р. керівництво розвідувально-

диверсійною роботою на тимчасово окупованій території СРСР було покладено 

на РУ Генштабу. Відповідав за неї 2-й відділ Розвідувального управління, а 

конкретно диверсійний напрям супроводжував заступник начальника 2-го від-

ділу РУ. Крім того, для проведення операцій в тилу противника у складі 

розвідуправління була авіаескадрилья особливого призначення. Така форма 

управління розвідувально-диверсійною роботою себе повністю виправдала і 

залишалася незмінною до кінця Другої світової війни. З числа успішних 

розвідувально-диверсійних операцій можна назвати ліквідацію 22 вересня 1943 р. 

гауляйтера Білорусії Кубі і врятування від повного знищення в січні 1945 року 

польського міста Краків розвідгрупою «Голос» під командуванням капітана 

Е.С. Березняка. 

Якщо говорити про спеціальні формування органів Державної безпеки СРСР, 

то розвідувально-диверсійна та оперативно-бойова діяльність за лінією фронту 

(«зафронтова діяльність» або оперативна робота на окупованій території) з 

перших днів війни почала організовуватися й розвиватись як самостійний напрям 
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зусиль спецслужб, спрямований на відсіч агресору. Завдання зі здобування 

розвідувальної інформації на зайнятій противником території (а також на 

території Німеччини та її сателітів, подекуди – і на території формально 

нейтральних держав), усебічної дестабілізації ворожого тилу потягло за собою 

необхідність творення спеціальних функціональних підрозділів із керівництва, 

координації та безпосереднього розгортання зафронтової роботи. 

Першим подібним органом на рівні союзного центру стала Особлива група 

при Народному комісарі внутрішніх справ СРСР, створена Наказом останнього 

від 5 липня 1941 р. № 00882. Група негайно розпочала формування резидентур, 

агентурних груп та агентів-одинаків для виконання спеціальних завдань за лінією 

фронту, а також для залишення їх на постійне місцеперебування в окремих містах 

та місцевостях, яким загрожувала окупація.  

У жовтні 1941 р. військові підрозділи при згаданій Особливій групі НКВС 

об’єднали в Окрему мотострілецьку бригаду особливого призначення (ОМСБОП) 

у складі двох полків, саперно-підривної роти, роти зв’язку, окремих загонів 

спецпризначення, школи молодшого командного складу та спеціалістів, де 

служили виключно добровольці. Ця навчально-бойова частина була призначена 

для сприяння розгортанню партизанського руху, широких диверсійних дій на 

комунікаціях противника, ведення стратегічної й тактичної агентурної розвідки. 

Водночас давалось взнаки те, що учасники оперативних груп нерідко 

підбиралися без належної перевірки їх стійкості, придатності до суворих 

зафронтових умов, не отримували належної спецпідготовки, навичок конспірації, 

слабо проводилося й попереднє вивчення становища у місцях висадки 

зафронтових груп, контррозвідувально-поліцейського режиму противника у 

районах дій зафронтових груп, бракувало засобів зв’язку далекої дії, спеціального 

обладнання й амуніції тощо. Спецслужбам Німеччини й Румунії вдалося створити 

агентурні позиції у радянському підпіллі, були й випадки добровільної зради або 

фізичного злому захоплених ворогом учасників підпілля. Зокрема, зрада серед 
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співробітників та агентів розвідувально-диверсійних резидентур в Києві, Одесі, 

Миколаєві призвела до розгрому місцевих нелегальних резидентур НКВС, 

загибелі їхніх керівників. 

Уже з кінця серпня 1941 р. Особлива група та ОМСБОП розпочали 

формування спеціальних опергруп і загонів для відправлення в тил ворога  

(3–20 учасників з радіостанціями, мінно-вибуховими засобами, документами 

прикриття). У міру збільшення окупованої території та масштабів розвідувально-

диверсійної діяльності у запіллі ворога на основі Особливої групи Наказом НКВС 

СРСР від 3 жовтня 1941 р. № 001435 створили 2-й відділ НКВС СРСР із 

безпосереднім підпорядкуванням главі відомства. 18 січня 1942 р. 2-й відділ 

НКВС СРСР реорганізували в 4-те Управління (зафронтова робота) НКВС СРСР 

(із відтворенням Наркомату державної безпеки СРСР у 1943 р. цей підрозділ 

перейшов до складу НКДБ СРСР та відповідних союзних республік). 

«Руйнування тилів ворога та організація агентурної розвідки на окупованій 

противником території» – так у службових документах стисло визначалася місія 

зафронтового управління [353, c. 258; 5, т. 46, арк. 1]. 

Згадані 4-ті підрозділи НКВС-УНКВС-НКДБ-УНКДБ та їх зафронтові 

формування упродовж війни слугували провідним інструментом таємного 

протиборства з агресором (у квітні 1942 р. 4-й відділ НКВС УРСР був 

реорганізований у 4-те Управління). Наказ НКВС СРСР від 25 серпня 1941 р. 

№ 001151 покладав на 4-ті відділи НКВС-УНКВС, зокрема, організацію 

партизанського руху, завдання з керівництва діяльністю диверсійних груп та 

затвердив Положення про роботу 4-х відділів НКВС-УНКВС прифронтових 

областей. 

Відповідно до нормативного документа 4-ті підрозділи НКВС-УНКВС мали 

здійснювати організацію агентурної та військової розвідки в районах вірогідних 

дій партизанських загонів та диверсійних груп в тилу противника, керувати 

діяльністю диверсійних груп, проводити розвідувальне опитування 
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військовополонених, взаємодіяти при цьому з органами військової контррозвідки 

НКВС, армійським командуванням, партійними організаціями та органами влади 

[353, c. 257–258]. 

Затверджене Наказом НКВС СРСР від 1 червня 1942 р. № 001124 

«Положення про роботу 4-х відділів НКВС-УНКВС республік, країв і областей» 

покладало на них функцію «організації та керівництва агентурно-розвідувальною 

і диверсійною діяльністю в тилу противника», збирання військово-політичної 

інформації про становище на окупованій території. Серед провідних завдань 

спецпідрозділу визначалися: 

- створення нелегальних резидентур у населених пунктах на окупованій 

території та забезпечення надійного зв’язку з ними; 

- відновлення взаємодії з найбільш цінною та перевіреною агентурою на 

окупованій території; 

- запровадження агентури в розвідувальні, адміністративні органи против-

ника та антирадянські організації; 

- підбір і перекидання за лінію фронту кваліфікованої агентури і  просування 

її до Німеччини та інших європейських країн; 

- формування та направлення за лінію фронту розвідувально-диверсійних 

груп, маршрутної агентури; 

- забезпечення зафронтових формувань зброєю, диверсійними засобами, 

засобами зв’язку тощо. 

Пропонувалася структура апарату 4-х підрозділів (відділів): 

- 1-ше відділення: запровадження та керівництво діяльністю агентури в 

розвідувальних та адміністративних органах противника, антирадянських 

організаціях, підбір негласних оперативних джерел для виведення на територію 

держав-противників; 

- 2-ге відділення: створення нелегальних резидентур у важливих населених 

пунктах на окупованій території, відновлення зв’язку із раніш залишеною там 
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агентурою НКВС, агентурна робота на найбільш потенційно загрозливих 

напрямках; 

- 3-тє відділення: формування та керівництво роботою розвідувально-

диверсійних і спеціальних груп; 

- 4-те відділення: матеріально-технічне забезпечення розвідувально-

диверсійної роботи оперативною технікою тощо; 

- Секретаріат, облікова група [73, c. 291–352; 1, спр. 102, арк. 67–69 зв.]. 

Суттєвими були розвідувально-бойові здобутки формувань спецпризначення 

НКВС-НКДБ та армійської розвідки на території Української РСР та на 

окупованій гітлерівцями території країн Східної Європи, куди згадані 

спецформування були виведені у 1944 – 1945 рр. 

Зафронтову розвідувально-диверсійну роботу в Україні вели як спеціальні 

служби (Народний комісаріат внутрішніх справ – НКВС, а з 1943 р. – Народний 

комісаріат державної безпеки – НКДБ), так і розвідувально-диверсійні 

формування, підпорядковані Розвідувальному (у лютому-вересні 1942 р. – 

Головному розвідувальному управлінню – ГРУ, РУ) або Управлінню військової 

розвідки (вересень 1942 – лютий 1943 рр.) Генерального штабу (ГШ) 

Червоної Армії. 

Після низки реорганізацій станом на квітень 1943 р. у структурі РУ ГШ        

2-й відділ виступав куратором агентурної розвідки та диверсій, включаючи 

«південно-західний напрям» цієї діяльності, що охоплював і територію України. 

Приблизно в той же час були впорядковані структури розвідки фронтів та армій. 

У штабах фронтів замість розвідвідділів створили розвідуправління з таких 

відділів: 

- 1-й – з керівництва розвідпідрозділів нижчих з’єднань; 

- 2-й – з агентурної розвідки; 

- 3-й – відповідав за диверсійну роботу; 

- 4-й – обробляв розвідувальну інформацію; 

- 5-й – займався радіорозвідкою. 
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У штабах армій розвідвідділ складався із відділень військової розвідки та 

інформаційного. 

Посилилася і зафронтова мережа РУ ГШ в Україні. Ще у серпні 1942 р. 

Оперативний центр РУ ГШ у Білорусії під керівництвом Г. Лінькова направив до 

Волинської та Рівненської областей кілька партизанських загонів і груп. Для їх 

об’єднання та координації роботи туди ж спрямували загін батальйонного 

комісара Антона Бринського («дядька Петра»). Вже до весни 1943 р. під 

командуванням А. Бринського воювали значні сили партизанів («З’єднання 

партизанських загонів особливого призначення РУ Червоної Армії»). Їх довелося 

поділити на партизанську бригаду № 1 А. Анищенка та бригаду № 2 С. Каплуна 

(Рівненська обл.), які утворювали партизанське з’єднання під керівництвом 

підполковника А. Бринського. Його бійці відіграли помітну роль у визволенні 

Рівненської та Волинської областей.  

З початку 1943 р. при партизанських з’єднаннях почали створювати 

оперативні центри військової розвідки. Так, при загоні партизанів України 

Н. Федорова із січня 1943 р. діяв оперативний центр «Омега» (контролював район 

Прип’ять-Київ-Пирятин-Бахмач). Влітку 1943 р. створили оперативно-

розвідувальний центр РУ на чолі з А. Бринським, який діяв у районах Ковель-

Кам’янець-Подільский. Від його агентурної мережі до Центру надходила цінна 

інформація, що сприяла визволенню України та стратегічній наступальній 

операції «Багратіон». 

Значну допомогу наступаючим військам Червоної Армії військові розвідники 

надали під час боїв за Лівобережну Україну та у битві за Дніпро. Лише у зоні 

відповідальності 1-го Українського фронту діяло не менше 18 зафронтових 

розвідгруп армійської розвідки. Зокрема, результативністю відзначилася група 

майора Кузьми Гнєдаша. Вона виявила систему оборони німців, зосередження 

живої сили й техніки в районах Києва, Чернігова, Коростеня та Житомира. 

Інформація розвідників К. Гнєдаша сприяла форсуванню Дніпра. 19 червня 

1944 р. у м. Слонім керівника розвідників та радистку К. Давидюк оточив 
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німецький каральний загін, і вони підірвали себе гранатами [358, c. 286–314; 389, 

c. 205; 354, c. 168–169; 165, c. 140–142; 60, c. 31–51]. 

Що стосується органів держбезпеки, то безпосередньо в складі 4-го 

Управління НКВС УРСР перший відділ займався розвідувально-диверсійною 

роботою на теренах країн–сателітів Німеччини або окупованих нею країн Східної 

Європи; другий організовував зафронтову роботу на тимчасово окупованій 

території; третій займався розгортанням партизанських формувань та їх 

оперативним забезпеченням (до передачі партизанських формувань у 

підпорядкування Українському штабу партизанського руху в липні 1942 р.) 

[73, c. 129–132; 349, c. 3–18]. 

На першому етапі війни наголос було зроблено на розгортанні агентурної 

мережі, що мала діяти в тилу агресорів, які до кінця 1941 р. окупували більшу 

частину території України. У 1941 – 1942 рр. на залишеній території осіло 

12726 оперативних джерел НКВС УРСР, в т.ч. 43 резиденти та 644 агенти, 

41 диверсійна група (502 особи), 1367 розвідників-одинаків, 1901 утримувач 

конспіративних квартир, 77 зв’язкових (до 1944 р. загальна кількість залишених і 

виведених за лінію фронту таємних помічників досягла майже 17 тис. осіб) 

[5, т. 46, арк. 26–27].  

Із більшістю з них зв’язок відновити не вдалося, адже жорсткий 

контррозвідувальний режим та інші обставини не дозволили багатьом з таємних 

помічників вдатися до роботи за призначенням. 

Директива НКВС СРСР від 10 лютого 1943 р. № 48 уточнила основні 

завдання зафронтової розвідувальної діяльності, які ставилися перед негласним 

складом НКВС: 

-  збір інформації про агентуру спецслужб агресорів, закинуту у радянський 

тил або залишену на радянській території при відступі; 

-  запровадження перевіреної агентури НКВС у розвідувальні, 

контррозвідувальні, адміністративні органи окупаційної влади, антирадянські 

організації тощо; 
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-  вивчення контррозвідувального режиму противника, здобуття зразків 

документів, білетів, перепусток тощо для легалізації радянських розвідників на 

окупованій території; 

- вербування на окупованих теренах конфіденційних джерел серед персоналу 

окупаційної адміністрації, проникнення в агентурний апарат спецслужб ворога, 

формування колаборантів тощо [3, т. 2, арк. 1-2]. 

Залишені на окупованій території розвідувальні групи вдалися до творення 

резидентур і підпільної мережі з метою збору значущої інформації та 

дестабілізації тилу противника, перешкоджали йому використовувати 

економічний потенціал України. 

Під час війни та залежно від зміни стратегічної та оперативної обстановки, 

потреб діючої армії розпорядчими документами корегувалися і завдання        

4-го Управління НКВС-НКДБ УРСР. Так, перехід Червоної Армії в стратегічний 

наступ зі звільнення України від гітлерівців викликав необхідність активізації 

диверсійної роботи в тилу противника. Відповідно, виходячи із настанов     

4-го Управління НКДБ СРСР, 4-те Управління НКДБ УРСР видало 20 серпня 

1943 р. вказівку щодо пожвавлення диверсійної роботи на окупованій території. 

Приписувалось у 45 підрозділах НКВС-УНКВС УРСР створити групи з        

2-3 співробітників для організації диверсій на важливих залізничних комуні-

каціях, промислових і військових об’єктах. 

Ставилося завдання вербування спеціально підготовлених, рішучих агентів 

та агентурних груп для їх виведення в тил противника. Наголошувалося на 

необхідності підбору агентів-вербувальників із зв’язками серед персоналу 

залізниць та промислових підприємств, здатних виводити з ладу комунікації, 

мости, ешелони, склади, бази пально-мастильних матеріалів, військові заводи 

тощо. Відповідно, у розпалі битви за Дніпро диверсанти вивели з ладу чимало 

військових об’єктів противника, активно діяли на комунікаціях, полегшуючи 

наступ фронтів. 



 

144 

До основних видів зафронтових спецформувань НКВС-НКДБ відносилися: 

- агентурно-оперативні групи (35 агентів органів держбезпеки, що пройшли 

певну підготовку для дій у близькому тилу з розвідувальними завданнями; 

- оперативно-чекістські групи (5–8 кадрових співробітників держбезпеки, які 

виводилися за лінію фронту для організації розвідувально-диверсійної роботи з 

позицій, як правило, партизанських загонів);  

- оперативно-чекістські групи спеціального призначення (10–15 і більше 

співробітників НКВС-НКДБ, виведених на територію іноземних держав для 

виконання спеціальних розвідувально-диверсійних завдань); 

-  оперативно-чекістські бази (озброєні загони з кадрових співробітників, 

агентів спецслужб, партизанів чисельністю до 100 і вище осіб, які вели активну 

диверсійно-терористичну боротьбу на комунікаціях проти важливих об’єктів 

противника тощо). 

Опергрупи включали: командира, його заступника з розвідувально-

диверсійної роботи, комісара, 1-2 радистів-шифрувальників, медпрацівника, 

оперативних працівників, перевірених агентів. Загалом НКВС-НКДБ УРСР за 

роки війни створили 135 подібних формувань (7500 учасників) [168, c. 2; 4, т. 1–20]. 

Серед провідних завдань зафронтових оперативних формувань можна 

визначити: 

- у сфері розвідувальної роботи: збір та передача командуванню Червоної 

Армії інформації про дислокацію, чисельність, озброєння, штаби військ против-

ника, систему постачання, а також про спеціальні, каральні, адміністративні 

органи окупаційного режиму, формування колаборантів тощо; 

- стосовно диверсійної роботи: порушення нормальної роботи прифронтових 

і тилових комунікацій ворога, виведення з ладу військових і промислових 

об’єктів, запасів стратегічних матеріалів, організація спецпропаганди тощо; 

- у сфері контррозвідувальної роботи: виявлення та вивчення форм і методів 

роботи органів розвідки та контррозвідки агресорів, їх карально-поліцейських 
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структур, запровадження в них власної агентури, розклад зсередини пронімецьких 

формувань колаборантів, контррозвідувальний захист партизанських формувань 

тощо [5, т. 46, арк. 41]. 

Результативністю відзначилися зафронтові формування НКДБ УРСР: 

«Переможці» Д. Медведєва, «Унітарці» В. Хондожка, «Дружба» М. Онищука, 

«Розгром» Г. Бурлаченка, «Волинці» П. Форманчука і багато інших. Особливо 

проявили себе бійці загону «Переможці». До березня 1944 р. його підлеглі 

витримали 92 бою з елітними частинами противника (берлінськими поліцей-

ськими полками, а також відомою з придушення Варшавського повстання 

бригадою СС Дерливангера), знищили понад 2 тис. гітлерівців і 6 тис. вояків його 

допоміжних формувань та колаборантів, підірвали 81 ешелон з живою силою і 

технікою. Вони ж здобули цінні дані про підготовку деблокади армії Паулюса під 

Сталінградом, перекидання резервів вермахту з Європи і Північної Африки, 

наступ на Курській дузі, розробку крилатих ракет «Фау». 

Загалом за роки війни органи держбезпеки вивели за лінію фронту 

2222 оперативних групи (з яких НКВС-НКДБ УРСР сформували 677). Від них 

було отримано 4418 цінних розвідувальних повідомлень про становище за лінією 

фронту, з яких 1358 направили до Генерального штабу Червоної Армії, 420 – 

командуванню фронтів, 629 – командуванню авіації далекої дії для завдання 

бомбових ударів. Щоб чіткіше уявити ефективність зафронтової роботи, можна 

навести такі дані: з початку 1944 р. і до кінця війни бійці спеціальних підрозділів 

республіканського НКДБ знищили або вивели з ладу 22,5 тисячі гітлерівців, взяли 

в полон до 10 тисяч, висадили 20 військових підприємств, 18 складів, 

9 бронепоїздів, 100 гармат, 207 військових ешелонів, 110 мостів, знищили 

106 танків і 675 автомашин [2; 234, c. 90; 51, c. 48–52]. 

Загальний внесок у перемогу над гітлеризмом опергруп, спеціальних загонів 

та інших формувань 4-го Управління НКВС-НКДБ УРСР за роки війни 

дорівнював: 26 тис. вбитих і поранених, 3329 полонених, 6747 роззброєних вояків 
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противника, 25 знищених генералів і високих чиновників окупаційної 

адміністрації, 121 співробітник спецслужб Німеччини та її союзників. Було 

виведено з ладу 15 військових заводів і 23 підприємства, 6 електростанцій, 

27 складів, 92 залізничних мости, 41 шосейний міст, підірвано 242 ешелони 

(311 паровозів, до 2500 вагонів), 9 бронепоїздів і платформ, знищено 43 літаки, 

135 танків, 115 гармат і мінометів [5, т. 46, арк. 43–45]. 

Діяльність спеціального координаційного органу під час оборони та 

визволення України, визволення народів Східної Європи сприяла 

розвідувальному забезпеченню діючої армії, розгортанню партизанського руху 

(насамперед – організації його розвідувальної роботи та контррозвідувального 

захисту), підриву військово-економічного потенціалу противника, проведенню 

інших важливих оперативних заходів органів держбезпеки, в тому числі – 

формуванню агентурної мережі за кордоном. Налагоджена органами державної 

безпеки система розвідувальної та контррозвідувальної роботи з позицій 

партизанського руху в Україні стала помітним чинником бойових успіхів 

Червоної Армії із вигнання агресорів [349].  

Необхідність створення окремих підрозділів спеціального (розвідувально-

диверсійного, оперативного бойового) призначення усвідомлювало командування 

й Української Повстанської Армії (УПА), яку провід державно-самостійницького 

руху розглядав як зародок регулярної армії Української держави. Цього ж 

потребували специфічні умови боротьби та акцент на спеціальні дії за умов 

неможливості відкритого (загальновійськового) протистояння зі збройними 

силами СРСР та оперативними військами НКВС. 

Із зрозумілих причин повстанці приділяли підвищену увагу розвідувально-

диверсійним акціям. Диверсійні акти здійснювалися як лінійними, так і 

спеціалізованими підрозділами повстанців. У структурі загонів УПА «Північ» 

(1944 р.), наприклад, передбачалися окремі диверсійні групи (15 – 30 бійців). У 

програмах вишколів вояків УПА відводилося місце опануванню навичками 
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мінно-диверсійної справи. Кандидатам на офіцерські посади, наприклад, на це 

відводилося 22 години, серед яких 2 – на розвідку об’єкту диверсії, 4 – на 

підготовку до підриву. Розроблялися численні навчальні матеріали з підривної 

справи та інженерної розвідки [72, c. 351–358].  

Водночас, як доведене дослідниками спеціальної діяльності УПА, «лісова 

армія» мала підрозділи спеціального призначення, до завдань яких входила 

диверсійно-терористична діяльність, охорона керівного складу повстанців, 

виконання інших відповідальних доручень командування [110].  

УПА вже у 1943 р. спромоглася створити достатньо струнку воєнно-

адміністративну структуру, мережу запілля та приступила до творення статутної 

бази діяльності. В ході військового будівництва та з метою активізації 

розвідувально-диверсійних дій запроваджуються «відділи особливого 

призначення» (ВОП). За словами одного з розробників та популяризаторів 

повстанської тактики С. Хміля, ВОП спочатку визначалися, скоріше, для 

виконання воєнно-поліційних завдань – «для поборювання провокацій в 

повстанських відділах», а надалі цю функцію передали військово-польовій 

жандармерії [402 c. 263–264; 71, c. 32–40]. 

У подальшому на ВОП покладалася диверсійна робота, охорона високого 

командного складу УПА та здійснення окремих бойових спецзавдань. Відомо, що 

ВОП з 40 бійців у радянській формі прикривав командира УПА «Схід», 

окружного провідника східноукраїнських земель Ф. Воробця («Верещаку»). 

Командувача Групи УПА «Північ» Д. Клячківського («Клима Савура») захищав 

ВОП під командуванням В. Павлонюка («Узбека») у складі 60 бійців, який базувався 

на відстані 1–1, 5 км від місця укриття воєначальника [185, c. 69–70; 64, c. 28]. 

Показово, що згаданий підрозділ пройшов спеціальну 3-тижневу підготовку, 

в ході якої підвищену увагу приділяли тактиці дій у різних бойових ситуаціях, 

рукопашному бою та фізичній підготовці.  

На спецпідрозділи повстанців планувалося покласти властиві для військ 

спецпризначення завдання – тривалі рейди до глибокого тилу противника, у 
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даному випадку – до центральних регіонів України. У квітні 1943 р. на базі 

Військової округи УПА «Турів» утворили «курінь особливого призначення» 

В. Лукащука («Кропиви») із близько 360 бійців, які мали військову підготовку та 

бойовий досвід. К. Гіммельрайх свідчив про задум Головного командира УПА 

Р. Шухевича (січень 1945 р.) сформувати ВОП силою до полку, з дислокацією 

поблизу Києва, який би вів пропагандистську роботу й у разі масових 

антирадянських виступів увійшов би до міста. До цього ВОП мали включити загін 

вихідців зі Східної України «Бистрого» та сотню наддніпрянців «Байди», а також 

добровольців [110, c. 220–221; 130; 282, c. 263–264]. 

Іншим різновидом спецпідрозділів УПА, більш наближених до сучасного 

«спецназу» мали стати розвідувально-диверсійні групи. Виявлена провідним 

дослідником спеціальної діяльності ОУН та УПА Д. Вєдєнєєвим «Інструкція 

розвідчої і контррозвідчої служби» (кінець 1944 р.) визначала організацію і 

завдання розвідувально-диверсійних груп (РДГ). Їх мали створювати керівники 

розвідувальних підрозділів повстанської армії. До РДГ входило 3–12 осіб, у тому 

числі агент, відповідальний за виконання завдання, комендант (відповідав за 

військово-тактичні дії), повстанці-бойовики. Спецгрупи мали б здійснювати 

розвідувальні рейди; захоплювати носіїв цінної розвідувальної інформації; 

створювати розвідмережу на території противника; вчиняти терористичні, бойові, 

саботажні акції; виконувати інші оперативно-бойові завдання [282, c. 267]. 

Нам видається обґрунтованим припущення, що у роки «холодної війни» 

досвід спеціальної діяльності в УПА міг бути врахований при творенні (з 1952 р.) 

військ спецпризначення США («зелених беретів», в територіальних групах яких 

служили представники корінних народів країн, які у воєнний час входили до зони 

дій цієї групи, включаючи «український» підрозділ у 10-й групі в німецькому Бад-

Тельці). Показово, що у цей час, при Закордонному представництві Української 

головної визвольної ради (створеної ватажками підпілля ОУН після 1945 р.) з 

1950 р. працювала Місія УПА (керівник – старшина УПА І. Бутківський – 

«Гуцул»), до завдань якої входили аналіз бойового досвіду повстанської війни в 
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Україні, «поширення воєнно-партизанських знань серед своїх членів і 

повстанських ідей серед своїх прихильників» [75, c. 218]. 

Таким чином, нами доведено, що період Другої світової війни надав 

потужного імпульсу розвитку військ (підрозділів) спеціального призначення. 

Спецвійська поступово виокремлюються із елітних, відмінно підготовлених родів 

військ, набуваючи чіткої розвідувально-диверсійної спеціалізації. Дії спецформу-

вань координувались із планами армійського командування стратегічного та 

оперативного рівнів і відчутно впливали на результати (успіх) загальновійськових 

(у першу чергу – наступальних) дій тим, що: здобували важливу для командування 

розвідувальну інформацію; безпосередньо сприяли загальновійськовим діям, 

зокрема захопленням плацдармів та особливо важливих об’єктів, комунікацій 

тощо; дестабілізували тили противника, його органи військового управління; 

виводили із ладу комунікації та лінії зв’язку; завдавали втрат командному складу; 

знищували стратегічні ресурси ворога; притягували до себе значні сили 

противника, у т.ч. через налагодження зафронтового руху опору; були причетні до 

стратегічного дезінформування противника тощо. 

Виникають війська (частини) спецпризначення розвідувально-диверсійної 

спрямованості, до яких (з погляду сучасних уявлень) слід віднести, передовсім, 

британську Спеціальну авіаційну службу (САС) та німецький полк (дивізію) 

«Бранденбург-800», американські спецформування у війні проти Японії. 

Ефективністю відзначилися радянські розвідувально-диверсійні формування 

(ОМСБОП, зафронтові оперативні групи тощо) НКВС-НКДБ, які суттєво 

дестабілізували тил агресора, скували значні сили Німеччини та її союзників, 

сприяли розвитку партизанського руху.  

З’ясовано, що необхідність створення підрозділів спеціального (розвідувально-

диверсійного, оперативного, бойового) призначення усвідомлювало командування 

Української Повстанської Армії (УПА), яку провід державно-самостійницького руху 

розглядав як зародження регулярної армії Української держави. Керівництво УПА 

приділяло підвищену увагу розвідувально-диверсійним акціям, які здійснювались як 
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лінійними, так і спеціалізованими підрозділами. У програмах вишколу вояків УПА 

відводилося місце опануванню навичками мінно-диверсійної справи. Вона мала 

«відділи особливого призначення», до завдань яких входила диверсійно-

терористична діяльність, охорона керівного складу тощо. 

 

4.2. Особливості творення військ спеціального призначення США, їх 

застосування у локальних війнах та збройних конфліктах (1945 – 1980 рр.) 
 

Рішення про створення в США підрозділів спеціального призначення було 

прийнято вищим командуванням країни в 1950 році після успішних бойових 

операцій країн Західної Європи в колоніях. Тоді стало очевидним, що США 

потребують спеціальних військ за типом англійської САС, здатних проводити 

розвідувально-диверсійні акції, вести партизанську війну на території інших 

країн, діяти проти переважаючих сил ворога, а також забезпечувати безпеку 

важливих об’єктів.  

20 червня 1952 р. на базі створеного під час Другої світової війни Управління 

стратегічних служб (УСС) і сформованого в 1947 році Центрального розвіду-

вального управління (ЦРУ) була створена 10-та група спеціального призначення 

(очевидно, номером групи передбачалося ввести в оману потенційного против-

ника, що нібито є ще дев’ять таких груп) у складі 10 осіб на чолі з офіцерами УСС 

А. Бенком і Р. Волкменом. Паралельно з цим створювалась Школа психологічної 

боротьби, яка зараз має назву Навчальний центр, і Школа спеціальних методів 

війни імені Дж. Ф. Кеннеді. Штаб-квартирою військ спеціального призначення 

було визначено Форт Брегг (штат Північна Кароліна). 

Уперше особовий склад 10-ї групи ССП пройшов бойове хрещення у війні в 

Кореї (1950 – 1953 рр.). Спецпризначенці підтримували партизанів за лінією 

фронту. Влітку 1960 року ССП 10-ї групи брали участь в операції бельгійських 

парашутистів з евакуації населення Леопольдвіля (Кіншаси), Республіка Конго. З 

початком війни у В’єтнамі солдати та офіцери 10-ї групи у складі різних підроз-

ділів були направлені в райони бойових дій.  
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У 1960-х роках 10-та група посилено тренувалася разом з аналогічними 

групами з Великої Британії, Німеччини, Франції, Норвегії, Іспанії, Італії та Греції 

з ведення партизанської війни.  

Неофіційним символом групи став берет темно-зеленого кольору, який 

носили її бійці. Берет як символ відрізнення спецпідрозділів вперше з’явився в 

САС Великої Британії у роки Другої світової війни. Солдати й офіцери знову 

створених американських частин і підрозділів спеціального призначення носили 

берети різного кольору, що призвело до того, що цей елемент уніформи не був 

підтриманий вищим командуванням, до того ж він не був передбачений статутом. 

Офіцери 10-ї групи капітан Герберт Брукнер і Роджер Пеззелле вирішили 

впровадити менш помітний в бойовій обстановці та одноманітний для усіх 

спецпризначенців берет. Але в той час не було повсякденної камуфльованої 

форми одягу. Так званий захисний колір був зеленим різних відтінків. Тому 

найбільше до уніформи підходив берет зеленого кольору. Наприкінці літа 1952 р. 

вони замовили в Канаді невелику партію зелених беретів, проте до моменту, коли 

виконане замовлення прибуло у Форт Брегг, у вересні 1953 р., 10-та група Сил 

спеціального призначення була передислокована в м. Бад-Тольц (Німеччина) для 

проведення спеціальних операцій в Європі. Кількість особового складу 

спеціального призначення поступово збільшувалась і досягла 2,5 тис. людей. 

Особовий склад підрозділів ССП у Форт Брегг був включений до складу 

новоствореної 77-ї групи ССП. Тому нові головні убори дісталися спецназівцям 

цієї групи. Однак на всіх їх не вистачило, тому була замовлена ще одна партія. 

Офіцери 10-ї групи також зробили повторне замовлення на придбання зелених 

беретів. 

У 1956 році носіння зелених беретів було офіційно заборонено наказом 

коменданта Форту Брегг, що не завадило спецназівцям носити їх підпільно і далі 

аж до 1961 року. 

На кінець 50-х років у ЗС США поряд зі спецназівцями 10-ї та 77-ї (7-ї часів 

Другої світової війни) активно діяли підрозділи сформованої 24 червня 1957 року 
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на американській військовій базі в Окінаві 1-ї групи Сил спеціального 

призначення. Частина особового складу цієї групи виконувала функції радників 

південно-в’єтнамської армії, що поклало початок тривалим зв’язкам підрозділів 

спеціального призначення СВ США з В’єтнамом. У цілому група відповідала за 

Тихоокеанський регіон (Австралія, Бангладеш, Бутан, Бруней, Бірма, Камбоджа, 

Китай, Коморські о-ви, о-ви Кука, Фіджі, Індія, Індонезія, Японія, Кірибаті, 

КНДР, Південна Корея, Лаос, Малайзія, Мальдівські о-ви, Маршаллові о-ви, 

о-ви Маврикій, Мікронезія, Науру, Непал, Французька Полінезія, Нова Зеландія, 

о-ви Ніуе, Палау, Папуа-Нова Гвінея, Філіппіни, СРСР, Самоа, Сінгапур, 

Соломонові о-ви, Шрі-Ланка, Таїланд, Тога, Тувалу, В’єтнам, Вануату). Її 1-й 

батальйон на постійній основі був розміщений на Окінаві, 2-й і 3-й – у Форт Луїсі, 

штат Вашингтон. Бійці групи також брали активну участь у в’єтнамській війні 

[33, c. 30; 463; 395]. І більшість із них також потайки носили зелені берети як 

символ елітних армійських підрозділів.  

З 1961 року неофіційно всі армійські частини спецназу стали називати 

«зеленими беретами». База британської САС «Хефорд» стала місцем їхнього 

постійного тренування. Однак більшість високопосадовців США все ж негативно 

ставилася до спецпризначенців, внаслідок чого для них не виділялося достатніх 

ресурсів [614]. 

І тільки 1961 року президент Сполучених Штатів Америки Джон 

Фітцджеральд Кеннеді побачив потребу США в такому типі військ і взяв «зелених 

беретів» під свою опіку.  

Позиція президента Дж. Кеннеді була продиктована міжнародною військово-

політичною ситуацією. Проти США боровся СРСР, активно підтримуючи 

антиамериканські національно-визвольні рухи в країнах третього світу. У червні 

1962 року Дж. Кеннеді виклав своє бачення щодо даної ситуації перед 

випускниками Військової академії у Вест-Пойнті. За словами президента, сучасні 

війни набули насамперед диверсійного і повстанського характеру, це війни 

проникнення і засідок. У зв’язку з цим було необхідно створити збройні сили 
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перш за все для такого типу конфліктів, зі спеціальним озброєнням, екіпіруванням 

і тактикою.   

Президент Дж. Кеннеді вважав, що великомасштабні війни з країнами 

Варшавського договору малоймовірні, тому наголос при будівництві збройних 

сил США повинен робитися на вміння вести партизанську і контрпартизанську 

війни в різних частинах світу. 

Слід зазначити, що офіційне носіння вояками ССП армії США зелених 

беретів було нарешті дозволено в період командування Центром і Школою 

спеціальних методів ведення війни генерала Вільяма Ярборо. Через свого 

одногрупника по академії Вест-Пойнт генерал-майора Честера Кліфтона, який був 

воєнним ад’ютантом президента Дж. Кеннеді, йому вдалося подати пропозицію 

на затвердження зелених беретів президентом США. Дж. Кеннеді схвалив її, і 

21 вересня 1961 р. своїм указом він затвердив зелений берет як елемент форми 

одягу груп спеціального призначення. Зелений берет з кокардою у вигляді 

стилізованого зображення троянського коня відображав також традиції партизанів 

часів Громадянської війни 1861 – 1865 рр., які носили цей знак. Відтоді термін 

«зелений берет» став загальною назвою для визначення армійського спецназу 

США. У спеціальному меморандумі Білого дому «зелений берет» названо 

«символом мужності, знаком відзнаки в боротьбі за свободу» [488, c. 224]. 

До завдань армійського спецназу входили боротьба з тероризмом, завдання 

прямої дії, тобто захоплення, знищення об’єктів або живої сили противника, 

організація і навчання солдатів іноземних армій, спеціальна розвідка, 

партизанська та антипартизанська війна [158]. 

Як уже зазначалося, в 50-х роках ці завдання виконували підрозділи трьох 

формувань Сил спеціального призначення, у т.ч. 7-ма (повітрянодесантна) група 

ССП, створена ще в період війни (9 липня 1942 року) у Кемп Вільям Гаррісон 

(Camp William Harrison) штат Монтана. Ця спільна канадсько-американська група 

проходила підготовку до проведення рейдів десантно-диверсійних підрозділів 

командос супроти спроб нацистської Німеччини розвивати ядерну зброю у 
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скандинавському регіоні окупованої Європи. Спочатку група була направлена для 

виконання місії на Алеутські острови, проти японців, в умовах жорсткого 

арктичного клімату. Після успішного проведення алеутської кампанії бійців групи 

направили на європейський театр бойових дій. Завдяки своїм перемогам у 

південній Франції та Італії вона отримала прізвисько «Бригада диявола», що, 

однак, не стало на заваді її повоєнного розформування. 

Тільки у вересні 1953 року у Форт Брегг «бригада дияволів» була відновлена 

вже як 77-ма група сил спецпризначення. А в 1960 році ця група була офіційно 

визнана як 7-ма (повітрянодесантна) група ССП. У 1965 р. зазначений підрозділ 

брав участь в операції в Домініканській Республіці. Упродовж 1980-х років 

7-ма група ССП відіграла важливу роль у підтримці демократичних урядів 

Центральної Америки в боротьбі проти комуністичних повстань. Від 1981 року до 

1992 року бійці групи брали участь у боротьбі з повстанським рухом упродовж 

громадянської війни в Сальвадорі. Починаючи від 1987 року 7-ма (повітряно-

десантна) група ССП організовувала тренування з проведення операцій по 

боротьбі з наркотиками для дружніх сил Андської групи країн. 

Особовий склад 7-ї групи ССП вів активну контрпартизанську війну і навчав 

солдатів спеціальних сил країн зони відповідальності, до якої входили Центральна 

і Південна Америка. Група брала участь у в’єтнамській війні, операції в Лаосі 

«Біла зірка», секретних операціях у Таїланді. У 1980-х роках солдати 7-ї групи 

тренували сальвадорські контрпартизанські загони, військовиків Гондурасу проти 

повстанців, а також брали участь в операції в Гренаді [113]. 

У відповідь на зростаючі потреби використання Сил спецпризначення 

вересня 1961 року у Форт Брегг, штат Північна Кароліна, була знову сформована 

5-та група ССП (її історія бере початок у 1942 році). Лише через рік окремі її 

підрозділи почали проводити воєнні операції в Південному В’єтнамі з повним 

розгортанням групи до лютого 1965 року. За чотирнадцять років перебування 

формувань Сил спецпризначення у В’єтнамі їх особовий склад виявив взірці 

хоробрості та фаховості. У зону відповідальності 5-ї групи ССП входять Близький 
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Схід і Середня Азія. Група дислокується у Форт Кемпбелл, на кордоні штатів 

Кентуккі і Теннессі [617]. 

Відомо, що 5-та група спецназу США першою увійшла до В’єтнаму і однією 

з останніх вийшла з нього. Група виконувала завдання під час контрпартизанської 

війни, спеціальної розвідки, здійснювала навчання спеціальних сил Південного 

В’єтнаму (MACV-SOG), гірських племен. У той час 5-та група спільно з ЦРУ вела 

проект «Гамма» – таємні операції, збір розвідданих у Камбоджі. Через цей проект 

було отримано 65% всієї розвідувальної інформації про В’єтконг та армії 

Північного В’єтнаму. Група також брала участь у ряді інших проектів. У 1989 році 

бійці 5-ї групи виконували завдання в операціях «Салам» (в Пакистані на кордоні 

з Афганістаном були організовані під егідою ООН два табори з навчання 

розмінування), «Щит пустелі» і «Буря в пустелі» під час воєнного конфлікту в 

Перській затоці (1990 – 1991 рр.), застосовувалися в Сомалі, на Гаїті в 1994 році, а 

також брали участь в операціях в Іраку та Афганістані. Група складалася з 

чотирьох батальйонів і підрозділу підтримки та мала найбільшу кількість 

нагороджених військовиків серед формувань спецназу США [327, c. 172 – 178]. 

У 1963 р. було сформовано ще три групи спеціального призначення: 1 квітня – 

8-му (8-th SFG), 1 травня – 6-ту (6-th SFG) і 5 грудня – 3-тю (3-rd SFG). 6 червня 

1963 р. 77-му групу спеціального призначення «Біла Зірка» (White Star Mobile 

Training Teams) перейменували в 7-му групу ССП. 

3-тя група ССП була створена 5 грудня 1963 року в Форт Брегг, штат 

Північна Кароліна, як частина Сил спеціального призначення з орієнтацією на 

Близький Схід та Африку. З початком формування до її складу зараховували 

військовиків Сил спеціального призначення з 1-ї групи ССП, 5-ї групи ССП, 

7-ї групи ССП та з групи підготовки Сил спецпризначення. 3-тя група ССП 

відповідала за територію на південь від Сахари (за винятком Африканського Рогу) 

і країн Карибського басейну (Ангола, Бурунді, Руанда, Конго, Сан-Томе і 

Принсіпі, Центрально-Африканська Республіка, Камерун, Чад, Габон, Кенія, 

Екваторіальна Гвінея, Коморські острови, Танзанія, Уганда, Судан, Джибуті, 
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Еритрея, Ефіопія, Сомалі, Ботсвана, Лесото, Мадагаскар, Мозамбік, Малаві, 

Маврикій, Намібія, Південна Африка, Свазіленд, Замбія, Зімбабве, Бенін, Малі, 

Сейшельські о-ви, Багамські о-ви, Барбадос, Беліз, Бермудські о-ви, Колумбія, 

Коста-Ріка, Куба, Домініканська Республіка, Сальвадор, Гренада, Гватемала, 

Гаїті, Гондурас, Ямайка, Мексика, Нікарагуа, Панама, Пуерто-Ріко, Домініка, 

о-ви Сент-Кітса і Невіс, о-ви Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія, Тринідад і 

Тобаго, Венесуела). 

Група складалася з чотирьох батальйонів і групи підтримки батальйонів. Всі 

вони базувалися у Форт Брегг. Брали участь у першій війні в Перській затоці, в 

операції «Підтримка демократії» на Гаїті в 1994 році, війні в Іраку та Афганістані.  

3-тя група поряд з 7-ю вважається найбільш воюючою, тому що два 

батальйони групи шість місяців на рік проводили в Афганістані як самостійно, так 

і у складі різних зведених загонів спеціальних сил. 

Залежно від того, звідки надходили військовики, формувалась емблема 

3-ї групи ССП, приймаючи кольори їхніх підрозділів. Сьогодні вона складається з 

чотирьох кольорів. Жовтий колір – це колір 1-ї групи ССП, червоний – 7-ї групи 

ССП, чорний – 5-ї групи ССП і білий – групи підготовки Сил спецпризначення. 

До її розформування 10 грудня 1969 року група тренувала військовослужбовців 

армії Конго, а також допомагала забезпечувати польоти космічних кораблів 

«Джеміні-6 і 7». 

До складу Сил спеціального призначення армії США входили ще 19-та і      

20-та групи спецпризначення, що належать до національної гвардії і суттєвої ролі 

у діяльності збройних сил не відігравали [31, c. 373–391]. 

Первинною метою створення частин спеціального призначення було ведення 

партизанських операцій проти регулярних військ противника на його території 

під час війни. Однак у В’єтнамі американські війська самі зіткнулися з парти-

занськими діями противника, тому завдання частин спеціального призначення 

були переглянуті. Зокрема, їм були доручені організація і навчання так званих 

іррегулярних груп цивільної оборони (з числа проамериканськи налаштованих 
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місцевих жителів). У 1961 – 1965 рр. було створено понад 80 таборів із підготовки 

таких груп. 

На початку 1970-х років 1-шу, 3-тю, 6-ту та 8-му групи ССП розформували 

відповідно до нової доктрини збройних сил США [503]. 

У 1980-х роках військове керівництво США знову звернуло увагу на Сили 

спеціального призначення та їхні оперативно-бойові спроможності. У зв’язку з 

цим вдруге розгорнули 1-шу і 3-тю групи ССП. Нарешті, 19 квітня 1987 р. у 

Сухопутних військах ЗС США Сили спеціальних операцій (ССО) виділили в 

окремий рід військ. Як і раніше, «зелені берети» зосередилися на підготовці 

військовослужбовців зарубіжних армій для боротьби з повстанцями, передовсім – 

у союзних до США країнах Латинської Америки.  

Під час «холодної війни» відповідно до плану № 10-1 з розгортання 10-ї групи 

спеціального призначення (СпП) у Східній Європі планувалося використання 

20 диверсійно-розвідувальних загонів на території СРСР, у Болгарії – 6, 

Чехословаччині – 6, Польщі – 8, Румунії – 6. На них покладалося завдання 

проведення спеціальних операцій та організація партизанської війни. За 

розрахунками керівництва ССО, на території колишнього Радянського Союзу 

планувалось залучити до проведення операцій місцеве населення, а саме: «Д»+30 

діб – 1500 осіб, «Д»+60 – 4500, «Д»+90 – 9000, «Д»+120 – 13 500 осіб. 

У 1989 р. перше командування спеціальних операцій було реорганізовано в 

Командування спеціальних операцій Сухопутних військ США (КСОСВ – 

USASOC). Загальна чисельність USASOC становила 25 600 чоловік, з них 1000 – 

цивільні фахівці, що працювали у центрі. У регулярній армії нараховувалося 

13 500 військовослужбовців, у національній гвардії – 3400, в резерві – 

7700 чоловік. 

Склад КСОСВ США включав: штаб, командування ССП, що складається зі 

штабу семи груп Сил спеціального призначення (ССП – 1, 3, 5, 7, 10, 19 і 20-та); 

командування зв’язку з цивільною адміністрацією і психологічних операцій, що 

включав штаб, чотири командування зв’язку з цивільною адміністрацією (КЗЦА – 

350, 351, 352 і 353-те), 358-му бригаду КЗЦА, 96-й батальйон КЗЦА, три групи 
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психологічних операцій (2, 4 і 7-ма); 160-й полк армійської авіації спеціальних 

операцій; 75-й полк рейнджерів; Центр і школа спеціальних методів ведення 

війни ім. Дж. Кеннеді; командування забезпечення спеціальних операцій (штаб, 

112-й батальйон зв’язку і 528-й батальйон тилового забезпечення спеціальних 

операцій) [46, c. 14–21; 393]. 

Згідно з польовим статутом FM 31-21 ССО могли діяти в умовах війни, 

воєнного конфлікту і в мирний час. Їх завданням було не вести партизанську 

війну самостійно, а надавати підтримку руху опору, організованому в даній 

державі. З початку утворення ССО взаємодіяли з ЦРУ. Зокрема, до завдання цієї 

розвідувальної організації входило створення (у разі відсутності в країні опозиції 

або опору) за допомогою іммігрантів та їхніх родичів агентурної мережі з метою 

ведення психологічної обробки населення. 

Упродовж подальших 30-ти років спецпризначенці брали участь практично в 

усіх бойових діях США. У Гренаді, на Гаїті, в Панамі та на Балканах Сили 

спецпризначення вели нетрадиційні способи бойових дій, підтримуючи тим 

самим регулярні формування збройних сил.  

За оцінкою американського командування, головними недоліками ССО були 

їх розрізненість, підпорядкованість залежно від цільового призначення штабам 

видів збройних сил, відсутність органів, які на постійній основі могли б 

здійснювати планування та управління комплексним оперативним 

використанням, організовувати бойову підготовку, оснащення необхідним 

озброєнням і майном.  

У зв’язку з цим протягом 80-х років були проведені реорганізаційні заходи, 

що суттєво підвищили роль ССО у вирішенні оперативно-стратегічних завдань, 

визначили характер, тактику, озброєння та забезпечення їхніх формувань на 

перспективу.  

15 грудня 1980 року в складі МО США як самостійне оперативне управління 

було створено Спільне (міжвидове) командування спеціальних операцій США 

(Joint Special Operations Command – JSOC). Воно було засноване після провалу 
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операції «Кіготь орла» («Eagle Claw») – невдалої спроби врятувати 53 заручників 

з американського посольства в м. Тегеран (Іран).  

Місцем розташування Спільного командування СО було визначено авіабазу 

Pope і Форт Брегг у Північній Кароліні, США. 

До переліку завдань, поставлених перед Спільним командуванням СО, 

входило: 

- визначення завдань для підрозділів і частин спеціального призначення 

постійної бойової готовності; 

- вироблення практичних методик спільного застосування частин і 

підрозділів спеціального призначення різних родів військ; 

- розробка статутних, теоретичних положень і стандартизація методик 

бойової підготовки підрозділів і частин спеціального призначення, видача 

технічних завдань на розробку спеціалізованого спорядження та озброєння військ 

і частин спеціального призначення; 

- організація бойової взаємодії підрозділів і частин спеціального призначення 

всіх видів збройних сил (СВ, ВМС, ВПС) [529; 546; 613; 490]. 

1 жовтня 1982 року у Форт Брегг було утворено 1-ше командування 

спеціальних операцій шляхом зведення усіх Сил спеціальних операцій регулярних 

Сухопутних військ та підпорядковано командуванню Сухопутних військ відпо-

відального за континентальну частину США. Завдання командування полягало в 

стандартизації підготовки, а також контролі діяльності частин і підрозділів 

спеціального призначення СВ, зокрема груп спеціального призначення, 

рейнджерів, підрозділів для проведення інформаційно-психологічних операцій та 

частин із взаємодії з цивільним населенням.      

У 1983 році було створено Командування спільних спеціальних операцій, 

фактично – штаб оперативного поєднання Сил спеціальних операцій амери-

канських збройних сил, що підпорядковувався Комітету начальників штабів. 

Проведений Міністерством оборони США аналіз досвіду бойового 

застосування ССО в 1980 – 1985 рр., у тому числі і невдало завершеної операції зі 

звільнення американських заручників в Ірані (1980 р.), під час операції в Гренаді 
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(1983 р.), в операціях зі звільнення захоплених терористами американських 

пасажирських літаків призвів до подальших суттєвих структурних змін цього 

особливого компоненту збройних сил. 

16 квітня 1987 року у складі МО США було сформовано Командування сил 

спеціальних операцій (КССО) США. Штаб і основні органи оперативного 

управління військами були розквартировані на території в/ч ВПС «Мак-Ділл» 

(англ. Mac-Dill AFB) у м. Тампа, штат Флорида.  

Створена в 1981 році служба розвідувального забезпечення спочатку була 

підпорядкована командуванню розвідки і безпеки Сухопутних військ США, а в 

кінці 1989 року увійшла до складу КССО.   

16 квітня 1987 року на правах основного (підпорядкованого безпосередньо 

штабу виду збройних сил) було створено командування спеціальних операцій ВМС 

(на території в/ч ВМС у м. Коронадо, округ Сан-Дієго, штат Каліфорнія) з 

включенням до його складу всіх відповідних формувань регулярних сил і резерву 

з передачею в його повноваження питань будівництва, бойової підготовки та 

матеріально-технічного забезпечення цього роду збройних сил. 

Ця служба (чисельність – близько 100 чоловік) була призначена для ведення 

агентурної і радіоелектронної розвідки під прикриттям різних офіційних установ, 

у ній був спеціальний підрозділ із забезпечення антитерористичної діяльності. 

1 грудня 1989 року створено Командування спеціальних операцій Сухопутних 

сил Армії США / Управління військ спеціального призначення СВ США 

(Форт Брегг, штат Північна Кароліна) [607; 578]. 

22 травня 1990 року сформовано Командування спеціальних операцій 

військово-повітряних сил (AFSOC) зі штабом в Гарлберт Філд (Hurlburt Field), 

штат Флорида. AFSOC – це головне командування ВПС США (USAF) і компо-

нент ВПС в об’єднаному Командуванні ССО США (USSOCOM), розташованому 

на авіабазі Мак-Ділл, штат Флорида.  

У цей же період були сформовані штаби спеціальних операцій у складі 

об’єднаних командувань збройних сил США в стратегічних зонах. 
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Усі організаційні питання і діяльність ССО регламентувались американським 

законодавством (том 10 § 167 Збірки законів США). 

Основу ССО збройних сил США складає Командування Сил спеціальних 

операцій (КССО). Його штаб розміщений на авіабазі ВПС Мак-Ділл (штат 

Флорида), чисельність особового складу штабу складає близько 500 осіб. У 

командування входять усі відповідні частини і підрозділи регулярних військ (сил) 

та резервів видів збройних сил, що постійно дислокуються на території США. 

Організаційно КССО включає командування Спеціальних операцій Сухопутних 

військ, ВПС і ВМС. Штабу КССО також підпорядковані командування Спільних 

спеціальних операцій (штаб на авіабазі ВПС Поуп, Північна Кароліна) та служба 

розвідувального забезпечення (Форт Бельвуар, Вірджинія)  

Командування спільних спеціальних операцій постійного складу не має. 

Фактично воно є штабом, на базі якого при необхідності можуть формуватися 

оперативне з’єднання різнорідних ССО для вирішення завдань в інтересах вищого 

військового керівництва. Основне його призначення – розроблення оптимальних 

варіантів комплексного використання цих сил у ході вирішення раптово 

виникаючих завдань, насамперед із протидії терористам і звільнення 

заручників, а також щодо боротьби з наркобізнесом. 

Частини та підрозділи спеціальних операцій національної гвардії США в 

мирний час підпорядковуються губернаторам штатів, на території яких дислоку-

ються, і вводяться до складу КССО з початком мобілізаційного розгортання. 

Усі формування спеціальних операцій постійно дислокуються на іноземних 

територіях та знаходяться у підпорядкуванні головнокомандувачів збройними 

силами США у відповідних стратегічних зонах. 

Головнокомандувач КССО (генерал або адмірал) призначається президентом 

США зі схвалення Сенату [242, c. 9–16]. 

На початку 60-х років командування американських «зелених беретів» 

уклало договір з англійською САС про взаємний обмін військовослужбовцями з 

метою набуття досвіду. Відповідно до нього кожна зі сторін повинна була 
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спрямовувати по одному офіцеру та одному сержанту на стажування протягом 

року. Першим з американців до Англії поїхав командир 7-ї групи «зелених 

беретів» полковник Едвардc, на наступний рік туди вирушив капітан Чарльз 

Беквіт. У липні 1962 року він прибув до 22-го полку САС, де на собі випробував 

розроблену англійцями всю складну систему відбору і підготовки особового складу. 

Перше відкриття, яке він зробив, було таким: право носити берет з емблемою 

CAC необхідно заробити, проливши чимало поту і крові. Його здивувала від-

сутність звичного військового порядку, а саме: солдати не витягувалися перед 

офіцерами у положення «струнко». Дивно було й те, що всі, включаючи офіцерів, 

мали клички, і сержанти не боялися вказувати офіцерам на допущені промахи, 

спілкуючись за кухлем пива в сержантському кафе. Офіцери охоче вислуховували 

зауваження і намагалися надалі не допускати подібних промахів. Все це 

створювало враження напіввійськової організації.  

Капітан Ч. Беквіт гідно оцінив правило САС – ніколи не випускати з рук 

зброю. Плечовий ремінь тут скасували ще в 1948 році, щоб усунути спокусу 

вішати автомат на плече. 

Повернувшись з Англії у 1963 році, Ч. Беквіт переконував своє керівництво в 

необхідності створення спецпідрозділу, аналогічного САС. Його ініціативу 

підтримав начальник інструкторського відділу у Форт Беннінг, американець 

грузинського походження Джордж Шалікашвілі. 

Пропозиція Ч. Беквіта отримала двоякий розвиток. По-перше, з числа 

колишніх рейнджерів і «зелених беретів» був створений невеликий загін (40 осіб), 

що отримав кодову назву «Блакитне світло». Його єдиною метою стала боротьба з 

терористами на території США. По-друге, настирливого капітана відправили в 

червні 1965 р. на війну до В’єтнаму. Там йому дозволили сформувати на базі 5-ї 

групи військ спеціального призначення загін за зразком САС. 

Метою загону було ведення глибинної розвідки і проведення рейдів на  

контрольованій партизанами території, перевірка результатів бомбових ударів 

авіації, пошук трупів загиблих американських льотчиків, звільнення полонених. 
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Беквіт очолив загін Б-52, який отримав кодове найменування «Дельта». 

Слід зазначити, що «Дельта» був одним із так званих грецьких проектів – 

Greek Letter Projects – проектів спеціальної розвідки, створених під егідою MACV 

(Military Assistance Command Vietnam), і з метою секретності вони позначалися 

буквами грецького алфавіту. Проект Дельта (Project Delta) був розгорнутий на 

базі штатної одиниці 5-ї групи спецпризначення (5th Special Forces Group – В-52). 

Крім «Delta» існували ще проекти «Gamma», «Sigma» і «Omega», інформація 

щодо яких досі здебільшого засекречена. Проект «Дельта» займався стратегічною 

розвідкою у важкодоступних районах Північного В’єтнаму, наведенням авіації на 

табори і бази В’єтконга та армії Північного В’єтнаму і коригуванням авіаударів 

по виявлених цілях. Проект складався з шести груп, в кожній з яких було четверо 

американців з 5-ї групи спецпризначення і 6–8 південних в'єтнамців з LLDB 

(в’єтнамською Lực Lượng Рặc Biệt Quвn Lực Việt Nam Cộng Hтa – сили 

спеціального призначення армії Республіки В’єтнам) або 91-го батальйону 

рейнджерів армії Республіки В’єтнам. Також до завдань проекту «Дельта» 

входили: перевірка результатів авіаударів, hunter-killer-дії на підконтрольній 

противнику території, прослуховування ліній зв’язку, рятування пілотів збитих 

літаків і тому подібні дії [570]. 

З перших кроків командир групи зіткнувся з безліччю проблем. Після  

оголошення своїх вимог до особового складу з 30 виділених йому бійців 

залишилися тільки семеро. Тоді він направив до підрозділів американських військ 

спеціального призначення своє оголошення: «Потрібні добровольці в загін 

«Дельта», медаль або труна гарантується, можливо те й інше одночасно». У 

результаті йому вдалося набрати 40 осіб, яких він розділив на ланки по чотири 

бійці у кожній. 

Складність була не тільки в питанні підбору кадрів для групи. На той момент 

досвіду щодо звільнення заручників було дуже небагато не тільки в США, але й в 

усьому світові. Доводилося створювати свою тактику, вивчаючи тактику 

терористів. Так, Ч. Беквіт дійшов висновку, що операцію повинні забезпечувати 
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снайпери, здатні своїм вогнем сковувати дії терористів. Снайпінгу капітан 

особисто приділяв величезну увагу і, врешті-решт, досяг високих результатів. 

Однак вогнева підготовка стала основною не тільки для снайперів. Командир 

проводив з усіма бійцями загону посилені тренування зі швидкісної і спеціальної 

стрільби з пістолета і пістолета-кулемета. Відпрацьовували стрільбу «флеш» з 

пістолета, коли той, хто стріляє, утримує зброю двома руками і цілиться не 

одним, а двома очима, при цьому виконує два спарених постріли. 

Використовуючи досвід СAС, стали відпрацьовувати стрільбу не парними 

пострілами, а потрійними. 

Із занедбаної будівлі капітан Ч. Беквіт створив відомий нині всьому світові 

«Будинок з привидами». Тут його бійці тренувалися діяти в замкнутому просторі. 

Вчилися вогневому ураженню «заручників» на манекенах, що зображували їх. У 

зв’язку з тим, що однією з найбільш поширених форм захоплення заручників було 

повітряне піратство, для тренування спецназу використовувався корпус списаного 

«Боїнга-727». 

У січні 1966 року у В’єтнамі Ч. Беквіт був поранений. У травні після 

лікування його призначили командиром Флоридської фази Школи Рейнджерів 

Армії США – Florida Phase US Army Ranger School, де займався їх підготовкою. 

У листопаді Ч. Беквіта знову направили до В’єтнаму, де він брав участь у 

масштабній операції з метою звільнення 350 полонених американців з табору Сон 

Тай під Ханоєм. Висадившись з п’яти вертольотів, 60 «зелених беретів» за 

27 хвилин знищили понад 60 в’єтнамців, але полонених у таборі не виявилося.  

У 1973 році Ч. Беквіта направили до Таїланду в так званий Об’єднаний центр 

аналізу втрат (англ. – Joint Casualty Resolution Center). Там він займав посаду 

командира контрольної команди «B». Персоналом для пошукових місій 

забезпечувала 46-та рота Сил спеціального призначення (46th Special Forces 

Company), яка перебувала в оперативному підпорядкуванні 1-ї групи 

спецпризначення (1th Special Forces Group), основним завданням якої було 

навчання тайського королівського спецназу [533; 523]. 
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У 1974 році Ч. Беквіт стає полковником й очолює інструкторський відділ у 

Форт Брегг. Однак пройшло ще три роки, перш ніж керівництво Пентагону 

ухвалило рішення про реалізацію проекту «Дельта». 

У зв’язку з цим полковнику Ч. Беквіту довелося відстоювати у гострій 

полеміці з вищим армійським керівництвом кілька принципових тез. По-перше, 

він доводив, що з терористами повинні боротися не солдати строкової служби, а 

добровольці-професіонали, які знаходяться на службі за контрактом протягом 

тривалого часу. По-друге, вони повинні бути готові до дій у всьому світу, 

оскільки стратегічним інтересам США загрожують не стільки внутрішні, скільки 

зовнішні чинники. По-третє, вони повинні вміти діяти на території, контро-

льованій ворожими силами, аналогічно тому, як діють армійські розвідувально-

диверсійні підрозділи, закинуті в глибокий тил противника. Власне, підготовка 

таких професіоналів повинна здійснюватися за універсальним принципом. Звідси 

четверта теза: за основу треба брати досвід організації і дії англійської САС, а не 

власних рейнджерів або «зелених беретів». 

2 червня 1977 року в Пентагоні відбулася нарада вищого військового 

керівництва США за проектом «Дельта», на якій було затверджено організаційно-

штатну структуру спецзагону, був схвалений табель майна та озброєння, 

визначено найменування загону – «Перший оперативний підрозділ спеціальних 

сил США» з кодовим позначенням – «Дельта Форс» (Delta Force). Однак днем 

народження загону є інша дата – 19 листопада 1977 року. До цього дня вдалося 

завершити формування першої групи бійців у кількості 30 осіб. 

Виявилося, що підбирати потрібних людей важко, хоча бажаючих було 

чимало – 150 добровольців у першому списку кандидатів. Майже всі вони 

пройшли В’єтнам у складі Сил спецпризначення, проте вимоги Ч. Беквіта змогли 

задовольнити лише 20%. Другий відбірковий курс відбувся у січні 1978 року. На 

цей раз із 60 претендентів успішно витримали усі випробування тільки 5 людей. 

Довелося Ч. Беквіту і ще двом офіцерам, які воювали з ним у В’єтнамі, об’їхати в 

пошуках відповідних кандидатів усю Америку. Побували вони і в Європі, в 
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10-й групі спецпризначення, якою командував прихильник ідеї Ч. Беквіта, 

американський грузин Дж. Шалікашвілі. Спочатку Беквіт вважав, що на комплек-

тування загону людьми й їх початкове навчання піде близько півтора року. 

Реально цей термін склав близько 3-х років. Відібравши на початковому етапі 

формування загону всього 53 особи з 185 бажаючих, Беквіт продовжував 

комплектувати загін. Вимоги до кандидатів були надзвичайно високими як 

стосовно фізичної підготовки, так і психологічної стійкості.  

Як і в САС, відбір у загін «Дельта» проводився дуже ретельно і практично з 

використанням аналогічної методики. Кандидати, які бажали вступити до загону, 

як правило, були військовиками, які відслужили кілька років у частинах спеці-

ального призначення, морській піхоті або повітрянодесантних частинах. Перш за 

все, відсіювалися особи з підвищеним темпераментом і яскравою зовнішністю. 

Відсів проводився під час навчання. Наприклад, слід навести деякі тести, за-

пропоновані кандидатам, а саме: 

проповзти 40 м на спині за 25 с;   

протягом хвилини присісти 37 разів, за цей же час встигнути 33 рази 

віджатися; 

пробігти дві милі за 16 хв 30 с; 

пропливти в одязі та взутті 100 м.  

У подальшому пропонувалося випробування на маршову витривалість.  

Потрібно було подолати маршрут довжиною 18 миль настільки швидко, наскільки 

здатний кандидат. У наступних тестах, що ускладнювалися, кандидат повинен 

показати найкращі результати. 

Основний курс, під час якого відсіювалося близько 80% кандидатів, тривав 

17 тижнів. Майбутні бійці проходили курс повітрянодесантної підготовки у Форт 

Брегг. Кандидати здійснювали стрибки з парашутом з розкриттям купола як на 

великих, так і на малих висотах. При цьому використовували керовані парашути 

типу «крило». Удосконалення своєї підготовки бійці «Дельти» продовжували весь 

наступний період служби. 



 

167 

На озброєнні та оснащенні бійців загону знаходилося на той час новітнє 

озброєння і техніка, засоби зв’язку і навігації. 

На початку 1979 року в загоні було вже 79 бійців. Всі вони брали най-

активнішу участь у розробці навчальних програм, тренувальних тестів, розробки 

тактичних прийомів. Зрозумівши, що однією з основних переваг у сутичці з 

терористами є достовірні дані про них, Ч. Беквіт створив сильну розвідку, здатну 

діяти агентурними методами, а також здійснювати збір та узагальнення всієї 

інформації з конкретного питання. Датою завершення формування загону вва-

жається 4 листопада 1979 року. 

На початку 1980 року відбулося «бойове хрещення» загону – операція під 

кодовою назвою «Кігті орла» («Eagle Claw»). Так, в Ірані до влади прийшли 

релігійні фанатики, які захопили американське посольство в Тегерані й утри-

мували в заручниках його персонал – усього 53 особи. Групі було поставлене 

завдання на їх звільнення. Складний і досить спірний план звільнення заручників, 

утримуваних під сильною охороною в американському посольстві в Тегерані, був 

дуже далекий від реалій життя. Маршрут учасників операції, що летіли на 

вертольотах, пролягав над морем, у подальшому – над пустелею, причому вночі і 

в складних погодних умовах. Через те, що вертольоти без дозаправки не могли 

повернутися на авіаносець, в авіаційну групу були включені і літаки-заправники 

КС-130, створені на базі літака «Геркулес». За планом операції бійці «Дельти», 

рейнджери і морські піхотинці, повинні були висадитися на майданчик в пустелі, 

приблизно в п'ятистах кілометрах на південний схід від Тегерана. Далі на 

автомобілях дістатись столиці, звільнити заручників, вивезти їх до вертольотів і 

евакуювати [440]. 

Нещасний випадок став причиною припинення операції. Один із вертольотів 

зіткнувся з літаком-заправником, що спричинило пожежу та призвело до загибелі 

людей. Прихованість дій була порушена. Полковник Ч. Беквіт вирішив згорнути 

операцію, щоб уникнути великих втрат. 

Через виникнення міжнародного скандалу він був достроково звільнений зі 

служби. Надалі «Дельті» вдалося реабілітуватися, щоразу доводячи свої високі 

бойові якості.  
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Після провалу операції уряд США переглянув свої контртерористичні 

спроможності, результатом стало створення нових об’єднань, що включали ССО 

ВМС США «SEAL» (SEAL Team 6) і 160-й авіаційний полк спеціальних операцій 

(Special Operation Air Regiment), також відомий як «Нічні сталкери», цілі і 

завдання яких були сфокусовані на таких операціях, як «Кігті орла». Спільне 

командування спецопераціями (Joint Special Operation Command – JSOCOM) так 

само було створено для контролю за спільною підготовкою контртерористичних 

підрозділів і різних загонів військ США.  

Свою високу боєздатність загін підтвердив у низці таємних операцій. Так, у 

1983 році «Дельта» відіграла провідну роль у забезпеченні висадки десанту ЗС 

США на Гренаду. За дві доби до основного десанту загін таємно висадився на 

острів, захопив плацдарм для десантування головних сил, встановив контроль за 

ключовими об’єктами острова. Загін «Дельта» брав участь в операції «Буря в 

пустелі» у складі об'єднаного угруповання Сил спеціального призначення 

коаліції. Так само, як і інші спецназівці, бійці загону вели розвідку в глибокому 

іракському тилу, виявляли і знищували стартові позиції ракет «Скад». Під час 

війни з Іраком у 1991 році бійці «Дельти» успішно корегували вогонь союзників, 

встановивши на важливих іракських об’єктах радіомаяки для наведення 

високоточної зброї. Відомо також, що «Дельта» першою висадилася в Афганістані 

в 2001 році перед проведенням операції «Непохитна свобода». 

Застосування загону як формування ССО і ведення ним бойових дій було 

регламентовано польовим статутом «Спеціальні операції». Крім того, антитеро-

ристичні операції здійснювалися на основі «Інструкцій з проведення розслідувань 

і боротьби з тероризмом» та інших нормативних актів. 

Елітний загін залучали практично до всіх антитерористичних акцій в Азії, 

Латинській Америці і на Близькому Сході, які проводили спецслужби США за 

останні десятиліття. У 1996 році бійці «Дельти» кваліфіковано діяли під час 

проведення літньої Олімпіади в м. Атланта. 

75-й піхотний полк, який сьогодні іменується як «75 полк рейнджерів», був 

утворений 3 жовтня 1943 року на ТВД Китай-Бірма-Індія як оперативна група 
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«Галахад». Під час кампанії на китайсько-бірмансько-індійському ТВД ця група 

рейнджерів стала відомою як «Мародери Меррілла» за ім’ям її командувача 

генерал-майора Френка Д. Меррілла.  

Після Другої світової війни структурний склад підрозділів рейнджерів зазнав 

певних змін. На базі їх батальйонів були розгорнуті окремі розвідувально-

диверсійні роти, особовий склад яких проходив підготовку для виконання таких 

спеціальних завдань: організація і проведення розвідувально-диверсійних заходів 

у тактичному та оперативному тилу противника; захоплення і знищення важливих 

об’єктів; дезорганізація роботи тилу, зв’язку і постачання; деморалізація осо-

бового складу та населення; здійснення терористичних акцій [262, c. 12–18]. 

По закінченні Другої світової війни США і Радянський Союз погодилися 

поділити Корею по 38-й паралелі. 25 червня 1950 року Північнокорейська армія 

атакувала Південну Корею саме через цю паралель. США за підтримки 

ООН доручило повітряним і сухопутним військам під командуванням генерала 

Дугласа Макартура відбити наступ противника. Після блискавичного десанту-

вання в Інчхоні Південна Корея, 15 вересня 1950 року американські війська 

вторглися в Північну Корею, деякі підрозділи досягли річки Ялу, кордону Кореї з 

Китаєм. Китайські війська вступили у війну і почали вести бойові дії проти сил 

ООН аж до критичної ситуації, коли Америка та її союзники почали домагатись 

обмеження масштабів бойових дій. 

Одразу після початку Корейської війни у червні 1950 року з добровольців, 

які служили в американських частинах у Японії, була сформована рота 

рейнджерів 8-ї армії. Рота пройшла підготовку в Кореї і відзначилася в боях під 

час наступу до річки Ялу, виконуючи завдання особливого призначення і про-

вадячи розвідувально-ударні дії. У листопаді цього ж року під час масованого 

вторгнення китайських військ цей невеликий підрозділ попри значну кількісну 

перевагу противника відбив п’ять атак на свої позиції. 

У вересні 1950 року міністерство оборони США оголосило набір добро-

вольців для підготовки рейнджерів-парашутистів. У 82-й повітрянодесантній 
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дивізії було здійснено набір близько п’яти тисяч армійських парашутистів, з яких 

було відібрано дев’ятсот осіб для формування перших восьми парашутно-

десантних рот рейнджерів. Додатково дев’ять рот було сформовано з добро-

вольців регулярних піхотних дивізій армії і Національної гвардії. Ці сімнадцять 

парашутно-десантних рот проходили підготовку у військовій базі Форт Беннінг, 

штат Джорджія, отримуючи інтенсивну додаткову підготовку в горах Колорадо 

[46, c. 14–21]. 

Начальник штабу сухопутних військ збройних сил США генерал Дж. Лоутон 

Колінз був вражений успіхом проникнення комуністичних підрозділів у тил 

противника на початку війни та відправив доповідну записку до Оперативного 

центру у Вашингтоні з проханням виділити по одній роті рейнджерів кожній 

дивізії з метою «проникнення в розташування противника і атакування командних 

пунктів, артилерії, танкових баз і ключових центрів та об’єктів зв’язку». 

У результаті в Корею були відправлені шість рот рейнджерів з прикріп-

ленням їх до 8-ї армії. Рейнджери у кількості понад 700 осіб з 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-ї, 5-ї і 

8-ї парашутно-десантних рот рейнджерів, що воювали на фронті в Кореї, були 

додані 1-й бронекавалерійській дивізії, 2-й, 3-й, 7-й, 24-й і 25-й піхотним дивізіям, 

у складі яких вони брали участь майже у всіх важливих боях від їх прибуття в 

кінці 1950 року до демобілізації восени 1951 року.  

Проводячи атаки з землі, води і повітря, ці шість рот рейнджерів здійснювали 

рейди, операції з глибокого проникнення і влаштування засідок проти північно-

корейських і китайських військ. На особливу увагу заслуговує те, що вони були 

першими рейнджерами в історії, які здійснили бойові стрибки.   

Після вторгнення китайців ці рейнджери були першими американцями, які 

повторно перетнули 38-му паралель. Слід зазначити, що 2-га парашутно-десантна 

рота рейнджерів була єдиним афро-американським підрозділом в історії амери-

канської армії. Солдати шести рот рейнджерів, що воювали в Кореї, дорогою 

ціною заплатили за її свободу. Слід зауважити, що кожен дев’ятий солдат цих 

підрозділів загинув на полях Кореї [298, c. 15–22]. 
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На Далекому Сході слави здобула Тимчасова рота 8213 (диверсанти, роз-

відники). Вони почали діяти в серпні 1950 року і брали участь у боях як підрозділ 

25-ї піхотної дивізії до прибуття 5-ї роти рейнджерів з Форт Беннінг.  

Підготовка рейнджерів почалася в жовтні 1950 року у Форт Беннінгу, 

Джорджія. У цей період роти тренувалися як окремі частини. Щодо їх прихо-

ваності заходи не вживалися, проте 4-та рота рейнджерів, але діюча як 2-га, що 

була сформована 9 жовтня у Форт Беннінгу, була прихованим підрозділом 

добровольців-десантників. Вона була єдиною закритою ротою в історії 

сухопутних сил США. 

Навчальне командування рейнджерів було створене у Хармоні Черч 

(Harmony Church), Форт Беннінг, де роти повинні були пройти підготовчий цикл. 

Цей цикл тривав шість тижнів. Невдовзі його обсяг збільшився з 48-годинного 

тижня до 60-годинного. Підготовка включала ведення підривних робіт, диверсій, 

орієнтування на місцевості, рукопашного бою, інформаційних операцій [531]. 

Кожний тренувальний день починався з бігу на 8 км, гімнастичних вправ, 

маршу-кидка на далеку відстань у повному спорядженні. Мета – підготувати роту 

до пересування на віддаль від 60 до 80 км за 12–18 год. пересіченою місцевістю 

залежно від її характеру. У кожній роті було на 30 відсотків більше особового 

складу, щоб компенсувати кількість тих осіб, які могли відмовитися від програми 

підготовки. 

У таборі Кемп-Карсон, Колорадо, проводилися тренування у гірській місце-

вості і в холодну погоду. Спорядження включало спеціальні черевики з покра-

щеним зчепленням, термобілизну, хутряні шапки-вушанки та утеплені куртки. 

Також видавалися спеціальні так звані арктичні рукавиці з пальцем для спуско-

вого гачка, водонепроникне взуття, рюкзаки, дошки для перенесення вантажу. 

Використовувалися двомісні намети, які можна було обігрівати свічками [606]. 

Пайок для холодної погоди включав один брикет м’яса, десять сигарет, один 

пакет супу, пакети чаю, кави, вершків і цукру. До пайка додавалися праска і такі 

необхідні речі, як сірники і туалетний папір. Після тренування в горах рейнджерів 

вели в загін для худоби, де вони вчилися працювати з мулами. 
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Під час тренування в горах слухачі вчилися переходити через швидкі потоки, 

долати ущелини, яри, каньйони. Для пересування по снігу і льоду викорис-

товувалися льодоруби і гаки. Ходіння на лижах і спуск по канату практикувалися 

в комплексі з тактичними діями за кращих погодних умов у Форт Беннінгу. 

У Кореї рейнджери використовувалися для виконання завдань розвідки, 

диверсій в тилу противника і блокування пересувань його підрозділів. Як і в 

попередніх війнах, вони здійснювали операції, для яких не були належним чином 

екіпіровані, – виступ на вістрі атак піхоти або утримування уразливих ділянок фронту. 

У березні 1951 року одинадцятьох рейнджерів було закинуто в тил про-

тивника для підриву залізничного тунелю в місцевості Вонсан, однак виконати 

завдання вони не зуміли. Їм на заваді стали глибокі сніги і велика кількість 

китайських військ. Радіостанція рейнджерів SCR-300 довго не виходила на 

зв’язок, поки не стало запізно. Троє рейнджерів були евакуйовані  вертольотами, а 

решта загинули або були взяті в полон. Пізніше рейнджери були задіяні в 

десантній операції «Томагавк» для блокування військ противника, які відступали 

в районі Сеула. Операція почалась 23 березня 1951 року. Рейнджери взаємодіяли з 

187-ю повітрянодесантною полковою бойовою групою. Вони захопили декілька 

пагорбів і за підтримки літаків та мінометів оволоділи визначеним пунктом [606]. 

Ці операції ілюструють дії рейнджерів у Кореї. Решта парашутно-десантних 

рот рейнджерів виконувала свій обов’язок, несучи службу з піхотними дивізіями в 

Сполучених Штатах, Німеччині та Японії. Військовослужбовці цих рот йшли 

добровольцями і воювали в Кореї як солдати лінійних піхотних підрозділів.   

У середині серпня 1951 року бойові дії стали жорсткішими, водночас по-

силився тиск щодо розформування підрозділів рейнджерів. Офіційно цей процес 

почався 10 липня 1951 року, коли Департамент сухопутних сил видав розпоря-

дження про розформування рот рейнджерів у Кореї. Наказ № 584 від 25 липня 

1951 року зокрема визначав, що підрозділи рейнджерів мають бути розформовані 

до 1 серпня 1951 року, а їх особовий склад, кваліфікований як парашутисти, 

переходив до 187-ї повітрянодесантної полкової бойової групи. 
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Варто зазначити, що один із рейнджерів, Дон Портер, був посмертно 

нагороджений Медаллю пошани. Чотирнадцять рейнджерів Корейської війни 

стали вищими офіцерами, багато з них стали полковниками, старшими сержан-

тами і керівниками у цивільному житті. Водночас це були перші солдати, що 

заслужили і носили нарукавну нашивку рейнджера, вони були першими 

рейнджерами-парашутистами. 

Багато обставин того часу працювало й проти рейнджерів. Слід наголосити, 

що із серпня 1951 року і до кінця шістдесятих років жодна бойова частина 

рейнджерів не входила до складу збройних сил США.   

Ряд командирів з’єднань з доданими рейнджерськими підрозділами скаржи-

лися на їх спрощену організацію та особливо на те, що ці формування не могли 

самі себе забезпечувати. Ходили чутки, що рейнджери перетягують до себе 

елітних вояків із регулярних підрозділів і що зосередження вищих командирів у 

відібраних військових частинах було завеликою розкішшю для армії. Останнім 

ударом для рейнджерів у Кореї був нединамічний хід війни в останні роки, що 

майже не дало можливості їхнім підрозділам успішно проявити себе в тилу військ 

Північної Кореї і Китаю. Висувався також аргумент, що більшості рейнджерів із 

європейським типом обличчя було важко ефективно діяти в регіонах, населених 

азіатами [66, c. 37–43]. 

Під кінець Корейської війни окремих формувань рейнджерів в Армії США не 

було, і ця ситуація тривала до 1970-х років. У 1969 році рейнджерами назвали 

групи глибинної розвідки (LRRPs), які мали аналогічні завдання та організацію, 

але визначались як окремі підрозділи. Відродити формування рейнджерів хотів 

багато хто, включаючи колишніх вояків з «Асоціації мародерів Мерріла». Вони 

вважали, що рейнджери повинні мати місце в армії, адже LRRPs виконували 

операції саме рейнджерського типу. 

У результаті були сформовані дві нові роти рейнджерів: рота «А» у Форт 

Беннінгу (Джорджія) і рота «В» у Форт Карсон (Колорадо).  

7 березня 1969 року Департамент сухопутних військ видав настанову під 

назвою «Рота рейнджерів глибинної розвідки (РРГР)». Згідно з цією настановою 
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типове завдання РРГР у В’єтнамі в середньому тривало від 5 до 7 днів; над-

звичайно складні завдання могли тривати більше тижня. Завдання обмежувалися 

людськими та логістичними міркуваннями, тому що люди в полі мало спали, і все, 

що було потрібно, вони несли на своїх плечах. 

Для команди було звичайною практикою діяти у 4-кілометровій зоні. На 

п’ятий або шостий день завдання вибиралося місце засідки. Команда залишалася 

на цій позиції від 24 до 28 годин. Коли засідка спрацьовувала, особовий склад 

підрозділу негайно пересувався до зони висадки для евакуації. 

Кожна команда складалася з 6 чоловік. Ця кількість була достатньою для 

забезпечення вогню проти невеликих підрозділів противника, досить малою, щоб 

розділитися на дві групи по три чоловіки, але досить великою, щоб рухатися без 

зайвого шуму. Підрозділи такого розміру могли сховатися по дорозі, при цьому 

було ще достатньо людей для догляду за пораненими і для продовження бойових 

дій. З іншого боку, більші команди потребували більше одного вертольота Huey 

для транспортування. 

Планування кожного завдання тривало два або три дні. Перед завданням 

проводилася розвідка. Використовувалися карти, аерофотознімки, дані про 

погоду, підсумкові донесення, інформація датчиків повітряних параметрів, агентів 

і будь-яка інформація із допитів військовополонених. Групи LRRPs зберігали свої 

файли з попередніх завдань у комплекті з картами і схемами. 

Проникнення здійснювалось катерами, вантажівками і вертольотами. 

Вертольоти могли робити фіктивні підходи до декількох зон висадки або 

викликати фіктивний артилерійський загороджувальний вогонь. Після вторгнення 

підрозділи просувалися на сотні метрів і потім до години часу сиділи тихо, ви-

чікуючи. Впевнившись, що їх не помітили, вони швидко перевіряли радіозв’язок і 

вирушали на виконання завдання. Час між завданнями – до 3-4 днів відпочинку і 

планування наступного завдання. 

Очевидно, як наслідок війни у В’єтнамі, визнаючи необхідність у високопідго-

товлених і високомобільних силах негайного реагування, 25 січня 1974 року 
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начальник штабу армії США генерал Грейтон Абрамс віддав наказ про форму-

вання перших з часів Другої світової війни підрозділів рейнджерів батальйонного 

рівня, а саме 1-го і 2-го батальйонів рейнджерів 75-го піхотного полку. «У ці 

елітні підрозділи повинні входити кваліфіковані й мотивовані десантники», – 

стверджував він [31, c. 377–381].    

1-й рейнджерський батальйон 75-го піхотного полку був сформований 

31 січня 1974 року і десантований на парашутах у Форт Стюарт, штат Джорджія. 

2-й рейнджерський батальйон 75-го піхотного полку був сформований 

1 жовтня 1974 р., з місцем дислокації у Форт Льюїс, штат Вашингтон. Роти «А» та 

«В» були розформовані, тому що тепер рейнджери робили набагато більше, ніж 

розвідка. Вони не тільки виконували бойові завдання, а й залучались до ви-

конання завдань з «національних стратегічних цілей» [445; 158, c. 88–103]. 

Аналізуючи операції рейнджерів, варто наголосити, що далекоглядність 

рішення генерала Г. Абрамса, так само як і бойова ефективність батальйонів 

рейнджерів, були доведені під час вторгнення Сполучених Штатів на острів 

Гренада в жовтні 1983 року для захисту американських громадян і відновлення 

демократії. Під час цієї операції під кодовою назвою «Раптова лють» батальйони 

рейнджерів вперше провели ризиковану, низьковисотну десантно-штурмову 

операцію (з висоти 500 футів) для захоплення аеродрому в Пойнт-Салінас. У 

подальшому вони вели бойові дії протягом декількох днів, щоб знищити пункти 

опору і врятувати американських студентів-медиків. Попри те, що операція в 

Гренаді закінчилась провалом, рейнджери продемонстрували свою майстерність 

та ефективність. 

Внаслідок продемонстрованої батальйонами рейнджерів ефективності міні-

стерство оборони США оголосило у 1984 році про збільшення чисельності 

підрозділів рейнджерів до найвищого рівня за останніх 40 років шляхом форму-

вання ще одного батальйону і штабу полку рейнджерів. 3-й батальйон 75-го піхот-

ного рейнджерського полку, а також штаб та штабна рота були утворені 3 жовтня 

1984 році у Форт Беннінг, штат Джорджія. Цього ж дня 75-й піхотний полк був 

перейменований у 75-й полк рейнджерів. 
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Сучасні батальйони рейнджерів вперше були задіяні у 1980 році, коли 

підрозділи 1-го батальйону та інших формувань 75-го піхотного рейнджерського 

полку брали участь у заходах звільнення заручників в Ірані. Операція провалилася 

через те, що два вертольоти «Сі стелс» зіткнулися при приземленні. Екіпаж і 

десант загинули [202, c. 7–14]. 

Американське військове командування, отримавши урок із провалу у 

Гренаді, у 1984 році створило Командування спеціальних операцій, куди 

організаційно увійшов і 75-й полк. Саме це командування і планувало протягом 

декількох років операцію щодо усунення від влади президента Панами генерала 

Норьєгу. Керував операцією генерал Карл Штейнер. Війська, які брали участь в 

операції, перед її початком були зосереджені на авіабазі Поуп в Північній Кароліні. 

Завданням рейнджерів було блокування міжнародного аеропорту Торільос, 

військового аеродрому Ріо Хата, а потім і резиденції Норьєги на узбережжі. 

Десантування на Ріо Хата проходило під інтенсивним вогнем ППО, який вів 

противник з відстані близько 150 метрів. Вогонь був настільки щільний, що один 

рейнджер отримав поранення в потилицю, перебуваючи ще в літаку. Він вижив, 

але четверо рейнджерів загинули в цій операції. 

Десантувавшись, рейнджери зайняли оборону по периметру злітного поля і 

відбили контратаку панамських частин. Вони забезпечили посадку військово-

транспортних літаків. Виконавши це завдання, рейнджери приступили до операції 

із знешкодження панамського спецназу і гірських частин. Через 20 днів операція 

була завершена, і рейнджери покинули Панаму. 

Для забезпечення операції «Буря в пустелі» в Саудівській Аравії з 12 лютого 

до 15 квітня 1991 року були розгорнуті підрозділи роти «B», 1-й взвод роти «A» 

та 1-й батальйон 75-го рейнджерського полку. Стосовно їх дій в зазначеній 

операції відомо небагато. Залишається тільки припустити, що, входячи до складу 

Об’єднаних сил спеціальних операцій, вони, як і інші частини спеціальних операцій, 

вели розвідку оперативно-тактичних ракет «Скад», порушували роботу радіо-

локаційних станцій і ліній зв’язку в глибокому тилу іракських військ. 
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У серпні 1993 року підрозділи 3-го батальйону 75-го рейнджерського полку 

були розгорнуті в Сомалі для надання допомоги силам Організації Об’єднаних 

Націй у наведенні порядку в голодуючій країні в умовах повного хаосу. 3 жовтня 

1993 року рейнджери разом з 1-м загоном Сил спеціальних операцій здійснили 

рейд у денний час. Протягом майже 18 годин вони вели вогонь високої руйнівної 

сили, в результаті чого загинули близько 600 сомалійців. Цей бій багато хто 

назвав найбільш запеклим наземним боєм із часів війни у В’єтнамі.  

24 листопада 2000 року у Косово було розгорнуто 2-гу групу розвідувального 

загону (RRD) 75-го рейнджерського полку і підрозділ командування та управ-

ління з підтримки оперативного формування «Фалькон». Ці підрозділи успішно 

виконали поставлені завдання. 

На серйозну увагу заслуговує особливість організації підготовки офіцерів і 

сержантів сухопутних військ США за програмою рейнджерів. Так, з початком 

Корейської війни було утворено навчальне командування рейнджерів. 10 жовтня 

1951 року це командування було реорганізовано у відділ рейнджерів, який був 

структурним підрозділом піхотної школи у Форт Беннінг, Джорджія та 

організовував підготовку за спеціальною програмою. Лише випускники цієї 

школи отримували право носити на лівому рукаві напівкруглу нашивку чорного 

кольору з жовтим написом RANGER.  

Мета програми «Рейнджерс» полягала в підготовці загартованих і компе-

тентних командирів ланки взвод-рота, впевнених у тому, що, повівши в бій своїх 

солдатів, вони здатні долати будь-які перешкоди і виконати бойове завдання, 

вміти змусити своїх солдатів діяти тактично грамотно в будь-якій обстановці. 

З 1952 року основні зусилля у підготовці змістилися з ротно-групового рівня 

до індивідуального. Подальше впровадження рейнджерського досвіду в підроз-

діли і в армію в цілому планувалося через сержантів і офіцерів, які пройшли курс 

цієї підготовки. Спочатку планувалося готувати близько 3000 на рік з тим, щоб 

мати сержанта-рейнджера в кожному взводі і офіцера – в кожній роті сухопутних 

військ. Але реально випускалося щорічно не більше 2000 рейнджерів. Значна їх 
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частина відсівалася. При цьому добровольців для проходження курсу не ставало 

менше через особливу престижність нашивки рейнджера й її роль у подальшому 

службовому просуванні військовослужбовця.   

Той, кому вдалося пройти курс підготовки до кінця, знав, що, якщо буде 

потрібно, у нього достатньо знань і навичок, щоб зі своїми підлеглими виконати 

поставлене завдання і вивести їх з бою живими. 

Спочатку до програми навчання курсантів входило патрулювання, організа-

ція і проведення засідки, рейдів, участь в повітрянодесантних операціях. Окрім 

спеціальних знань і навичок, у командирів розвивалися лідерські якості та вміння 

діяти в нестандартній обстановці. Особлива увага приділялася фізичним трену-

ванням. Гірська підготовка відпрацьовувалася під час піших переходів з Колорадо 

в Далонега (штат Джорджія). Навички дій в джунглях курсанти набували на 

авіабазі Іглін (штат Флорида). Перший випуск школа зробила в березні 1952 року. 

У 1958 році відділ підготовки рейнджерів був реорганізований у навчальний 

батальйон і став включати в себе три навчальні роти. Перша рота спеціалізувалася 

на діях в джунглях Флориди, друга – займалася навчанням дій у горах і третя рота 

базувалася у Форт Беннінгу. Діям в пустелі почали навчати тільки в 1983 році у 

Форт Блісс, але в 1985 році цей курс був переведений у штат Юта на навчальний 

полігон Дагуей Ірвінг Граундз.  

У 1984 році сухопутні війська досліджували ідею обов’язкової підготовки 

офіцерів за програмою «Рейнджерс», але вона була відкинута через те, що ідея 

обов’язковості, зокрема, послаблювала мотивацію курсантів при проходженні 

курсу, а сама нашивка таким чином знецінювалася. 13 вересня 1991 року курс 

пустельної підготовки знову повернули у Форт Блісс. Це повернення було 

пов’язане з тим, що пустеля штату Юта взимку мала вельми суворий клімат, який 

був не схожий на природне середовище Близького Сходу, де американці 

планували діяти.  

5 серпня 1987 року навчальний батальйон рейнджерів був реорганізований у 

навчальну бригаду рейнджерів, в яку входили чотири навчальних батальйони з 

відповідними військовими базами їх розташування: 4-й батальйон – Форт Беннінг 
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(поблизу м. Колумбус у штаті Джорджія і м. Джорджія у штаті Алабама),     

5-й батальйон – Далонга (м. Далонега, штат Джорджія), 6-й батальйон – Іглін,      

7-й батальйон – Форт Блісс (м. Ель-Пасо, штат Техас) [593; 567]. 

Таким чином, поряд із «зеленими беретами» і оперативним загоном «Дельта» 

збройних сил США на загони рейнджерів покладалося вести бойові дій як в тилу 

ворога, так і на передовій, проводити розвідувально-диверсійну роботу, вести бої 

з партизанами, виконувати охоронні функції. Всі рейнджери Армії США входять 

у 75-й полк рейнджерів (Форт Беннінг, Джорджія), який є єдиним у своєму роді 

формуванням в американських збройних силах. Полк у своєму сучасному вигляді 

існує з 1986 року. Будучи елітним підрозділом легкої піхоти, він багато в чому 

дублює функції інших підрозділів спецназу. 75-й полк рейнджерів може викори-

стовуватися на будь-яких ТВД і призначений, в першу чергу, для проведення 

рейдових операцій зі знищення або виведення з ладу засобів ядерного або 

хімічного нападу противника, його об'єктів управління, зв'язку і тилу. Головною 

відмінністю рейнджерів від інших видів спеціальних сил є методика їхніх дій і, 

відповідно, спрямованість бойової підготовки. Рейнджери є головним чином, не 

розвідувально-диверсійний підрозділ, а рейдовий і штурмовий. Їхній девіз 

«Рейнджери прокладають шлях» («Rangers lead the way») говорить сам за себе. 

Нами було розглянуто еволюцію спецвійськ під впливом військово-історич-

них чинників «холодної війни» та виявлені певні особливості використання військ 

СпП як засобу реалізації геополітичних спрямувань США. 

Головними з них були: 

-  міжблокове воєнно-політичне протистояння у світі (між США та СРСР, 

НАТО й Організацією Варшавського договору (ОВД)); 

-  розпад світової колоніальної системи, який супроводжувався розгортанням 

численних війн і спроб придушення національно-визвольних рухів, неоколоні-

альними війнами, збройним втручанням у справи молодих постколоніальних країн, 

в яких провідну роль відігравали саме спеціальні війська, які удосконалювали 

тактику антипартизанських дій та самі переймали специфічний повстансько-

партизанський досвід; 
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- поширення у повоєнний період локальних війн і конфліктів, різноманітних форм 

деструктивних дій (переворотів, інспірованих ззовні заколотів, інтервенцій тощо); 

- поступова зміна доктринальних поглядів на воєнне мистецтво, оформлення 

концепції «війн шостого покоління», тобто «дистанційних» війн із переважаючим 

використанням засобів повітряно-космічних сил, засобів РЕБ, високоточної зброї, 

інформаційно-психологічного впливу та «організаційної зброї», суспільно-

політичної дестабілізації противника зсередини тощо; 

-  якісне розширення технічних і бойових можливостей спецвійськ, чому 

сприяв бурхливий розвиток військової техніки та озброєння: авіації, парашутно-

десантної техніки, підводних засобів руху, компактних видів зброї, диверсійних 

спецзасобів, засобів зв’язку, матеріально-технічного забезпечення виживання 

людини в екстремальних умовах тощо. 

Виявлено, що важливою передумовою до творення власне ССО армії США 

була диференціація спецвійськ за призначенням, виникнення (окрім згаданих груп 

СпП) спеціалізованих підрозділів: розвідувально-диверсійних («рейнджери»); для 

виконання особливо складних антитерористичних і бойових завдань (оперативний 

полк «Дельта»); з інформаційно-психологічних спецоперацій та взаємодії з 

цивільною адміністрацією (4-та група ІПСО, 96-та група), а також підрозділи їх 

забезпечення (авіаційні, логістичні, навчальні тощо). 

 

4.3. Специфіка розбудови військ спеціального призначення інших 

країн – членів НАТО (Велика Британія, Франція, ФРН, Італія, Туреччина, їх 

застосування у локальних та неоколоніальних війнах (конфліктах) та інших 

країн (Південна Корея, Ізраїль)  

 

По закінченні Другої світової війни Сили спеціального призначення Великої 

Британії були розформовані, як і спецпідрозділи збройних сил інших держав. 

Дослідники вважають недалекоглядним післявоєнне рішення британського коман-

дування передати Бельгії та Франції полки їхніх спецпризначенців, що входили до 
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складу британських формувань спеціального призначення, а також розформувати 

свої частини і підрозділи Спеціальної авіаційної служби (САС) [31, c. 91]. 

8 жовтня 1945 року бригада САС була майже повністю розформована.  

Залишився тільки територіальний батальйон у Малайї. У роки Другої світової 

війни британська колонія Малайя була окупована Японією. Для боротьби із загар-

бниками британському політичному і військовому керівництву довелося озброїти 

і підтримувати малайську народну антияпонську армію. З цією метою частина 

військовослужбовців САС були відправлені на Далекий Схід для організації 

боротьби з японцями. Вони билися в Бірмі в тилу японських військ. Один із 

засновників САС Д. Стірлінг, звільнений на той час із німецького полону, брав 

участь у розробці планів диверсійних дій у Маньчжурії. Війна закінчилася, а 

недавні союзники англійців здавати зброю не поспішали. У червні 1948 року ма-

лайська ударна визвольна армія розпочала кампанію з вигнання Британії з Малайї.  

Уже наступного року виявилась потреба у постійному підрозділі командос 

для здійснення проникнення у глибину противника, тобто у створенні нової 

частини САС, що входила б до складу територіальної армії. Такою частиною став 

21-й полк САС з умовним найменуванням «стрілецький полк художників» 

(21st Special Air Service Regiment – Artists Rifles), який був сформований 1 січня 

1947 року в Дьюкс-Роуд, Юстон. Назва полку історично пов’язана з 38-м 

мисливським стрілецьким волонтерським полком, утвореним у Лондоні 

студентом мистецтва Едвардом Стерлінгом ще 25 травня 1860 року. Полк того 

часу був укомплектований виключно з професійних художників, музикантів, 

акторів, архітекторів [442]. Його першими командирами також були художники 

Генрі Уїндхем Філліпс і Фредерік Лейтон. Номер «21» означав поєднання номерів 

перших британських полків – 1-го і 2-го полків СAС. 

Навички спецназівців щодо дій у джунглях і контрпартизанській боротьбі 

знову знадобилися британцям тепер уже в протистоянні колишнім союзникам – 

малайцям. Під час інспекції за участю командувача британських сухопутних 

військ був проведений ретельний аналіз ситуації, на основі якого було прийнято 
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рішення про створення спецпідрозділу, призначеного для боротьби з партизанами.  

Він повинен був складатися з невеликих, добре підготовлених груп, здатних дов-

гий час діяти самостійно, а головне – завойовувати довіру місцевого населення.   

У 1950 р. для участі в Корейській війні було сформовано 21-й ескадрон САС 

(ескадрон за своєю структурою був аналогічний батальйону). Після трьох місяців 

підготовки у Великій Британії потреба щодо його застосування у війні в Кореї 

відпала, і замість цього було запропоновано направити спочатку роту, а пізніше 

ескадрон до Малайї [65]. 

Після прибуття до Малайї командиром ескадрону був призначений Майк 

Калверт, на той час ним вже був сформований один ескадрон зі ста добровольців 

для бойових дій на Далекому Сході, який став ескадроном «Альфа», а 21-й 

ескадрон САС став ескадроном «Браво». Під час поїздки до Родезії М. Калверт 

завербував тисячу родезійських добровольців, які увійшли до ескадрону «Чарлі». 

Таким чином, був утворений новий полк з умовним найменуванням «Малайські 

розвідники» («Malayan Scouts»). 

До складу нової частини увійшли колишні солдати та офіцери підрозділів 

САС, що воювали в цьому регіоні в роки війни. Після трьох років служби 

родезійці повернулися на батьківщину, а замість них було сформовано 

новозеландський ескадрон [488, c. 279]. 

Незважаючи на те, що особовий склад «Малайських розвідників» практично 

повністю складався з професіоналів, потрібна була їх перепідготовка для дій у 

нових умовах. Для цього була побудована тренувальна база в портовому місті 

Джохор-Бару. Там особовий склад вчився діяти в джунглях, входити в контакт із 

місцевим населенням, отримувати від нього розвідувальну інформацію і залучати 

його до боротьби з партизанами.  

Спочатку розвідники діяли в глибині джунглів абсолютно самостійно.  

Відомий факт, коли одна з розвідгруп вистежувала партизанські бази в джунглях 

протягом 103 днів. Досвід, накопичений у той період, досі вивчається і викорис-

товується кожним бійцем САС. Проте до другої половини 1951 року завдання 



 

183 

розвідників зазнали змін. Так, основні їх дії полягали в допомозі поліції 

патрулювати узлісся джунглів та забезпеченні безпеки фортів, створених для 

охорони сіл. Приблизно у цей час хворого на малярію М. Калверта змінив 

підполковник Джон Слоан [118]. 

На цей час виникає необхідність у новому постійного полку САС, і в 

1952 році до списку військових частин було офіційно включено 22-й полк СAС, 

базою якого з 1960 р. став Херефорд (місто з населенням понад 55 тисяч жителів 

на річці Уай, в Англії, центр графства Херефордшир). Основною бойовою 

одиницею 22-го полку САС з того часу стала група з 12 – 16 осіб, яка роз-

поділялась на команди по 4 бійці. До складу четвірки входили спеціалісти з 

підривної справи, медицини, снайпінгу та зв’язку. При цьому кожен член команди 

володів й іншою військовою спеціальністю. Бійці були навчені діяти самостійно в 

умовах дикої природи та тривалий час. 

У 1959 році в результаті перейменування Резервного розвідувального 

підрозділу був утворений 23-й полк СAС, який став правонаступником МІ9 

(британський відділ військової розвідки, секція 9), чиї бійці відзначались 

професіоналізмом у школі виживання. 

Таким чином, формування окремих полків САС здійснювалося в 1947, 1952 і 

1959 роках. 

Після відновлення сил СAС у післявоєнний період багато країн–членів 

Співдружності націй дійшли висновку про необхідність створення подібних до 

британських САС національних підрозділів. Так, у 1947 році була сформована 

рота СAС Канади, яку розформували в 1949 році. У червні 1955 року було 

створено ескадрон новозеландської СAС для виконання спільних завдань разом із 

британською СAС у Малайї, який став полком у 2011 році. У липні 1957 року  

Австралія сформувала 1-шу роту СAС, яку було збільшено до полку СAС у 

1964 році. Після повернення з Малайї у 1961 році родезійський ескадрон «Чарлі» 

став основою для створення СAС Родезії. Сам ескадрон зберіг свою назву до 

1978 року, коли його реформували в 1-й полк СAС Родезії [362]. 
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Країни, які не були членами Співдружності націй, також приступили до 

формування підрозділів за зразком CAC. Група Сил спеціального призначення 

сухопутних військ Бельгії, яка має таку саму кокарду, як і британська CAC, 

частково походить від 5-го полку CAC часів Другої світової війни. У Франції 

подібним підрозділом став 1-й парашутний полк морської піхоти, історія якого 

починається з 3-го та 4-го полків СAС часів Другої світової війни, звідки 

походить і девіз полку – «Перемагає відважний». У США 1-й оперативний загін 

Сил спеціального призначення «Дельта» був сформований американським 

полковником Ч. Беквітом, який проходив службу на посаді офіцера з керівництва 

навчальними стажуваннями військ Альянсу в 22-му полку СAС і переконався в 

необхідності створення підрозділу такого ж типу в сухопутних військах США. 

Аналогічно з’явився спецпідрозділ армії Ізраїлю, який взяв девіз СAС, та армій-

ське крило рейнджерів в Ірландії. На Філіппінах було сформовано аналогічні САС 

Сили спеціального призначення при філіппінській національній поліції. 

У 60-ті роки підрозділи САС активно залучалися до придушення різних 

національно-визвольних виступів у країнах «третього світу». У 1963 – 1966 рр. і в 

1970 році бійці САС були направлені в Оман, де надавали місцевому урядові 

підтримку у боротьбі з партизанським рухом, який отримував зброю і оснащення 

з території сусіднього Ємену.  

На початку 1970-х років після звернення прем’єр-міністра Едварда Хіта до 

міністерства оборони щодо запобігання будь-яким терористичним нападам, 

подібним до масового кровопролиття, яке відбулося на літній Олімпіаді 1972 року 

в Мюнхені (вбито 11 ізраїльських спортсменів), було сформовано крило 

контрреволюційної боротьби – КРБ (Counter Revolutionary Warfare Wing – CRW). 

Це офіційна назва підрозділу СAС, який має завданням боротьбу проти 

терористів та повітряних піратів. Бійці цього підрозділу володіли навичками 

рукопашного бою та снайперської стрільби і спеціалізувалися на операціях із 

визволення заручників, яких тримають в будівлях чи громадському транспорті 

[604; 511]. 

Після сформування підрозділу кожний ескадрон 22-го полку САС за прин-

ципом безперервної ротації проходив підготовку з антитерористичних бойових 
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дій, включаючи звільнення заручників, вихід (прорив) з оточення та ведення 

бойової стрільби. Згідно з доповідями, під час таких навчань кожний солдат міг 

витратити близько 100 000 набоїв стрілецької зброї. Ескадрони проходили 

ротацію через крило контрреволюційної боротьби і міняли свій склад кожних 6–9 

місяців. Ескадрон ділився на 2 загони – «червоних» та «блакитних», що мали у 

своєму складі штурмову групу і снайперську команду. 

Хоча контртерористичні групи базувалися у місті Креденхіл, спеціалізований 

загін бійців завжди був розташований у передмістях Лондона і готовий негайно 

діяти на випадок тривоги.  

Першою операцією новоствореного підрозділу СAС стала облога на 

Белкомб-Стріт, коли міська поліція оточила угруповання Тимчасової ірландської 

республіканської армії (Provisional Irish Republican Army – PIRA), яка прагнула 

покласти край британському правлінню в Північній Ірландії [571]. 

Бойовики здалися після того, як почули повідомлення радіостанції Бі-Бі-Сі, 

що на допомогу поліції відправлено загін СAС.  

Першою задокументованою антитерористичною операцією CRW за кордоном 

стала допомога західнонімецькій антитерористичній групі GSG-9 в операції 

«Магічний вогонь» (Могадішо, 1977 рік).  

Бойові навчання в ескадронах проводились регулярно, спочатку кожних 12, а 

потім кожних 6 місяців для забезпечення проходження всіма бійцями бойової 

підготовки і тактики ведення ближнього бою. Підготовка СAС до антитерорис-

тичної боротьби відбувалася на навчальному полігоні в містечку Понтрілас, де 

знаходяться обладнані блоки для тренування навичок ближнього бою, а також 

частина пасажирського літака «Боїнг-747», що могла бути трансформована 

відповідно до внутрішнього розміщення бортових систем будь-якого літака 

цивільної авіації. Ескадрон бойового антитерористичного чергування поділявся 

на загони, два з яких знаходилися напоготові до негайного висування і були 

зосереджені в районі Херефорд – Креденхіл, в той час як інші два здійснювали 

тренування та навчання на території Об’єднаного Королівства, проте за потреби 

вони могли бути застосовані для оперативного розгортання. 



 

186 

З 1976 року бійці САС (4 підрозділи по 16 бійців) були направлені на 

територію Північної Ірландії для ліквідації бойовиків Ірландської Республі-

канської Армії (ІРА). Використання військових у спецоперації поліцейського типу 

було досить жорстокою мірою: бійці САС, серед яких було чимало колишніх 

десантників з бойовим досвідом, допускали випадки невиправданого застосу-

вання зброї, перш ніж спочатку розібратися в обставинах, що склалися.   

Під час британсько-аргентинської війни за Фолклендські острови бійці САС 

організували мережу спостережних постів на самих островах і на узбережжі 

Аргентини, забезпечуючи командування необхідною інформацією про дії про-

тивника. 22-й полк САС зазнав тут великих втрат, коли під час катастрофи 

вертольота загинули 16 спецназівців.  

У 1980 році до складу 22-го полку САС було включено сформований 

ескадрон «R» (перейменований на загін «L»). Він комплектувався військовиками, 

які проходили службу в цьому ж полку і переведені в резерв [65, c. 38, 74]. 

Найвідомішою антитерористичною операцією САС стало звільнення заруч-

ників в іранському посольстві у Лондоні (з 30 квітня по 5 травня 1980 року). У 

ході спецоперації, яка тривала 17 хв, СAС врятували усіх, крім одного з решти 

заручників, і вбили п’ять з шести терористів. Їх ліквідацію деякі фахівці роз-

цінювали як невиправдану [566]. 

Для більш чіткої координації дій військ спеціального призначення та підви-

щення якості взаємодії між ними на прикладі ЗС США, які роком раніше 

створили командування Сил спеціальних операцій (SOCOM), у 1987 році було 

утворено Групу сил спеціального призначення (ГСCП) шляхом об’єднання 

спеціальної авіаційної служби британської армії та спеціального човнового 

ескадрону Королівських ВМС, який згодом був перейменований у спеціальну 

човнову службу [118]. 

ССП Об’єднаного Королівства були підпорядковані міністерству оборони, їх 

очолив директор Сил спеціального призначення (Director Special Forces – DSF). У 

подальшому зазвичай цю посаду займав військовослужбовець із САС у званні 

бригадного генерала або генерал-майора.   
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1-й парашутний полк морської піхоти ЗС Франції веде свою історію від 1-ї 

роти повітряної піхоти (CIA), створеної в листопаді 1940 року. 1 серпня 1940 року 

генерал де Голль віддав наказ про формування першої роти повітряної піхоти 

(Icompaigne d'infanterie de l'air), яка в подальшому ввійшла до складу формувань 

британської СAС і стала основою французького ескадрону, що входив до складу 

бригади СAС у роки війни. Борючись під девізом «Qui ose gagne», що є 

французьким перекладом девізу СAС «Відважний перемагає», французькі 

парашутисти здобули собі славу.  Першого успішного  досвіду підрозділ набув під 

час десантування п’ятьох парашутистів у районі Морбіхан для проведення 

диверсії проти частини Люфтваффе [505]. 

Особовий склад проходив підготовку на території Великої Британії. Рота 

поклала основу у створенні 1-го батальйону повітряної піхоти, який в 1944 році 

був розгорнутий у 2-й полк єгерів-парашутистів (2re RCP). Із закінченням війни 

французький дивізіон СAС був переданий збройним силам Франції. У 1946 році 

він став основою для створення напівбригади парашутистів у складі французької 

СAС. Війна в Індокитаї змусила військово-політичне керівництво Франції знову 

створити парашутний підрозділ. Так, в лютому 1946 року з’явився 1-й ударний 

парашутний батальйон, потім був організований 2-й батальйон. У липні того ж 

року обидва батальйони були зведені у 1-шу парашутну напівбригаду, яка стала 

продовженням традицій 2-го полку єгерів-парашутистів, а в подальшому була 

перетворена на 1-у колоніальну парашутну напівбригаду. На території Бретані 

(Bretagne, Breizh) було сформовано більшість колоніальних батальйонів 

парашутистів-командос (DCCH), які отримали порядкові номери з 1-го по 8-й.   

У 1948 році ці підрозділи були спрямовані в Індокитай, щоб запобігти 

поваленню французького правління. Тут вони стали відомі як десантники 

«коло» – колоніальні. У 1948 році напівбригада була перетворена на 2-й коло-

ніальний батальйон парашутистів-командос (Bataliion Colonial de Commandos 

Parachutistes). Слідом за 2-м були сформовані ще сім батальйонів, які стали 

основою для угруповання парашутних частин командос у колоніях з базами в 

Браззавілі і на Мадагаскарі. Всі вони пройшли через пекло Індокитаю. Так, 
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наприклад, 2-й батальйон успішно боровся в Кочині, на території Китаю і в 

Аннамі у 1949 році. У тому ж році 3-й і 5-й батальйони десантувалися під вогнем 

противника в районі Лао-Кей та подолали опір В’єтміня. Після 1949 року баталь-

йони знову стали називатися колоніальними парашутними батальйонами [569]. 

Підрозділ 3-го батальйону успішно діяв у Дорні в травні 1950 року. Після 

поразки французьких військ на Колоніальному шосе № 4 командування, 

скоротивши розтягнуту смугу оборони, змогло тимчасово повернути втрачену 

ініціативу в травневій битві під Деєм у 1951 році. У цій битві десантники 7-го 

батальйону, посилені 2-м батальйоном Іноземного легіону, відіграли головну 

роль. Під час важких боїв під Хоабінь підрозділи 3, 5 і 6-го батальйонів знищили 

понад сім тисяч повстанців. У 1951 році батальйони були перейменовані в 

колоніальні повітрянодесантні батальйони. На той період у складі повітряно-

десантних сил залишалися тільки 1, 2, 3, 6 і 7-й батальйони. Після трагедії в 

Дьєнб’єнфу в 1954 році більшість колоніальних частин було розформовано [398]. 

Через рік на базі батальйонів були утворені десантні полки.  

З 16 лютого 1955 року 1-ша колоніальна парашутна напівбригада стала 

називатися парашутною бригадою морських військ (BPTDM). Ті, що входили в її 

склад, а саме: 2-й і 3-й полки колоніальних парашутистів (RPC), а також 6-й полк, 

увійшли до складу 1-ї парашутної дивізії (DP).   

З 1956 року по 1962 рік десантники успішно діяли проти алжирських 

повстанців. 

У 1958 році частини «Коло» знову були перейменовані в частини морської 

піхоти. У зв’язку з цим полки стали називатися повітрянодесантними полками 

морської піхоти. У травні 1961 року вони були об’єднані в складі 11-ї легкої 

дивізії (Division Legere d'Intervention), яка в 1971 році стала називатися 11-ю пара-

шутною дивізією (DP). По закінчені алжирської кампанії (19 березня 1962 року) 

полки колоніальних парашутистів дивізії стали парашутними полками морської 

піхоти (RPIMa).   

У 1971 році з’єднання отримало назву повітрянодесантної дивізії, яка 

складалася з двох бригад по два полки в кожній. В подальшому бригади були 

розформовані [398, c. 100, 118]. 
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Перший полк брав участь у воєнних конфліктах, що мали місце в Заїрі, Чаді, 

Руанді і Конго-Браззавілі. 

Маючи в своїй основі коріння СAС, перший полк був подібний до британ-

ського. Для того щоб потрапити служити до полку, кандидати з добровольців 

проходять жорсткий відбір. Ті, хто пройшов первинний відбір, проходили 

диверсійну підготовку протягом дев’яти місяців. Протягом цього терміну 

відсівається близько 50% бажаючих. Ці жорсткі вимоги висувались абсолютно до 

всіх, хто бажав надягнути червоний берет з емблемою полку, незалежно від 

військового звання [31]. 

1-й парашутний полк морської піхоти був призначений для: виконання 

завдань із проведення спеціальних заходів у рамках операцій Командування 

спеціальними операціями; збирання відомостей в інтересах КСО і тактичного 

міжвійськового центру (COIA) або командування на місцях; тактичної підтримки 

в інтересах країн, з якими Франція уклала оборонний союз. Ці формування 

ділилися на штаб, роту управління та обслуговування (CCS), роту спеціальної 

підготовки (CIS), роту зв’язку і три бойові роти. 

1-й парашутний полк був укомплектований виключно професіоналами-

контрактниками. Кістяк полку складали офіцери та унтер-офіцери флоту (третина 

всього особового складу). 

Відбір військовослужбовців для служби в полку починався з вивчення 

особових справ. Після проходження ряду психологічних тестів кандидати були 

зобов’язані пройти 9-місячний курс базової підготовки, після якого, як правило, 

відраховувалися близько 50% претендентів. Подальша підготовка проходила у 

складі навчальної роти полку, де вони отримували диплом парашутиста 

(6 обов'язкових стрибків, один з яких – нічний), диплом командос 1-го рівня і 

сертифікат початкової технічної підготовки. Цей мінімум давав шанс потрапити 

служити в розвідувальну чи бойову групу полку. 

Потрапивши служити в один із спеціальних підрозділів полку, 

військовослужбовець опановував спеціальні навички і методики, після чого міг 

бути рекомендований командиром для проходження наступного 15-місячного 
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етапу підготовки, в ході якого здобувач отримував знання і навички ведення 

розвідки, освоював способи дій під час спеціальних операцій та отримував 

диплом командос 2-го рівня. Старші капрали, отримавши такий диплом, могли 

претендувати на чин унтер-офіцера [488, c. 499–527]. 

З огляду на різноманітність виконуваних завдань 1-й парашутний полк 

морської піхоти є одним з головних формувань постійної готовності коман-

дування спеціальними операціями. 

У 1992 році Франція, за прикладом США і Великої Британії, створила в 

складі своїх збройних сил Командування спеціальних операцій (General 

Commandant les Operations Speciales – GCOS). Йому були підпорядковані всі 

наявні в складі збройних сил частини і з’єднання, призначені для ведення роз-

відки в глибокому тилу противника, а також проведення диверсійних дій та інших 

спеціальних заходів, і частини, що забезпечували їх діяльність. 

У першу чергу це було зроблено для координації дій даних частин і з’єднань, 

єдиного планування їх застосування, підготовки та оснащення відповідно до 

директив начальника генерального штабу. До цього частини спеціального 

призначення і десантні частини СВ входили до складу Сил швидкого реагування 

(Forces d'action rapide – FAR). До цих елітних частин так званого першого кола 

відносилися частини Окремого спеціального командування (GSA – Groupment 

special autonome): 

- 1-й парашутний полк морської піхоти (1 Regiment parachutiste d'infanterie de 

marine). 1 RPIM, попри назву, до морської піхоти відношення не мав; 

- Авіаційний загін спеціальних операцій (Detachment aerien des operations 

speciales). DAOS, як вже зрозуміло з назви, забезпечував авіаційне забезпечення і 

підтримку операцій, що проводяться підрозділами першого полку [454]. 

На частини Командування спеціальних операцій покладалися такі завдання: 

- надання військової допомоги, яка полягає в навчанні іноземних 

військовиків; 

- проведення глибоких рейдів на території противника, висадки як денних, 

так і нічних десантів для здійснення пошуку і порятунку, в тому числі екіпажів 

збитих літаків і вертольотів, а також миротворчі місії; 
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- боротьба з тероризмом. У ці дії входить як звільнення захоплених терорис-

тами заручників, так і евакуація французьких громадян з іноземної території; 

- проведення психологічних операцій, а також участь в організації роботи 

цивільної адміністрації на звільненій території.  

Німеччина має одну з найстаріших національних шкіл Сил спеціального 

призначення з великою історією їх практичного застосування в реальних 

конфліктах і низкою унікальних за масштабом і ефективністю операцій, що 

значною мірою змінили хід світової історії. Однак у силу зрозумілих історичних 

причин історію німецьких Сил спеціального призначення необхідно розділити на 

дві частини: Сил спеціальних операцій «імперських» держав Німеччини – 

кайзерівської і нацистської – і сучасних сил спецназу Федеративної Республіки 

Німеччина (ФРН). 

Прийнято вважати, що навіть після відновлення збройних сил ФРН у 

1955 році (через десять років після закінчення Другої світової війни) в їх складі 

тривалий час були відсутні підрозділи спецназу. Опис історії післявоєнного 

німецького спецназу зазвичай починається з вересня 1973 року – часу утворення 

антитерористичного підрозділу федеральної поліції (Grenzschutzgruppe 9 –GSG 9). 

Насправді курс на розвиток спецпідрозділів був узятий міністерством 

оборони ФРН незабаром після створення бундесверу та вступу Німеччини в 

НАТО, просто ця робота не афішувалась. Останнє пояснювалося як очевидними 

міркуваннями секретності, так і декларованими ідеологічними установками 

(первісною концепцією бундесверу як «армії для демократії» під повним 

громадським контролем) і юридичними міркуваннями (в конституції була 

закріплена заборона на використання армії за межами Німеччини). 

Ідеологічні перепони не завадили німцям створити в 1958 році 1-шу 

повітрянодесантну дивізію, серед завдань якої було захоплення важливих у 

стратегічному та оперативному відношенні об’єктів у тилу противника. Надалі 

вона стала базою для відбору бійців спецназу [392]. 

Тоді ж, в 1958 році, почалася підготовка морських диверсантів для військово-

морських сил (ВМС) ФРН, які ще формувалися на той момент. У 1964 році вони 



 

192 

були об’єднані в окрему роту бойових плавців у складі амфібійної групи 

(з’єднання в складі ВМС). Основним завданням роти, розміщеної у військово-

морській базі в Кілі, було проведення з початком повномасштабної війни з 

країнами Варшавського договору диверсійних акцій проти кораблів і суден радян-

ського Балтійського флоту і ВМС Німецької Демократичної Республіки (НДР). 

Перші спеціалізовані розвідувально-диверсійні підрозділи у складі 

сухопутних військ були утворені на початку 1960-х років. Їх поява пов’язана з 

розгортанням тактичної ядерної зброї в Європі – її пошук і знищення стали одним 

з головних завдань підрозділів спецназу усіх основних військових держав того 

часу. Засновником сучасного німецького армійського спецназу можна вважати 

ветерана вермахту підполковника Конрада Ріттмайєра, призначеного в 1961 році 

командиром «Навчальної групи R» при школі парашутистів в Шонгау (Баварія). У 

1963 році «група R» була переформована в 200-ту роту глибинної розвідки. 

Надалі на її базі сформували ще дві роти глибинної розвідки – 100-ту і 300-ту. 

Таким чином, в 1960-х роках у ФРН були сформовані три роти глибинної розвідки 

(відповідно до кількості армійських корпусів) [392, c. 85–87, 120], які проіснували 

до 1996 року. Об’єднання Німеччини у 1989 році, прискорення її воєнної 

інтеграції в НАТО привели до активного приєднання ФРН до військових дій 

Альянсу за межами Німеччини. З 1991 року німецькі спецпризначенці включи-

лися до операцій у Боснії та Косові. 

Що стосується відомого і найчастіше поєднаного зі словосполученням 

«спецназ ФРН» спецпідрозділу GSG 9 (9-та прикордонна група), то він був 

сформований у вересні 1973 року. Це сталося рівно через рік після теракту на 

мюнхенській Олімпіаді, організованого членами палестинської організації 

«Чорний вересень». 

Назву GSG 9 отримала в силу прийняття рішення про формування 

антитерористичного спецпідрозділу в рамках федеральної прикордонної охорони, 

яка на той момент налічувала у своєму складі вісім прикордонних груп (аналогів 

прикордонних загонів в українській термінології). Новий спецпідрозділ став 

дев’ятим. Після переформування федеральної прикордонної охорони в 2005 році 
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спецгрупа GSG 9 чисельністю близько 250 осіб знаходиться у складі федеральної 

поліції Німеччини в прямому підпорядкуванні міністра внутрішніх справ. 

Аналогічний GSG 9 підрозділ був створений у 1974 році в складі народної 

поліції НДР. Він отримав назву «9-та служба» (Diensteinheit IX), або «9-та рота 

народної поліції» (9 Volkspolizei Kompanie), і спочатку налічував 30 осіб. До 

1980 року його чисельність була збільшена до 111 бійців. Є свідчення, що 

Diensteinheit IX залучався для пошуку солдатів, які дезертирували зі зброєю зі 

складу частин Групи радянських військ у Німеччині. Після возз’єднання 

Німеччини в 1990 році деякі бійці Diensteinheit IX були прийняті в підрозділи 

поліцейського спецназу Spezialeinsatzkommando в східнонімецьких землях 

Мекленбург-Передня Померанія і Саксонія-Анхальт. 

Навесні 1995 року міністр оборони представив комітету оборони бундестагу 

концепцію створення нової структури, що отримала назву Командування спеці-

альних операцій (Kommando Spezialkrаfte – KSK). Кадрове ядро створюваного 

KSK склали офіцери 25-ї повітрянодесантної бригади, дислокованої у Баден-

Вюртемберзі. Офіційна дата утворення KSK – 20 вересня 1996 року, коли 

відбулася церемонія підйому прапора на військовій базі Graf Zeppelin Kaserne в 

м. Кальве [521]. 

Розвинуті війська СпП сухопутного й морського базування мала Італія. 

Після ухвалення у 1982 році нової воєнної доктрини (спрямованої на досягнення 

готовності до участі у масштабній війні) у січні 1986 року були створені 

національні сили швидкого розгортання (до 10 тис. вояків) із найбільш 

боєздатних частин СВ, ВМС та ВПС. У СВ країни основу спеціального 

компонента складала окрема парашутна бригада «Фольгоре» (до 3300 вояків), 

мобільність якої забезпечували окремий вертолітний полк «Альтарес» та 46-та 

авіатранспортна бригада (для перекидання основних сил бригади необхідно було 

до 350 літаковильотів). 

«Фольгоре» («Блискавка») вважалася найбільш боєздатною частиною СВ, 

визначалась для вирішення бойових завдань у всьому регіоні Середземного моря, 

ведення розвідувально-диверсійних дій, відсічі морським і парашутним десантам 
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тощо. Бригада включала три парашутнодесантних (пд) батальйони (326 чоловік, 

по дві пд роти, батарея з восьми 120-мм мінометів), диверсійний десантний 

батальйон (три диверсійні роти), артилерійський дивізіон (18 105-мм гаубиць), 

протитанкову роту (18 ПУ ПТКР), батальйон тилового забезпечення, ескадрилью 

армійської авіації (36 гелікоптерів), навчальний батальйон, саперну роту і 

підрозділи забезпечення [92, c. 55-56; 88, c. 22-23, 66–68]. 

В Іспанії у складі СВ сформували 20 окремих рот СпП, 18 з яких увійшли до 

складу піхотних бригад Територіальної оборони (по дві роти на бригаду), а дві 

роти призначалися для розвідувально-диверсійних дій у тилу противника [139]. 

Достатньо сильні війська СпП (сухопутні та морські загальною чисельністю 

до 7,5 тис. чоловік) змушена була утримувати Греція – особливо після захоплення 

Туреччиною північного Кіпру, під час якого вирішальну роль відіграли численні 

частини СпП турецьких збройних сил. У структурі штабу СВ створили Управ-

ління сил спецпризначення. 

У СВ Греції існував оперативно підпорядкований 3-му армійському корпусу 

окремий диверсійно-розвідувальний полк (м. Салоніки, до 1600 вояків, 

18 мінометів, 64 РПГ, 225 радіостанцій) у складі трьох диверсійно-розвідувальних 

батальйонів. Кожен з таких батальйонів мав штабну роту, диверсійно-

розвідувальну роту, підрозділи підтримки (кулеметний, протитанковий, 

мінометний). Полк мав виконувати завдання в смузі дій армійського корпусу на 

глибину 250 км, виставляти до 12 розвідувально-диверсійних загонів або 

36-72 групи (різної чисельності).  

Крім того, у підпорядкуванні Командування СВ перебували окремі 1, 6, 7, 8 

та 9-й розвідувально-диверсійні батальйони. Такий батальйон мав 522 вояки, 

шість 81-мм мінометів, 45 РП і 75 радіостанцій, складався із рот – штабної, трьох 

розвідувально-диверсійних, роти вогневої підтримки і мав виставляти для дій на 

глибину до 100 км 12 – 24 спецгрупи [115]. 

Окремий парашутно-диверсійний полк СВ (понад 1100 бійців, 16 81-мм 

мінометів, 43 РПГ, 150 радіостанцій) мав діяти на глибину 250 км, бути спро-

можним виставити 8 розвідувально-диверсійних загонів або 24 – 48 груп. Полк 

мав 4 парашутно-диверсійних роти. 
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Особливістю структури спецвійськ Греції було те, що вони входили і до 

складу Головного командування внутрішніх районів і островів Егейського 

архіпелагу (АСДЕН). На островах (Лесбос, Хіос, Самос, Родос та інших) 

дислокувалися 2-й окремий парашутно-десантний полк, 2–5-й окремі батальйони 

СпП. Існували спеціальні навчальні заклади, у т.ч. центр відбору призовників, 

центр підготовки сил СпП, центр підготовки диверсійних військ [115, c. 31–35, 

78–81, 86]. 

У Канаді було створено «Мобільне командування» (Сент-Хуберт, під 

Монреалем) – оперативне об’єднання збройних сил для оборони території 

держави та дій у складі об’єднаних сил НАТО на європейському ТВД у разі 

масштабної війни. До складу командування увійшла 2-га аеромобільна бригада 

(провінція Онтаріо), визначена для посилення, у разі необхідності, угруповання 

Альянсу на північноєвропейському ТВД. Бригада, зокрема, включала парашутно-

десантний полк (три парашутні батальйони) та «бронерозвідувальний батальйон» 

і отримала назву «Формування спеціальних військ» (SSF), здатне за 20 днів бути 

перекинутим повітряним шляхом до північної Норвегії [147]. 

У специфічних природно-географічних умовах Канади (величезні тайгові та 

заполярні тундрові площі) існувало й оригінальне спецформування – «канадські 

рейнджери». На цю добровільну воєнізовану організацію (підпорядковану штабам 

Атлантичного і Північного військових округів) покладалося патрулювання та 

розвідка важкодоступних північних регіонів країни з метою протидії РДГ 

противника [147, c. 27, 52–53]. 

Творення власне військ спеціального призначення збройних сил Туреччини 

починається з 1949 року, коли у складі гвардійського полку була організована      

1-ша повітрянодесантна група (фактично – взвод), до якої в 1958 році додалася    

2-га, а в 1963 році – 3-тя повітрянодесантні групи. Ці групи у повному складі 

десантувалися на о. Кіпр у січні 1974 року та відіграли активну роль в окупації 

Туреччиною північної частини острова. Підготовку турецьких спецпризначенців-

командос здійснювали американські інструктори в піхотній школі міста Чанкири.   
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На основі досвіду згаданої операції турецькі війська спеціального призна-

чення незабаром розгорнулися до трьох окремих бригад у кількості 5 тис. бійців у 

кожній, а саме: повітрянодесантної, парашутної командос і  парашутної морської 

піхоти. В основу підготовки військ СпП були покладені західні стандарти, подібні 

до британської СAС та американського елітного загону «Дельта». На основі 

кожної бригади військ СпП могло бути сформовано близько 50 розвідувально-

диверсійних загонів по 12–14 чол. кожний із глибиною проникнення в тил 

противника до 250 км. 

Тоді ж, у 1960 – 1970 рр., в умовах підготовки до можливої масштабної війни 

з СРСР та країнами Варшавського договору було визначено специфічну модель 

турецьких добірних військ, яка поєднувала як готовність до спеціальних акцій 

(глибинної розвідки, диверсій тощо) у разі війни з регулярною армію сильного 

противника, так і можливість їх бойового застосування в операціях основних сил. 

Повітрянодесантна бригада СпП, зокрема, мала артилерійський дивізіон, решта – 

роти вогневої підтримки.  

Крім того, у складі сухопутних військ додатково запровадили дві окремі 

бригади командос, бригаду командос 4-го армійського корпусу, окремий полк 

командос 7-го армійського корпусу. Такі бригади СВ мали за штатом 6700 чол. 

(зокрема 160 офіцерів), розвідувальну роту й чотири батальйони командос, а на 

озброєнні – 24 безвідкатні гармати, 18 106-мм та 40 81-мм мінометів, 6 комплексів 

протитанкових керованих ракет, понад 200 радіостанцій. На випадок серйозної 

війни мобілізаційні можливості дозволяли додатково розгорнути шість бригад 

військ спецпризначення, п’ять із яких визначалися для боротьби з розвідувально-

диверсійними формуваннями на власній території. Було налагоджено дворічну 

базову підготовку командних кадрів спецпризначенців СВ у розвідувальних 

школах та на основі військового училища в м. Егридир, щорічно випускалися 

50 офіцерів та 250 унтер-офіцерів.  

Уже в 1980-х роках сукупна чисельність військ спецпризначення (включаючи 

командос та морські формування) ЗС Туреччини досягала 30 тис. військово-

службовців, а в особливий період могла зростати до 60 тисяч. Слід враховувати, 
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що спеціальні дії на суші могли вести і добірні частини спецпризначення 

військово-морських сил країни, які включали два загони бойових плавців: 

підводний оборонний (Su Alti Savunma – SAS) для захисту від диверсій військово-

морських баз, стоянок флоту тощо та підводний ударний (Su Alti Taaruz – SAT 

або «Дельфін»). Останній міг застосовуватися і для ведення розвідки на суходолі, 

здійснення бойових рейдів по тилах противника силами малих груп, контр-

терористичних операцій (всі бійці SAT навчалися парашутній справі). Обидва 

загони дислокуються на військово-морській базі Фоча біля Ізміра, що на 

побережжі Егейського моря. Бойові плавці цих підрозділів брали активну участь у 

захопленні острова Кіпр у 1974 році [488, c. 901–903]. 

У 1967 році утворюються жандармські війська спеціального призначення, які 

до 1990-х років розрослися до шести жандармських полків (трибатальйонного 

складу) і шести жандармських батальйонів командос. У мирний час вони несли 

охоронно-поліцейську службу у важкодоступних місцевостях Східної Анатолії та 

на островах в Егейському морі (відповідно, на власних островах архіпелагу були 

розміщені й підрозділи спецпризначення Греції, відносини з якою стали напру-

женими після збройного конфлікту на Кіпрі 1974 року). У воєнний час 

жандармські елітні війська планувалося збільшити до шести бригад із передачею 

їх командуванню сухопутних військ. 

Оскільки військові кола та армія, як така, традиційно відіграють виняткову 

роль у регулюванні політичного життя Туреччини (виступаючи, зокрема гарантом 

світської моделі розвитку країни, її достатньо самостійної позиції у зовнішній 

політиці), то на еволюції розвідувально-спеціального компонента ЗС позначалися 

і політичні перевороти, які здійснювались силами військовиків. Як вважають 

дослідники, потужний імпульс реорганізації національного розвідувального 

співтовариства надав військовий переворот 1980 року, після якого почалася 

реалізація довгострокової програми модернізації системи управління силовими 

структурами разом із  розвідувальними органами. 

Природно, що Сили спецпризначення (найбільш розвинуті у складі СВ ЗС 

Туреччини) є інструментом військово-розвідувальної діяльності та взаємодіють із 
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армійською спецслужбою – головним розвідувальним управлінням генерального 

штабу (ГРУ ГШ) ЗС Туреччини. Базовим правовим актом, який регламентує 

діяльність військової розвідки Туреччини, вважається Закон «Про генеральний 

штаб ЗС Туреччини» від 31 липня 1970 р., що визначає принципи, пріоритети та 

головні програми, якими керується начальник генерального штабу в підготовці до 

війни збройних сил Туреччини (зокрема у сфері розвідки). Відповідно до закону 

начальник генштабу видав директиву «Обов’язки та відповідальність генераль-

ного штабу», згідно з якою силам і засобам розвідки надані відповідні права щодо 

здійснення спеціальних операцій з переслідування та захоплення членів теро-

ристичних організацій і представників антиурядових сил, у т.ч. за кордоном. 

Головне розвідувальне управління є основним органом військової розвідки 

збройних сил Туреччини, підпорядковується безпосередньо начальнику генштабу 

(ГШ). ГРУ ГШ здійснює стратегічну (й агентурну) військову розвідку в інтересах 

командування збройних сил. Оперативна і тактична (військова) розвідка ведеться 

в інтересах оперативних об’єднань (з’єднань) підрозділами військової розвідки за 

видами (родами) збройних сил. Об’єктовими пріоритетами ГРУ ЗС Туреччини 

виступають Російська Федерація, Україна, Греція, грецька частина Кіпру, Болгарія, 

Сербія, Чорногорія, Македонія, Іран, Сирія, Вірменія, а також озброєний воєнно-

політичний рух курдів, радикальні ісламістські формування на кшталт ІДІЛ тощо. 

Серед основних завдань армійської розвідки, реалізація яких потребує залучення 

(забезпечення) оперативно-бойових дій ССО, можна виокремити такі: 

- планування розвідувальних заходів у країні та за кордоном;  

- підготовка диверсійно-розвідувальних груп для проведення спеціальних 

операцій у тилу противника;  

- контррозвідувальний захист формувань ЗС Туреччини;  

- виконання розвідувальних і спеціальних завдань у рамках антитерорис-

тичних операцій (боротьби з курдським сепаратизмом як у країні, так і за її 

межами) в Південно-Східній Анатолії та Північному Іраку, прикордонних 

регіонах Сирії); 
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- організація координації та взаємодії з іншими національними спецслужбами 

з питань отримання розвідувальних даних військового характеру. 

У повоєнний період крім США та провідних країн НАТО, своєрідні моделі 

військ спецпризначення створили й інші держави, що існували в умовах 

перманентної військової загрози або частих бойових дій.  

Південна Корея (якій протистояла КНДР з її численними військами СпП – 

80–100 тис. бійців при збройних силах понад 1 млн особового складу – і 

наголосом на партизанську війну та масштабні диверсійні дії) запровадила у СВ 

Командування спеціальних бойових дій, а у штабі СВ – відділ спеціальних бойо-

вих дій. Відповідному Командуванню підпорядковувалися 1, 3, 5, 7, 11 та 13-та 

повітрянодесантні бригади СпП, 201, 203, 205-та бригади СпП, окремі полки СпП 

(701–708-й). Крім того, при управлінні спецвійськами існували 707-й батальйон 

особливого призначення, батальйони зв’язку, спецпропаганди, навчальний, рота 

армійської авіації (загалом чисельність спецвійськ сягала 25 тис. чоловік). 

Крім того, управління розвідки СВ мало окрему 510-ту розвідувальну групу, 

чотири окремих розвідувальних загони, шість окремих розвідгруп. 

Організаційно зазначені бригади спецпризначення (1940 військовиків, у т.ч. 

70 офіцерів у кожній) входили до складу 1, 2 та 3-ї польових армій, окремого 

армійського корпусу і призначались для ведення глибинної розвідки, диверсійних 

дій, боротьби з партизанами тощо. Кожна бригада здатна була виставити до 

40 РДГ (12–36 чол.) для дій на глибину до 400 км. До її структури входили штаб 

(зі штабним батальйоном), 3–6 батальйонів СпП, окремі роти: саперна, медична, 

зв’язку, забезпечення, парашутного майна, взвод снайперів. Бригада мала також 

важке озброєння і техніку – 36 мінометів, 72 РПГ, 106 автомобілів, 

154 радіостанції. Полк СпП мав три батальйони СпП. До батальйону СпП, 

відповідно, входили по 4 роти СпП, підрозділи управління та забезпечення 

[429, c. 66, 119–123]. 

Однією із особливостей генези структур спеціального призначення Армії 

оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та інших відомств єврейської держави було те, що 

вони безпосередньо виростали (у ході «Війни за незалежність» 1947 – 1949 рр. і 
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надалі) на основі підпільних формувань самооборонного, бойового та диверсійно-

терористичного призначення («Хагана», «Іргун», «Штерн» тощо), що виникли в 

межах протистояння місцевому арабському населенню та боротьби проти 

британського колоніального володарювання в Палестині у 1917 – 1947 рр.  

Низка війн та збройних конфліктів, які тривають на Близькому Сході 

упродовж майже 60 років, перманентне протистояння Ізраїлю терористичним 

організаціям обумовили появу в структурі військових формувань цієї держави 

унікальних спецпідрозділів, які спеціалізуються на боротьбі з тероризмом та 

іншими екстремістськими проявами. Ізраїль відомий своєю безкомпромісною 

позицією у протидії насильницьким злочинам екстремістів і визнає майже 

виключно силовий спосіб нейтралізації терористичних загроз, не зупиняючись 

при цьому навіть перед прямим порушенням суверенітету інших держав (взяти 

хоча б спільну операцію ізраїльських спецслужб і збройних сил «Меч Гедеона» у 

квітні 1985 р в Тунісі, в ході якої ліквідували шефа військового відділу Органі-

зації визволення Палестини, організатора гучних терактів Абу Джихада) [137]. 

Перші підрозділи СпП Армії оборони Ізраїлю виникли одразу після так 

званої війни за незалежність 1948 – 1949 рр., коли араби застосували проти 

новоствореної держави партизанську тактику дій малими групами й «просочу-

вання» через пустелю Негев. Проте за декілька місяців формування СпП були 

розформовані, а їх особовий склад переданий до складу Армії оборони Ізраїлю. 

Напередодні і після агресії проти Єгипту 1956 року виникає кілька підрозділів 

СпП – «Шакед» (створений у травні 1955 року), «Шефіфон» («Гримуча змія»), 

«Егоз» (1956 року) та інші, однак і вони проіснували недовго.  

Першим регулярним підрозділом СпП вважається сформований у 1957 році 

знаменитий саєрет (рота) «Маткаль» («Підрозділ 269» – розвідувальна група 

генерального штабу). На його рахунку – зухвалий рейд до Ентеббе (Уганда, 

1976 року) з визволення 103 заручників, знищення арабських терористів, 

повинних у загибелі ізраїльських спортсменів на Олімпійських іграх у Мюнхені в 

1972 році, та відомого терориста Абу-Джихада в Тунісі в 1988 році. У 1959 році 
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сформовано саєрет «Голані» – розвідувальний підрозділ відбірної 1-ї піхотної 

бригади «Голані». Він відзначився у Шестиденній війні 1967 року (штурм 

сірійських укріплень у Тел-Фахарі на Голанських висотах), війні Судного дня 

1973 року (штурм стратегічної гори Гермон, коли у 9-годинному бою загинуло 

55 і було поранено 79 спецназівців, загинув і їхній командир капітан Віннік), 

операції «Мир для Галилеї» 1982 року (штурм замку Бофор) [137, c. 132; 216, 

c. 287–290, 396–402; 236, c. 3–6]. 

Нарешті, створюється саєрет «Цанханін» – елітний загін командос за типом 

американських рейнджерів. Він також брав участь у рейді на Ентеббе, а в ході 

операції «Закон і порядок» знищив у м. Майдун загін із понад 50 бойовиків 

«Хезболла», втративши трьох своїх бійців [279, c. 45]. 

Особовий склад армійської еліти ретельно підбирався (початковий відбір до 

«Цанханін», наприклад, витримували не більше чверті кандидатів) і проходив 

всебічну підготовку (стрибки з парашутом, 90-кілометрові форсовані марші по 

пересіченій місцевості з повною викладкою, техніка виживання, опановування 

різними видами зброї, розвідувальна підготовка, мінно-підривна справа тощо). 

Саєрет «Голані» має навчальне «Пекельне містечко», яке імітує міські умови. На 

озброєнні саєретів знаходяться штурмові гвинтівки «Галіл», «IMI Тавор 

CTAR-21», М16, АК-47, «Кольт-коммандо», пістолети-кулемети «Міні-Узі», 

легкий кулемет М249, важкий кулемет «Браунінг» М2, ПТРК «Джіл» і «Спайк». 

Це дозволяє виконувати широкий спектр завдань – як по лінії антитерору, так і в 

загальновійськовому бою. 

В операціях проти терористів армійський спецназ використовував стан-

дартний бойовий порядок із груп: штурмової, допоміжної та забезпечення. 

Чисельність двох останніх груп втричі більша за штурмову, і на них покладаються 

розвідувальне забезпечення, розмінування, блокування місця операції,  

радіоелектронне придушення технічних засобів противника. До штурмової групи 

(28 вояків) входять три взводи: основний, снайперський і висотний (має 

альпіністську підготовку) [146, c. 7]. 
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Зростання терористичної активності вимагало постійного вдосконалення 

тактики дій підрозділів СпП. Поштовх дала трагедія у травні 1974 року, коли 

палестинські бойовики захопили школу у м. Маалот на півночі Ізраїлю, взяли у 

заручники дітей і вимагали звільнення своїх товаришів з в’язниць. Уряд Голди 

Меїр у традиціях політики відмови від переговорів з терористами викликав 

армійський спецназ. Терористи були ліквідовані, однак загинуло 23 дитини. 

Відтак, командувач силами спецпризначення Хеффец отримав урядове доручення 

створити цивільний підрозділ швидкого реагування [79, c. 101–107]. 

У 1975 році організовується ударна бригада поліції «Яамам». За час 

існування вона провела понад 600 спеціальних операцій, не припустившись 

випадкових жертв. До складу підрозділу СпП входять 120 співробітників, є власна 

розвідка і технічний відділ (у ньому працює кілька етнічних друзів, що 

розмовляють арабською і швидко дешифрують ворожі радіопереговори), 

спеціально треновані на пошук вибухівки собаки. «Яамам» підтримує ділові 

зв’язки та обмін інформацією з британською СAС і німецьким антитерорис-

тичним спецпідрозділом GSG-9. «Яамам» має розгалужену мережу агентури на 

палестинських територіях, його співробітники вправно маскуються під арабів і 

навіть жінок-мусульманок. 

Бойова робота підрозділу активізувалася з початком другої Інтифади 

(вуличного опору) палестинців у вересні 2000 року, коли «Яамам» доручили 

ліквідацію лідерів терористів в житлових кварталах з переважно єврейським 

населенням, де неможливе завдання ракетних ударів із гелікоптерів [148, c. 181]. 

Із викладеного вище, стає очевидним, що в цей період всі країни – члени 

НАТО активно створювали власні ССО. Такий стан речей був викликаний 

міжблоковим воєнно-політичним протистоянням, що склалося в той період у світі 

(між США та СРСР, НАТО й Організацією Варшавського Договору). Так кожна 

сторона готувалася до потенційної глобальної війни, що породило плани 

використання спецвійськ для ряду пріоритетних задач, на кшталт: знищення 

(виявлення) засобів ракетно-ядерного нападу, налагодження глибинної розвідки в 

загрозливий період та під час війни, масштабних диверсійних дій, налагодження 

партизанської боротьби в тилу противника тощо.  
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4.4. Радянський досвід (модель) створення військ спецпризначення 

 

Радянський досвід створення військ спеціального призначення умовно можна 

поділити на три етапи. 

Перший етап 1950 – 1960 рр. – пошуки організаційних форм спецвійськ, 

формування окремих рот і батальйонів спеціального призначення. 

У січні 1949 року у зв’язку з поверненням функцій керівництва військовою 

розвідкою Міністерству Збройних сил СРСР було відновлено Головне 

розвідувальне управління Генерального штабу Збройних Сил СРСР. Поява 

ядерної зброї стала вирішальним фактором при визначенні подальшого розвитку 

бойового застосування всіх сил і засобів, а об’єкти зброї масового ураження і 

носії цієї зброї вийшли на перше місце за важливістю при оцінюванні бойового 

складу й угруповання військ і сил противника. Своєчасне їх виявлення і 

виведення з ладу стали одним із головних завдань бойових дій всіх сил і засобів, в 

тому числі сил і засобів розвідки армій і округів (військової розвідки). З цією 

метою військово-політичним керівництвом СРСР і Збройних Сил було прийнято 

рішення про створення регулярних спеціальних підрозділів, призначених для дій 

в тилу противника [6, c. 14]. 

Саме з практичної реалізації цього рішення і почалася післявоєнна історія 

частин військової розвідки спеціального призначення: згідно з Директивою 

військового міністра Маршала Радянського Союзу А.А. Василевського і 

начальника Генштабу генерала армії С.М. Штеменка (№ Орг. / 2/395/832 від 

24.10.1950 р.) при загальновійськових і механізованих арміях, повітряно-

десантних корпусах і у військових округах (де не було армійських об’єднань) 

почалося формування окремих рот спецназу [361, c. 146]. 

Основною причиною, що послужила поштовхом для створення підрозділів 

спеціального призначення, стало прийняття на озброєння армій країн НАТО 

мобільних засобів ядерного нападу. Спецназ був основним і найбільш 

ефективним засобом боротьби з ними. До завдань спецназу входило ведення 

розвідки зосередження військ противника в його глибокому тилу і знищення, в 
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разі необхідності, тактичних і оперативно-тактичних засобів ядерного нападу 

ймовірного противника, а також проведення диверсій і організація, в разі 

необхідності, партизанського руху в тилу противника, захоплення осіб, що 

володіють важливою інформацією тощо. Створення цих частин було покладено 

на 5-те управління 2-го Головного управління Генерального штабу Збройних Сил 

СРСР. Під керівництвом 2-го Головного управління станом на 1 травня 1951 року 

було сформовано 46 рот спеціального призначення (41 армійська рота і 

5 фронтових рот в прикордонних округах західного напрямку (ПрибВО, ЛенВО, 

ПрикВО, ОдВО) штатною чисельністю по 120 осіб кожна. Кожна з рот складалася 

з 4-х взводів: 3 розвідувальних (з них 1 – навчальний) і взвод спеціального 

радіозв’язку. Розвідники готувалися до дій у складі розвідувально-диверсійних 

груп чисельністю 8–10 осіб. У такій організаційно-штатній структурі роти 

проіснували до 1957 року. 

Комплектування окремих рот спеціального призначення здійснювалося з 

числа солдатів і сержантів, які прослужили в частинах Радянської Армії 2 роки. 

Роти перебували в безпосередньому підпорядкуванні командувачів арміями або 

округами. 

Загальна чисельність особового складу рот армійського спецназу становила 

5520 осіб [426, c. 578–579]. 

Однак вже в 1953 році в результаті скорочення Збройних Сил СРСР 35 рот 

спеціального призначення було розформовано. Залишилося лише 11 рот (всі роти 

входили до складу армій, окрім 75-ї ор СпП ПнВО), а саме: 

1. 66-та орСпП 3 гв. Армії ГРВН, м. Гюзен; 

2. 67-ма орСпП 8 гв. Армії ГРВН, м. Галле; 

3. 75-та орСпП Північного ВО, м. Олонець; 

4. 77-ма орСпП 11 гв. Армії ПрибВО, м. Калінінград; 

5. 78-ма орСпП 28 Армії БВО, м. Гродно; 

6. 81-ша орСпП 13 Армії ПрикВО, м. Луцьк; 

7. 82-га орСпП 38 Армії ПрикВО, м. Станіслав. 01.01.1957 року підпоряд-

кована безпосередньо розвідуправлінню ПрикВО; 
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8. 85-та орСпП 4 Армії ЗакВО, м. Баку; 

9. 86-та орСпП 7 гв. Армії ЗакВО, м. Єреван; 

10. 91-ша орСпП 5 Армії ДВО, хут. Таловий; 

11. 92-га орСпП 25 Армії ДВО, ст. Боєць Кузнєцов [394, c. 237–245]. 

Під час керівництва Міноборони Жуковим Г.К. почалося реформування 

спецназу в Сухопутних військах. Згідно з Директивою Генштабу від 09.08.1957 р. 

№ ОШ/1/244878 на базі 8 існуючих окремих рот спецназу (3 роти були збережені 

як самостійні частини) до 01.10.1957 року було сформовано 5 окремих баталь-

йонів спеціального призначення (обСпП), що підпорядковувалися командувачам 

військових округів або груп військ.   

Після скорочень 1953 року деякі з решти рот змінили дислокацію. Так, 

25.09.1957 року змінили дислокацію 4 роти: 75-та рота була переведена в ПдГВ 

(Ніредьхаза), 78-ма рота переміщена в Одеський округ (м. Сімферополь), 91-ша 

рота – в Туркестан (с. Казанджик), а 92-га рота – в Польщу (м. Стшегом), при 

цьому дві останні роти в подальшому були використані для створення в 1957 р. 

2 окремих батальйонів в Групах радянських військ: 

26-й обСпП ГРВН, в/ч пп 24584, штат №04 / 26 (485 осіб), м. Вебер-Хафель 

(Німеччина). Основу батальйону склали 66-та і 67-ма орСпП ГРВН; 

27-й обСпП ПнГВ, в/ч пп 42551, штат №04 / 25 (376 осіб), м. Стшегом (Польща). 

Основу батальйону склала 92-га орСпП ДВО, яка прибула до 1.10.57 в ПнГВ. 

3 батальйони були розгорнуті в прикордонних військових округах: 

36-й обСпП у ПрикВО, в/ч 32104, штат №04 / 25 (376 осіб), м. Дрогобич. 

Основу формування батальйону склали 81-ша і 82-га орСпП ПрикВО; 

43-й обСпП ЗакВО, в/ч 32105, штат №04 / 25 (376 осіб), м. Манглісі. Основу 

формування батальйону склали 85-та і 86-та орСпП ЗакВО; 

61-й обСпП ТуркВО, в/ч 32110, штат №04 / 24 (253 осіб), м. Казанджик – 

м. Самарканд. На формування батальйону увійшла 91-ша орСпП ДВО, яка 

прибула до 1.10.57 в ТуркВО [17, c. 238; 6, c. 30–31; 426, c. 580]. 

Основу кожного з батальйонів становили 3 роти спецназу і рота спеціального 

радіозв’язку, крім них, у батальйоні був навчальний взвод і підрозділи забезпе-

чення. При цьому 3 батальйони (27-й, 36-й, 43-й) були сформовані за загальним 
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штатом 04/25 у кількості 376 осіб, а 26-й і 61-й – за іншими штатам – відповідно 

04/26 (485 осіб) і 04/24 (253 особи). Залишились окремими роти: 75-та в 

Угорщині, 77-ма в Прикарпатському військовому окрузі, 78-ма в Таврійському 

військовому окрузі. Їх структура дещо змінилась – у складі кожної з них 

залишилося по 112 осіб. Трохи пізніше до цих рот додалися ще 9, створених в 

інших військових округах: Ленінградському, Прибалтійському, Білоруському, 

Одеському, Приволзькому, Північнокавказькому, Уральському, Сибірському, 

Забайкальському [394, c. 241]. 

У результаті відсторонення Г.К. Жукова від керівництва Міноборони 
залишився невиконаним раніше прийнятий його план щодо створення в Тамбові 
навчального закладу спецназу. 

Другий етап 1961 – 1979 рр. – утворення бригад СпП Головного 
розвідувального управління (ГРУ) ГШ РА і відповідної структури забезпечення й 
професійної підготовки. 

На початку 1960-х років у процес створення спецназу свої пропозиції внесло 
керівництво СРСР Постановою ЦК від 20.08.1961 р. «Про підготовку та роз-
роблення спецтехніки для організації і оснащення партизанських загонів», в 
результаті чого Директивою Генерального штабу ЗС СРСР № 140104 від 5 лютого 
1962 року «... з метою накопичення і підготовки кадрів для розгортання 
партизанського руху у воєнний час» командувачам військових округів було 
наказано відібрати 1700 військовослужбовців запасу, звести їх в бригаду і 
провести тридцятиденні збори. Після зборів особовому складу присвоювалися 
спеціальні військово-облікові спеціальності. Їх заборонялося приписувати за 
народним господарством і використовувати не за прямим призначенням. 

Директивами Генерального штабу № М / 2/68390 від 27 березня 1962 року і 
№ 140547 від 19 липня 1962 року було розроблено проекти і введені в дію штати 
бригад спеціального призначення на мирний і воєнний час [6]. 

Станом на 1 січня 1963 року в 10 військових округах (Ленінградському, 
Прибалтійському, Білоруському, Прикарпатському, Київському, Одеському, 
Закавказькому, Далекосхідному, Туркестанському, Московському) було роз-
почато формування 10 окремих бригад спеціального призначення, командирами 
бригад призначалися, як правило, офіцери – командири бойових частин. 
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При формуванні бригад залишилися окремими 26-й і 27-й батальйони і 

майже всі роти. У період з 1 січня 1963 року по 27 липня 1964 року у складі 

радянського спецназу налічувалося: 

10 окремих кадрованих бригад, а саме: 

2-га обрСпП в/ч 64044, сформована 1 грудня 1962 року (за іншими даними, в 

1964 році); ЛВО, Печори, Промежиці, на базі 20-ї і 76-ї орСпП; 

4-та обрСпП в/ч 77034, сформована в 1962 році в Ризі; ПрибВО, потім 

переведена у Вільянді; 

5-та обрСпП в/ч 89417, сформована в 1962 році; БВО, Мар’їна Горка; 

8-ма обрСпП в/ч 65554, сформована 15.09.1962 року у ПрикВО, м. Ізяслав, 

Україна, на базі 36-го обСпП; 

9-та обрСпП в/ч 83483, сформована 31.12.1962 року в КВО, у м. Кіровоград, 

Україна; 

10-та обрСпП в/ч 65564, сформована 04.10.1962 року в ОдВО, Старий Крим, 

Первомайський; 

12-та обрСпП в/ч 64406, сформована в 1962 році; ЗакВО, Лагодехи, Грузія, на 

базі 43-го обСпН; 

14-та обрСпН в/ч 74854, сформована 1 січня 1963 року; ДВО, Уссурійськ, на 

базі 77-го орб; 

15-та обрСпН в/ч 64411, сформована 1 січня 1963 року; Турк ВО, с. Азадбаш 

(м. Чирчик), Узбекистан, на базі 61-го обСпН; 

16-та обрСпН в/ч 54607, сформована 1 січня 1963 року; МВО, сел. Чучково. 

5 окремих батальйонів спеціального призначення, а саме: 

26-й обСпП в/ч пп 24584, ГРВН, м. Веберхафель; 

27-й обСпП в/ч пп 42551, СГВ, м. Лєгніца, переведений з м. Стшегом; 

36-й обСпП в/ч 32104, ПрикВО, м. Дрогобич; 

43-й обСпП в/ч 32105, ЗакВО, м. Лагодехи, переведений з м. Манглісі; 

61-й обСпП в/ч 32110, ТуркВО, м. Самарканд, переведений з м. Казанджик. 

11 (за деякими джерелами, 12 окремих рот) спеціального призначення, а саме: 

75-та орСпП в/ч пп 61272, ПдГВ, м. Ніредьгаза; 



 

208 

77-ма орСпП в/ч 71108, ПрибВО, м. Калінінград; 

78-ма орСпП в/ч 61290, ОдВО, м. Сімферополь; 

791-ша орСпП в/ч 64655, СибВО, м. Бердськ; 

793-тя орСпП в/ч 55511, МВО; 

799-та орСпП в/ч 55577, СКВО, м. Новочеркаськ; 

806-та орСпП в/ч 64656, ЗабВО, МНР; 

808-ма орСпП в/ч 74972, ПривВО, м. Куйбишев; 

820-та орСпН в/ч 55576, КВО; 

822-га орСпН в/ч 74973 УрВО, м. Араміль; 

827-ма орСпН в/ч 55505, ДВО [426, c. 581]. 

Організаційно-штатна структура окремої бригади спеціального призначення 

у 1963 році була такою: 

штаб бригади (близько 30 осіб); 

один розгорнутий загін спеціального призначення (за штатом 164 особи) – на 

прикладі 9-ї бригади, включав: 2 роти спеціального призначення, взвод спецзброї, 

взвод спецрадіозв’язку; загін спецрадіозв’язку; за скороченим штатом 

(близько 60 осіб) – 2-4 кадрованих загони спеціального призначення; рота 

господарського забезпечення; рота спеціального мінування; група спеціального 

озброєння (ПТРК, РС «Град-П», ПЗРК). 

У мирний час чисельність кадрованої бригади не перевищувала 200–300 чол., 

за штатами воєнного часу бригада спеціального призначення мала у своєму складі 

понад 1700 чол. 

Слід зауважити, що на початку свого існування бригади були кадровані, 

зокрема, в 9-й обрСпП, дислокованій у місті Кіровоград, спочатку було шість 

загонів, в яких лише в першому загоні було дві роти спецпризначення, взвод 

спецзброї і взвод спецрадіозв’язку. В інших п’яти загонах були тільки командири. 

Командування, штаб і політвідділ бригади складався з тридцяти чоловік.   

Але вже в 1964 році 3 батальйони в округах і 6 рот з 12-ти були (окремі роти 

залишилися в Угорщині і в 5 військових округах – Прикарпатському, Північно-

кавказькому, Уральському, Сибірському, Забайкальському) розформовані. Через 
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2 роки у Фюрстенберзі (гарнізон Вердер, нп Ной-Тіммі) на базі окремих      

26-го батальйону спецназу, а також 48-го гвардійського і 166-го розвідувальних 

батальйонів була сформована 3-тя гвардійська бригада спецназу. Бригада отри-

мала умовне найменування в/ч 83149. 

Головною відмінністю нової бригади від вже існуючих було те, що бригада 

ще під час формування розгорталася до повного, особливого штату, а також і те, 

що бригада мала у своєму складі окремі частини – окремі загони спеціального 

призначення. На той момент вона була найбільш укомплектованою (до 1300 осіб 

особового складу) і перебувала в постійній бойовій готовності до виконання 

завдань за призначенням. Загони бригади формувалися за дещо іншим штатом, 

ніж загони бригад, які були дислоковані в СРСР. У складі бригади були 

сформовані загони спеціального призначення: 501-й, 503-й, 509-й, 510-й, 512-й. Ці 

загони мали за штатом 212 осіб, в той час як «союзні» бригади мали загони зі 

штатом 164 особи.  

У травні 1968 року в штат 3-ї бригади спеціального призначення була 

введена спеціальна рота мінування. 

Повна назва з’єднання: 3-тя окрема гвардійська Червонопрапорна 

Варшавсько-Берлінська ордена Суворова 3-го ступеня бригада спеціального 

призначення [6, c. 124]. 

Вона була єдиною серед частин радянського спецназу, якій були передані 

відзнаки, заслужені в роки війни попередником бригади – 5-м гвардійським 

мотоциклетним Варшавсько-Берлінським Червонопрапорним ордена Суворова 

полком (з кінця 1945 року – 20-й гвардійський мотоциклетний батальйон, він же з 

1953 року – 48-й гвардійській розвідувальний батальйон). 

Лише у середині 1970-х років Генштаб знайшов можливість розгорнути всі 

бригади до майже повного штату і сформувати 2 нові – 22-гу в Середній Азії і     

24-ту в Забайкаллі. Тоді ж у Рязанському училищі ПДВ 9-та рота, що готувала 

кадри молодших офіцерів для спецназу, була розгорнута в курсантський 

батальйон з 2 рот (13-ї і 14-ї). У 1970 році для підготовки сержантів частин 
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спецназу в м. Печора була сформована навчальна рота, пізніше розгорнута в 

батальйон, а в 1973 р. – у 1071-й окремий навчальний полк спеціального 

призначення (в/ч 51064). Він здійснював підготовку молодших командирів і 

спеціалістів для підрозділів спеціального призначення. При 1071-му навчальному 

полку СпП функціонувала школа прапорщиків для частин спеціального 

призначення [17, c. 244]. 

Офіцери середньої ланки з 1977 року готувалися на розвідувальному 

факультеті Військової академії ім. М.В. Фрунзе, курсах «Постріл» і Курсах 

удосконалення офіцерів оперативної розвідки. Бригади спецназу створювалися з 

використанням частини кадрів існуючих підрозділів спецназу, але формування 

деяких з них сильно затягнулося: наприклад, 2-га бригада формувалася більше 

півроку – з 17.09.1962 р. до 01.03.1963 р. [361, c. 91; 6, c. 114]. 

Слід зазначити, що у мирний час чисельність кожної з бригад не 

перевищувала 200–300 чол., а за штатом воєнного часу така бригада повинна була 

мати у своєму складі понад 1700 чол. Таким чином, в мирний час розгорнутими в 

бригаді були тільки 1-2 загони спецназу, а решта 3-4 загони були укомплектовані 

в кількості декількох осіб – найчастіше був лише командир (кожен загін мав 

статус окремої військової частини з усіма її атрибутами). Виняток становила 3-тя 

гвардійська бригада, що знаходилася в ГРВН, яка була розгорнута майже до 

повного штату воєнного часу (до 1300 осіб) і перебувала в постійній бойовій 

готовності до виконання завдань за призначенням. Також інший штат мали 15-та і 

22-га бригади, що брали участь у бойових діях в Афганістані – для їх 

комплектування загони були виділені з декількох бригад спецназу на території 

СРСР. Ці загони (йменувалися «окремими мотострілецькими батальйонами») 

істотно відрізнялися від загонів спецназу всіх інших бригад. Наприклад, до складу 

173-го окремого загону (пізніше він іменувався як «3-й окремий механізований 

батальйон»), що готувався для дій в Афганістані, в березні 1980 р. входили: 

управління загону з окремою групою зв’язку; зенітно-артилерійська група 

(4 зенітно-самохідні установки ЗСУ-23-4 «Шилка»); 1-ша і 2-га розвідувальні 
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роти (в кожній по 10 бойових машин піхоти: 9 БМП-1 і 1 БРМ-1К); 3-тя 

розвідувально-десантна рота (10 бойових машин десанту БМД-1); 4-та вогнева 

рота (10 бронетранспортерів БТР-70 і 18 автоматичних гранатометів АГС-17);      

5-та рота спеціального озброєння (вогнеметна група ручних протитанкових 

гранатометів РПО «Рись» на автомобілях ГАЗ-66 і група мінування на БТР-70);    

6-та рота – транспортна і забезпечення [17, c. 322]. 

Пізніше БМП-1 в 1-й і 2-й ротах були замінені на БТР-70 і БМП-2, оскільки 

БМП-1 була недостатньо ефективна для дій в гірських умовах (в першу чергу 

через кут підвищення гармати та інші її окремі характеристики). 

Крім бригад спецназу, були 20-та і 25-та окремі розвідувальні бригади ГРУ, 

створені в 1972 р., які підпорядковувались Головному командуванню військ 

Далекого Сходу, перебували на території Монголії і мали окремий штат та 

призначення. Так, до складу 20-ї бригади (в/ч пп 52757) в с. Гарба-Хере входили: 

4 окремих розвідувальних батальйони (642-й – в/ч пп 54264; 644-й – в/ч пп 56654; 

645-й – в/ч пп 61384; 646-й – в/ч пп 62165); 918-й окремий артилерійський 

дивізіон (в/ч пп 83510); 2 окремі роти – зв’язку і матеріального забезпечення;    

126-та окрема вертолітна ескадрилья (в/ч пп 41490; 20 Мі-8 і 2 Мі-2) з окремою 

ротою аеродромно-технічного забезпечення (в/ч пп 42134). 

Дещо інший склад мала 25-та бригада (в/ч пп 52753) в Чойбалсані: 3 окремі 

розвідувальні батальйони (526-й, 542-й, 545-й) – кожен з них мав у складі 

4 розвідувальних роти (по 10 бойових машин піхоти БМП-1), танкову роту 

(10 танків Т-62), мінометну батарею (3 од. 82-мм автоматичних міномети 2Б9 

«Васильок», 6 од. 120-мм мінометів), взвод зв’язку, взвод бойового і тилового 

забезпечення; окремий радіотехнічний батальйон; окремий реактивний 

артилерійський дивізіон (РСЗВ «Град»); окремий зенітний артдивізіон (ЗСУ-23-4 і 

«Стріла-2М» на БРДМ); 3 окремі роти – розвідувальна десантна (на БРДМ-2), 

зв’язку, матеріального забезпечення. 

З якою метою були створені ці розвідувальні бригади, поки залишається 

невідомим. Можна лише припустити, що тодішнє керівництво Міноборони СРСР 

знаходилося під враженням від успішних дій механізованих і розвідувальних 



 

212 

частин та їх передових загонів у період розгрому японської армії в 1945 р. 

Можливо, створюючи ці бригади, Генштаб намагався знайти оптимальну органі-

зацію частин спеціального призначення, які мали діяти в гірсько-пустельній міс-

цевості. Подібних формувань в Радянській Армії більше ніде не було. У 1988 році 

ці бригади були переформовані в окремі механізовані бригади (зі збереженням 

номерів), а з розпадом СРСР, після виведення військ з Монголії, були 

розформовані. Цілком ймовірно, що дані бригади підпорядковувалися ГРУ, хоча і 

не були структурними частинами СпП ГРУ. 

У числі останніх формувань спецназу радянських часів були окремі роти і 

бригади, створені під час афганських подій. Безпосереднє відношення до них 

мали 15-та і 22-га бригади спецназу, і саме перша з них стала основою для 

створення в грудні 1979 року 459-ї окремої роти ТуркВО, що однією з перших 

увійшла до Афганістану.  

Широку популярність здобув спецназ у період афганської війни, а саме для 

поповнення підрозділів, діючих в Афганістані 15-ї і 22-ї бригад спецназу, в 

Чирчику Узбецької РСР у березні 1985 р. був створений 467-й окремий 

навчальний полк спецназу (в/ч 71201, він же – навчальний центр). Він мав у 

своєму складі 10 навчальних рот, в яких здійснювалася 6-місячна підготовка за   

6-ма спеціальностями: командири відділень розвідки (1-ша рота); розвідники      

(2-га, 4-та, 5-та, 6-та і 7-ма роти); розвідники-радіотелеграфісти підрозділів 

(8-ма рота); розвідники-мінери (9-та рота); навідники-оператори БМП (3-тя рота); 

розвідники-гранатометники і розвідники-вогнеметники (10-та рота). А в 1984 році 

на базі 791-ї окремої роти спецназу Сибірського округу в Бердську була створена 

67-ма бригада [361, c. 373]. 

Усього до кінця 1980-х років у складі спецназу ГРУ було 17 бригад (з них 

1 морська і 2 розвідувальні), 2 навчальних полки, 1 батальйон і близько 

30 окремих рот, а саме: 

2-га бригада була створена на базі 20-ї і 76-ї окремих рот спецназу. Її 

177-й загін в 1985 – 1988 рр. перебував у складі 15-ї бригади Обмеженого 

контингенту радянських військ в Афганістані (ОКРВА) [17, c. 240, 401; 361, c. 91; 6, 

c. 114]. 
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3-тя гвардійська Варшавсько-Берлінська Червонопрапорна ордена Суворова 

бригада була створена на базі окремих 26-го батальйону спецназу, а також 48-го 

гвардійського і 166-го розвідувальних батальйонів. У 1992 році виведена в 

Самару [17, c. 242–243; 361, c. 350; 6, c. 124]; 

4-та бригада створена у Ризі, потім переведена у Вільянді (Естонія) – 

розформована 01.10.1992 р. [17, c. 240, 401; 6, c. 165]; 

5-та бригада створена в БВО. Її 334-й загін в 1985 – 1988 рр. входив до 

складу 15-ї бригади ОКРВА [17, c. 240, 402; 6, c. 174–175]; 

8-ма бригада сформована на підставі Директиви Генштабу ВС СРСР № орг / 

3/61455 від 03.07.1962 р. і Директиви Командувача військами ПрикВО 

№ ОМУ/11/002592 від 01.09.1962 р. на базі 36-го окремого батальйону спецназу. 

Її 186-й загін в 1985–1988 рр. входив до складу 22-ї бригади ОКРВА [17, c. 240, 

402; 6, c. 174-175]; 

9-та бригада створена в КВО з використанням взводу 798-ї окремої роти 

спецназу. Її 668-й загін у 1984–1989 рр. входив до складу 15-ї бригади ОКРВА 

[17, c. 240, 402; 6, c. 182]; 

10-та бригада створена в ОдВО – в 1967 р. Наказом Командувача військами 

ОдВО її 1-му (325-му) загону та загону спецрадіозв’язку присвоєно звання 

ім. 50-річчя Жовтневої революції [17, c. 240, 402; 6, c. 184]; 

12-та бригада створена на базі 43-го окремого батальйону спецназу. Її 

173-й загін з 1984 р. був переданий до складу 22-ї бригади ОКРВА і в бригаду не 

повернувся [17, c. 240, 402; 6, c. 134–135]; 

14-та бригада сформована в ДСО [17, c. 240, 402; 6, c. 140]; 

15-та бригада сформована в ТуркВО на базі 61-го окремого батальйону 

спецназу і в 1985 – 1988 рр. брала участь у війні в Афганістані, звідки була 

повернута в Чирчик [17, c. 240, 402; 6, c. 74]; 

16-та бригада була сформована в МВО. Її 370-й загін в 1985 – 1988 рр. 

перебував у складі 22-ї бригади ОКРВА [17, c. 240, 402; 6, c. 140]; 

17-та морська бригада спецназу створена на базі 6-го морського 

розвідувального пункту Чорноморського флоту [361, c. 290], а 01.01.1990 р. 
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переформована в 1464-й розвідувальний пункт, у 1992 р. введена до складу 

ЗС України. 

20-та і 25-та бригади мали назву «розвідувальні бригади» [17, c. 245]. 

22-га бригада в 1985 – 1988 рр. брала участь у війні в Афганістані, звідки 

була виведена в Йолотань Туркменської РСР, а потім переведена в с. Перекішкюль 

(25 км від Баку) Азербайджанської РСР [17, c. 245; 361, c. 125; 6, c. 54]. 

24-та бригада була створена в ЗабВО (ст. Мирна) на базі 18-ї окремої роти 

спецназу (ст. Бада), неодноразово змінювала у рамках території округу свою 

дислокацію: з 25.05.1978 р – ст. Ясна (с. Хара-Бирка), з 10.09.1987 – м. Кяхта. Під 

час останнього переведення особовий склад бригади відбув до ДСО (м. Хабаровськ) 

[361, c. 127; 17, c. 245; 6, c. 154]; 

67-ма бригада була створена на базі 791-ї окремої роти спецназу [6, c. 160]. 

Починаючи з 1980 року, в СРСР формуються окремі загони спеціального 

призначення, які підпорядковувалися командирам бригад, а в загрозливий період 

передавалися в оперативне підпорядкування об’єднань, що знаходилися на 

окремих операційних напрямках. У кожній бригаді, таким чином, було 

сформовано один-два окремих загони. Так само пройшла нова хвиля формування 

в арміях і групах військ окремих рот спеціального призначення. Наприклад, в 

1980 році в Забайкальському військовому окрузі була сформована 892-га орСпП, 

яка була передана до складу 39-ї армії Групи радянських військ в Монголії і 

дислокована в Мандал-Гобі, а в 1982 році – в Центральній групі військ була 

сформована 670-та орСпП, яка була дислокована в нп Богданеч, в р-ні 

м. Пардубіце [6, c. 160; 361, c. 127]. 

Третій етап 1979 – 1989 рр. – розвиток та бойова підготовка спецвійськ 

відповідно до вимог міжблокового протистояння у світі, бойове застосування 

«спецназу» в афганській війні. 

Афганська війна 1979 – 1989 рр. відзначилась активним застосуванням військ 

СпП, тобто частин й підрозділів глибинної розвідки й диверсійно-терористичної 

боротьби, підпорядкованих на той час 5-му Управлінню Головного розвіду-

вального управління Генерального штабу Радянської Армії (ГРУ ГШ). Необхідно 
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зазначити, що налагодження бойового застосування військ СпП в Афганістані 

відбувалося на фоні недооцінювання досвіду зафронтової боротьби часів Другої 

світової війни та прикладу тих іноземних держав, які вдалися до творення 

«партизанських військ» («зелені берети» США, Спеціальна авіадесантна служба 

Великої Британії). У Збройних Силах СРСР були відсутні навіть відповідні 

військові статути, тільки з 1978/1979 навчального року почалася підготовка 

офіцерів для частин «спецназу» на розвідувальному факультеті Військової академії 

ім. М.В. Фрунзе, не вистачало спеціальної техніки та озброєння тощо [50, c. 42]. 

Першим досвідом бойового застосування СпП ГРУ ГШ стала участь 

154-го загону (командир – майор Х. Халбаєв) 15-ї бригади СпП у забезпеченні 

штурму силами групи «А» («Альфи») 7-го Управління КДБ СРСР палацу 

афганського правителя Х. Аміна (операція «Шторм-333»). До того батальйон 

пройшов спеціальну підготовку з урахуванням специфіки Афганістану для 

бойових дій і розвідки в умовах міста, гірсько-пустельної місцевості [124; 334; 

412, c. 114-115]. 

Але після повалення режиму Аміна у складі введеної в ДРА 40-ї армії 

залишалася лише одна рота СпП. Однак зростання опору озброєної опозиції 

(моджахедів) змусила вже 1 березня 1980 року за вказівкою начальника ГРУ ГШ 

генерала армії П. Івашутіна почати формування двох загонів СпП 

Середньоазіатського (САВО) й Закавказького (ЗакВО) військових округів по 

677 бійців кожний «для виконання спеціальних завдань у кризових ситуаціях на 

території Ірану та Афганістану». В 1981 році в ДРА вводяться 154-й (САВО) та 

177-й (ЗакВО) загони СпП. Показово, що на першому етапі застосування загонів 

СпП спостерігались однотипні помилки та перекручення, властиві застосуванню 

полків СпП (ССО) ЗС України в АТО у 2014 році: використання «елітних» 

підрозділів як «кваліфікованої піхоти» для ведення польової розвідки, охорони 

командного складу і важливих об’єктів, супроводження колон тощо. 

У березні-квітні 1985 року в ДРА розмістилися 15-та (штаб у Джелалабаді) і 

22-га бригади СпП (штаб у Лашкаргасі) загальною чисельністю до 4 тис. бійців, 

плани їх бойових дій затверджував особисто начальник штабу армії. Основними 
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завданнями були розвідка і знищення формувань моджахедів та їх караванів, 

пошук і знищення складів зброї, виявлення районів зосередження противника і 

наведення на них авіації, захоплення полонених та інші специфічні завдання. 

Щоденно кожний загін (батальйон) виставляв 5-6 груп по 7–14 бійців. Основною 

формою організації бойової роботи була спецоперація, а її формою – засади на 

шляхах пересування моджахедів [42, c. 196–199; 159; 334; 408].  

Перший рік афганської війни змусив сформувати і направити до ДРА 

позаструктурні спецпідрозділи КДБ СРСР «Зеніт» і «Каскад» (на їхнє комплек-

тування направлялися співробітники КДБ і спецрезервісти, підготовлені 8-м від-

ділом Управління «С» (нелегальна розвідка) ПГУ КДБ СРСР. Власне під загальною 

назвою «Каскад» діяли групи співробітників КДБ з різних регіонів СРСР, зокрема – 

«Карпати» від Української і Молдавської РСР. Усього в «Каскаді» було до 

1000 чоловік. До числа їх завдань входили спеціальна розвідка, розклад 

бандформувань, усунення їхніх лідерів, звільнення заручників, силові операції, 

підготовка афганських спецформувань. Спецпідрозділи КДБ спромоглися 

досягнути чималих успіхів, включаючи впровадження агентури у кола, близькі до 

верхівки руху ісламського опору.  

«Каскад» змінила навесні 1983 року група «Омега», що брала участь у 

12 значних військових і 300 локальних оперативно-бойових операціях, здобула 

інформацію для 1500 авіаударів. У квітні 1984 року цей позаструктурний 

спецпідрозділ був розформований. Першим складом «Карпат» командував 

Г. Лобачьов (заступник начальника одного з оперативних підрозділів 1-го роз-

відувального управління КДБ УРСР), до її складу ввійшло 250 чоловік, із них – 

130 кадрових офіцерів і прапорщиків, інші – спецрезервісти, що проходили час 

від часу підготовку на курсах удосконалення оперативного складу для можливого 

використання в глибокому тилу противника (насамперед – проти його засобів 

ракетно-ядерного нападу, управління і зв’язку) [49, c. 382–384]. 

В Україні був сформований полк спецпризначення, куратором якого був 

начальник розвідки КДБ УРСР генерал-майор В. Мякушко, командиром – 

кадровий військовий, фронтовик М. Ковальов, начштабу – Г. Лобачьов. На базі 
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десантників у Фергані полк пройшов додаткову фізичну, вогневу, країнознавчу 

підготовку. Передова група «Карпат» висадилася в Шинданді 12 серпня 1980 р. 

Наголос робився на агентурну-оперативну роботу, створення інформаційної 

мережі [167; 231; 245, c. 17-18]. 

Досвід дій проти повстанських формувань моджахедів у специфічних 

природно-географічних умовах та при активній воєнно-технічній допомозі їм з-за 

кордону змусив радянське командування переглянути тактику застосування 

військ СпП: з 1984 р. розгортаються дві бригади СпП (15 та 22-га, по 4 загони у 

кожній), які найбільш ефективно діяли у прикордонній смузі, зриваючи 

постачання моджахедам із сусідніх країн. 

З погляду розвитку оперативно-бойового мистецтва та контрпартизанської 

боротьби зокрема цінність доробків згаданих спецпідрозділів полягала в тому, що 

вони довели необхідність протидії незаконним збройним формуванням 

адекватними методами і засобами, важливість розробки й застосування 

нестандартної тактики розкладу НЗФ зсередини, внесення розбрату до стосунків 

між ними, ретельного урахування специфіки конкретної країни [58, c. 190–194]. 

Війна в Афганістані стала випробувальним полігоном не тільки для нових 

тактичних прийомів і способів ведення бойових дій, а й зразків озброєння, техніки 

і навіть форми одягу. Початок змін у введених в ДРА військах поклала зміна 

застарілої і не пристосованої до боїв у горах техніки на новішу або модернізовану. 

Так, в Союз повернули вилучену при мобілізаційному розгортанні з народного 

господарства автомобільну техніку (її у військах навіть не стали перефарбовувати 

в захисний колір, і яскраво-жовті молоковози та вантажівки різних кольорів дуже 

підходили під місцевий колорит). По-друге, до 1985 року була повністю замінена 

бронетехніка: так, БТР-60, БМД-1, БМП-1 і навіть БМП-2 ранніх випусків 

замінили БТР-70, БТР-80 і БМП-2Д, танки Т-55 і Т-62 – танками Т-62Д.  

Усю війну з успіхом використовувалось озброєння ППО: 23-мм зенітні 

установки – самохідні ЗСУ-23-4 «Шилка» і на тязі ЗСУ-23-2. Добре зарекомен-

дували себе всі артилерійські системи, що перебували на озброєнні 40-ї армії; 

122-мм гаубиці Д-30 і самохідні 2С1 «Гвоздика», 152-мм самохідні гармати 2С5 
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«Гіацинт», РСЗО БМ-27 «Ураган» і БМ-21 «Град-1» [334; 368, c. 57, 60-61]. 

Гірська місцевість Афганістану не дозволяла ефективно використовувати 

традиційні види озброєння, а саме: танки, авіацію і важку артилерію. 

Партизанська війна з боку моджахедів змушувала застосовувати майже таку ж 

тактику проти них, коли легке озброєння виходило на перше місце (правда, зовсім 

виключити використання бронетехніки, в першу чергу БМП і БТР, не було 

можливим). Не випадково особливою популярністю користувалися, поряд з 

незамінними автоматами Калашникова, важкі кулемети ПК і ПКМ; велико-

каліберні кулемети НСВС-12,7 «Скеля»; гранатомети – автоматичні «Полум'я» 

(АГС-17), ручні протитанкові РПГ-7 і РПГ-16, реактивні «Муха» (РПГ-18) і 

«Нетто» (РПГ-22), підствольні до автоматів ГП-25 «Вогнище»; реактивні 

вогнемети «Рись» і «Джміль», снайперські гвинтівки СВД, безшумні пістолети ПБ 

і АПБ [368, c. 28–46]. 

Під час війни на зміну не дуже зручному польовому обмундируванню зразка 

1969 року прийшли в 1984 році так звані афганки. Чоботи стали замінюватися 

черевиками, хоча останні особливою зручністю теж не відрізнялися, що змусило 

напівофіційно замінювати їх, особливо в розвідувальних і спеціальних підроз-

ділах, більш прийнятним взуттям – кросівками та кедами, як правило, радянського 

виробництва, оскільки вони були значно міцніші за іноземні. У цих же підрозділах 

широко використовувалися так звані нагрудники – нагрудні жилети з численними 

кишенями, як вітчизняні і трофейні, так і саморобні [368, c. 10–26]. 

Різні саморобні пристосування застосовували на бойовій техніці і 

автомобілях. Саме з Афганістану пішло знайоме нині у «гарячих точках» 

нововведення захищати кабіни і кузови автомобілів бронежилетами і різними 

сталевими та іншими листами. Вантажівки «Урал-375», «Урал-4320», «КамАЗ-

5320» і «КамАЗ-4310» часом перетворювалися на справжні броньовики – в їх 

кузовах встановлювалися бойові відділення підбитих бронетранспортерів із 

баштовими установками кулеметів КПВТ і ПКТ, зенітні установки ЗУ 23-2. Ці ж 

зенітки і автоматичні міномети «Васильок» монтувалися навіть в малогабаритні 

кузови ЗИЛ-130 і ГАЗ-66. Завдяки цьому величезні втрати автомобілів не 
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вилилися в подібні ж втрати водіїв. А підрозділи спецназу не гребували 

використовувати і трофеї. Наприклад, у 22-й бригаді спецназу для полювання за 

караванами зі зброєю застосовувалися позашляховики «Тойота». Їх озброювали в 

основному трофейними ж ДШК, а також кулеметами «Утьос» і автоматичними 

гранатометами АГС-17, 50-мм і 82-мм трофейними мінометами (на жаль, вітчиз-

няних мінометів спецназу за штатом чомусь не належало) [368, c. 58-59, 61]. В 

екіпаж такої «тачанки», як правило, входило 6 осіб: два розвідники (вони ж 

гранатометники), озброєні штатними гранатометами і вогнеметами, розрахунок 

кулемета – 2 розвідники, водій і командир, забезпечений засобом радіозв’язку.  

Під час вилазок загін складався з трьох позашляховиків «Тойота» і 1-2 вітчиз-

няних «Уралів». Штатна бронетехніка загонів спецназу (БМП-2 та БТР-70) 

знаходила своє застосування в ході великих операцій і для доставки груп спецназу 

в призначені для дій райони. Крім них широко використовувалися і вертольоти. 

Певні частини (підрозділи) спеціального призначення (сухопутного й воєнно-

морського характеру) створювалися і в арміях країн – учасниць Організації 

Варшавського договору, а також інших союзників СРСР по соціалістичному 

табору. Їх бойове використання в цілому підпорядковувалося планам взаємодії 

військ Варшавського блоку у випадку масштабної війни з блоком НАТО на 

Європейському ТВД. Зокрема, до завдань частин СпП союзників СРСР також 

входили пошук і знищення засобів ракетно-ядерного нападу противника, 

глибинна розвідка й диверсійна діяльність, підготовка відповідних кадрів для 

союзних афро-азіатських країн (або сприяння у розгортанні «антиімперіаліс-

тичних» повстансько-партизанських рухів, підготовка палестинських бійців СпП 

тощо). Відомо про участь підрозділів СпП Війська Польського та Німецької 

Народної Армії (армії Німецької Демократичної Республіки) в операції «Дунай» 

1968 р. із введення військ Варшавського блоку в Чехословаччину. 

Як свідчить проведений дисертантом воєнно-історичний аналіз, частини СпП 

сухопутних військ союзників СРСР, тяжіли до повітрянодесантної (десантно-

штурмової) компоненти, або виокремлювалися з неї.  
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Характерним прикладом слугує 40-й десантно-штурмовий батальйон 

(40. Fallschirmjдgerbataillon) «Віллі Зенгер» східнонімецької армії, який був 

створений у 1962 р., пройшов ряд організаційних трансформацій і був визначений 

для проведення спеціальних розвідувально-диверсійних операцій у запіллі військ 

НАТО (з 1990 р. – полк). Він включав штабну, три парашутні і мінометну роти й 

підрозділи забезпечення. Показово, що ця частина відпрацьовувала спільні дії із 

бригадою СпП ГРУ ГШ Групи радянських військ у Німеччині. Військово-

службовці частини працювали інструкторами в Анголі, Ефіопії, Сирії. У 

східнонімецькому підручнику для парашутистів поважне місце відводилося 

спеціальним діям. 

Достатньо боєздатні спецпідрозділи існували в армії Польської Народної 

Республіки. Польські парашутисти й диверсанти («тихотемні») відзначились у 

лавах британської армії та Армії Крайової під час Другої світової війни, їх 

традиції й кадри сталися в пригоді і надалі. В армії повоєнної Польщі відомі 2-й 

батальйон «командос», розвідувально-диверсійні батальйони «Парасоль» і 

«Зоська». Рота глибинної розвідки існувала у складі 6-ї Поморської повітряно-

десантної дивізії (з 1986 р. – бригади). Кожен військовий округ мав власну роту 

глибинної розвідки (у разі війни вона мала підпорядковуватися розгорнутій на 

базі округу армії). 

В армії Чехословаччини батальйон спецпризначення входив до 22-ї повітряно-

десантної бригади. В арміях соціалістичних країн Румунії, Болгарії, Угорщини 

спеціальні операції мали покладатися на повітрянодесантні частини (2-3 полки в 

Румунії, полк – в Болгарії, 37-й батальйон в Угорщині тощо). 

Своєрідні й універсально підготовлені частини спецпризначення мала 

соціалістична Куба («Чорні оси»), які спеціалізувалися на діях в умовах джунглів, 

відзначилися в боях в Анголі у 1975 р. проти агресії Південно-Африканської 

Республіки (яка також мала високобоєздатні частини СпП на кшталт батальйону 

«Буфалло» тощо). 

Широковідомим є спецназ В’єтнаму «Дак-Конг» (початком стала організація 

в 1959 р. під керівництвом китайських інструкторів 305-го десантного батальйону 

«Дак-Конг»). По завершенні в’єтнамської війни і проведеної реорганізації 



 

221 

Народної армії об’єднаного вже В’єтнаму частини СпП включали 305, 113, 117 та 

198-ту парашутні бригади, роти СпП включили в кожну дивізію, батальйони – в 

армійські корпуси [126]. 

Таким чином, період Другої світової війни надав потужного імпульсу 

розвитку військ (підрозділів) спеціального призначення, чиї бойові можливості 

стали помітним фактором досягнення успіхів, що могли суттєво вплинути на 

загальний перебіг воєнних кампаній. Спецвійська поступово виокремлюються із 

елітних, відмінно підготовлених родів військ, набуваючи виразної розвідувально-

диверсійної спеціалізації.  

З цього погляду новими у практиці військової справи стали ефективні дії 

нечисленних диверсійних груп або компактних контингентів парашутистів 

(командос): ефективні дії німецьких спецзагонів на першому етапі агресії проти 

Польщі у 1939 р. й взяття невеличким загоном німецьких десантників зі 

спецтехнікою потужних бельгійських фортів, що відкрило шлях для наступу 

власних моторизованих з’єднань в кампанії 1940 р.; захоплення гітлерівськими 

повітряними десантами о. Крит, який боронили переважаючі їх англо-грецькі 

сили; широка розвідувально-диверсійна діяльність спецформувань радянських 

органів держбезпеки й військової розвідки на окупованій нацистами території, яка 

серйозно дестабілізувала тил противника та скувала десятки дивізій Німеччини й 

її союзників; ефективні диверсії італійських підводних диверсантів 10-ї флотилії, 

які знищили за тоннажем більше британських кораблів, аніж весь надводний флот 

фашистської Італії.  

У період Другої світової війни був врахований попередній досвід 

партизанства (особливо в СРСР), специфічних колоніальних війн та інших 

проявів «малої війни», національні військові традиції (школи), як от мистецтво 

ніндзюцу для японських спецпідрозділів. Спецвійська воюючих держав (залежно 

від специфіки їх збройних сил, стратегії і тактики, стратегічних завдань та 

особливостей театру воєнних дій тощо) виникали (формувались) із різних 

військово-організаційних джерел. Ними, передовсім, ставали мобільні та 

підготовлені для дій у складних умовах повітрянодесантні війська та морська 
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піхота, інші відбірні частини сухопутних військ, співробітники спеціальних 

(розвідувальних) служб та їх агентура, а також учасники руху опору на 

окупованих агресорами територіях. 

Перетворенню спецвійськ на виокремлений рід військ і дієвий загально-

військовий фактор сприяло залучення їх до забезпечення великих кампаній на 

фронтах Другої світової війни 1939 – 1945 рр. Дії спецформувань координувались 

із планами армійського командування стратегічного та оперативного рівня і 

відчутно впливали на результати (успіх) загальновійськових (у першу чергу – 

наступальних) дій тим, що: 

здобували важливу для командування розвідувальну інформацію; 

безпосередньо сприяли загальновійськовим діям, зокрема захопленням 

плацдармів та особливо важливих об’єктів, комунікацій тощо; 

дестабілізували тили противника, його органи військового управління; 

виводили із ладу комунікації та лінії зв’язку;  

завдавали втрат командному складу; 

знищували стратегічні ресурси ворога; 

притягували до себе значні сили противника, у т.ч. через налагодження 

зафронтового руху опору;  

сприяли стратегічному дезінформуванню противника тощо. 

Закріплювалися класичні функції й методи дій спецвійськ, насамперед, 

фронтова й глибинна розвідка, диверсійні та диверсійно-терористичні дії, органі-

зація зафронтової розвідувально-підривної діяльності. Важливою і перспектив-

ною (для повоєнного періоду розвитку військ спецпризначення) спеціалізацією 

елітних формувань стало на їх базі або за їх організаційно-інструкторською 

місією формування партизансько-повстанських сил і водночас набуття спецвій-

ськами функції контрпартизанської боротьби. 

У повоєнний період з військово-історичного погляду, як доводить автор, 

розвиток й накопичення досвіду бойового застосування військ СпП (у різних їх 
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національних формах) у 1950 – на початку 1990-х років заклали низку військово-

теоретичних, організаційно-концептуальних та військово-практичних передумов. 

Ці передумови сприяли переходу достатньо широкого кола держав до 

формування Сил спеціального призначення (при різноманітності їх назв та 

організаційно-функціональних моделей побудови) як окремого або достатньо 

самостійного компоненту збройних сил. Серед таких передумов, на нашу думку, 

доцільно виокремити: 

1. Міжблокове воєнно-політичне протистояння у світі (між США й СРСР, 

НАТО й Організацією Варшавського договору), підготовка сторін до потенційної 

глобальної війни за умов наявності величезних арсеналів ракетно-ядерних 

озброєнь. Зокрема, це породило плани використання спецвійськ для знищення 

(виявлення) засобів ракетно-ядерного нападу, налагодження глибинної розвідки в 

загрозливий період та під час війни, масштабних диверсійних дій, налагодження 

партизанської боротьби в тилу противника тощо. Згаданий фактор, насамперед, 

перетворив спецвійська на достатньо чисельний (особливо в США та СРСР) 

компонент військової організації, якому відводилася значна роль у планах 

масштабної війни.  

Крім того, особливістю «холодної війни» стало використання як арени 

глобального суперництва й непрямого протистояння великих держав (воєнно-

політичних блоків), війн і воєнних конфліктів достатньо великої інтенсивності, 

тривалості й масштабів (насамперед – війни у Кореї та В’єтнамі, низка арабо-

ізраїльских війн, збройних конфліктів в Африці та Латинській Америці,  

Афганська війна тощо), котрі супроводжувались енергійним використанням 

спеціальних та високомобільних (повітрянодесантні та аеромобільні війська, 

морська піхота) військ. 

2. Розпад світової колоніальної системи, який супроводжувався розгортан-

ням численних війн із спроб придушення національно-визвольних рухів, 

неоколоніальними війнами, збройним втручанням у справи молодих постколоні-

альних країн, в яких провідну роль відігравали саме спеціальні війська, які 



 

224 

удосконалювали тактику антипартизанських дій та самі переймали специфічний 

повстансько-партизанський досвід. 

3. Поширення у повоєнний період локальних війн і конфліктів, різнома-

нітних форм деструктивних дій (переворотів, інспірованих ззовні заколотів, 

інтервенцій тощо), що не передбачали використання великих контингентів, 

натомість відзначалися динамізмом і застосуванням нетрадиційних (асиметричних) 

засобів боротьби, і в яких особливої ваги набуло використання спеціально 

навчених і високопрофесійних сил. Мали місце збройні конфлікти, в яких спец-

війська та високомобільні війська становили левову частку задіяних сил (як приклад 

досить загадати операцію США «Необхідна лютість» на о. Гренада у 1983 р.). 

4. Поступова зміна доктринальних поглядів на воєнне мистецтво, 

оформлення концепції «війн шостого покоління», тобто «дистанційних» війн із 

переважним використанням засобів повітряно-космічних сил, засобів 

радіоелектронної боротьби, високоточної зброї, інформаційно-психологічного 

впливу та «організаційної зброї», суспільно-політичної дестабілізації противника 

зсередини тощо. У межах використання подібних новітніх прийомів ведення 

війни війська спеціального призначення ставали високопрофесійним і 

необхідним компонентом забезпечення використання новітніх прийомів ведення 

війни, інтегрованою складовою війн нового концептуального («не конвен-

ційного») типу. 

5. Якісне розширення технічних й бойових можливостей спецвійськ, чому 

сприяв бурхливий розвиток військової техніки та озброєння: авіації, парашутно-

десантної техніки, підводних засобів руху, компактних видів зброї, диверсійних 

спецзасобів, засобів дальнього зв’язку, матеріально-технічного забезпечення 

виживання людини в екстремальних умовах тощо. Формуються засади спеці-

альної оперативно-бойової та психофізичної підготовки, відмінної від 

загальновійськової тощо. 
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РОЗДІЛ 5 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ССО В ОКРЕМИЙ КОМПОНЕНТ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

ЯК ОДНА ІЗ ГОЛОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОГО ВІЙСЬКОВОГО 

БУДІВНИЦТВА (1980-ті роки – ПОЧАТОК ХХІ ст.) 

 

 

Сучасні тенденції розвитку формувань спеціального призначення обумовлені 

переосмисленням їх ролі та місця в забезпеченні безпеки та реалізації воєнно-

політичної стратегії розвинутих держав. Початок ХХІ століття характеризується 

переходом до такого типу збройного протиборства, в якому вирішальна роль 

належить високоточній зброї та іншим нетрадиційним для «війн п’ятого 

покоління» засобам, у тому числі військам спеціального призначення, які 

реформуються в інтегровані Сили спеціальних операцій (ССО) як самостійний 

компонент воєнної організації держави або принаймні її збройних сил.  

Можна стверджувати, що прискорений розвиток та підвищення питомої ваги 

участі ССО в сучасних локальних війнах та конфліктах закономірно обумовлено 

особливостями «війн шостого покоління» – переважно неконтактних війн із 

масованим застосуванням високоточної неядерної зброї, інформаційних методів 

протиборства з перетворенням в інтегроване поле бою землі, повітря та космосу. 

Сьогодні основним реальним противником збройних сил Заходу на полі бою 

виступають іррегулярні збройні формування (ІЗФ) партизансько-повстанського 

типу, які віддають перевагу «зброї слабшого» – асиметричним діям. Однак при 

зіткненні з ІЗФ (такими, як моджахеди «Талібану» в Афганістані, партизансько-

терористичні формування Іраку тощо) виявилося, що «високотехнологічні» 

засоби війни і регулярні частини не здатні завдати поразки ідейно-релігійно 

мотивованим (аж до фанатизму) партизансько-повстанським силам, у яких 

відсутні інфраструктура, ієрархічне управління, вагомі матеріальні об’єкти, зате 

наявна принципово інша ментальність тощо. 

Такі ІЗФ спрямовані на нав’язування противникові бойових дій в умовах (за 

таким сценарієм), що ускладнюють реалізацію його військово-технічної переваги, 
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створюють небезпеку для його важливих невійськових об’єктів, цивільного 

населення, передбачають виведення з ладу складних систем озброєння та 

інфраструктури, здійснення енергійного деструктивного впливу на моральний 

стан вояків та цивільних мешканців, ведення проти нього інформаційно-

психологічного протиборства тощо.  

Відтак, набувають нового змісту і значення класичні функції ССО західних 

держав: протидія аналогічними «партизанськими» методами іррегулярним силам 

противника; власне, ведення антитерористичної боротьби; підрив соціальної бази 

підтримки повстанських формувань через інформаційно-психологічний та 

адміністративний вплив на населення. 

Найповніше втілення ідеї розбудови ССО як компонента воєнної організації 

держави знайшло у військовому будівництві та воєнному мистецтві провідних 

держав – членів НАТО, причому новаторами цього процесу виступили США. 

 
5.1. Заснування, комплектування, особливості підготовки та бойового 

застосування Сил спеціальних операцій сухопутних військ США 

 

Необхідність поглибленого наукового дослідження становлення і сучасного 

стану Сил спеціальних операцій збройних сил США (насамперед, їх сухопутного, 

найбільш потужного компонента) обумовлена низкою науково-практичних 

чинників: 

- США виступили піонером творення ССО саме як окремого елемента 

воєнної організації держави з кінця 1980-х років, мають найбільш солідний та 

унікальний досвід творення і бойового застосування елітних військ у найбільш 

масштабних локальних війнах та збройних конфліктах останніх 30 років 

(передовсім, війн проти Іраку у 1991 та 2003 роках, в операції та 

антитерористичних діях в Афганістані з 2001 року тощо); 

- значна група країн, включаючи Польщу та Україну, багато в чому обрала 

саме американську модель побудови ССО (з урахуванням національних 

особливостей збройних сил та їх реформування), що актуалізує досвід США, 
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потребує його ретельного вивчення, аналізу та адаптації для впровадження у 

практику національного військового будівництва; 

- ССО США динамічно розвиваються (змінюється структура, назви та 

оперативно-тактичний рівень частин і підрозділів, додаються певні функції, 

розвивається сама теорія спеціальних операцій тощо). Водночас у спеціальній 

воєнно-науковій літературі (навіть створеній фахівцями з військ 

спецпризначення) пострадянського простору, включаючи Україну, нерідко 

подається неактуальна інформація, накопичилося чимало неточностей та 

застарілих даних.  

Зазначені чинники формують потребу у підготовці новітнього наукового 

огляду ССО США, який би базувався на легіслативних, статутних та інших 

документах ССО, дослідженнях спеціалістів. 

Сьогодні США мають найбільші за чисельністю ССО, які зведені в 

Командування сил спеціальних операцій (КССО) – Special Operations Command 

(SOCOM) [46, c. 14]. 

КССО було створено 16 квітня 1987 року з метою виправлення суттєвих 

помилок, що були допущені керівництвом США при плануванні та проведенні 

операцій із врегулювання конфліктів низької інтенсивності [298, c. 16].  

До складу КССО США входять п’ять Командувань Сил спеціальних операцій: 

- Командування Сил спеціальних операцій сухопутних військ (КССО СВ 

США) – United States Army Special Operations Command (USASOC); 

- Командування Сил спеціальних операцій військо-повітряних сил (КССО 

ВПС США) – Air Force  Special Operations Command (AFSOC); 

- Командування Сил спеціальних операцій військово-морських сил (КССО 

ВМС США) –  Navy Special Operations Command (NAVSOC); 

- Командування Сил спеціальних операцій корпусу морської піхоти (КССО 

КМП США)  – Marine Special Operations Command (MARSOC); 

-  Спільне командування спеціальних операцій США (СКСО CША) – Joint 

Special Operations Command (JSOC) [618]. 
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Останнє з них є об’єднаним командуванням для усіх Сил спеціальних 

операцій із кожного з чотирьох видів ЗС, які беруть участь у спільних діях, та 

здійснює їх безпосереднє застосування в найскладніших умовах обстановки. Воно 

виконує три основні функції: 

- надання підготовлених частин та підрозділів ССО у розпорядження 

об’єднаних бойових командувань ЗС США, американських дипломатичних 

представництв та інших урядових установ для участі особового складу в 

проведенні спеціальних операцій; 

- планування та керівництво окремими спеціальними операціями в регіонах 

за наказом вищого воєнно-політичного керівництва країни; 

- загальне тилове та технічне забезпечення ССО [614]. 

Командувач СКСО здійснює керівництво підлеглими силами через штаб 

(загальна кількість військовослужбовців у штабі складає близько 500 осіб, район 

розташування – авіабаза ВПС Мак-Діл, штат Флорида), якому безпосередньо 

підпорядковані п’ять виконавчих центрів: підтримки командування ССО ЗС 

США; розвідувальних та інформаційних операцій ССО ЗС США; підготовки 

операцій, планування та розробки політики ССО ЗС США; вивчення потреб та 

ресурсів ССО ЗС США; підбору і підготовки персоналу формувань ССО.  

Створений у структурі органів управління ССО Центр спеціальних операцій 

(ЦСО) – Center for Operations (СfО) містить Центр спільних операцій (Joint 

Operations Center) та Центр міжвидової взаємодії (Special Operations Joint 

Interagency Collaboration Center). 

На ЦСО покладається: 

- розробка глобальних стратегій, сценаріїв; 

- відпрацювання рекомендацій на застосування ССО; 

- планування, управління, а також контроль за проведенням спеціальних 

операцій по всьому світу. 

Технічну основу центру складає система СРЕ (Collaborative Planning 

Environment), яка функціонує на базі інформаційної мережі Інтернет [427, c. 153]. 
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Система СРЕ забезпечує надійний зв’язок командувача СКСО з посадовими 

особами, які відповідають за планування і прийняття рішень в різних інстанціях, 

що належать до системи органів національної безпеки (зокрема, МО США, 

ОКНШ, міністерства видів ЗС США, регіональні об’єднані командування, розвіду-

вальне співтовариство США, державний департамент, державне казначейство, 

міністерства юстиції, енергетики, транспорту тощо). 

Організаційно до складу СКСО ЗС США входять: 

- командування ССО СВ (штаб – Форт Брегг, штат Північна Кароліна); 

- командування ССО ВПС (штаб – а/б Херлберт-Філд, штат Флорида); 

- командування спеціальних бойових дій ВМС (штаб – в-м/б Коронадо, штат 

Каліфорнія); 

- об’єднане оперативне з’єднання ССО (штаб – а/б Поуп, штат Південна 

Кароліна); 

- служба розвідувального забезпечення (штаб – Форт Бельвуар, штат 

Вірджинія); 

- окремі частини центрального підпорядкування [321; 614]. 

Згідно з доктриною ведення бойових дій ЗС США СКСО оперативно 

підпорядковуються відповідні регіональні командування спеціальних операцій на 

ТВД, які організаційно входять до складу регіональних об’єднаних командувань 

ЗС США. Основними з них є: 

- командування спеціальних операцій (СО) в зоні Об’єднаного північного 

командування ЗС США (на континенті); 

- південне командування СО; 

- командування СО в Європі; 

- центральне командування СО; 

- командування СО в Тихоокеанській зоні; 

- командування СО в Кореї. 

До окремих частин центрального підпорядкування відносяться батальйон 

зв’язку, загін хімічної розвідки, а також підрозділи військово-медичної служби. 
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Командування спеціальних операцій у зоні об’єднаного Північного 

командування ЗС США (КСО на континенті), штаб – а/б Петерсен (штат 

Колорадо), з жовтня 2002 року стало відповідальним не тільки за забезпечення 

бойової підготовки об’єднаних ССО та проведення об’єднаних, багатонаціо-

нальних та міжвидових операцій, а й почало діяти відповідно до планів 

командувача Північного командування ЗС в інтересах забезпечення оборони 

території США. З урахуванням вищезазначеного на КСО на континенті покладено 

чотири основних завдання: 

- забезпечення ОВТ ССО всіх видів ЗС на ТВД. При цьому значна увага 

приділяється підготовці штабів та командирів об’єднаних оперативно-тактичних 

угруповань; 

- постійне вдосконалення взаємодії між об’єднаними оперативно-

тактичними угрупованнями та об’єднаними ССО; 

- сприяння інтеграції видів ЗС в об’єднанні ЗС; 

- проведення спеціальних операцій з оборони території США [19]. 

Південне командування спеціальних операцій (ПдКСО), штаб –            

в-м/б Рузвельт-Роудс (Пуерто-Ріко), є складовою Об’єднаного південного 

командування ЗС США. До складу ПдКСО входять три оперативних підрозділи: 

3 рота 3 батальйону 7 групи СпП СВ, 4 підрозділ спеціальних бойових дій (СБД) 

ВМС, 4 рота 160 ап ССО сухопутних військ. 

ПдКСО виконує такі завдання: 

- надання допомоги іншим державним структурам США у навчанні 

підрозділів місцевих ЗС щодо боротьби з виробництвом та розповсюдженням 

наркотиків; 

- зміцнення регіональної стабільності шляхом надання допомоги дружнім 

державам щодо протидії загрозам, які націлені на їх безпеку; 

- зміцнення дружніх зв’язків з місцевими ЗС; 

- перебування у постійній готовності до проведення спеціальних операцій 

для забезпечення національних інтересів США. 
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Командування спеціальних операцій у Європі (ЄКСО), штаб – м. Вайхінген 

(6 км на південний захід від м. Штутгарт, ФРН), відповідає за управління діями 

підрозділів ССО у всій зоні відповідальності Об’єднаного командування ЗС США 

в Європі. До складу ЄКСО входять підрозділи ССО всіх видів ЗС США, які 

дислокуються в Європі. 

Центральне командування спеціальних операцій (ЦКСО), штаб – а/б Мак-Ділл, 

штат Флорида, є складовою частиною Об’єднаного центрального командування 

ЗС США. Забезпечує передову присутність підрозділів ССО в Іраку, Афганістані, 

Бахрейні, Кувейті та Джибуті [279]. 

Командування спеціальних операцій в Тихоокеанській зоні (КСОТОЗ), 

штаб – в/б Кемп-Сміт (о. Оаху, штат Гаваї) входить до складу Об’єднаного 

командування ЗС США в Тихоокеанській зоні. КСОТОЗ надає допомогу у 

виконанні завдань Об’єднаного командування шляхом участі в програмах з 

розмінування, боротьби з виготовленням і розповсюдженням наркотиків, дво-

сторонніх та багатосторонніх навчаннях тощо. 

Командування спеціальних операцій Кореї (КСОК), штаб – в/б Кемп-Кім 

(м. Йонгсан, Південна Корея), входить до складу командування ЗС США в 

Республіці Корея і відповідає за проведення спеціальних операцій на 

Корейському півострові. КСОК є єдиним регіональним командуванням спец-

операцій, яке не входить до складу жодного об’єднаного командування ЗС США. 

Основними завданнями КСОК є підтримка готовності до застосування ССО ЗС 

США у випадку відновлення війни між Південною та Північною Кореєю (в цьому 

випадку КСОК спільно з командуванням ССО Республіки Корея створюють єдине 

Спільне оперативне угруповання спеціальних бойових дій). У мирний час КСОК 

відповідає за планування, навчання ССО та їх участь у спільних заходах із ССО 

ЗС Республіки Корея. 

ССО на ТВД оперативно підпорядковуються командувачу ЗС на ТВД та 

організаційно об’єднані в окреме оперативне з’єднання об’єднаних ССО. У разі 

потреби, управління і контроль за діями окремих частин та підрозділів ССО на 
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ТВД можуть передаватися відповідному командувачу видом ЗС на ТВД або 

командувачу СО на ТВД. При цьому при комплектуванні формувань ССО 

враховуються особливості ТВД для кожного конкретного регіону. 

Об’єднане оперативне з’єднання ССО було створене 2003 року і знаходиться 

у безпосередньому підпорядкуванні СКСО. До складу з’єднання входять 

найбільш боєздатні частини ССО, зокрема 1-й оперативний загін СпП «Дельта» 

КСО СВ, 24-та спеціальна тактична ескадрилья КСО ВПС та один із загонів 

Командування спеціальних бойових дій ВМС. З’єднання здатне виконувати 

спеціальні завдання стратегічного рівня у будь-якому регіоні світу за 

оперативними завданнями вищого керівництва США через командувача СКСО. 

Основним призначенням з’єднання є боротьба з міжнародним тероризмом, 

зокрема на території США. Крім цього, оперативні загони з’єднання можуть 

залучатися для виконання розвідувально-диверсійних завдань. Штаб з’єднання 

(мобільний) розгорнутий на а/б Поуп (штат Південна Кароліна). Чисельність 

з’єднання становить близько 4 тис. осіб. 

СКСО нараховує близько 57 тис. осіб, з яких:  

- у регулярних ЗС – до 44 тис. осіб (41 тис. військовослужбовців та 3 тис. 

цивільних), в тому числі: СКСО – до 5 тис. осіб, СВ – до 20 тис. осіб, ВПС – 

14,5 тис. осіб, ВМС – 4 тис. осіб; 

- в організаційному резерві – близько 19 тис. осіб, зокрема: резерв СВ – до 

12 тис. осіб, резерв ВПС – 5,5 тис. осіб, резерв ВМС – 1,4 тис. осіб [556; 564]. 

Найбільш чисельний та універсальний компонент Сил спеціальних операцій 

США складають ССО сухопутних військ  США. Їх чисельність, за деякими 

джерелами, складає від 39 до 41 тис. осіб [21, c. 16–20]. 

Як відомо з керівних воєнних документів США, ССО СВ США (англ.: United 

States Army Special Forces) – це активний та резервний компонент Сил 

спеціального призначення Сухопутних військ США, які об’єднуються під 

загальним керівництвом Командування спецоперацій Сухопутних військ США 

(англ.: US Army Special Operations Command – USASOC (КСОСВ) для виконання 

різноманітних спеціальних операцій [612]. 
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КСОСВ почало діяти 1 грудня 1989 року як 16-те головне командування 

сухопутних військ [333; 607; 578]. КСОСВ США є вищим командним органом 

Сил спеціального призначення у складі сухопутних військ ЗС США. Головними 

його завданнями є: організація, тренування, навчання, укомплектування, осна-

щення, фінансування, виховання, керування, мобілізування, передислокування і 

підтримування спецоперації сухопутних сил в інтересах успішного проведення 

спецоперацій у всьому світі. Очолює його тризірковий генерал. КСОСВ США 

складається з частин і підрозділів регулярних військ, національної гвардії і 

резерву армії та включає: штаб (м. Форт Брегг, штат Північна Кароліна); орган 

спеціальної розвідки СВ США: відділ оперативної розвідки (ОР) СВ США (U.S. 

Army Intelligence Support Activity, функціонує з вересня 1980 р.); частини 

постійної готовності СпП СВ США: 

- 1-й Оперативний загін спеціального призначення «Дельта»; 

- 1-ше Командування спеціальними силами; 

- Центр і школа спеціальних методів ведення війни імені Дж. Ф. Кеннеді; 

- 75-й полк рейнджерів; 

- 160-й авіаційний полк армійської авіації СпП «Нічні мисливці». 

Загальна чисельність формувань постійного складу командування складає 

близько 30 тис. чоловік. Крім військовослужбовців, командування нараховує 

близько 1 тис. цивільних спеціалістів [46, c. 14–21; 321; 328]. 

1-й Оперативний загін спеціального призначення «Дельта» (1st SFOD-D) 

(далі – 1ОЗСпП-Д), відомий як «Дельта», є елітним підрозділом ССО і складовою 

ОКССО. Створений за зразком САС ССО Великої Британії, 1ОЗСпП-Д 

вважається основним антитерористичним підрозділом США. До 1ОЗСпП-Д 

відбираються найталановитіші і висококваліфіковані військовослужбовці СВ, 

зокрема, із 75-го полку рейнджерів [494]. Новобранці проходять курс жорсткого 

відбору перед початком тренувань. 1ОЗСпП-Д, враховуючи досвід багатьох 

урядових установ США, створив власну навчальну програму. Щодо завдань, які 

покладаються на нього, то вони – універсальні, хоча основними є: 

антитерористичні, протиповстанські операції й операції проти військового 
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втручання, звільнення заручників тощо [490; 546; 459]. Організаційно загін 

перебуває у підпорядкуванні КСОСВ США та під контролем СКСО. Деякі 

джерела, включаючи книгу головного сержанта-майора Еріка Л. Хейні «Inside 

Delta Force», припускають, що кількість особового складу загону складає від 800 

до 1000 чоловік, включаючи бойові сили і засоби [494]. 

1-ше Командування спеціальними силами (1SFC, далі – 1КСС) засноване 

30 вересня 2014 року, штаб-квартира розташована в штаті Нью-Джерсі. Його 

основними завданнями є: організація, оснащення, підготовка та перевірка сил 

перед проведенням СО з підтримання КСО СВ США, командувачів географічних 

бойових груп, американських послів та інших урядових установ. Слід зазначити, 

що глобальна присутність командування складає близько 53 країн щорічно, з 

розташуванням понад 2500 осіб особового складу в усьому світі. 1КСС 

організаційно включає [333; 573]: 

- Командування військ спеціального призначення (КВСпП); 

- 4-ту та 8-му групи  військової інформаційної підтримки ССО; 

- 95-ту бригаду цивільних справ; 

- 528-му бригаду матеріально-технічного забезпечення спеціальних операцій. 

КВСпП організаційно складається зі штабу та семи груп спеціального 

призначення (ГСпП). Слід зазначити, що 1, 3, 5, 7 і 10-та групи укомплектовані 

військовослужбовцями, які перебувають на дійсній службі в регулярних 

сухопутних військах США, а 19 і 20-та групи – військовослужбовцями 

Національної гвардії США. Окрім того, КВСпП включає чотири загони хімічної 

розвідки (56, 801-й загони знаходяться в регулярних військах, 445-й, 900-й – у 

резерві СВ США). 

Чисельність командування складає, за деякими джерелами, від 10 тис. до 

11 600 чоловік [33, c. 30; 321; 432]. 

Слід зазначити, що Національна гвардія (НГ) є організованим резервом 

Збройних сил США та складається з осіб, які мають достатній військовий вишкіл, 

порівняно недавно закінчили службу у військах і не потребують додаткової 
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підготовки. Національна гвардія може бути мобілізована у надзвичайних 

ситуаціях губернатором штату для виконання різних завдань усередині країни 

(ліквідація наслідків стихійних лих, підтримка правопорядку в разі масових 

заворушень та інші), виконуючи в таких випадках приблизно ті ж функції, що і 

внутрішні війська. Також за рішенням президента США підрозділи НГ можуть 

бути використані як групи спецпризначення (ГСпП) для підтримки СВ і ВПС ЗС 

США, в тому числі за межами країни [463]. 

У військових колах країни і за кордоном ГСпП відомі як «зелені берети» 

(частини спеціального призначення традиційно носять зелений берет), які є 

найбільш чисельним компонентом формувань СО СВ і здатні вирішувати 

практично весь спектр поставлених завдань як самостійно, так і в складі 

об’єднаних оперативних формувань ССО, створюваних командувачем Спільного 

командування ССО або ОК ЗС США в географічних зонах відповідальності. 

Аналіз спеціальної іноземної літератури дає підстави стверджувати факт 

розподілу груп СпП за географічними зонами відповідальності [21, c. 16–20]:  

1-ша ГСпП – 1-й батальйон, розташований в Окінаві, 2 і 3-й батальйони – у 

Форт Льюїс, шт. Вашингтон. Орієнтована на регіон Тихого океану, отримує 

завдання від PACOM. На даний час 1-ша ГСпП і два її батальйони проводять 

близько шести місяців із 12-ти на ротаційній основі або в Іраку як Оперативна 

група об’єднаних спецоперацій «Аравійський півострів», або в Афганістані як 

Оперативна група об’єднаних спецоперацій «Афганістан», або на Філіппінах як 

Оперативна група спільних спецоперацій «Філіппіни»; 

3-тя ГСпП  розташована у Форт Брегг, шт. Північна Кароліна. 3-тя ГСпП 

теоретично орієнтована на всю субсахарську Африку, за винятком Африканського 

Рогу. На практиці 3-тя ГСпП і два її батальйони проводять приблизно 6 місяців з 

12-ти в Афганістані як Оперативна група об’єднаних спецоперацій «Афганістан»; 

5-та ГСпП розташована у Форт Кемпбелл, шт. Кентуккі. Група орієнтована 

на Середній Схід, Перську затоку, Центральну Азію, Африканський Ріг і часто 

отримує завдання від CENTCOM. Сьогодні 5-та ГСпП і два її батальйони 



 

236 

проводять близько 6 місяців з 12-ти в Іраку як Оперативна група об’єднаних 

спецоперацій «Аравійський півострів»; 

7-ма ГСпП розташована у Форт Брегг, шт. Північна Кароліна. Вона 

теоретично орієнтована на Латинську і Центральну Америку та Каріби, а також 

відповідальна за Північну Америку. На практиці 7-ма ГСпП і два її батальйони 

проводять приблизно 6 місяців з 12-ти в Афганістані як Оперативна група 

об’єднаних спецоперацій «Афганістан» (у 2010 році 7SFGA передислокувалася на 

авіабазу Еглін у Флориді в рамках циклу перепрофілювання і закриття баз від 

2005 року); 

10-та ГСпП – 1-й батальйон розташований у «Panzer Kaserne» у Беблінгені 

біля м. Штутгарт, Німеччина, а 2, 3 і новий 4-й батальйони розташовані у Форт 

Карсон, шт. Колорадо. Група теоретично орієнтована на Європу, в тому числі на 

Росію, в основному Центральну і Східну, Балкани, Туреччину, Ізраїль, Ліван і 

Північну Африку. На практиці 10-та ГСпП і два її батальйони проводять близько 

6 місяців з 12-ти в Іраку як Оперативна група об’єднаних спецоперацій – 

«Аравійський півострів»; 

19-та ГСпП – одна з двох груп Національної гвардії. Розташована в 

«Draper», шт. Юта, з ротами у Вашингтоні, Західній Вірджинії, Огайо, Род-

Айленді, Колорадо і Каліфорнії. 19-та ГСпП орієнтована на Південно-Західну 

Азію (разом з 5 ГСпП), Європу (з 10 ГСпП), а також Південно-Східну Азію 

(з 1ГСпП). 

20-та ГСпП – одна з двох груп Національної гвардії. Розташована в 

Бірмінгемі, шт. Алабама, з батальйонами в Алабамі (1-й батальйон), Міссісіпі 

(2-й батальйон) і Флориді (3-й батальйон), з доданими ротами і загонами в 

Північній Кароліні, Чикаго, Іллінойсі, Луїсвіллі, Балтиморі, Меріленді. 20-та ГСпП 

має зону відповідальності, що охоплює 32 країни, включаючи Латинську Америку, 

південь Мексики, води, території та країни в Карибському морі, Мексиканській 

затоці і в Південно-Західному регіоні Атлантичного океану. Орієнтація – на 

регіон, поділений з 7ГСпП [22]. 
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Слід зазначити, що у зв’язку з тим, що кожна група має особливу регіональну 

спрямованість, військовослужбовці цих груп проходять мовну і культурну 

підготовку для країн у рамках регіональної зони відповідальності [621]. 

Під час проведеного дослідження встановлено, що «зелені берети», зазвичай, 

виконують дев’ять доктринальних місій: нетрадиційні війни (бойові дії), 

внутрішня оборона іноземних держав, прямі дії, контрповстанські дії, спеціальна 

розвідка, боротьба з тероризмом, інформаційні операції, боротьба з 

розповсюдженням зброї масового знищення та надання допомоги силам безпеки 

країн зони відповідальності [573]. 

Перші дві передбачають наявність мовних і культурних навичок у роботі з 

іноземними військами. Інші завдання передбачають пошук і рятування, допомогу 

в забезпеченні безпеки, миротворчі операції, гуманітарну допомогу, гуманітарне 

розмінування, захист від розповсюдження зброї масового ураження, психологічні 

операції, пошук людей, антинаркотичні операції; інші компоненти Командування 

сил СпП або інші урядові дії США можуть також спеціалізуватися у цих 

додаткових цілях [239]. 

Офіційний девіз «зелених беретів» – De Oppresso Liber (латин.: «Звільнити 

пригноблених») – це посилання на одне з основних завдань, підготовку та 

інструктування іноземних національних військ [624]. 

Унікальність сил СпП ЗС США полягає в їх застосуванні у трьох видах 

оперативної діяльності: у мирний час, конфліктах і війні [468]. 

Операції з внутрішньої оборони іноземної держави, що є основним 

завданням у мирний час, призначені для надання допомоги дружнім країнам, що 

розвиваються, співпраці з їх військовими і поліцейськими силами з метою 

вдосконалення технічних навичок, розуміння проблем прав людини та здійснення 

гуманітарних і цивільних проектів. Можливості сил СпП вести нетрадиційні 

бойові дії забезпечують виконання багатьох оперативних завдань, які не 

притаманні іншим видам та родам військ [581]. Тому кандидатів у ССО дуже 

ретельно тренують володіти зброєю, бути фахівцями в інженерній справі, зв’язку і 

медицині. Спецпризначенців навчають, у першу чергу, діяти в складних бойових 
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умовах, а в другу – бути інструктором, з практичними навичками вміння 

тренувати свою команду, а також своїх союзників під час операцій внутрішньої 

оборони  або нетрадиційних бойових дій [621]. 

Кожна ГСпП (чисельністю, за деякими джерелами, від 1040 до 1650 чол.) 

складається зі штабу, чотирьох батальйонів спецпризначення і групи 

обслуговування (за деякими джерелами, у складі трьох окремих рот – розвідки та 

РЕБ, зв’язку, забезпечення), в її функції входять розвідка, зв’язок і тилове 

забезпечення [232]. Організаційно батальйон СпП включає: штабний загін (секція 

С), три роти СпП зі штабними загонами (секція В), 18 оперативних загонів СпП 

«Альфа» або «Команда-А» (у тому числі 3 оперативні загони СпП аквалангістів 

«Scuba» та 3 оперативні загони вільного падіння («MFF») [33, c. 30; 432]. 

Основним бойовим підрозділом сил СпП Сухопутних військ ЗС США є 

оперативний загін «Альфа». 

Слід зазначити, що рота СпП складається з чотирьох оперативних загонів 

«Альфа». Їх кількість може бути різною тому, що кожний загін спеціалізується у 

проникненні на територію противника або виконує конкретне завдання 

(наприклад, висотні затяжні стрибки з парашутом – HALO, військові водолазні 

завдання, ведення бойових дій у горах, морські операції або бойові дії в  

місті тощо). 

Оперативний загін «Альфа» складається з 12 бійців, кожен з яких має певні 

функціональні обов’язки і завдання, однак усі військовослужбовці проходять 

«перехресне навчання» і опановують відповідні суміжні спеціальності: командир 

(капітан), фахівець з технічного обслуговування (уорент-офіцер), сержант – 

фахівець з оперативних і тактичних питань (майстер-сержант), сержант – 

помічник з оперативних питань і розвідки (сержант 1-го класу), два сержанти – 

спеціалісти зі зброї та амуніції (сержант 1-го класу і штаб-сержант), два сержанти-

інженери (сержант 1-го класу і штаб-сержант), два сержанти-медики (сержант 

1-го класу і штаб-сержант), два сержанти-зв'язківці (сержант 1-го класу і штаб-

сержант) [239]. 
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За необхідності, рота може розгорнути оперативний загін «Браво» або 

«Команду-Б», яка складається з 11–13 військовослужбовців. Якщо «Команда-А» 

зазвичай проводить операції прямої дії, метою «Команди-Б» є підтримка 

«Команди-А». Слід зазначити, що у роті є тільки один оперативний загін «Браво». 

Загоном керує, як правило, майор, який є командиром роти. Йому надає допомогу 

помічник командира роти у військовому званні капітан. Помічнику командира 

роти надає допомогу технік, зазвичай старший уорент-офіцер 3-го розряду, з 

питань організації, тренування, розвідки, контррозвідки тощо. Командиру роти 

надає допомогу сержант-майор. Майстер-сержант діє як сержант з оперативних 

питань, як правило, допомагає помічнику командира роти і техніку в оперативній 

роботі. Він має помічника – сержанта з оперативних питань, який є сержантом 

1-го класу. Також у складі роти діють сержант-медик, зазвичай сержант       

1-го класу, і два сержанти-зв’язківці, сержант 1-го класу і штаб-сержант. Слід 

зазначити, що у роті відсутні сержанти-інженери та сержанти з озброєння, тому 

що «Команда-Б» зазвичай не бере участі в операціях прямої дії, а тільки 

підтримує «Команду-А». Слід зауважити, що кожна рота має один оперативний 

загін «Альфа», який  спеціалізується у «затяжних» стрибках з парашутом, і один 

загін для проведення водолазних операцій. Також іншою спеціалізацією загонів 

«Альфа» є проведення або участь в операціях, що проводяться у гірських умовах 

та на морі, переважно для забезпечення рятування особового складу. 

Штабний підрозділ батальйону – оперативний загін СпП «Чарлі» або 

«Команда-Ч» – є одним із оперативних загонів сил СпП. Це підрозділ 

командування й управління, відповідальний за операції, тренування, зв’язок і 

логістику. Командиром є підполковник, а сержант-майор є старшим помічником 

командира [600]. Ще є додаткових 20-30 чол. особового складу, які займають 

основні посади в управлінні операціями, логістикою, розвідкою, зв’язком і 

медичним обслуговуванням.  

Загін «Чарлі» відповідає за основні складові частини і може сформувати 

бригаду або більші партизанські сили. Загони «Браво», підпорядковані загону 
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«Чарлі», можуть сформувати батальйон. Загони «Альфа» можуть сформувати 

роти, коли проводять підводні операції, а також сформувати загони з 6 чол. 

(частини від «Команди-А»), які часто використовуються у спецрозвідці [600]. 

Загальне укомплектування групи СпП стрілецькою зброєю, мінно-вибухо-

вими та технічними засобами складає: 1500 одиниць стрілецької зброї (штурмові 

гвинтівки M-4, кулемети M249, SAW, M60 E4, МК 46 і МК 48 mod.0, снайперські 

гвинтівки  M14, M24 SWS, M82A1 і M25 Барретт, рушниці Спас-12), понад 

100 протипіхотних гранатометів М-203, 13 протитанкових гранатометів,       

383 комплекти підривних пристроїв, понад 400 радіостанцій і засобів зв’язку, 

2236 парашутів, близько 100 автомобілів («хаммери» і «баггі» з кулеметами і 

гранатометами на турелях), 2 легкі літаки і 4 розвідувальних вертольоти [133]. 

Групи СпП «зелені берети» при відповідному забезпеченні та підтримці 

спроможні виконувати бойові (розвідувально-диверсійні) завдання стратегічного 

та оперативно-тактичного значення в тилу противника на глибині до 3000 км. 

Усього на базі однієї групи СпП може бути розгорнуто близько 60 розвідувально-

диверсійних (оперативних) загонів типу «Альфа». За досвідом, такий загін може 

діяти в районі площею до 1000 квадратних кілометрів. 

Загони хімічної розвідки (кількістю 14 осіб) призначені для ведення хімічної 

розвідки на території іноземних держав і в тилу противника в інтересах 

Командування спеціальних операцій і командувача ОК ЗС США у відповідних 

зонах відповідальності. Слід зазначити, що вони є єдиними в СВ формуваннями 

хімічної розвідки, що виконують таке завдання. 

Формування «зелених беретів» були задіяні в операції «Свобода Іраку». Вони 

також беруть активну участь з іншими елементами Командування СО США як 

одні з основних американських частин і підрозділів у війні в Афганістані, яка 

ще триває.  

В останнє десятиліття групи СпП «зелені берети» розгорнуто у 135 із 195 

країн світу. Станом на 2018 рік їх підрозділи діяли в Іраку, Афганістані, у країнах 

Латинської Америки (боротьба з наркобаронами), на Філіппінах, у Південно-

Східній Азії (Таїланд) і на Близькому Сході (Пакистан, Саудівська Аравія, 
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Арабські Емірати). Їх успіхи привели до зростання попиту на сили спеціального 

призначення/операцій по всьому світу. 

Зауважимо, що у популярній літературі всіх військовиків Сил спеціального 

призначення називають «зеленими беретами». Це неправильно, адже ССО 

включають й інші елітні підрозділи – такі як SEALs, рейнджери тощо, які не є 

частинами Сил спецпризначення, але є Силами спеціальних операцій (хоча вони і 

є спеціальними силами в загальному розумінні). Сили спеціального призначення 

(назва завжди вживається з великої літери – SF) або солдати спецпризначення – це 

правильна назва Сил спеціального призначення СВ США. 

75-й полк рейнджерів Сил спеціального призначення СВ США (75-й ПДП 

СпП СВ «рейнджери») (англ. – 75th Ranger Regiment) також відомий як 

«Рейнджери» (англ. – Rangers) – полк глибинної розвідки у складі сухопутних 

військ США. Він є основним легкопіхотним підрозділом сухопутних сил армії 

США. Основним завданням 75-го рейнджерського полку є планування і прове-

дення СО на підтримку політики і цілей США. Рейнджери є гнучкими військами 

швидкого реагування та розгортання. Сухопутні війська надають великого 

значення 75-му полку рейнджерів і його підготовці, полк має можливості 

проводити звичайні та спеціальні операції. Рейнджери здатні проникати на 

територію противника сушею, по воді і повітрю та проводити прямі операції, такі 

як рейди і штурм будинків або аеродромів [622]. 

Підпорядковується 75-й полк управлінню ССО СВ ЗС США. Штаб-квартира 

та основні його підрозділи розквартировані на території в/ч СВ США (Форт 

Беннінг, шт. Джорджія). Полк призначений для виконання бойових завдань спеці-

ального призначення, включаючи розвідку та диверсії в тилах противника, захоп-

лення аеродромів, розвідку в інтересах просування частин сухопутних військ.  

До складу полку входять три бойові (1, 2, 3-й, по 610 чоловік у кожному) і 

чотири навчальних батальйони. Загальна чисельність полку складає, за деякими 

джерелами, близько 3400 чоловік. 

Три бойові рейнджерські батальйони географічно розосереджені. Їх розташу-

вання таке: 1-й – аеродром армійської авіації «Hunter» (шт. Джорджія); 2-й – Форт 

Льюїс (шт. Вашингтон); 3-й – Форт Беннінг (шт. Джорджія) [321]. 
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Тривалість розгортання кожного батальйону у будь-якій точці світу складає 

близько 18 годин. 

Організаційно батальйон включає: штабну роту (близько 50 осіб); три роти 

рейнджерів; взвод бойових плавців; парашутно-десантний взвод та взвод 

глибинної розвідки. Слід зазначити, що на базі батальйону може бути сформовано 

до 60 диверсійно-розвідувальних (розвідувально-пошукових) груп (по 6-7 осіб 

кожна), здатних здійснювати рейди в тил противника на глибину від 75 до 450 км 

з наступними завданнями: збір розвідувальних відомостей, пошук і раптове 

захоплення (знищення) важливих засекречених об’єктів на території противника 

(наприклад – операції з пошуку штаб-квартири О. бен Ладена в Афганістані та 

Пакистані), порушення комунікацій, дезорганізація управління, зв’язку та роботи 

тилу, організація  засідок і т.п. Більші підрозділи рейнджерів або батальйон у 

повному складі можуть діяти в тилу противника з метою перепони або затримки 

висунення його другого ешелону і резервів, завдання ударів по пунктах 

управління і важливих об’єктах тилу [8, c. 261] 

Для підвищення мобільності під час проведення рейдових дій на озброєнні 

кожного батальйону є 12 спеціальних автомобілів RSOV і 10 мотоциклів. 

Автомобіль RSOV (Ranger Special Operations Vehicle) є модернізованим варіантом 

автомобіля «Land Rover», екіпаж складає 6-7 осіб. На машині встановлюється 

один 7,62-мм кулемет М240G і автоматичний гранатомет МК19 (або 12,7-мм 

кулемет «Браунінг»), у комплект озброєння також входить РПГ або ПТРК. 

До складу кожної роти, крім трьох взводів, входить взвод озброєння (90-мм 

безвідкатні гармати і 60-мм міномети).  

1-й батальйон рейнджерів дислокується на базі армійської авіації Хантер 

(шт. Джорджія), 2-й – у Форт Льюїс (шт. Вашингтон), 3-й – у Форт Беннінг 

(шт. Джорджія). Ці бойові батальйони рейнджерів входять до складу Сил швид-

кого реагування і постійно перебувають у тримісячному циклі бойової готовності. 

Необхідно зазначити, що один із рейнджерських батальйонів постійно 

знаходиться у стані повної бойової готовності як підрозділ негайного реагування 
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RRF-I (Ready Reaction Force One), спроможний до перекидання протягом 18 годин 

після отримання наказу. Одна з його рот знаходиться в готовності до перекидання 

протягом 9 годин після отримання наказу. Другий батальйон відновлює 

боєздатність, доукомплектовує своє озброєння та екіпіровку, особовий склад 

використовує можливість піти у відпустки й звільнення. Третій батальйон 

проводить інтенсивну бойову підготовку та навчання. Принаймні один раз на рік 

для кожного з них проводиться раптова перевірка із завантаженням всього 

особового складу в літаки з підготовкою до десантування. Усі батальйони беруть 

участь у навчаннях, що проводяться в джунглях, горах і пустелі. Слід зауважити, 

що з батальйонами рейнджерів двічі на рік організовуються навчання в міських 

умовах.  Протягом кожних трьох років два рази проводяться навчання в північних 

широтах і двічі – морські десантні операції. Особовий склад батальйонів 

рейнджерів, як бойових, так і навчальних, часто бере участь у різних 

експериментальних дослідженнях. Їх проводить командування СВ США з метою 

аналізу зібраного по всьому світу в локальних війнах бойового досвіду 

використання нового озброєння і тактичних прийомів. Зміна батальйонів на 

такому чергуванні здійснюється зазвичай через 12–14 тижнів.  

Привертає увагу факт, що піхотна рота рейнджерів у всіх батальйонах має 

однакову структуру і складається з відділення управління, трьох піхотних взводів 

і взводу зброї. Чисельність роти складає 152 чол., з них 6 – офіцери. Піхотний 

взвод рейнджерів складається із секції управління (3 чол.), кулеметного 

відділення і трьох піхотних відділень.   

Піхотне відділення чисельністю 9 осіб організаційно складається з командира 

відділення і двох груп – «А» і «В», кожна чисельністю 4 чол.: командир групи 

(озброєний 5,56-мм гвинтівкою FN Scar-L), стрілець-гранатометник (озброєний 

гранатометом XM-25), стрілець-кулеметник (озброєний 5,56-мм ручним 

кулеметом М249 SAW) і стрілець (озброєний автоматом FN Scar-H). Командир 

відділення також озброєний автоматом FN Scar-L. Таким чином, озброєння 

відділення складає 7 автоматів FN Scar, два з яких оснащені підствольними 

гранатометами FN40GL, і два кулемети М249 SAW. 
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Взвод озброєння складається з відділення управління (3 чол.), мінометної і 

протитанкових секцій, а також снайперської секції. Чисельність особового складу 

взводу становить 27 осіб.   

Мінометна секція налічує 8 чоловік особового складу та включає два 

мінометних розрахунки 60-мм мінометів по чотири людини в кожному. 

Протитанкова секція (9 осіб) включає в себе три розрахунки ПТРК FGM-148 

Javelin по три людини в кожному.   

Снайперська секція складається з трьох снайперських пар, дві з яких озброєні 

снайперськими гвинтівками XM-2010 і M200 Intervention Cheytac, а одна –12,7-мм 

снайперською гвинтівкою «Barrett». 

Озброєння (розташовані за кількістю закуплених і прийнятих до складу 

підрозділу зразків): автомати: FN Scar H, L – Barrett REC7 – HK 416 – M4A2; 

кулемети: M240 (різні модифікації) – M60E3; снайперські гвинтівки: М110 

SASS – Remington XM 2010 ESR / M24E1 – Barrett MRAD – Chey Tac Intervention 

M-200 – Barrett M107; пістолети: Beretta 90two – Colt M1911 HI CAPA. 

Для підтримання готовності рейнджери постійно тренуються. До їх 

тренування входять операції в арктичних умовах, джунглях, пустелі і горах, а 

також морські десантні операції. Принципи навчання 75-го полку вимагають 

високого рівня готовності підрозділів. Навчання і методи підготовки включають 

підготовку з урахуванням функціональних обов’язків згідно зі стандартами і 

спрямуванням на реалізм і бойові стрільби, зосереджуючись на безпеці. 

Тренування вночі, в погану погоду або на складній території покращує результати 

підготовки. Під час тренування рейнджерів вчать «очікувати на неочікуване», а 

саме швидко приймати рішення і діяти в складній обстановці, яка виникла 

раптово [622]. Підрозділи 75-го парашутно-десантного полку рейнджерів 

постійно готові до десантувань різними способами і за різних умов.  

160-й авіаційний полк спеціальних операцій «Нічні мисливці» (штаб у Форт 

Кемпбелл, шт. Кентуккі) був офіційно сформований 28 червня 1990 р. (28 червня 

1990 р. у штаті 160-ї авіаційної групи сформовані штаб і штабна рота, вона і була 
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розгорнута до штату вертолітного полку і відповідно отримала сучасну назву – 

160-й авіаційний полк спеціальних операцій сухопутних військ США). Полк 

призначений для виконання таких завдань: прихованої висадки груп (загонів, 

підрозділів, відділень) ССО у тил противника; їх вогневої авіаційної підтримки та 

евакуації; забезпечення операцій із пошуку і рятування екіпажів літаків та 

вертольотів; ведення радіоелектронної протидії, мінування і розмінування з 

повітря; бойового управління, а також забезпечення діяльності ССО ЗС США та 

аналогічних підрозділів союзників в операціях з евакуації, звільнення заручників 

тощо. Крім того, авіація полку використовувалася для прихованого спостере-

ження за суднами та, у разі потреби, їх знищення, придушення вогневих точок 

берегової артилерії, висадки розвідувально-диверсійних груп ВМС при захоп-

ленні островів і морських платформ тощо. Зазвичай, вищезазначені завдання 

виконувалися вночі на високій швидкості, на низьких висотах та за будь-яких 

природних умов [333; 321; 434]. 160-й авіаційний полк також відомий як «Нічні 

мисливці» з їх девізом: «Нічні мисливці ніколи не дезертирують». Його назва – «Нічні 

мисливці» – виникла завдяки його активній участі в нічних операціях [436; 433]. 

Полк складається з навчальної роти, роти авіаційного тренінгу СО і чотирьох 

батальйонів, що розташовані: 1-й і 2-й – у Форт Кемпбелл (військова база 

розташована на межі між містами Гопкінсвілл, Кларксвілл, шт. Теннессі), 3-й – на 

аеродромі армійської авіації Хантер (м. Саванна, шт. Джорджія) і 4-й – у Форт 

Льюїс, (шт. Вашингтон). Це дозволяє полку формувати сили змішаного складу 

для виконання термінових завдань. Загальна чисельність 160-го авіаполку 

складає, за деякими джерелами, близько 3000 чол. 

Кожний вертолітний батальйон становить органічну структуру з підрозділів, 

укомплектованих легкими, середніми та важкими вертольотами, що озброєні та 

оснащені за найсучаснішими вимогами. У складі 1-го батальйону є рота легких 

вертольотів вогневої підтримки AH-6 «Little Bird», рота MH-6 «Little Bird» та три 

роти багатоцільових вертольотів MH-60 «Pave Hawk». 2-й батальйон має дві роти 

транспортних вертольотів MH-47 «Chinook», у той час як 3-й і 4-й вертолітні 
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батальйони складаються з 2 рот MH-47 «Chinook» та однієї роти MH-60 «Pave 

Hawk». До складу кожного авіаційного батальйону входять штаб, штабна рота і 

рота матеріального забезпечення. 

Таким чином, бойовий склад батальйонів 160-го ап СО щодо укомплекту-

вання вертольотами, за деякими джерелами, складає від 148 до 184 бойових 

повітряних машин [8, c. 262; 434]: 

- 1-й батальйон – 71 од. (АН-6Н/J, MH-6 «Little Bird» АН-6G/J, MH-60K,   

MH-60L); 

- 2-й батальйон – 24 од. (MH-47 E); 

- 3-й батальйон – 28 од. (MH-60L, MH-47D); 

- 4-й батальйон – 25 од. (MH-47D, MH-47 E, MH-60L, MH-60K). 

- Отже, основними модифікаціями вертолітного озброєння полку є такі: 

- вертольоти вогневої підтримки – АН-6Н/J «Little Bird» (на базі ОН-6), 

MH-60L «Direct Action Penetrator»/DAP; 

- транспортно-десантні вертольоти – MН-6J «Little Bird» (на базі ОН-6), 

MH-47DiE «Chinook» та MH-60KiL «Pave Hawk». 

- вертольоти повітряних командних пунктів – MH-60L С2 «Pave Hawk» [562]. 

Бойові спроможності 160-го авіаполку СО вдосконалювалися із самих  

початків його формування [565]. Його укомплектування здійснюється офіцерами 

на добровільній основі і солдатами, які також є добровольцями, а також  

військовослужбовцями, скерованими Командуванням управління  персоналом. 

Усі військовослужбовці проходять інтенсивну підготовку за програмою курсу 

Green Platoon [437]. Основний курс «Нічних мисливців» для рядового і сержант-

ського складу триває п’ять тижнів; курс для офіцерів – від 20 до 28 тижнів. 

Новобранець може виконувати доручене завдання через рік або два, а отримати 

кваліфікацію командира ланки через три або п’ять років. 160-й полк набирає і 

жінок, однак тільки на штабні посади [435]. 

«Нічні мисливці» були ініціаторами багатьох методів і засобів ведення 

антитерористичної боротьби, брали участь у розробці технічного оснащення, яке 

зараз використовується іншими авіапідрозділами. 
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4-та група військово-інформаційної підтримки (колишня 4-та група 

психологічних операцій, що була створена 7 листопада 1967 року) [333; 443] є 

одним із оперативних підрозділів військової інформаційної підтримки армії 

Сполучених Штатів разом з 8-ю групою військово-інформаційної підтримки, яка 

була створена 26 серпня 2011 року в Форт Брегг [443]. 8-ма група у складі 1, 2, 5 

та 9-го батальйонів військової інформаційної підтримки та 4-та у складі 3, 6, 7 і 

8-го батальйонів нараховують загалом близько 800 осіб.  

21 червня 2010 року було оголошено про перейменування групи 

психологічних операцій у групу операцій з військової інформаційної підтримки. 

Таке рішення за підписами адмірала Еріка Олсона, командувача Сил спеціальних 

операцій Сполучених Штатів, та генерала Джорджа Кейсі, начальника штабу 

армії, зазначене у меморандумі від 23 червня 2010 року [552]. Цей підрозділ 

дислокується у Форт Брегг, штат Північна Кароліна, і входить до складу       

1-го командування спеціальних сил, що підпорядковане командуванню спеціаль-

них операцій армії США [321; 443; 446]. 

За досвідом американських фахівців, психологічні операції є частиною 

широкого спектра політичних, військових, економічних та ідеологічних заходів, 

які використовуються урядом США для забезпечення національних цілей у 

непередбачених обставинах як у мирний час, так і в разі оголошення війни. Ці дії 

вважають не силою, а силовими мультиплікаторами, які застосовують 

ненасильницькі засоби у насильницьких умовах. Переконуючи, а не фізично 

примушуючи, вони спираються на логіку, страх, бажання чи інші психічні 

фактори, що сприяють розвитку певних емоцій, настроїв або поведінки. Кінцевою 

метою психологічних операцій США є переконання ворожих, нейтральних та 

дружніх народів, а також вжиття заходів, сприятливих для США та їхніх 

союзників. Психологічні операції передбачають діяльність регіональних експертів 

і лінгвістів, які розуміють політичні, культурні, етнічні та релігійні тонкощі в зоні 

дії, і використовують переконання для впливу на сприйняття та заохочення 

бажаної поведінки. Завдяки спеціально підготовленим фахівцям у всіх аспектах 
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тактичних комунікацій психологічних операцій командування ССО мають 

неабиякі можливості впливати на цільову аудиторію, а також спроможні до 

стратегічного впливу на дипломатію США [572]. 

Спеціалісти 95-ї Бригади цивільної адміністрації (повітрянодесантна) 

визначають особливо важливі потреби цивільного населення у війні або в 

аварійних ситуаціях. Вони також розташовують цивільні ресурси для підтримки 

військових операцій, допомагають зменшити цивільне втручання в операції, 

підтримують державну допомогу, планують і виконують евакуацію некомбатан-

тів, підтримують операції проти наркобізнесу та встановлюють і підтримують 

зв’язки з установами цивільної допомоги та іншими неурядовими організаціями. 

На підтримку спецоперацій ці культурні, зі знанням мов військовики можуть 

забезпечувати функціональну експертизу для операцій з внутрішньої оборони, 

проводити нетрадиційні бойові дії чи безпосередні дії [455].  

Підрозділи бригади прагнуть звести до мінімуму шкоду, яка завдається 

місцевому населенню в результаті бойових дій, а також надають допомогу уряду і 

місцевій владі країни перебування щодо забезпечення внутрішньої стабільності 

(створення тимчасової цивільної адміністрації на окупованій території). Чисель-

ність частини, за деякими джерелами, становить від 900 до 1300 військовослуж-

бовців і цивільних фахівців. Організаційно бригада складається зі штабу і штабної 

роти та чотирьох батальйонів зі зв’язків із цивільною адміністрацією. У кожному 

батальйоні – близько 200 чоловік. Слід зазначити, що до 97% особового складу 

бригади цивільної адміністрації комплектується з резервістів, які мають фахову 

підготовку в галузях громадської безпеки (поліція), сільського господарства, 

економіки, фінансів та управління. Як визначають військові спеціалісти, діяль-

ність підрозділів цивільних справ бригади сприяла більш ефективному застосу-

ванню звичайних ЗС із метою врегулювання конфліктів, забезпечуючи стабіліза-

цію воєнно-політичної обстановки в регіоні. 

528-ма бригада тилового забезпечення спеціальних операцій створена на базі 

Командування забезпечення спеціальних операцій у 2005 році. Вона виконує 

складні завдання з підтримки КСО СВ США. Особовий склад бригади забезпечує 
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постачання матеріальних засобів, технічне обслуговування, спорядження й 

експертне оцінювання, яке дозволяє Силам спецоперацій «вести вогонь, пересува-

тися і здійснювати зв’язок» на постійній основі. Через те, що Сили спецоперацій 

часто використовують унікальні засоби, військовиків цієї бригади вчать діяти і 

застосовувати чимало спеціального спорядження, яке не використовується в 

операціях звичайних сил. Бригада також забезпечує КСО СВ США централізо-

ваним і об’єднаним управлінням майном, технічним обслуговуванням, 

автоматизацією тилового забезпечення і запасними частинами [444]. 

Організаційно бригада складається зі штабу і штабного батальйону, 112-го баталь-

йону зв’язку СО і 528-го батальйону тилового забезпечення СО. Чисельність 

бригади, за деякими джерелами, складає від 800 до 1500 осіб. 

Специфіка комплектування особовим складом ССО полягає в тому, що хоча 

спосіб комплектування є добровільним, але вимоги, які висуваються до 

кандидатів на навчання на курсах підготовки спецпризначенців, значно вищі у 

порівнянні з вимогами до особового складу сил інших видів та родів військ.  

Підрозділи ССО комплектуються в основному військовослужбовцями у віці від 18 

до 32 років, які вже мають досвід служби в регулярних військах. На думку 

військових аналітиків, середньостатистичний портрет бійця, який бажає служити 

в ССО, повинен бути таким: середній вік – близько 30 років, одружений, має не 

більше двох дітей, знає хоча б одну іноземну мову, має восьмирічний досвід 

служби в силах загального призначення.   

До кандидатів для проходження курсу навчання ставляться такі вимоги: 

- наявність парашутної підготовки, здатність пропливати 50 м у повному 

спорядженні; 

- відповідність стану здоров’я підвищеним медичним показникам; 

- наявність допуску до роботи з таємними документами; 

- відсутність судимості, схильності до вживання алкоголю і наркотиків; 

- відсутність обставин, що перешкоджають реєстрації контракту щодо 

продовження військової служби; 

- облік передбачуваного регіону задіяння військовослужбовця. 
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До кожної категорії кандидатів висувається ще низка вимог. Офіцери 

повинні бути у званні першого лейтенанта або капітана, мати вислугу в 

офіцерському званні від трьох до семи років, допуск до роботи з цілком 

таємними документами, проявляти здібності до вивчення іноземних мов і мати 

контракт на проходження військової служби протягом двох років після 

закінчення курсу підготовки [46, c. 14–21]. 

Сержанти повинні мати військове звання капрала, сержанта, штаб-сержанта 

або сержанта 1-го класу. До сержантів висуваються також такі вимоги: мати 

вислугу в регулярних військах не менше двох років та не більше 14 років; 

перебувати на останній посаді не менше 12 місяців;  не мати обмежень із 

відповідних військово-облікових спеціальностей (ВОС) та у продовженні терміну 

служби, судимості в період дії останнього контракту; мати допуск на право 

працювати із таємними документами, мати високий коефіцієнт інтелектуального 

розвитку (оцінюваний не менше ніж у 110 балів, якщо кандидат вільно володіє 

іноземною мовою, для нього допускається рівень у 100 балів). Кандидати 

проходять попередню перевірку рівня фізичної підготовки, який включає: 

плавання у формі і черевиках на 50 м без урахування часу, віджимання від 

підлоги 52 рази за 2 хв, перехід у положення сидячи з положення лежачи на спині 

(руки за головою, ноги зігнуті в колінах під кутом 90°, ступні утримує партнер) 

62 рази за 2 хв, біг у спортивній формі 3,2 км за 14 хв 54 с. Перерва між 

вправами – від 2 до 10 хв [113]. 

Підвищені вимоги при відборі висуваються і до психологічного стану 

кандидатів. Вони повинні мати міцну нервову систему і високу фізичну 

витривалість. При визначенні їх психологічної стійкості застосовується 

спеціальна методика, оновлений варіант якої діє останні роки. Як стверджують 

військові психологи, люди, що володіють високим ступенем психологічної 

витривалості, здатні швидко відновлювати свої моральні та фізичні сили в 

стресових ситуаціях, у змозі контролювати обстановку, впливати на неї і швидко 

приймати рішення. Жорсткий чотиритижневий курс перевірки проходять лише 
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40–45% кандидатів. Фахівці вважають, що підвищення за шкалою оцінки стійкості 

лише на один пункт збільшує ймовірність досягнення успіху в бойових діях на 

3,3% [113, c. 186]. 

Сьогодні в основі організаційно-штатної структури ССО лежить видовий 

принцип її формування. 

Міністерство оборони Сполучених Штатів диспонує розвиненою мережею 

науково-дослідних і освітніх центрів, яка об’єднує навчальні заклади всіх видів 

збройних сил. Вона дозволяє керівництву МО організовувати навчальний процес, 

здійснювати перепідготовку військовослужбовців, проводити наукові дослідження, 

розвивати інноваційну діяльність в галузі забезпечення національної безпеки. За 

рахунок оснащення навчальних закладів оборонного відомства США високо-

технологічними апаратно-програмними засобами на базі розгалуженої 

інформаційно-телекомунікаційної системи в міністерстві оборони реалізована 

модель інтеграції всіх елементів системи військової освіти МО. Застосування в 

системі військової освіти технології мережевої взаємодії дозволяє забезпечити 

високий рівень підготовки фахівців і проведення різних досліджень за рахунок 

об’єднання науково-освітнього потенціалу всіх навчальних закладів міністерства 

оборони в єдину інформаційну структуру. 

Особливе місце в системі військової освіти займає Університет сил 

спеціальних операцій (УССО) МО, який з 2009 року є одним з основних закладів, 

що відповідають за формування кадрового і наукового потенціалу частин, 

з’єднань та органів управління спільного командування спеціальних операцій ЗС 

США (а/б Мак-Ділл, шт. Флорида). 

Університет ССО утворений у вересні 2000 року в районі авіабази Херлберт 

(штат Флорида) як основний компонент системи професійної освіти військово-

службовців СКСО ЗС США. У 2010 році управління ССО було перебазовано в     

м. Тампа (шт. Флорида). 

Відповідно до Директиви командувача СКСО ЗС США №10-1 від 25 серпня 

2008 року начальник університету ССО безпосередньо підпорядкований 
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командувачу СК СО і несе відповідальність за адміністративне управління, 

організацію та всебічне забезпечення навчального процесу, підготовку слухачів.  

Організаційна структура УССО включає управління, п’ять факультетів 

(стратегії, оперативного мистецтва, методики навчального процесу, підготовки 

молодшого командного складу і спеціалізації), сім навчальних кафедр і п’ять 

філій у штабах СК ССО, ОК в зоні Північної Америки, командування об’єднаних 

спеціальних операцій ОК ССО.   

До складу управління УССО входять начальник університету (за амери-

канською термінологією – президент), його заступник (віце-президент), помічник 

із загальних питань та головний сержант, а також три відділи  адміністративно-

господарської служби: особового складу, планування і розробки програм, 

контролю фінансової діяльності. 

В університеті практикуються три форми навчання: очна, заочна, а також за 

допомогою мобільних груп.    

Ця освітня установа є однією з важливих ланок системи підготовки та 

перепідготовки кадрів для ССО федеральних відомств Сполучених Штатів, а 

також силових структур різних іноземних держав. Крім того, університет 

забезпечує післявузівську цільову підготовку військовослужбовців усіх видів 

збройних сил [225, c. 31-32]. 

В УССО проводиться широкий спектр фундаментальних і прикладних 

досліджень у галузі розвитку та застосування ССО, налагоджена ефективна 

система комерціалізації результатів досліджень за тематикою, актуальною для 

захисту національних інтересів США і їх союзників.  

Освітній процес в університеті розділений на складові навчання для 

військової, міжвідомчої та міжнародної аудиторії, а також включає: спеціалізовані 

заняття, що розрізняються за темами професійної підготовки; факультативне 

навчання; науково-освітні семінари з використанням форм очного і заочного 

навчання; роботу мобільних груп навчання. 

Університет оснащений сучасним дослідницьким і технологічним 

обладнанням. Організація лабораторної бази у формі інформаційних тематичних 
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блоків в інтересах колективного навчання слухачів різних вузів забезпечує 

можливість її ефективного використання не тільки співробітниками університету, 

а й партнерами з навчальних закладів державного департаменту, Центрального 

розвідувального управління (ЦРУ), об’єднаних збройних сил (ОВС) НАТО. 

Основна частина викладачів університету це – офіцери ССО ЗС США у 

відставці. Їх знання і досвід дозволяють проводити з групами слухачів унікальні 

заняття з окремих напрямів теорії та практики спецоперацій. Крім того, до штату 

факультетів входять цивільні фахівці, які залучаються на неповний робочий день 

для читання лекцій з окремих дисциплін. 

Викладачі університету також залучаються для проведення занять у всіх 

установах військової освіти видів і родів військ, де вивчаються дисципліни, що 

стосуються планування і проведення спеціальних операцій. 

Керівництво вишу прагне найближчими роками значно підвищити рівень 

вишколу найважливішого ресурсу СКСО ЗС США – висококваліфікованих 

професіоналів у сфері підготовки та проведення спецоперацій. 

Університет займається підготовкою офіцерського та сержантського складу, 

а також цивільного персоналу як для органів військового управління ЗС США 

оперативної та стратегічної ланки, так і в інтересах військово-політичного 

керівництва країни. Кандидатура начальника університету (категорія – цивільний 

персонал) затверджується командувачем СКСО американських збройних сил. 

 Щорічно в УССО навчаються до 5 тис. чоловік, з яких приблизно 2800 – 

військовослужбовці ССО США. Близько 1000 слухачів-військовослужбовців 

щорічно навчаються на очній формі навчання, а решта – на заочній з 

використанням засобів дистанційного навчання або на курсах мобільних груп 

навчання. Тривалість очного навчання складає до 300 академічних днів. 

На курсі зі 1200 слухачів 75% – офіцери, 15% – уорент-офіцери і сержанти, 

10% – цивільні службовці урядових установ (державного департаменту, 

міністерств економіки та фінансів), які за родом своєї службової діяльності 

взаємодіють з органами управління СКСО ЗС США. Кандидати на навчання 
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проходять ретельний відбір, у процесі якого основна увага звертається на 

загальну і професійну підготовку, а також володіння англійською мовою, якою 

здійснюється викладання громадянам іноземних держав [31, c. 399–452]. 

Слухачами університету можуть бути представники країн – учасниць 

програм Пентагону за умови фінансування їх навчання і утримання за рахунок 

направляючої сторони. 

Зокрема, протягом останніх десяти років в УССО іноземні слухачі 

представляли збройні сили 36 країн, а саме: Аргентина, Австралія, Бангладеш, 

Ботсвана, Камерун, Канада, Колумбія, Хорватія, Чехія, Естонія, Грузія, Угорщина, 

Індонезія, Ірак, Йорданія, Кенія, Мексика, Чорногорія, Непал, Нігер, Нігерія, 

Пакистан, Парагвай, Філіппіни, Польща, Сенегал, Сербія, Сінгапур, Шрі-Ланка, 

ПАР, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туреччина, Уганда, Україна і Ємен. Більшість 

цих слухачів проходили очне навчання на факультеті стратегії УССО МО США 

на авіабазі Херлберт у рамках курсу «Підготовка та проведення спеціальних 

операцій проти терористичних організацій». 

Головними завданнями університету є: 

- розвиток навичок слухачів з управління підпорядкованими силами і 

засобами на стратегічному та оперативному рівні в системі ССО; 

- професійна підготовка військовослужбовців ССО для діяльності в структурі 

системи управління об’єднаного угруповання військ (сил), зокрема в складі 

спільних органів управління, що включають представників різних взаємодіючих 

відомств і збройних сил іноземних держав. 

Вивчення в університеті проблем розвитку організації ССО і їх діяльності в 

інтересах забезпечення національної безпеки Сполучених Штатів  зосереджене на 

таких напрямах: 

- навчання сержантського складу ССО за аналогією з навчанням такої 

категорії військовослужбовців в установах професійної військової освіти ЗС США; 

- впровадження ряду курсів навчання та атестаційних програм із метою 

надання практичної допомоги особовому складу ССО і особам, які мають 

відношення до проведення спеціальних операцій під час їх служби; 
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- розробка навчальних програм з дисципліни «Ведення бойових дій проти 

іррегулярних формувань», які можуть бути включені в навчальні плани інших 

освітніх установ МО; 

- виконання заходів у рамках спільних освітніх програм з іншими 

федеральними відомствами і створення міцних зв’язків із ключовими 

навчальними закладами країни; 

- сприяння факультетам університету ССО, які беруть участь у навчанні 

представників ЗС зарубіжних країн за програмами зміцнення внутрішньої 

обороноздатності іноземних держав; 

- надання спеціалізованої підтримки військовим навчальним закладам 

середньої та вищої ланки МО; 

- розширення можливостей факультативного навчання за допомогою 

розробки і впровадження високотехнологічного інформаційного порталу УССО; 

- запуск нової науково-дослідницької програми в масштабі СКСО ЗС США за 

тематикою, яка причетна до діяльності ССО в кризових районах світу; 

- функціонування УССО як координаційного органу СКСО ЗС США в галузі 

наукових досліджень; 

- реалізація програм розвитку УССО шляхом розробки комплексного плану 

переміщення організаційних структур університету на авіабазу Мак-Ділл; 

- продовження виконання заходів з акредитації програм навчання УССО 

[211, c. 40–49]. 

В інтересах підготовки слухачів університет ССО здійснює взаємодію з 

різними органами державної влади Сполучених Штатів. До співпраці залучені 

високотехнологічні підприємства та навчальні заклади, провідні університети і 

спеціалізовані інститути країни. Навчальна база забезпечує можливість контролю 

якості навчального процесу та врахування інтересів слухачів, а також служить 

основою для реалізації принципу «дистанційна освіта через інформаційний 

портал». Все це дозволяє своєчасно вирішувати проблеми підготовки кадрів і 

випускати з вишу висококваліфікованих фахівців за пріоритетними напрямами 

діяльності СКСО ВС США. 
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За останні роки на базі УССО створений провідний науково-методичний 

центр системи військової освіти. Університет готує фахівців, що мають великі 

професійні знання, навички дослідницької та аналітичної роботи, а також здатних 

до самовдосконалення, творчого освоєння нових предметних напрямків і сфер 

діяльності. Науково-педагогічний склад прагне розвивати певні якості, якими 

повинні володіти офіцери сил і на розвитку яких слід зосередити основні зусилля, 

це: схильність до управлінської діяльності; вміння адаптуватися до чужої 

культури; високий інтелектуальний розвиток і критичне мислення; формування 

міцних військово-педагогічних навичок. 

Навчання в університеті дозволяє слухачам визначити перспективу своєї 

військової кар’єри і необхідність у додатковому навчанні. Після проходження 

відповідних курсів підвищення кваліфікації на його базі молодші офіцери можуть 

займати посади в різних органах управління СКСО ЗС США. 

З урахуванням накопиченого досвіду ведення бойових дій в Афганістані та 

Іраку в УССО особлива увага приділяється розумінню слухачами з числа 

молодших офіцерів і сержантського складу цілей та завдань військових 

контингентів ЗС США і ОЗС НАТО в цих регіонах. Вони вивчають основи і базові 

принципи теорії підготовки та проведення спеціальних операцій, а також способи 

спеціальних військових дій і особливості бойового застосування ССО під час 

операцій зі стабілізації обстановки. 

Для підготовки військовослужбовців, які проходять службу в передових 

зонах або у віддалених районах континентальної частини США, в УССО 

створюються мобільні групи навчання. За останні роки ними було проведено до 

30 виїзних навчальних курсів у 20 районах континентальної частини США і 

більше 20 курсів – за межами континентальної частини. 

В університеті ССО навчальна програма всіх факультетів розроблена 

відповідно до сучасних поглядів військового керівництва на підготовку 

військовослужбовців до ведення бойових дій в різних умовах обстановки.   
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Особлива увага приділяється питанням планування та проведення 

спеціальних операцій в зоні відповідальності Об’єднаного центрального 

командування американських ЗС. Програми і методики навчання розробляються 

спільно з фахівцями штабу СК ССО. Досліджувані питання розглядаються на 

лекціях, семінарах і практичних заняттях. Основою всіх курсів є семінарські 

заняття, під час яких слухачі постійно дають свою оцінку проблемам, що 

обговорюються, аналізують, вирішують запропоновані завдання як самостійно, 

так і в складі групи, розвивають навички критичного мислення. 

Після закінчення університету випускники отримують такі сертифікати: 

- військовослужбовець ССО (Joint Special Operations Warfighter Certificate – 

JSOWC); 

- офіцер штабу командування ССО ЗС США (USSOCOM Staff Officer 

Certificate – USSOCOM SOC); 

- фахівець з іррегулярних бойових дій (Irregular Warfare Certificate). 

Виданий документ засвідчує про успішне завершення конкретного курсу та 

повне опанування матеріалом за програмою університету. Вимоги до отримання 

сертифіката постійно переглядаються з метою підвищення його актуальності і 

доцільності. 

Затверджена командувачем СК ССО «Концепція Університету ССО 

майбутнього», а також «Стратегічний план трансформації системи освіти» 

спрямовані на підвищення професійних якостей і кваліфікації особового складу 

на всіх рівнях управління. 

У перспективі в рамках системи підготовки особового складу ССО буде 

взятий курс на збільшення числа випускників як найбільш необхідного 

спеціального роду військ збройних сил. Надалі передбачається розширення і 

уточнення тематики навчальних програм, зокрема пов’язаних насамперед з 

контртерористичною діяльністю й ймовірним застосуванням зброї масового 

ураження, а також проведення більшої кількості навчань для закріплення 

отриманих знань.  Університет ССО передбачає відкриття ряду своїх філій: один з 
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них буде розгорнуто на авіабазі Херлберт (м. Еглін, шт. Флорида) в штабі 

командування ССО ВПС, а інший – у Центрі та школі спеціальних способів 

ведення війни імені Дж. Ф. Кеннеді. 

До структурних формувань командувань на ТВД планується направити 

представників університету як радників з питань освіти. Будуть створені 

додаткові мобільні групи навчання, слухачами яких стануть військовослужбовці 

командувань на різних ТВД. Продовжиться інтеграція університету у сферу 

цивільної освіти, тобто програми навчання планується розробляти у взаємодії з 

різними урядовими організаціями, зокрема Державним департаментом і ЦРУ 

[211, c. 40–49]. 

Подальшого розвитку набув інтернет-портал міністерства оборони США, 

який забезпечує слухачів університету базою даних за відповідними навчальними 

дисциплінами, а в перспективі надасть доступ до бібліотек з функціональних 

галузей, що дозволить істотно підвищити ефективність дослідних робіт. Вимоги 

до кандидатів, слухачів і викладачів стануть більш жорсткими, оскільки в 

конфліктах майбутнього для досягнення перемоги над противником потрібні 

універсальні висококваліфіковані фахівці. 

Як один із перспективних варіантів вдосконалення системи підготовки 

розглядається можливість перетворення університету ССО на навчальне 

командування.  

За свідченням зарубіжних дослідників, основним навчальним закладом, який 

здійснює підготовку фахівців ССО для сухопутних військ ЗС США, є Центр і 

школа спеціальних методів ведення війни ім. Дж. Ф. Кеннеді (далі – Центр), який 

розташований у Форт Брегг, штат Північна Кароліна [510].  

Центр розпочав свою діяльність з часу заснування у 1950 році Управління 

психологічних операцій (англ.: Psychological Warfare – PSYWAR – Division) у 

Форт Райлі, шт. Канзас, на базі якого 1952 року був створений Центр підготовки 

психологічних операцій армії США (англ.: U.S. Army Psychological Warfare Center 

and School) та передислокований у Форт Брегг [406]. 
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У 1956 році на базі Центру підготовки психологічних операцій СВ США 

було створено Центр підготовки ССО і Школу підготовки ССО СВ ЗС США. На 

навчальний заклад покладалися завдання розвитку доктрини, стратегії 

застосування ССО СВ ЗС США, тренування та навчання оперативників 

спецоперацій та фахівців психологічних операцій, а також випробування нової 

техніки та обладнання. З 1960 року Школа запровадила вивчення новітніх форм та 

способів ведення контрпартизанської боротьби. 1962 року в складі Центру була 

заснована нова тренувальна група ССО для відбору кандидатів до оперативників 

[131, c. 27–29; 342]. 

16 травня 1969 року Школа була перейменована на Інститут військової 

допомоги армії США, який додатково запроваджував тренування спеціалістів 

ССО зі стрибків з парашутом з великих та малих висот і навчання з дайвінгу 

[406]. 

1 квітня 1972 року до штату Центру увійшла Школа військово-цивільного 

адміністрування СВ, що була переведена з Форт Гордон до Форт Брегг. 

У 1973 році Центр був підпорядкований створеному Командуванню навчання 

та доктрин СВ США, а 1 червня 1982 року начальник штабу СВ ЗС США 

затвердив рішення про створення Центру підготовки ССО СВ ЗС США імені 

Джона Кеннеді. 

1 жовтня 1983 року Центр був об’єднаний зі Школою підготовки ССО й 

отримав сучасну назву – Центр підготовки і школа спеціальних операцій 

ім. Дж. Ф. Кеннеді (далі – Центр) (з англ.: John F. Kennedy Special Warfare Center 

and School – JFKSWCS) [205, c. 35–39]. 

20 червня 1990 Центр був виведений зі складу Командування навчання та 

доктрин армії США й підпорядкований Командуванню ССО СВ ЗС США. 

У грудні 2012 року Центр і школа отримали ще одне найменування – Центр 

майстерності (Center of Excellence). 

Щорічно у Центрі майстерності навчається 1400 – 10 000 слухачів 

офіцерського та сержантського складу з США та інших держав, проводиться 
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близько 100 різних курсів, готуються фахівці з шести ВОС, а саме: фахівець з 

озброєння, інженер-сапер, фахівець зі зв’язку, медик-інструктор, а також фахівці 

інформаційного забезпечення та зв’язків з цивільною адміністрацією. Заняття 

проводяться 6 разів на тиждень, зазвичай по 16 год. на день. 

Весь навчальний процес слухачів – кандидатів до служби в підрозділах 

спеціального призначення включає шість етапів. Протягом перших трьох тижнів 

підготовчого курсу перевіряються наявні у них навички ведення бойових дій, їх 

фізична витривалість і психологічна стійкість. Наявність високих показників 

психологічної стійкості є необхідною вимогою у зв’язку з високим ступенем 

інтенсивності застосування спецпідрозділів. З досвіду останніх тривалих 

збройних конфліктів особовий склад ССО США перебував у районі бойових дій 

протягом року, потім 1,5 року – в місцях постійної дислокації і знову брав участь 

у бойових діях. Таке співвідношення (1:1,5) після двох-трьох відряджень у «гарячі 

точки» нерідко призводило до стресів, депресії і, як наслідок, до суїциду. Слід 

зазначити, що після декількох разів перебування в Іраку ознаки 

посттравматичного стресу спостерігалися у 27% особового складу. 

Під час першого етапу основного кваліфікаційного курсу (сім тижнів) 

слухачі ознайомлювалися з історією ССО, концепцією їх застосування, 

призначенням, завданнями, ключовими принципами, а також зі способами і 

формами дій. 

Другий етап (18–25 тижнів) присвячений вивченню іноземних мов 

(французька, іспанська, арабська, угорська, російська та ін.) і країнознавства з 

урахуванням майбутнього регіону застосування. 

Третій етап (13 тижнів) спрямований на відпрацювання тактики дій у складі 

малих підрозділів, у першу чергу за програмою «Виживання – ухилення від 

противника – протидія – відхід» (SERE – Survival – Evasion – Resistance – Escape), 

практичні заняття з якої проводились на спеціально обладнаній для цього 

навчально-тренувальній базі «Макао» (шт. Північна Кароліна). 

Четвертий етап (від 14 до 50 тижнів залежно від ВОС) – спеціалізація, 

протягом якої вивчається спеціальне озброєння, інженерно-саперна справа, 
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закріплюються медичні знання, вдосконалюються навички парашутної 

підготовки. Програма підготовки фахівців з озброєння передбачає вивчення 

матеріальної частини всіх видів американської і зарубіжної стрілецької зброї, 

мінометів, зенітних засобів, а також основ їх бойового застосування та управління 

вогнем. Майбутні сапери вивчають види фортифікаційних споруд і порядок їх 

зведення, обладнання та порядок подолання загороджень, типи інженерних 

боєприпасів і способи їх застосування. 

Підготовка фахівців зі зв’язку передбачає вивчення радіоапаратури 

вітчизняного і зарубіжного виробництва, теорії радіозв’язку, порядку і способів 

організації зв’язку в різних умовах. Медики-інструктори вивчають основи 

медицини, пристрої медичної апаратури та порядок її експлуатації, способи 

надання першої медичної допомоги в польових умовах. Медичну практику 

слухачі проходять у клініках великих міст. Курс закінчується навчаннями в 

умовах імітації бойових дій, де курсанти виконують функції сержантів медичної 

служби. Навички з парашутної підготовки вдосконалюються у спеціалізованій 

школі (Freefall School) у складі Центру. 

П’ятий етап (чотири тижні) присвячений перевірці набутих знань з 

використання спеціальних способів збройної боротьби на практиці. У ході 

навчань «Робін Сейдж» оцінюються якість і швидкість колективних дій під час 

боротьби з повстанцями і за підтримки опозиційних рухів опору. На навчаннях 

часто отримують серйозні травми і навіть зі смертельними наслідками. Але 

керівництво СКСО сприймає факти загибелі як неминучий побічний ефект 

підготовки, під час якої відбувається жорсткий відбір військовослужбовців, 

придатних для служби у військах спеціального призначення. Сьогодні після 

ретельного аналізу дій військ в Іраку і Афганістані в освітні програми підрозділів 

СО введені додаткові курси з підвищення психологічної стійкості 

військовослужбовців («Пліч-о-пліч», «Після бою» та інші). Вони дозволяють 

довести до автоматизму навички за алгоритмом поведінки, спрямованого на 

надання допомоги тим товаришам, у яких спостерігаються ознаки психічного 
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розладу. Кожен солдат і офіцер повинен вміти надати першу допомогу своєму 

колезі по підрозділу. 

Шостий етап (один тиждень) передбачає оцінку отриманих під час навчання 

знань військовослужбовців [386, c. 39–47].  

Фахівці для підрозділів інформаційного забезпечення та зв’язків з цивільною 

адміністрацією готуються в тій самій послідовності, яка була викладена вище, 

відмінність полягає лише в тематиці розглянутих питань. Вони вивчають такі 

предмети: основи аналізу психологічної обстановки; порядок підготовки аудіо- та 

відеопрограм і друкованих матеріалів пропагандистського змісту; методику 

психологічного впливу на окремих осіб і групи людей; особливості 

функціонування органів влади різного рівня регіону перебування, а також служб 

життєзабезпечення населення (охорона здоров’я, транспорт, зв’язок, комунально-

побутовий комплекс, громадянська оборона та ін.). 

У 2011/2012 навчальному році для фахівців з інформаційного забезпечення 

було запроваджено три спеціалізованих курси: «Планування заходів щодо 

дезінформації противника» (ARSOF Military Deception Planner's Course) з рівнем 

секретності «Цілком таємно», «Спеціальні способи ведення бойових дій з 

психологічного впливу на противника» (PSYOP Unconventional Warfare Course), 

«Психологічний аналіз і моделювання поведінки об’єкта впливу» (PSYOP Target 

Analysis Course). Ступінь секретності двох останніх курсів – «Таємно» [342; 406]. 

Особовий склад для підрозділів рейнджерів проходить підготовку в піхотній 

школі в Форт Беннінг (шт. Джорджія), де навчаються також військовослужбовці 

інших країн. Підготовка надзвичайно жорстка. Вона проводиться в два етапи: 

початковий етап навчання (Assessment Phase) і підготовка у складі підрозділів. 

Уже на першому етапі особлива увага приділяється розвитку якостей, що 

сприяють ефективності бойової діяльності, таких як агресивність, азарт, 

наступальний порив, витримка до жахів навколишньої обстановки. Наприклад, 

курсант із зав’язаними очима повинен пройти по трампліну для стрибків у воду на 

висоті 3 м у повному бойовому спорядженні зі зброєю в руках, зістрибнути у 
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воду, зняти пов’язку і допливти до берега. Ще одна вправа: необхідно по тросовій 

гірці зісковзнути з платформи на висоті 30 м, тримаючись за каретку, відпустити 

її та пірнути у воду, обов’язково вигукуючи гасло: «Рейнджери завжди 

попереду!», далі здолати смугу з 25 висотних перешкод. Як вважають 

інструктори, ці вправи одразу дозволяють відсіяти тих, хто не зможе служити в 

полку рейнджерів. 

Програма підвищення витривалості курсантів передбачає, зокрема, щоденний 

марш-кидок на 19 км із навантаженням 32 кг, а наприкінці курсу – на 30 км. 

Підготовка у складі підрозділів передбачає проведення групових занять у гірській, 

пустельній, лісистій і болотистій місцевостях, а також в різних кліматичних 

умовах у міру відпрацювання теоретичних питань. Під час курсу «Бойові вправи» 

(Battle Drills) до автоматизму відпрацьовуються такі типові ситуації, що 

виникають у бойових умовах: 

- дії при раптовому виявленні дрібних груп противника; 

- пересування та прорив під вогнем противника; 

- реагування на раптовий напад противника із засідки; 

- знищення противника в підземному укритті; 

- зачистка будівель (декілька варіантів стану різних приміщень, у тому числі 

порядок дій на сходах і сходових майданчиках); 

- зачистка окопів (рукопашний бій); 

- подолання перешкод (наприклад, замінованих дротяних загороджень); 

- дії при стрільбі противника із закритих вогневих позицій. Протягом всього 

курсу навчання курсанти беруть участь в декількох повітрянодесантних, 

повітряно-штурмових і морських десантних операціях. У період навчання у тих, 

хто навчається, є лише два вихідних дні. Військовослужбовці, які успішно 

закінчили навчання, отримують право носити на лівому плечі нашивку з написом 

«рейнджер» [47, c. 16–23]. 

У зв’язку з жорсткістю вимог до економії бюджетних коштів, а також з 

урахуванням значних втрат серед особового складу під час бойових дій в Іраку та 
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Афганістані і в рамках переходу до стратегії боротьби з «асиметричними» 

загрозами військово-політичне керівництво (ВПК) США продовжує розвивати 

можливості своїх ЗС у сфері  застосування так званої «м’якої сили». 

Одним із напрямів дій у цій сфері є підготовка кваліфікованих фахівців з 

ведення психологічних операцій (операцій інформаційного забезпечення бойових 

дій) і зі зв’язків з цивільною адміністрацією (ЗЦА) та населенням. Слід зазначити, 

що в описі курсів і навчальних програм терміни «психологічні операції» та 

«операції інформаційного забезпечення бойових дій» вживаються як синоніми. 

Підготовка військовослужбовців СВ із ПСО і ЗЦА проводиться на базі 

Центру. У цьому навчальному закладі готують фахівців з таких військово-

облікових спеціальностей (ВОС): 37А (офіцери зі ЗЦА регулярних сил і резерву); 

37В (фахівці з ЗЦА молодшого командного складу регулярних сил і резерву); 

38А (офіцери з ПСО регулярних сил і резерву) і 38F (фахівці з ПСО молодшого 

командного складу регулярних сил і резерву). 

У доповнення до основної програми навчання з 2013 року в Центрі були 

введені нові курси: 

- підготовки фахівців з планування заходів оперативного маскування; 

- поглибленого аналізу цільової аудиторії інформаційно-психологічного 

впливу (ІПВ); 

- застосування ПСО в ході бойових дій з використанням нетрадиційних 

способів ведення війни; 

- підготовки фахівців з культурологічного забезпечення. 

Крім того, в цьому навчальному закладі здійснюється підготовка військово-

службовців інших видів і родів військ, а також іноземних військовослужбовців. 

Функціонують командні курси для сержантського складу частин і підрозділів 

ПСО і ЗЦА. 

Аналіз навчальних програм дозволяє зробити висновки про те, що вище 

військове командування США продовжує вдосконалювати систему підготовки 

фахівців за цими двома напрямами за рахунок розширення наявних та організації 

нових курсів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. 
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Віднедавна у сфері підготовки фахівців ЗЦА введена програма підготовки 

військовослужбовців-жінок з культурологічного забезпечення. Це пов’язано з 

необхідністю проведення роботи з надання ІПВ і заходів військово-цивільного 

співробітництва (ВЦС) щодо жіночого населення мусульманських країн, де 

задіяні ЗС США. 

Ще одним нововведенням у Центрі став курс із застосування ПСО в ході 

бойових дій з використанням нетрадиційних (спеціальних) способів ведення 

війни. Навчальна програма включає велику кількість теоретичних занять із 

планування, розробки та проведення спецоперацій з використанням 

нетрадиційних методів боротьби, психологічних операцій, організації 

повстанських рухів, аналізу цільової аудиторії ІПВ, а також практичне 

відпрацювання отриманих умінь і навичок. Основна мета курсу – підготовка 

фахівців для організації, навчання і використання при проведенні ПСО членів 

повстанських рухів і іррегулярних збройних формувань на території противника, 

які, в свою чергу, повинні бути задіяні для надання допомоги ЗС США в 

поширенні спеціальних матеріалів, реалізації різних заходів ІПВ, а також у 

лінгвістичному забезпеченні. Введення курсу ПСО для поглибленої підготовки 

фахівців з аналізу цільової аудиторії ІПВ стало наслідком усвідомлення вищим 

військовим керівництвом необхідності підвищити ефективність ІПВ шляхом 

більш ретельного вивчення культурних, національних, релігійних, історичних та 

інших особливостей цільової аудиторії, а також інформаційної обстановки і 

морально-психологічного стану військовослужбовців ЗС і населення країн 

імовірного противника. 

Крім того, набули удосконалення курси підготовки сержантського складу 

частин ЗЦА і ПСО при Центрі. Основна їх мета полягала у підготовці молодших 

спеціалістів, які зможуть брати участь в плануванні і проведенні заходів 

(спеціальних дій) ПСО, ЗЦА і ВЦС у складі оперативних відділів різних з’єднань і 

частин, а також командувати відповідними підрозділами в ході бойових дій. 

В цілому Центр і школа спеціальних способів ведення бойових дій у разі 

необхідності здатні підготувати достатню кількість кваліфікованих фахівців у 
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сфері ПСО і ЗЦА – як для регулярних збройних сил, так і для резерву.  При цьому 

спільне навчання офіцерів і сержантів в одному навчальному підрозділі, а в разі 

додаткових курсів за аналогічними програмами, дозволяє домогтися більш 

високого рівня злагодженості і в процесі підготовки, і в подальшому при 

проведенні операцій. Застосування дистанційного методу навчання офіцерів 

резерву дає їм можливість освоювати велику частину програми навчання без 

відриву від основного місця служби. 

Активізація діяльності з підготовки військовослужбовців у сфері ПСО і РДА 

у Центрі підтверджує курс ВВР Сполучених Штатів на розвиток ССО і 

розширення застосування спеціальних способів ведення бойових дій. Цей процес 

відбувається паралельно з розвитком технологій, форм і методів надання ІПВ. 

Удосконалення системи підготовки відповідних фахівців дозволяє командуванню 

ЗС США швидше адаптуватися до трансформаційних умов, в яких ведуться 

сучасні бойові дії. 

Отже, є очевидним, що Сухопутні війська США мають у своєму 

розпорядженні відмінно підготовлені в професійному відношенні частини і 

підрозділи ССО, які оснащені сучасними озброєнням і військовою технікою. 

Маючи великий досвід бойового застосування в різних регіонах світу, вони здатні 

виконувати поставлені завдання у віддалених кутках планети. По суті, за 

бойовими можливостями вони перетворилися на інструмент вирішення 

великодержавних геополітичних та воєнно-політичних завдань у планетарному 

масштабі, авангардний інструмент ефективного забезпечення воєнних кампаній за 

участю решти збройних сил і здатні самостійно забезпечити перемогу в 

конфліктах малої інтенсивності або у війнах з іррегулярними формуваннями 

повстансько-партизанського, терористичного, мафіозного типів. 

У центрі уваги Командування Сил спеціальних операцій США – проблеми 

вдосконалення тактичних прийомів і дій з урахуванням виникаючих на сучасному 

етапі загроз, особливо в ході боротьби з міжнародним тероризмом. 

Специфіка системи комплектування особовим складом спеціальних 

формувань полягає в тому, що при добровільному способі комплектування 
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вимоги до кандидатів значно вищі, ніж до особового складу звичайних сил. Уже 

на підготовчому етапі відбувається відсів до 2/3 кандидатів. 

Особливістю американської системи підготовки особового складу ССО є 

централізація процесу навчання в різних вузькоспеціалізованих навчальних 

закладах, що дозволяє максимально уніфікувати навчальні програми. 

Система підготовки військовослужбовців ССО будується за видовим 

принципом. Кожне командування має свої школи і центри підготовки. Програма 

навчання розлога і розрахована на підготовку фахівців високого рівня. На 

заключному етапі їх професійні навички закріплюються під час стажування у 

бойових формуваннях. У перспективі в усіх навчальних закладах ЗС США буде 

здійснюватися курс на збільшення числа випускників шляхом створення 

додаткових груп навчання. Надалі передбачається розширення і уточнення 

тематики навчальних програм, вироблення більш жорстких вимог до кандидатів, 

курсантів та викладачів, оскільки в конфліктах майбутнього для перемоги над 

противником будуть потрібні універсальні висококваліфіковані фахівці. Як один 

із найбільш перспективних варіантів розвитку системи освіти розглядається 

можливість створення навчального командування в рамках СК ССО. 

Вивчення досвіду воєнних конфліктів дозволяє зробити висновок, що 

розвиток як сухопутного компонента спеціальних операцій (СО), так і інших 

складових ССО буде відбуватися у напрямі подальшого вдосконалення можли-

востей з інтеграції їх дій з усіма видами сил загального призначення. Зокрема в 

рамках коаліції з НАТО і відповідними структурами країн-союзниць, партнерів та 

дружніх країн, шляхом ведення спільних дій з місцевими військовими струк-

турами для досягнення загального успіху дій завдяки швидкому розгортанню 

ССО, їх великій мобільності і гнучкості, а також прихованості застосування як в 

умовах воєнного конфлікту, так і в мирний час. 

У загальній структурі ССО ЗС США сухопутний компонент є найбільш 

представницьким. Ці формування розглядаються військово-політичним 

керівництвом США як універсальні компоненти за характером використання та 

участі у вирішенні всього спектра завдань, визначених у керівному документі 
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комітету начальників штабів (КНШ) JP 3-05 «Концепція об’єднаних спеціальних 

операцій» [526].  

ССО проводять спецоперації з властивими їм особливостями, до яких слід 

віднести такі: 

- високий політичний ризик і небезпека для особового складу, оскільки ці 

операції організовуються проти найбільш важливих об'єктів (цілей) противника; 

- залучення нечисленних за кількістю і складом високопідготовлених підрозділів; 

- наявність певної залежності сухопутних формувань СО від підтримки їх дій 

з боку звичайних сил угруповання коаліційних (об’єднаних) військ; 

- цілеспрямованість і прихованість підготовки особового складу та прове-

дення операцій; 

- можливість проведення спеціальних операцій у будь-яких умовах обстановки 

з урахуванням раптовості, скритності і рішучості їх дій; 

- можлива значна віддаленість районів проведення спеціальних операцій від 

комунікацій і баз постачання, а також використання специфічних методів і засобів 

для проникнення на контрольовані противником території; 

- глибоке знання особовим складом особливостей району майбутніх дій; 

- застосування виділених для участі в операціях сухопутних формувань СО, 

оснащених спеціальними зразками ОВТ; 

- залежність кінцевого результату від достовірності розвідувальної інфор-

мації, ефективності планування операції та ступеня деталізації завдань підрозділам, 

а також скритності й оперативності управління [26, c. 35-36; 544]. 

 

5.2. Особливості творення та застосування спеціальних сил сухопутних 

військ інших країн – членів НАТО (Велика Британія, Франція, ФРН, Італія, 

Туреччина) 

 

Військово-політичне керівництво Великої Британії завжди приділяло осо-

бливу увагу розвитку військ спеціального призначення.   

Для більш чіткої координації дій військ спеціального призначення та 

підвищення якості взаємодії між ними за прикладом ЗС США, в яких уже рік як 



 

269 

існувало Командування ССО, у 1987 році ЗС Великої Британії утворили Групу сил 

спеціального призначення (ГССП) (англ.: Special Forces Group – SFG) шляхом 

об’єднання САС британської армії та спеціального човнового ескадрону 

Королівських ВМС, який згодом був перейменований на спеціальну човнову 

службу (СЧС) (англ.: Special Boat Service – SBS) [276, c. 19–26; 339; 343; 615; 586]. 

Серед зазначених компонентів ССП Великої Британії особливе місце займає 

САС. Вона відома своїми високими можливостями в екстремальних умовах. 

Будучи поряд зі спеціальною човновою службою ядром британських військ 

спецпризначення, САС є одним із найстаріших і найбільш високопрофесійних 

підрозділів спецназу у світі, який відіграв важливу роль наставника для багатьох 

частин та підрозділів спецпризначення ряду країн: Delta Force («Дельта» – 

підрозділ спеціального призначення ЗС США), Sayeret Matkal (спецпідрозділ 

Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю), GSG-9 (з нім.: Grenzschutzgruppe – 

9 – група охорони кордонів 9, підрозділ спецназу Федеральної поліції 

Німеччини), KSK (з нім.: Kommando Spezialkrafte – військова частина 

спеціального призначення у складі Бундесверу – ЗС Федеративної Республіки 

Німеччина), GIGN (елітний антитерористичний підрозділ Національної 

жандармерії Франції; є загоном армії, а не поліції), SSG (із швед.: Sarskilda 

Skyddsgruppen – Спеціальна група захисту Швеції) та ін. [217].  

Сили спецпризначення Об’єднаного Королівства від часу їх створення були 

підпорядковані міністерству оборони, а очолював їх директор ССП (Director 

Special Forces – DSF). У подальшому, зазвичай, цю посаду займав 

військовослужбовець із САС у званні бригадного генерала.   

У 1991 році спецназівці САС брали активну участь в операції «Буря в 

пустелі». Там вони виконували весь спектр завдань розвідувально-диверсійного 

характеру в тилу противника: виведення з ладу РЛС, знищення складів і 

комунікацій, наведення авіації на противника, розвідка, захоплення полонених, 

збір і передача даних про місцезнаходження мінних полів, пошук та евакуація 

льотчиків збитих літаків і навіть фізична ліквідація найбільш фанатичних 

прихильників С. Хусейна серед військового керівництва Іраку. 
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У цій війні бійці САС відзначилися результативним полюванням за 

іракськими мобільними ракетними установками «СКАД». Ще одним великим 

успіхом САС стало успішне проведення операції з виведення з ладу підземної 

кабельної мережі закритого зв’язку між іракськими частинами в Кувейті і 

командним пунктом у м. Басра. У результаті іракці були змушені 

використовувати звичайний радіозв’язок, чим суттєво полегшили союзникам 

перехоплення своїх повідомлень.   

Розвідувально-диверсійні групи САС закидали в тил противника на 

парашутах, висаджували з вертольотів, деякі підрозділи переміщалися на 

озброєних і спеціально обладнаних джипах «Лендровер». Були і втрати. 22 січня 

1991 р. патруль САС «Браво Ту Зеро» у складі 8 бійців був захоплений у полон. 

Спецназівці здійснили втечу, але трьох з них незабаром вбили, а чотирьох знову 

спіймали (пізніше їх звільнили), і тільки одному вдалося дістатися до своїх. У 

1990-х роках спецназівці САС були також задіяні в операціях у Заїрі, Боснії, 

Сьєрра-Леоне, Перу і Косові. 

Восени 2002 року окремі підрозділи САС провели тренувальні заняття в 

пустельній місцевості Оману, під час яких вони відпрацьовували напад на пускові 

установки ракет, захоплення й охорону діючих трубопроводів, нафтових 

свердловин і нафтопереробних підприємств, аеропортів, способи захисту дамб, 

ведення розвідки мінних полів. На початку лютого 2003 року за 40 днів до 

початку військової операції об’єднаних сил США і антиіракської коаліції 

проти Іраку, що отримала первинну назву «Шок і трепет», на територію Кувейту, 

Йорданії та іракського Курдистану транспортними літаками С-130 були 

доставлені дві повністю укомплектовані роти САС загальною чисельністю 

200 чоловік. Запланована до участі в майбутній операції третя рота тимчасово 

перебувала у стані 24-годинної готовності на основній базі у Херефорді (Велика 

Британія). Вона розглядалася як резерв, тому була перекинута в район бойових 

дій пізніше [106, c. 41–49; 339; 343]. 

Проникнення британських командос на територію Іраку почалося за п’ять 

днів до початку операції (20 березня 2003 року) групами по чотири і вісім чоловік. 
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Їх доставляли у заздалегідь намічені пункти в західному, південному та 

північному регіонах країни в нічний час вертольотами «Чинук», оснащеними 

розвідувальною апаратурою і обладнанням для постановки радіоперешкод 

радіолокаційним системам ППО противника. Використання подібних засобів 

дозволило забезпечити приховану висадку груп САС з автомобілями підвищеної 

прохідності «Ленд Ровер». Після висадки британські командос в терміновому 

порядку обладнували укриття для своїх автомобілів, якими вони пересувалися у 

нічний час, і вели спостереження за наміченими для кожної групи об’єктами. 

Отримувані розвідувальні дані негайно передавались у штаби союзних військ 

[158, c. 362; 257; 31, c. 91; 339; 442; 488; 604; 511]. 

Британські сили спеціального призначення спільно із ЗС США брали участь 

у підготовці до проведення військової операції «Непохитна свобода» на території 

Іраку задовго до її початку. 

В операції «Непохитна свобода» бійці САС спільно з СЧС і американською 

«Дельтою» перебували на території Афганістану за кілька тижнів до початку 

бойових дій, збираючи інформацію про об’єкти «Талібану» (тренувальні табори, 

склади, бази, пункти дислокації бойовиків), по яких мали завдати удару авіацією і 

крилатими ракетами. Щоб не виділятися серед місцевого населення, групи 

спецназу використовували афганський національний одяг. Після початку активної 

фази бойових дій спецназівці САС продовжували брати участь у бойових 

операціях проти «Талібану». Відомий інцидент, коли група САС була обстріляна 

бойовиками у печері, яку вони контролювали. Це закінчилося для САС лише 

чотирма пораненими. Також у листопаді 2001 року підрозділ САС провів 

операцію «Трент» – атака на опіумні поля і командний пункт Аль-Каїди. У травні 

2002 року британські спецназівці брали участь в антипартизанській операції 

«Кондор» на південному сході Афганістану, після того, як патруль австралійської 

САС потрапив у засідку [339; 571; 566].  

Після терактів 11 вересня 2001 року в США і військової операції в 

Афганістані та Іраку уряд Великої Британії прийняв рішення збільшити 

чисельність сил спецоперацій. У 2004 році командування СAС збільшило 
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загальну чисельність спецпідрозділів на 80 осіб шляхом утворення 5-го ескадрону 

«E» для боротьби з терористами Аль-Каїди та іншими ісламськими терористами. 

Під час воєнних дій союзних військ в Іраку бійці САС брали участь в операції 

«Мальборо» спільно з «Дельтою» (м. Багдад, 2005). Тоді в ході блискавично 

проведеної операції не було допущено здійснення теракту. Три терористи повинні 

були привести в дію «пояси шахідів» у людному місці. Їх всіх одночасно 

ліквідували снайпери САС до того, як ті встигли підірвати «пекельні машинки». 

6 квітня 2005 року з метою розширення можливостей розвідувального 

забезпечення діяльності британських збройних сил та підвищення ефективності 

їхнього реагування на асиметричні загрози національним інтересам був 

сформований розвідувальний полк спеціального призначення (штаб-квартира – 

м. Херефорд) [343; 561; 588]. 

Ця частина була призначена для ведення глибинної агентурної розвідки в 

інтересах сил СпП. Полк був сформований на базі 14-ї роти розвідки, що раніше 

дислокувалася в Північній Ірландії, особовий склад якої мав великий досвід 

ведення агентурної розвідки проти Ірландської республіканської армії. Загальна 

чисельність полку складала понад 500 осіб. Він комплектувався виключно на 

добровільній основі особами як чоловічої, так і жіночої статі, які проходили 

службу в ЗС Великої Британії і мали зовнішні дані, властиві вихідцям з 

мусульманських країн Близького Сходу. Командування полку налагодило тісну 

взаємодію з представниками служби зовнішньополітичної розвідки Великої 

Британії (англ.: Secret Intelligence Service – SIS / Military Intelligence – MI6), а 

також з формуваннями спецпризначення збройних сил США і Ізраїлю. Підрозділи 

частини передбачається використовувати в районах, де високу активність 

проявляють ісламістські організації, в тому числі міжнародні терористичні, такі 

як «Аль-Каїда» [591]. 

Підготовка особового складу цієї частини проводилася в два етапи на 

тренувальній базі 22-го полку САС. Перший етап – шестимісячний курс 

спеціальної підготовки, що включав навчання прихованого спостереження, 

роботи на засобах зв’язку, керування транспортними засобами, надання першої 
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медичної допомоги, а також прийомів рукопашного бою. Під час другого етапу 

військовослужбовці вивчали іноземну мову в школі військових перекладачів 

(м. Беконсфілд). 

Збільшення інтенсивності операцій вимагало залучення нових людських 

ресурсів. Але пропозиція про збільшення чисельності полку викликала серйозну 

критику як в самому полку, так і серед ветеранів. На думку спецназівців, 

розширення чисельності полку неминуче призвело б до погіршення якостей 

кандидатів, і, як наслідок, до зниження рівня підготовки. Це негативно могло б 

вплинути на бездоганну репутацію САС, яку багато десятиліть створювали 

декілька поколінь британських спецназівців. У зв’язку з цим було прийнято 

рішення: САС, за винятком кількох структур, організаційно не змінювати. Сили 

спеціального призначення розширити шляхом утворення додаткових підрозділів 

із десантників і морських піхотинців. Вже в 2005 році для посилення ГССП були 

відібрані 145 десантників зі складу 1-го парашутного батальйону (1Para). Пізніше 

до них приєдналися морські піхотинці з 40 і 45-ї груп командос. 3 квітня 

2006 року було фактично завершено формування нового підрозділу, яке отримало 

назву Група підтримки сил спеціального призначення – ГПССП (з англ.: Special 

Forces Support Group – SFSG). Сформувавши таким чином групу, британці ввели 

нові методи бойового застосування структурних підрозділів ГПССП: десантники 

діяли у взаємодії із САС, а морські піхотинці – з СЧС. Реальні приклади спільних 

дій спостерігалися в Афганістані.  

Основне призначення ГПССП – підвищення вогневих можливостей сил 

спеціального призначення під час проведення ними спеціальних операцій (у тому 

числі антитерористичних) у різних регіонах світу. 

У деяких ЗМІ військовослужбовців цієї групи називали «британськими 

рейнджерами» [343; 590]. 

Організаційно група включала дві роти вогневої підтримки та одну десантно-

штурмову, а також інженерно-саперний і медичний взводи. Під час ведення 

бойових дій передбачалась її підтримка ланкою ударних вертольотів АН-64 «Апач». 
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Після завершення організаційних заходів чисельність групи складала 

близько 700 осіб. Основою її укомплектування були військовики 1-го 

парашутно-десантного батальйону 16-ї окремої повітряно-штурмової бригади та 

бригади морської піхоти [628].  

На озброєнні групи були: ПТРК «Мілан»; ПЗРК «Стінгер»; 51 і 81-мм 

міномети; 66-мм гранатомети М72 і 94-мм LAW80; автоматичні гвинтівки 

американського виробництва М16А2 з підствольним 40-мм гранатометом М203; 

12,7-мм кулемети «Браунінг», 7,62 і 5,56-мм кулемети FN Minimi; пістолети-

кулемети компанії «Хеклер унд Кох» різних модифікацій і М-10, а також 

пістолети «Браунінг» [343; 605]. 

При виконанні спеціальних завдань особовий склад групи міг бути озброєний 

автоматичними гвинтівками Ml 6, G4, G6, L85A1, L85A2, Steyr SSG, 

снайперськими гвинтівками L96 (різних модифікацій), гранатометами Mkl9, М79, 

помповими рушницями 300 «Вінчестер Магнум» або «Мосберг» 500 АТР. 

Пунктом дислокації групи було визначено військову базу «Сайт Атлан Берракс» 

(м. Херефорд). Вояки новоствореного підрозділу брали активну участь у бойових 

діях коаліційних військ в Іраку [339; 575]. 

У період 2006 – 2008 років САС спільно з американськими колегами з «Task 

Force Black» активно проводили операції з ліквідації лідерів «Аль-Каїди» та 

інших терористичних угруповань на території Іраку. Було знищено кілька сотень 

бойовиків. САС втратила 6 чоловік убитими і близько 30 пораненими. Все це, 

звичайно, далеко не повний перелік операцій САС на Близькому Сході і в 

Афганістані. 

Разом з групою підтримки сил спеціального призначення у 2006 році був 

створений 18-й полк зв’язку, що забезпечував різноманітними видами зв’язку 

бойові підрозділи та розвідувальні групи САС. 

Під час війни у Лівії спецназівці САС брали активну участь у бойових діях 

спільно з французьким і катарським спецназом. Як відомо, сухопутні війська 

країн НАТО офіційно не брали участі в операції проти режиму Муаммара 

Каддафі. Однак це не стосується спецназу, який навчав повстанців і коригував 
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авіаудари союзницьких сил НАТО. На територію Лівії було направлено до 200 

бійців САС, що, за деякими даними, призвело до серйозних, навіть неприйнятних 

втрат для підрозділу такого рівня – від 21 до 35 осіб. Найбільших втрат зазнали 

при штурмі Тріполі, а також коли був збитий вертоліт зі спецназом на кордоні 

Лівії та Алжиру. 

Британська преса неоднозначно трактувала дії бійців СAС в операції «Еламі» 

та громадянській війні в Лівії 2011 року. Газета «Дейлі Телеграф» розмістила таку 

заяву: «Джерела оборонного відомства підтвердили, що CAC діяла в Лівії кілька 

тижнів та відіграла ключову роль у падінні Тріполі». У той же час у газеті 

«Гардіан» повідомлялось: «Вони лише наводили на цілі пілотів, підтримували 

зв’язок з оперативним командуванням НАТО і консультували лівійських 

повстанців з питань тактики» [589]. 

У червні 2012 року бійці САС звільнили групу з п’яти цивільних фахівців, 

яких бойовики утримували в печері недалеко від кордону з Таджикистаном. При 

цьому було вбито 11 бойовиків, спецназівці втрат не зазнали. 

У кінці серпня 2014 року бійців САС направили до північного Іраку. За 

словами колишнього начальника MI6 Річарда Барретта, вже у жовтні 2014 року 

САС почала виконувати рейди для знищення шляхів постачання ІГІЛ у західному 

Іраку, використовуючи вертольоти для десантування легких машин з командами 

снайперів на борту. За повідомленнями преси, САС знищувала щоденно до 

восьми бойовиків ІГІЛ. З моменту створення британський спецназ брав участь у 

більш ніж 1 тис. операцій, що проводилися у різних районах світу. 

Під час операції HERRICK (кодова назва операції, в рамках якої були 

проведені всі дії британських спецпризначенців у війні в Афганістані з 2002 року 

до закінчення бойових дій у 2014 році) резервні частини СAС були  відповідальні 

за підготовку бійців Афганської національної поліції. Після перевірки 

боєздатності загонів афганської поліції їх було звільнено від виконання цих 

обов’язків, які в подальшому було перекладено на регулярну піхотну частину. У 

доповіді щодо діяльності резервістів СAС зазначалось, що вони не мали чітко 
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визначеного завдання та їм бракувало бойових навичок для служби в регулярних 

силах спеціального призначення. 

У рамках реформи «Армія 2020» 21 і 23-й спеціальні авіаційні полки були 

переведені від командування ССпП Об’єднаного Королівства до командування 

1-ї бригади розвідки, спостереження та військової розвідки (з англ.: 1st 

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Brigade), відповідальної за зовнішню 

військову розвідку Великої Британії. 

Таким чином, можна констатувати, що за досвідом локальних війн та 

збройних конфліктів другої половини ХХ – початку ХХІ століття на спеціальні 

війська Великої Британії покладалося виконання специфічних бойових завдань, а 

саме (Додаток Ж): контртерористична діяльність; ведення нетрадиційних бойових 

дій; глибинна розвідка, прихована розвідка, спеціальна розвідка з метою 

виявлення військових об’єктів у тилу противника (штаби, пункти управління, 

вузли зв’язку, аеродроми, склади, засоби ракетно-ядерного нападу і т.п.) і 

доведення отриманих даних про них до зацікавлених осіб; проведення 

спеціальних заходів у тилу противника з метою знищення або виведення з ладу 

виявлених об’єктів, захоплення в полон або ліквідація  видатних військових і 

політичних діячів противника; захоплення документів, зразків озброєння та 

військової техніки; наведення авіації для завдання ударів по виявлених об’єктах і 

розвідка результатів цих ударів; антипартизанська війна; наступальні дії на 

значній глибині від лінії зіткнення сторін; спеціальна підготовка майбутнього 

бойового простору, диверсійна діяльність, захоплення об’єктів особливої уваги; 

агентурна розвідка; оборонна дипломатія, забезпечення і підготовка військових 

формувань дружніх іноземних держав; організація і підготовка повстанських 

загонів на території противника [343; 83]. 

При цьому застосовувалися такі методи закидання бійців САС у тил 

противника: морський надводний з використанням катерів і надувних гумових 

човнів (Південна Атлантика); повітряний – посадковий за допомогою вертольотів 

(Південна Атлантика і зона Перської затоки); наземний – на машинах і в пішому 

порядку (зона Перської затоки і Боснія). 
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Командування САС розглядало два основних способи перекидання 

спецназівців, а саме: десантуванням з парашутом (спосіб НАНО – High-Altitude, 

High-Opening) і посадковий з гелікоптера, віддаючи перевагу другому. Це 

обумовлено тим, що сучасні засоби ППО можуть досить легко виявити і збити 

транспортний літак. При десантуванні способом НАНО літак, як правило, не 

входить в зону ППО (або не перетинає повітряний кордон). Парашут 

розкривається на великій висоті, і парашутист планерує зі швидкістю до 

80 км/год. до призначеного місця, приземляючись на відстані до 40 км від точки 

викидання. При цьому парашутисти надягають спеціальний костюм з 

радіопоглинаючих матеріалів для зменшення ймовірності виявлення 

радіоелектронними засобами. Для висадки парашутним способом ССО 

сухопутних військ ЗС Великої Британії мають на озброєнні транспортні літаки 

С-130 зі складу 47-ї авіаескадрильї ВПС. Основними типами вертольотів, які 

використовуються в САС, є СН-47 «Чинук» з 7-ї авіаескадрильї і «Сі Кінг». 

Морському способу виведення груп САС командування ССО надає сьогодні 

другорядне значення, оскільки вважає, що в сучасних умовах він не забезпечує 

необхідної прихованості висадки [461; 628; 356]. 

Достовірної відкритої інформації про діяльність нинішньої СAС небагато, 

тому що британський уряд, як правило, не коментує питання, пов’язані із ССП 

через специфіку їхньої роботи. 

Сьогодні ССП Об’єднаного Королівства (UKSF), як зазначалося вище, 

організаційно об’єднані в Групу сил спеціального призначення (ГССП)          

(з англ.: Special Forces Group – SFG), яка включає: спеціальну авіаційну службу 

(САС) (з англ.: Special Air Service – SAS), спеціальну човнову службу (СЧС) 

(з англ.: Special Boat Service – SBS), спеціальний розвідувальний полк (СРП) 

(з англ.: Special Reconnaissance Regiment – SRR), групу підтримки сил спеціаль-

ного призначення (ГПССП) (з англ.: Special Forces Support Group – SFSG), 

18-й полк зв’язку (з англ.: 18 Signal Regiment – 18SR) та об’єднане авіаційне 

крило сил спеціального призначення (ОАКССП) (з англ.: Joint Special Forces 

Aviation Wing – JSFAW).  
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Загальна кількість особового складу ССП ЗС Великої Британії (з 

урахуванням резерву) складає близько 4 500 осіб [328; 339; 343; 616]. 

Спеціальна авіаційна служба включає: 21-й полк САС («Артисти») – резерв 

САС (належить до територіальної армії – ТА); 22-й полк САС – кадрове 

формування, знаходиться під функціональним командуванням ССО Великої 

Британії; 23-й полк САС – резерв САС (належить до ТА). На відміну від інших 

формувань 23-й полк САС набирає до свого складу військовослужбовців без 

будь-якої попередньої спеціальної підготовки. Як вже зазначалося, обидва 

резервних полки знаходяться під оперативним командуванням 1-ї бригади 

розвідки, спостереження та військової розвідки. 

21-й полк САС зазвичай призначався для ведення розвідки, спостереження та 

цілевказання в наступальних операціях у середньому і дальньому тилу 

противника. Штаб полку знаходиться в Лондоні. До складу полку входять три 

ескадрони: «A» (дислокація спільно зі штабом), «C» (дислокація у містах 

Бейзингсток, Саутгемптон) та «E» (дислокація в місті Ньюпорт). 

23-й полк САС виконував ті ж завдання, що й 21-й. Штаб знаходиться в 

Кінгстандингу. Ескадрон «B» розквартирований у місті Лідс, «C» – в містах 

Ньюкасл та Манчестер, «D» – у містах Інверговр та Гамільтон [229, c. 266–278]. 

22-й полк СAС знаходиться під оперативним командуванням Директора сил 

спеціального призначення (посада відповідає званню генерал-майора). Раніше 

обіймати цю посаду могла особа у званні бригадного генерала, але у зв’язку із 

визнанням важливості сил спеціального призначення Великої Британії звання 

було змінено на генерал-майора [321].  

Кадровою частиною залишається лише 22-й полк СAС. Він повністю 

укомплектований особовим складом і відноситься до частин постійної готовності. 

Частина розташована на заході Лондона в таборі Бредбері Лайнс (Вradbury Lines) 

у м. Херефорд (Hereford), який ретельно охороняється. Казарми Бредбері Лайнс 

огороджені колючим дротом, периметр контролюється за допомогою телекамер, 

вхід до казарм можливий тільки після проходження спецконтролю. 
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Організаційно 22-й полк САС включає: штабний відділ планування і розвідки 

(ШВПР) (з англ.: Headquarters Planning and Intelligence Units – HPIU); крило 

операційних досліджень (КОД) (з англ.: Operational Research Wing – ORW); крило 

контрреволюційної боротьби; чотири бойових ескадрони «Sabre» («Шабля»): «A» 

(«Aльфа»), «B» («Браво»), «D» («Дельта»), «G» («Гольф») та загін «L» («Ліма») 

резерву; крило бойової підготовки (з англ.: Training Wing); 254 ескадрон зв’язку 

(з англ.: 254 Signals squadron); спеціальна група ударних дій (з англ.: Attached 

Specialist Units). 

Командиром кожного ескадрону є майор, а особовий склад становить 

близько 65 чоловік. Ескадрон включає чотири загони (під командуванням 

капітана) та  невеликий штабний підрозділ. Загони, як правило, налічують 15 осіб. 

Кожен із чотирьох загонів має свою спеціалізацію: 

- Амфібійний загін – британський еквівалент «морських котиків» США, 

раніше відомий як «човновий загін», спеціалізується у веденні бойових дій на 

морі, включаючи пірнання з аквалангами, використання каяків (байдарок) та 

жорстко-корпусних надувних човнів. Бійці загону проходять навчання з бійцями 

Спеціальної човнової служби; 

- Повітряний загін спеціалізується у повітряному десантуванні в режимі 

«вільного падіння» та відповідних техніках десантування HALO (парашут 

розкривається практично біля землі) і HAHO (парашут розкривається в перші 

моменти здійснення стрибка до 20 миль від цілі). Десантування здійснюються на 

спеціальному обладнанні, переважно на дельтапланах і керованих парашутах;  

- Мобільний загін («рожеві пантери», пересуваються на авто «Ленд Ровер», 

пофарбовані у рожевий колір) – включає фахівців з використання транспортних 

засобів та ведення бойових дій у пустелі. Вони також є кваліфікованими 

механіками, які здатні обслуговувати та ремонтувати транспортні засоби в 

польових умовах;  

- Гірський загін спеціалізується на веденні бойових дій і виживання в горах 

та полярних умовах. Використовують таке спеціальне обладнання, як гірські лижі, 
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снігоступи та оснащення для альпінізму. Відповідні фахівці проходять 

систематичні тренування в Альпійській Баварії та Норвегії. 

Орієнтовно типовий розподіл загонів в ескадронах такий [343]:  

Ескадрон «А»: 1-й амфібійний загін, 2-й повітряний загін, 3-й мобільний 

загін і 4-й гірський загін. 

Ескадрон «B»: 6-й амфібійний загін, 7-й повітряний загін, 8-й мобільний 

загін, 9-й гірський загін. 

Ескадрон «D»: 16-й повітряний загін, 17-й амфібійний загін, 18-й мобільний 

загін, 19-й гірський загін. 

Ескадрон «G»: 21-й мобільний загін, 22-й гірський загін, 23-й амфібійний 

загін, 24-й повітряний загін. 

Особовий склад 22-го полку СAС нараховує близько 400 – 600 осіб [321].  

Кожен патруль, що входить до складу загону, налічує чотири особи. Окрім 

здобутих під час військової підготовки базових навичок, кожен боєць патруля 

володіє також певними спеціальними навичками та уміннями, наприклад, 

здійснення радіозв’язку, підривної діяльності, надання медичної допомоги та 

володіння мовами. 

Розподіл завдань для ескадронів 22-го полку СAС проводиться таким чином, 

що кожен ескадрон має свою зону відповідальності. Наприклад, один ескадрон 

здійснює антитерористичну діяльність на території Об’єднаного Королівства, 

другий знаходиться в процесі розгортання, третій тільки готується до розгортання 

і проходить короткострокову підготовку, четвертий готується до курсу 

довготривалої підготовки за кордоном (наприклад, навчання з відпрацювання дій 

у джунглях чи пустелі). У воєнний час (наприклад, війна в Іраку 2003 року) 

нерідко розгорталися одразу два ескадрони. 

Головним завданням штабного відділу планування і розвідки (ШВПР) є збір і 

аналіз інформації про можливі райони майбутніх дій сил СпП сухопутних військ 

(фізико-географічні умови, історія, культура, релігія та інше), а також добування 

відомостей про збройні сили ймовірного противника і його протидиверсійні 
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підрозділи. Крім того, співробітники ШВПР мають у своєму розпорядженні базу 

даних на всі відомі терористичні організації (їхніх членів), узагальнюють 

відомості про вчинені теракти, вивчають досвід бойового застосування 

спеціальних і антитерористичних підрозділів інших держав. 

Крило операційних досліджень призначене для проведення перевірки і 

випробувань нових зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), а також 

спорядження, рекомендованих для оснащення сил СпП. На його базі проводяться 

дослідницькі роботи, спрямовані на розроблення технічних завдань для 

промисловості зі створення необхідних зразків ОВТ. Крім того, КОД займається 

розробленням та експертною оцінкою нових тактичних прийомів і способів дій 

підрозділів СпП і використання ОВТ. 

Крило бойової підготовки (з англ.: Training Wing) здійснює відбір кандидатів 

для проходження служби в частинах САС, курс основної (базової) підготовки, 

передбачений для них, а також для військовослужбовців резерву. Заняття 

проводять досвідчені інструктори (сержанти і офіцери), які прослужили в СAС не 

менше п’яти років. Для поглибленого вивчення деяких дисциплін можуть 

залучатися фахівці інших родів військ і служб. У навчальному центрі організовані 

також курси із вдосконалення професійної підготовки військовослужбовців сил 

спеціального призначення [604; 200]. 

Резервними полками також залишаються 21 та 23-й полки СAС. Хоча полки є 

резервними, проте виконують завдання сил підтримки. Вони також можуть брати 

участь у бойових операціях. Полки розташовані у Лондоні та Бірмінгемі. 

Слід зауважити, що з моменту утворення підрозділів САС вони завжди 

виконували завдання в тилу противника. Це відобразилось на озброєнні бійців. 

Діючи в тилу противника, кожен із них повинен вміти користуватися озброєнням 

і технікою як своєї армії, так і армії противника. Ось чому, крім штатної зброї 

(SLR, SA-80), бійці зобов’язані були володіти радянськими АК-74 і АКМ, а також 

їх китайськими аналогами (типів 56 і 68), американськими 5,56-мм 

автоматичними гвинтівками М-16 і укороченим їх варіантом Кольт Коммандо 
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калібру 9 мм. Окрім цього, в залежності від завдань особовий склад патрулів міг 

озброюватися німецькими гвинтівками фірми «Хеклер і Кох» – G-3, G-8, G-41 або 

всесвітньовідомими австрійськими гвинтівками Steyr AUG, з якими бійці CАС 

успішно діяли проти бойовиків ІРА в Північній Ірландії. Поряд із тим, слід 

зауважити, що на озброєнні все ще залишаються і застарілі, але вельми надійні 

системи: різні моделі гвинтівок «Лі Енфілд», американський карабін М-1 і 

автоматичні гвинтівки FN FAL. Залежно від завдань, що виконуються, патрулі 

озброювалися різними кулеметами, а саме: від застарілих зразків, таких як 

«Амелі», «Брена», «Брауніга» М1919 і М2 до більш сучасних систем, таких як 

«Хеклер і Кох» і кулемета легкої підтримки «L86 LSW». Зазначимо, що 

британські спецназівці приділяли певну увагу вивченню зразків стрілецької зброї 

російського виробництва. 

Для виконання завдань боротьби з терористами у міських умовах 

підрозділами спеціального призначення активно застосовувалися всі системи 

пістолетів-кулеметів, створених у різних країнах в останній період. Це, в першу 

чергу, MP-5 і його модифікації, а також «Узі» і старіші системи, такі як «Стен», 

«Стерлінг» і «Томпсон», з американських систем – «Інгрем-10». З цією ж метою 

використовувалися помпові рушниці, серед яких найбільш поширені системи – 

«Франчіні», «Спас-12(15)», а також «Ремінгтон-870». З пістолетів, з моменту 

утворення САС і до наших днів, незмінно перебуває на озброєнні 9-мм 

«Браунінг» підвищеної потужності. Також використовуються 11,43-мм 

американський «Кольт М1911А1», швейцарський «Зіг Зауер» калібру 9 мм і 

револьвер «Веблей» 45 калібру (11,43-мм). Снайпери CAC активно застосовують 

високоточні гвинтівки, такі як «Зіг Зауер» моделі 69 і 3000, фінську модель 

«Тікка» М55 і L96A1, L42 і L42A1. Зі зброї вогневої підтримки на озброєнні САС 

є різні гранатомети та міномети, а для боротьби з повітряними цілями – такі 

системи ПЗРК, як «Стінгер» і «Блоупайп». 

Для доставки груп САС у район виконання завдання і дій на місці британці з 

часів зародження свого спецназу використовували різні колісні транспортні 
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засоби. Це насамперед спеціальні джипи «Ленд Ровер», які за своє характерне 

забарвлення були названі «Рожевими пантерами». Під час операції «Буря в 

пустелі» відмінно показали себе високомобільні з відповідним озброєнням авто-

мобілі типу «Баггі». Крім цього, роти, що закидалися в тил противника морем, 

використовували спеціальні катери і надувні швидкохідні човни. 

Таким чином, за аналогією США, які створили СК ССО, у Великій Британії 

створено Групу сил спеціального призначення (ГССП) під єдиним керівництвом 

Директорату міністерства оборони країни на чолі з директором Сил спеціального 

призначення. На відміну від США, які мають ССО за видовим принципом військ 

(сухопутні, повітряні, морські), у Великій Британії є лише ГССП, яка об’єднує 

САС для здійснення десантування з повітряних суден та СЧС для здійснення 

десантування з морських суден, САС у своєму складі має лише один 22-й полк, 

який належить до кадрових частин спеціального призначення. Полки 21 та 23-й – 

резервні, належать до територіальної армії, а в 2014 році в рамках реформи 

«Армія 2020» вони взагалі були переведені з-під командування ССП Об’єднаного 

Королівства до командування 1-ї бригади розвідки, спостереження та військової 

розвідки. Привертає увагу порядок ротації для укомплектування 22 полку САС, а 

саме: усі прийняті до полку військовослужбовці обов’язково проходять 

підготовку в антитерористичному підрозділі, який у перекладі з англійської має 

назву «крило контрреволюційної боротьби». 

Сили спеціальних операцій Франції. Попри успішний досвід застосування 

десантних військ та підрозділів спеціального призначення (Друга світова війна, 

неоколоніальні війни Франції в Індокитаї в 1945 – 1954 рр. та в Алжирі у 1954 – 

1962 рр., «місії» в Тунісі, Марокко та на Мадагаскарі), давні традиції дій 

«колоніальних військ» (зуави, аскари тощо), командос та заснованого у 1831 р. 

Іноземного легіону, Франція багато часу витратила на розроблення концепції 

розбудови спеціальних сил на відміну від англосаксонських країн. 

Усвідомивши велику роль спеціальних підрозділів, продемонстровану під час 

війни в Перській затоці в 1991 році, 24 червня 1992 року міністерство оборони 
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Франції за прикладом США та Великої Британії створило у складі своїх збройних 

сил Командування спеціальних операцій (з франц.: General commandant les 

Operations Speciales – GCOS). 

Командування спеціальних операцій (чисельність центрального апарату – 

60 осіб) не мало підпорядкованих частин і підрозділів. У разі необхідності в його 

розпорядження виділялись відповідні сили та засоби, зокрема: 

- від Сухопутних військ – підрозділи зі складу Командування спеціальними 

силами та командування силами наземних дій; 

- від ВПС – підрозділи зі складу Командування ССП командос; 

- від ВМС – підрозділи зі складу командування берегової охорони та 

командос флоту; 

- від Національної жандармерії – група спеціального призначення та 

забезпечення безпеки національної жандармерії [46, c. 14–21; 276, c. 19–26; 339].  

Таким чином, Командування спеціальних операцій (КСО) об’єднало під 

своїм керівництвом усі частини та підрозділи спеціального призначення, що 

знаходяться у збройних силах, і частини, які призначені для їх забезпечення, і 

сьогодні координує використання французького спецназу незалежно від його 

відомчої підпорядкованості. 

Організаційно КСО складається з так званих кіл. У перше входять різні 

підрозділи під постійним командуванням КСО, у друге – підрозділи, які можуть 

бути залучені в разі необхідності. Крім того, КСО може залучити будь-який під-

розділ французьких збройних сил для виконання конкретних місій – це третє коло. 

Перше коло КСО є єдиним для армії й основним для ВМС командуванням, 

якому підпорядковані сили спеціального призначення. У підпорядкуванні КСО 

знаходяться добірні військові частини і підрозділи.  У складі сухопутних військ 

елітні частини об’єднані в бригаду спеціальних сил: 

- 1-й парашутний полк морської піхоти (частина, утворена за типом полку 

британської САС); 

- 13-й полк драгунів-парашутистів – полк глибинної розвідки;  
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- 4-й вертолітний полк спеціальних операцій армійської авіації – підрозділ 

підтримки, на озброєнні якого стоять вертольоти «Газель», «Пума» тощо [158, 

c. 637–638; 321; 328; 338]. 

У складі військово-морських сил Франції є п’ять підрозділів командос і 

військово-морська контртерористична команда. 

До складу військово-повітряних сил входять транспортний відділ 

спеціальних операцій (підрозділ повітряних перевезень, на озброєнні якого стоять 

літаки С-130 Hercules і С-160 Transall) і вертолітний відділ спецоперацій 

(спеціальний вертолітний оперативний загін). 

До складу другого кола входять: 

- 11-та армійська парашутна бригада і 17-й інженерно-парашутний полк; 

- зі складу Національної жандармерії: «група безпеки і втручання» (GІGN) – 

антитерористичний підрозділ; 

- парашутний ескадрон жандармерії (EPІGN) – спеціальний підрозділ, якому 

доручено збір розвідувальних даних, охорону і фізичний захист політичних і 

видатних громадських діячів, особливий захист заходів, а також підтримка GIGN; 

- GSPR – секретна служба Президента Французької республіки. 

До третього кола КСО може залучати будь-який підрозділ французьких 

збройних сил. Зазвичай це бригади розвідки, водолази, 27-ма піхотна гірська 

бригада. Національна поліція і розвідка мають спеціальні підрозділи, але вони не 

включені в коло КСО. 

Частини КСО ЗС Франції призначені: планувати, координувати, проводити 

на своєму рівні операції, що знаходяться в компетенції спеціально організованих 

підрозділів, які підготовлені і озброєні для досягнення воєнних цілей, визначених 

Генеральним штабом ЗС Франції [19, c. 55–58].  

При цьому слід зазначити, що КСО діє за чотирма напрямами. 

Перший напрям – військова допомога за кордоном, яка включає заходи з 

надання військової допомоги в навчанні військовослужбовців та з підготовки 

підрозділів спеціального призначення іноземних армій (переважно в країнах 
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Африки, що мають з Францією договір про військове співробітництво), а також 

участь у миротворчих та гуманітарних операціях за кордоном. 

Другий напрям – проведення «військових операцій підтримки» збройних сил 

Франції у разі війн і воєнних конфліктів (спеціальна розвідка, диверсійні дії, 

пошуково-рятувальні операції тощо). 

Третій напрям – боротьба з тероризмом, визволення заручників, евакуація 

французьких громадян з території інших держав, проведення спеціальних заходів 

у країні противника в мирний час. 

Четвертий напрям – проведення «операцій впливу» (психологічні операції та 

участь в організації роботи неурядових організацій з утвердження впливу на 

політико-гуманітарне життя іноземних країн). Зазначається, що лише в пов’яза-

них з Африкою неурядових і некомерційних організаціях у Франції працює 

близько 150 – 200 тис. чоловік [338]. 

Загальновідомо, що Командування СО безпосередньо підпорядковане 

генеральному штабу ЗС Франції, а командувач КСО є помічником начальника 

генерального штабу з питань спеціальних операцій. Під його керівництвом КСО 

проводить операції та навчання за участю ССО різних видів збройних сил, а 

також планує і координує обмін досвідом та навчання з іноземними ССО. Діючи в 

тісному взаємозв’язку з іншими структурами генерального штабу, очільник КСО 

бере участь в уточненні національної воєнної доктрини в частині, що стосується 

призначення, мети та завдань підрозділів спеціального призначення, а також у 

розробленні директив з підготовки особового складу ССО. У свою чергу, 

начальник штабу КСО забезпечує координацію дій з начальниками служб та родів 

військ, що не входять до складу Командування. 

КСО складається з шести взаємопов’язаних між собою «бюро» (управлінь): 

операцій; спеціальної підготовки; досліджень, розвитку та інновацій; телекомуні-

кацій та інформаційних систем; загальних питань; цивільних справ.  

До компетенції бюро операцій належить збір інформації для розроблення і 

підготовки операцій КСО. Відповідне бюро тісно співпрацює з дирекцією 
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військової розвідки та головним управлінням зовнішньої безпеки, які виділяють 

спеціалістів за відповідним профілем для вирішення покладених завдань. 

На бюро спеціальної підготовки покладаються завдання з організації та 

забезпечення спільних навчань підрозділів та частин ССО, а також проведення 

навчань та обміну досвідом з іноземними ССП. 

Бюро досліджень, розвитку та інновацій здійснює розроблення та 

впровадження нових зразків озброєння й елементів бойового спорядження для 

ССО. Слід зазначити, що при ньому існує дві групи, а саме: 

- міжвійськова комісія практичних досліджень; 

- група розроблення (до складу групи входять інженери головного 

представництва з питань озброєння). Перша з цих груп консультує штаб КСО з 

питань спеціальних предметів бойового екіпірування, здійснює збір у єдину базу 

технічних запитів спецпідрозділів. До завдань другої групи входить тестування і 

випробовування нових засобів озброєння у ключових галузях, наприклад, у сфері 

оптико-електронних засобів та зв’язку тощо. 

Бюро телекомунікацій та інформаційних систем відповідає за зберігання та 

використання всіх видів інформації та передачу даних в інтересах Командування 

спеціальних операцій і підрозділів СпП. 

Бюро загальних питань, що забезпечує роботу КСО, охоплює весь 

адміністративний апарат, а також служби фінансів та рішення загальних 

службових питань.  

Бюро цивільних справ виділяє групи, які займаються інформаційно-

психологічною боротьбою в зоні проведення спеціальних операцій. Групи в 

основному комплектуються з резервістів, які є спеціалістами в таких сферах, як 

адміністрація, право, економіка, промисловість, зв’язок, маркетинг тощо. 

ССО сухопутних військ (СВ) є найбільш чисельним і універсальним за 

способами застосування компонентом ССО збройних сил Франції. Вони можуть 

вирішувати завдання в мирний час, у конфліктних ситуаціях і в ході війни, діючи 

як у складі угруповань різнорідних сил на ТВД, так і самостійно.  
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Від СВ до складу КСО виділена бригада спеціальних сил (чисельністю 

близько 2500 чоловік), яка включає роту управління та зв’язку, три полки: 1-й полк 

парашутистів (за деякими джерелами, 1-й парашутно-десантний полк) морської 

піхоти (1er Rеgiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine), м. Байон; 13-й полк 

драгунів-парашутистів (13er Rеgiment de Dragons Parachutistes), штаб – м. Дієз; 

4-й вертолітний полк спеціальних сил (4er Rеgiment d'Hеlicoptеres des Forces 

Spеciales), м. По; роту командування і зв’язку спеціальних сил (Compagnie de 

Commandement et de Transmissions des Forces Spеciales) та три центри підготовки 

[161; 321; 328; 338 ]. 

Бригада спеціальних сил СВ (з франц.: Groupment special autonome – GSA), 

штаб – гарнізон «Астра», м. По, є з’єднанням Сухопутних військ Франції, що було 

сформоване 1 липня 2002 року на базі Командування спеціальних дій СВ. Бригада 

є спадкоємцем окремих спеціальних груп, які були утворені в 1997 році і 

знаходились у підпорядкуванні командування 1-го парашутно-десантного полку 

морської піхоти та ланки спеціального призначення, що належала до 4-го 

штурмового та маневреного вертолітного полку легкої авіації Франції.  

Ця бригада проводить щорічне навчання «Горгона» для забезпечення 

взаємодії трьох її частин. Бригада підтримувала миротворчу операцію в Кот-

д’Івуарі (операція «Єдиноріг») та в Афганістані (операція «Геракл») [505]. 

Організаційно бригада спеціальних військ підпорядкована командуванню 

сухопутних військ та призначена для організації та проведення спеціальних 

операцій в інтересах КСО штабу збройних сил. За досвідом, бригада спроможна 

виділити 24 групи для проведення диверсій, 54 розвідувальних дозори і 

20 вертольотів підтримки. У разі необхідності для підсилення бригади та 

проведення спеціальних операцій можуть виділятися підрозділи парашутно-

десантних військ командування СВ. 

Основними завданнями, що покладаються на бригаду спеціальних сил СВ, є: 

первинна оцінка ТВД; ведення спеціальної розвідки; розвідка об’єктів противника 

і проведення спецзаходів в оперативній глибині; проведення антитерористичних 

операцій; забезпечення охорони військового та цивільного керівництва на ТВД. 
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1-й полк парашутистів морської піхоти – основна частина ССО СВ, що 

застосовується КСО. Незважаючи на назву, полк до морської піхоти відношення 

не має. Маючи в своїй основі модель СAС, 1-й полк за структурою подібний до 

британського 22-го окремого полку спеціального призначення. 1-й парашутно-

десантний полк морської піхоти є одним із двох полків, що входять до складу 

бригади військ спеціального призначення Сухопутних військ Франції. 

Розташований у місцевій фортеці у м. Байонна. 

Завдяки довгому періоду існування британської спеціальної авіаційної 

служби чимало її головних аспектів стали основою для 1-го парашутно-

десантного полку морської піхоти Франції. Кожна рота полку спеціалізується в 

конкретній сфері, як наприклад, у морських та повітряних операціях, в операціях 

десантування навідників транспортно-десантної авіації, мобільності. 

Полк складається зі штабу, роти управління та обслуговування, роти 

підготовки і трьох бойових рот RAPAS (з франц.: Recherche Aеroportеe et Action 

Spеciale – повітрянодесантна рота пошукових і спеціальних операцій) [488, 

c. 499–527]. Рота підготовки в разі необхідності здатна сформувати додатково 

чотири роти RAPAS [321; 338; 471]. 

До складу роти управління та обслуговування входять: 

- відділення документування розвідувальних даних (збір і накопичення розві-

дувальної інформації про країни світу та їхні ЗС), відповідає за розвідувальну 

підготовку підрозділів полку;  

- відділення спеціальної підготовки досліджує досвід застосування нової 

техніки, озброєння та спорядження, а також нових тактичних прийомів; 

- три команди парашутистів командос, особовий склад яких підготовлений до 

виконання стрибків із парашутом з великих висот та проведення спеціальних 

завдань. 

Кожна з рот RAPAS має спеціалізацію: 

1-ша рота призначена для проведення операцій поза містом, форсування 

водних перешкод і охорони та супроводу особливо важливих персон; 
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2-га рота спеціалізується на діях у межах міста, здійсненні диверсій і 

снайпінгу (застосування снайперських пар). Крім того, бійці роти проходять 

підготовку із застосування мінно-вибухових засобів, а також відпрацьовують 

методику «зламу і проникнення»; 

3-тя рота здійснює вогневу підтримку вогнем мінометів (81 і 120-мм), 

протиповітряну оборону, а також веде розвідку на легких всюдиходах. 

Стандартною бойовою одиницею роти RAPAS є група розвідки і спеціальних 

операцій взводного складу, яка складається з 10 чоловік. Очолює групу офіцер 

або унтер-офіцер. Група поділяється на відділення управління з чотирьох 

військовослужбовців (командир – спеціаліст з ведення глибинної розвідки, медик, 

радист, радіооператор) та три парних дозори, кожний з яких спеціалізується на 

диверсійній, снайперській або штурмовій діяльності. Такі групи можуть 

об’єднуватися в тилу противника в загін чисельністю до 160 осіб. Підрозділи 

RAPAS регулярно тренуються, освоюючи дії в різних кліматичних умовах. 

Наприклад, діяти в джунглях вони вчаться у Французькій Гвіані, орієнтуванню і 

виживанню – в пустелі у Джибуті, а спеціальну гірську підготовку засвоюють у 

Піренеях. 

Бойовою одиницею полку є група розвідки і диверсій, яка складається з 

11-ти осіб. Її очолює офіцер або унтер-офіцер. Такі групи можуть діяти 

автономно або об’єднуватися в тилу противника в загін чисельністю до 160 осіб 

[488, c. 499–527]. 

13-й полк драгунів-парашутистів (за деякими джерелами 13-й парашутно-

десантний полк) був створений у 1952 році. Він є повітрянодесантним полком 

спеціального призначення сухопутних військ Франції. Це один із двох полків 

бригади військ спеціального призначення сухопутних військ, який підпорядко-

ваний командуванню спеціальних операцій.  

Полк призначений для виконання завдань в інтересах КСО [19, c. 55–58; 338]. 

Планування завдань полку здійснює управління військової розвідки штабу 

ЗС Франції. Чисельність полку складає близько 1040 осіб. Місце його дислокації – 

гарнізон «Марешаль Ліоті», м. Дієз. 
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Основними завданнями полку є: організація повітряної розвідки противника 

в оперативній глибині; ведення бойових дій у важкодоступній місцевості і 

глибокому тилу противника; організація диверсій та актів саботажу; знищення 

важливих об’єктів противника. 

До складу полку включені такі підрозділи: ескадрон управління та тилового 

забезпечення; 1, 2, 3, 4-й розвідувальні ескадрони; ескадрон зв’язку; навчальний 

ескадрон; ескадрон підготовки резервістів.  

1-й розвідувальний ескадрон призначений для виведення розвідувальних 

груп морським шляхом і проведення операцій у приморських районах. 

2-й розвідувальний ескадрон призначений для виконання завдань у гірській 

місцевості та в умовах низьких температур. 

3-й розвідувальний ескадрон (навчальний) здійснює початкову підготовку 

новобранців. Він також має взвод охорони, що відповідає за безпеку та забезпечує 

охорону місця дислокації полку. 

4-й розвідувальний ескадрон спеціалізується на виведенні груп повітряним 

шляхом, у тому числі з виконанням стрибків з парашутом із великих висот. 

Ескадрон зв’язку забезпечує організацію зв’язку штабу полку з групами СпП 

та забезпечує групи розвідки засобами зв’язку. 

Навчальний ескадрон готує спеціалістів з ведення розвідки (командир 

відділення зв’язку, командир відділення спостереження, командир розвідувальної 

групи), а також забезпечує мовну підготовку особового складу і надає базову під-

готовку з фотографування та засекреченої передачі даних [328; 338; 492; 471; 507]. 

4-й вертолітний полк спеціальних сил (загін СпП армійської авіації) був 

створений у 1997 році та складається із 1-ї ескадрильї СО (розвідка і вогнева 

підтримка – 10 вертольотів SA-341 «Газель») та другої ескадрильї СО (транс-

портна – 4 вертольоти SA-330 «Пума» і 8 нових вертольотів EC-725 «Кугуар»). 

Загальна чисельність – 140 осіб. Місце дислокації – м. По [321; 338; 454]. 

Для проведення спеціальних операцій Франція також може залучати 2-й 

парашутно-десантний полк Іноземного легіону (з франц.: 2e Regiment Еtranger de 
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Parachutistes – 2e REP), який формально до спецназу не відноситься, хоча 

фактично за структурою і поставленими завданнями є підрозділом спеціального 

призначення. 

Іноземний легіон (з франц.: Lеgion Еtrangеre) з його відомим гаслом «Честь і 

вірність» – військове з’єднання, що входить до складу СВ Франції і комплек-

тується переважно з іноземців. Станом на 2009 рік близько 7,5 тис. легіонерів 

(вихідці з 136 країн) проходили службу в одинадцяти полках легіону. 

2-й парашутно-десантний полк Іноземного легіону розташований в м. Баланіт 

на острові Корсика. Завдання, що стоять перед бойовими підрозділами полку, 

чітко визначені: розвідувальні операції, наступальні дії і так звані специфічні дії. 

Розвідувальні операції включають в себе збір розвідувальної інформації про 

чисельність і пересування противника, його розміщення, військові об’єкти та 

інфраструктуру, обстановку та умови навколишнього середовища. До наступаль-

них дій відносяться захоплення і тимчасовий контроль над ключовими ділянками, 

підготовка до розміщення основних сил, знищення або виведення з ладу об’єктів 

противника за лінією фронту, його інфраструктури, створення контролю над 

зоною дій в тилу противника, сіяння паніки і дезорганізації в загрозливий період. 

Специфічні дії характеризуються пошуком, виявленням, переміщенням і 

евакуацією громадян Франції та її союзників з небезпечних районів, боротьбою зі 

снайперами противника, наданням військової допомоги, забезпеченням безпеки 

державних діячів. 

Чисельність полку становить близько 1050 легіонерів. Полк входить до 

складу 11-ї парашутної дивізії ЗС Франції. Структура полку складається з 

управління і штабу полку, а також семи рот, чотири з яких є бойовими зі своєю 

спеціалізацією, а три – підрозділами забезпечення.   

1-ша парашутна рота спеціалізується на бойових діях у місті, боротьбі з 

танками та на діях в нічних умовах [158, c. 651–661; 338].  

2-га парашутна рота спеціалізується на діях у горах і в екстремальних 

кліматичних умовах, в основному зимових. У складній обстановці високогір’я і 
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низьких температур бійці повинні зберігати свою боєздатність для виконання 

поставленого завдання, тому навичкам виживання приділяється найпильніша 

увага. Солдатів навчають ставити в горах намети, робити укриття зі снігу, 

будувати курені та хатини і жити в них.  Легіонери вчаться ходити на лижах, у 

зв’язках на засніжених високогірних ділянках, освоюють школу скелелазіння і 

спусків із різних висот. Під час відпрацювання тактики вони виконують завдання 

із захоплення та утримання гірських перевалів і пануючих висот. Під час 

навчання використовуються спеціальні гірські табори-шале у Верьо і ділянки 

скелелазіння на Корсиці. Повітрянодесантна підготовка роти має свою 

особливість. До програми стрибків входить десантування на сніг з примусовим 

розкриттям парашута. 

Завданням 3-ї парашутної роти є дії в передових порядках морського десанту. 

Легіонери ведуть розвідку ділянки узбережжя, де планується висадка морської 

піхоти, а також на початковому етапі операції здійснюють захоплення та 

утримання плацдарму до висадки основних сил морського десанту. Під час 

бойової підготовки основна частина легіонерів готується за однією з основних 

спеціальностей – водолаз сухопутних військ (Plonger Armee de Terre – PAT). 

Один-два рази на рік 3-тя рота бере участь у маневрах французьких військово-

морських сил, в ході яких легіонери десантуються на воду з парашутом, а також з 

вертольотів із малих висот без парашута, але зі спорядженням для підводного 

плавання. Другою основною спеціальністю в 3-й роті, де є 15 навчальних та 

15 транспортних човнів «Зодіак», є човновий керманич-моторист.  

До завдань легіонерів 4-ї парашутної роти входить ведення бойових дій у 

тилу противника малими групами, снайпінг і проведення підривних робіт. Крім 

того, командування використовує роту як випробувальну лабораторію під час 

оцінки ефективності нових систем. На базі цієї роти проводяться експерименти з 

відпрацювання нових тактичних прийомів і перевірки ефективності нових 

штатних структур. Рота розвідки і підтримки призначена для ведення розвідки в 

інтересах інших підрозділів полку, їх вогневої підтримки під час виконання 

бойових завдань. 
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Щодо ведення глибинної розвідки, то нею займаються окремі розвідувальні 

взводи і групи парашутистів-командос (Groupe de Commandos Parachutistes – 

GCP). Група складається з 25 офіцерів і унтер-офіцерів, поділених на дві команди 

по десять чоловік у кожній, плюс командир. У команду відбирають добровольців-

легіонерів, які прослужили в полку не менше двох років у військовому званні не 

нижче капрала. Після того, як кандидатів відберуть, вони проходять додаткову 

інтенсивну підготовку в Піренеях. Далі їх направляють у центр парашутної 

підготовки в м. П’ю для отримання кваліфікації «парашутист-оперативник». 

Нині усі парашутні полки 11-ї парашутно-десантної дивізії мають одну-дві 

подібні розвідувальні команди. Оснащені спеціальними керованими парашутами, 

командос здатні при здійсненні затяжних стрибків приземлитися групою з десяти 

чоловік у безпосередній близькості від заданого об’єкта на майданчик у 

90 кв. метрів. Спецслужба Генеральної дирекції зовнішньої безпеки (з франц.: 

Direction Gеnеrale de la Securitе Exterieure – DGSE) може застосовувати GCP для 

надання допомоги при проведенні закордонних операцій. 

Спеціальні війська, Іноземний легіон та власне армійські парашутисти ЗС 

Франції брали участь у численних локальних війнах і збройних конфліктах, 

найбільш кровопролитними з яких виявилися неоколоніальні війни в Індокитаї та 

Алжирі. Французькі командос були частими учасниками стабілізаційних місій у 

своїх колишніх величезних африканських колоніях, історія яких рясніє 

військовими переворотами та етноплемінними конфліктами. Навіть зараз на 

«чорному континенті» мешкає до 250 тис. громадян Франції, і їхню безпеку 

нерідко доводилося забезпечувати елітним військам. 

У війні проти саддамівського Іраку у 1991 році брали участь (у складі 

18-тисячного французького контингенту Коаліційних сил) підрозділи 

спецпризначення 1-го парашутного полку морської піхоти, 13-го парашутного 

полку, два ескадрони розвідників 1-го «гусарського» парашутного полку    

11-ї парашутної дивізії, а також розвідувальні полки (за чисельністю – фактично 

батальйони) – 1-й полк Спагі (з франц.: Spahi – рід  легкої кавалерії африканських 
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підрозділів, що входили до складу  французької армії) та 1-й кавалерійський полк 

Іноземного легіону. 

Втрутившись у війну з Талібаном у 2001 році, Париж направив до 

Афганістану п’ятий за чисельністю військовий контингент, який брав активну 

участь в антиповстанських операціях та розвідувальних рейдах. У грудні 

2012 року Франція остаточно вивела свої бойові підрозділи зі складу 

Багатонаціональних сил в Афганістані, де вони втратили вбитими 89 і 

пораненими до 700 вояків (включаючи спецпризначенців з Іноземного легіону). 

Загалом за 13 років через Афганістан пройшло 70 тис. французьких військовиків. 

Тривалі проблеми для Парижа були створені його ж власною участю у 

поваленні лівійського уряду Муаммара Каддафі. З 19 березня 2011 року бойова 

авіація Франції першою розпочала повітряні удари по урядових військах у рамках 

операції «Одіссея. Світанок», задіявши корабельну групу на чолі з авіаносцем 

«Шарль де Голль» та кількома фрегатами. Франція виявила чи не найбільшу 

наполегливість в ударах по військах полковника Каддафі. Між тим результати 

«гуманітарної інтервенції» виявилися несподіваними. Лівія розпалася на анклави, 

підконтрольні озброєним угрупованням. Чимало зброї потрапило до рук кочових 

племен зони Сахари (туарегський рух «За звільнення Азаваду» – північного Малі 

тощо) та агресивних джихадистських формувань («Аль-Каїда Магрибу», «Рух за 

джихад Західної Африки», «Ансар ад Дін» тощо), які почали вторгнення у 

північні регіони колишніх колоній Франції – Малі та Нігер, створюючи там 

«ісламські держави» і грабуючи вщент місцеве населення. 

У січні 2013 року успішне просування в Малі формувань бойовиків змусило 

Париж розпочати операцію «Сервал». Розпочавшись із перекидання 

500 парашутистів, контингент зріс до 3,5 – 5 тис. військовослужбовців із елітних 

частин спецпризначення, морської піхоти та Іноземного легіону, 14 бойових і 

10 важких транспортних літаків. До 3 тис. солдатів направили інші держави 

західної Африки. Ісламістів вдалося зупинити, завдаючи сотні бомбово-

штурмових ударів, застосовуючи спецназ у запеклих сутичках. І хоча загинуло 
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лише 5 французів і до 100 союзників-африканців, операція виявилася вельми 

обтяжливою для бюджету Франції. Інші країни НАТО вкрай неохоче 

погоджувалися надати союзникові допомогу (виділивши врешті-решт сукупно 

12 транспортних літаків). Французький спецназ змушений був також охороняти 

від нападів ісламських повстанців Сахелю – одні із найбільших у світі уранові 

копальні (основні постачальники палива для АЕС Франції) в Нігері (до 10% 

розвіданих світових покладів уранових руд) [403; 283; 284; 338]. 

Слід зазначити, що будівництво збройних сил Франції сьогодні здійснюється 

в рамках прийнятої в 2014 році програми, розрахованої на період до 2019 року. 

Одним із напрямів реформи стало створення в СВ Франції додатково 

Командування сил спеціальних операцій (КССО) у підпорядкуванні безпосередньо 

штабу сухопутних військ.  

У результаті проведених заходів до складу французьких сухопутних військ 

увійшли командування ССО та Іноземного легіону. 

Таким чином, можна констатувати, що створення КСО багато в чому 

наслідувало американську модель, яка була не найкращою для ЗС Франції.  

Насправді існують суттєві відмінності у підході, ресурсах та особовому складі 

між Францією та Сполученими Штатами. У рамках американської доктрини 

«Спеціальних операцій / Операцій малої інтенсивності» Командування 

спеціальних операцій США (КСО США) забезпечує вирішення всіх так званих 

«низькоінтенсивних» конфліктів. Натомість французьке військове керівництво 

вважає, що ця місія не може бути покладена виключно на КСО. Французький 

досвід участі в зовнішніх конфліктах дозволяє стверджувати, що не всі кризові 

ситуації обов’язково вимагають застосування операцій типу «спеціальні». 

Крім того, американці включають до сфери відповідальності КСО США 

психологічну війну, операції в рамках зовнішнього втручання, спрямовані на 

цивільне населення, а також маніпуляцію громадською думкою у ЗМІ. Щодо 

Франції, то під час війни в Алжирі – на той час французькому «заморському» 

департаменті – вона використовувала «спеціальні адміністративні підрозділи» 
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(у справах корінного населення), а не спеціальні бойові сили. Дії ж у сфері 

психологічної війни, такі як контроль та маніпулювання ЗМІ, у французьких ЗС 

покладені на 5-те Бюро («психологічна війна»), яке взаємодіє з 2 і 3-м Бюро 

(«розвідка та операції»). Таким чином, у цій сфері Франція має власний досвід, 

що відрізняється від досвіду США. 

Розглядаючи суто військові аспекти КСО США, французькі експерти 

констатують, що це командування відповідає за перелік завдань, які у Франції 

були би розподілені одночасно між компетенцією КСО, технічною військовою 

допомогою (AMT) і навіть певними підрозділами 11-ї парашутно-десантної 

дивізії. Більш прийнятною для Франції видається британська модель, де 

начальник служби спеціального призначення керує лише 21, 22, 23-м полками 

СAС і СЧС, а також виконує функції радника начальника штабу та уряду щодо 

спеціальних операцій [113, c. 23–45; 338; 423, c. 27–33]. 

На думку автора, досвід реформування СВ Франції, зокрема ССО шляхом 

створення Окремого командування ССО СВ [215] (до реформування функції 

планування належали КСО, яке об’єднало під своїм керівництвом частини 

ССО СВ, ВПС, ВМС) та підпорядкування його безпосередньо штабу сухопутних 

військ забезпечить певну централізацію управління, дозволить скоротити час, 

необхідний для планування застосування ССО сухопутних військ, у тому числі 

при веденні бойових дій за межами національної території [161; 113, c. 23–45; 423, 

c. 27–33]. 

Сили спеціальних операцій ФРН. Станом на рубіж 1980/1990-х років, тобто у 

переддень глибоких геополітичних перетворень у світі, пов’язаних із розпадом 

соціалістичного табору, самого СРСР та спробами формування «однополярного 

світу», у складі Бундесверу були відсутні окремі війська спеціального 

призначення. Питаннями розвідки та спеціальної діяльності опікувалося 

Управління розвідки Головного штабу Сухопутних сил Німеччини. За чинними 

тоді статутами частини (підрозділи) глибинної та фронтової розвідки належали до 

«військ управління». Оскільки Бундесвер був зорієнтований на дії на 
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європейському ТВД можливої глобальної війни, то система розвідувально-

диверсійних сил організаційно та функціонально прив’язувалася до структури 

загальновійськових з’єднань. Зокрема, відповідно до штату армійського корпусу 

(АК) до нього входили окремі роти: глибинної та фронтової розвідки.  

Власне до підрозділів спецпризначення можна було віднести роти глибинної 

розвідки (198 осіб за штатом), що призначалися для розвідувально-диверсійної 

роботи в інтересах АК, могли виконувати завдання в тилу противника на глибині 

до 150 км, виставляючи у воєнний час 24 розвідувально-диверсійні групи по 

4-5 бійців. Сама рота складалася з управління, двох розвідувальних взводів (у 

кожному 12 груп по 4-5 вояків), взводу зв’язку, відділення постачання, мала до 

20 автомобілів. Вважалося також, що спеціальні завдання в тилу противника у 

бойових умовах буде виконувати повітрянодесантна дивізія (три бригади до 

9,5 тис. чол.). Щоправда, у 1979 році було створено Міжнародну школу глибинної 

розвідки (International Long Range Reconnaissance Patrol School) у 

м. Пфуллендорф, де всебічно вивчався і викладався цей вид спеціальної 

діяльності [392, c. 85–87; 170, c. 31]. 

Поштовхом для створення власне підрозділу спеціального призначення 

Бундесверу стала ситуація 1994 року, коли федеральна влада не змогла надати 

допомогу 11 громадянам ФРН, які потрапили у полон у ході кровопролитної 

громадянської війни та етноциду в Руанді (полонених врятували французькі та 

бельгійські парашутисти). Наступного року було ухвалено рішення про створення 

Групи спеціальних сил – Kommаndo Spezialkrаfte (KSK). Висувалися вельми високі 

вимоги до елітної частини: вміння розгорнутися у будь-яких частинах планети, 

діяти в різних кліматичних умовах, відповідати за рівнем підготовки британській 

Спеціальній авіаційній службі (САС) або американському спецзагону «Дельта». 

Ініціаторами створення «команд спеціального призначення» виступили тодішній 

міністр оборони Фолькер Рюе і генерал Хартмут Баггер [337; 341; 414; 279, c. 34-35; 

381, c. 34–35]. 

До того ж значне зменшення вірогідності масштабної війни в Європі, 

скорочення Бундесверу, поширення у світі збройних конфліктів малої 
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інтенсивності, зростання терористичних загроз та гуманітарних криз (у 

сукупності з активізацією зовнішньої політики самої Німеччини) призвели до 

зміщення наголосу на доктрину спеціальних операцій. Формально вояки елітних 

підрозділів Бундесверу почали виконувати завдання за межами країни у 1991 році 

(війна на Балканах) та у 1994 році (громадянський конфлікт у Сомалі). Роком 

створення KSK вважається 1996 (остаточно сформувалася у 2001 році). 

Одночасно з 1996 року всі сили спецпризначення армії почали зводити в 

єдиний міжвидовий орган оперативного управління – Командування сил спеці-

альних операцій. Організаційно воно входить до складу об’єднаних сил 

забезпечення збройних сил Німеччини, оперативно підпорядковане генеральному 

інспектору Бундесверу [337; 341; 366, c. 28–35].  

У сучасному вигляді Командування сил спеціальних операцій (КССО) (з нім.: 

Kommando Fuhrung Operationen von Spezialkraften – KdoFOSK) розробляє плани 

застосування спеціальних сил, а також організує їх взаємодію із Розвідувальним 

управлінням Головного штабу Бундесверу, військовою контррозвідкою, 

федеральною розвідкою БНД тощо. Штат КССО нараховує 42 співробітники 

(начальник – посада полковника) і дислокується у військовому містечку 

«Хеннінг-фон-Тресков-Казерне» (Потсдам-Швіловзе). Структуру КССО 

складають командир і начальник штабу, вісім функціональних відділів: опіки й 

роботи з особовим складом (J1), розвідувальний (J2), оперативний (J3), тилового 

забезпечення (J4), планування (J5), управління і зв’язку (J6), оперативної та 

бойової підготовки (J7), медико-санітарної служби. На його основі, у разі 

необхідності, можна розгорнути оперативний штаб багатонаціональних сил 

спецоперацій (Combined Joint Forces Special Operation Component Command 

Headquarter – CJFSOCCHQ) [534]. 

Основними завданнями КССО визначені: 

- планування та управління операціями Спеціальних сил (СпС)  Бундесверу 

поза межами ФРН у національних інтересах; 

- проведення операцій СпС Бундесверу в інтересах багатонаціональних 

штабів (НАТО/ЄС/ООН);  
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- виконання функцій Об’єднаного штабу спеціальних операцій 

багатонаціональних сил;  

- загальне керівництво доданими для проведення операцій силами і засобами;  

- проведення загальновійськових навчань СпС; 

- розвиток СпС та концепцій їх застосування [170, c. 31; 183, c. 16; 337; 341; 

430, c. 37; 381, c. 31]. 

Нині у збройних силах ФРН частини і підрозділи, призначені для виконання 

спеціальних завдань, входять до складу видів ЗС країни та здатні виконувати 

покладені на них завдання у всіх видах операцій як самостійно, так і в складі 

з’єднань Бундесверу. КССО відповідає за організацію управління операціями 

підрозділів Спеціальних сил (СпС) незалежно від їх видової приналежності 

(у збройних силах Федеративної Республіки Німеччина формування спеціальних 

операцій створені як у сухопутних військах, так і у військово-морських силах) 

[337; 341; 574, c. 42]. 

Найбільш підготовлена структура спецпризначення, яка отримала назву 

«900-та команда сил спеціального призначення» KSK, почала формуватися 

1 жовтня 1996 року (творення тривало до 2000 року). Пунктом постійної 

дислокації стало військове містечко Граф-Цеппелін-Казерне. Базою творення 

KSK стала 25-та повітрянодесантна бригада та 251-й парашутно-десантний 

батальйон, а також 100 й 300-та роти глибинної розвідки. В основі організації – 

досвід і доробки британської САС. У 1999 році  KSK включили до складу Сил 

швидкого реагування [224, c. 33; 170, c. 30–31; 337]. 

На спецпідрозділ покладається: 

- здійснення глибинної розвідки в тилу противника; 

- диверсії на особливо важливих об’єктах у глибокому запіллі противника; 

- збір розвідувальної інформації в районах криз і конфліктів; 

- протидія тероризму за межами ФРН; 

- евакуаційно-рятувальні операції та захист громадян у загрозливих ситуаціях 

за кордоном; 
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- забезпечення безпеки офіційних діячів та представництв Німеччини за 

кордоном. 

Підрозділи KSK дислокуються на південному заході ФРН, на військовій базі 

«Граф Цеппелін» поблизу міста Кальв. Основний навчальний центр розташований 

поряд, у долині Шварцвальд (лише на його устрій витратили 21 млн євро). Бійці 

KSK проходять підготовку в центрі спеціальних операцій Фуллендорф, гірську – в 

Австрії, тренуються для дій в арктичних умовах у Норвегії. Відпрацьовують 

тактику дій у пустелі в Ізраїлі або Техасі, в тропіках – у Сан-Дієго або 

британському Белізі [341; 414]. 

Чисельність KSK становить 1100 військовослужбовців (з них 7% – офіцери, 

до 85% – контрактники, кадрові військовослужбовці) [381, c. 27-28; 224, c. 33-34; 

337; 341]. Відбувається найретельніший відбір кандидатів на службу, виключно 

на добровільній основі. Граничний вік для офіцерів – 27 років, для унтер-офіцерів – 

32, при граничному віці кандидата на службу у 38 років. До кандидатів 

висуваються дуже високі вимоги, в основі яких – кондиції для служби у 

десантних військах. Попереднє тестування триває 10 днів (включаючи 90-годинне 

військове навчання в екстремальних умовах), у середньому відбір проходить 

чверть кандидатів, які потім зараховуються на 3-місячні вибіркові курси. Ті, хто 

виявився гідним, приступають до тривалого трирівневого навчання. Підготовка до 

бойової служби триває два роки для офіцерів, три роки для унтер-офіцерів і 

включає розвідувально-диверсійну справу у школі сухопутних сил 

(м. Хаммельбург), парашутно-десантну – у школі м. Альтенштадт, підготовку з 

гірських дій, застосування засобів зв’язку та медичної допомоги – у навчальному 

центрі Міттенвальда тощо. Крім того, відбувається обмін досвідом з 

антитерористичною групою ФРН – GSG-9, стажування у спецвійськах США, 

інших країн НАТО, Ізраїлю, Йорданії [224, c. 33-34; 337; 341; 462]. 

KSK включає управління, штаб, штабні й тилові служби (м. Кельн). При 

певних розбіжностях у висвітленні бойового складу можна говорити про 

наявність роти глибинної розвідки, чотирьох рот командос, які мають різну 
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спеціалізацію за зразком САС: єгерська, гірсько-єгерська, повітрянодесантна, 

морського десанту. В умовах воєнного часу частина повинна виділити 

85-104 розвідувально-диверсійних груп для дій у тилу противника [170, c. 36; 

328; 341]. 

Рота глибинної розвідки («спеціальна рота») має за штатом 80 вояків, 

складається з групи управління, двох взводів глибинної розвідки (8 груп по 

4 бійці в кожному), причому один із взводів спеціалізується на розвідці, другий – 

на диверсійних діях.  

Кожна рота командос (або «рота спеціальних сил», 80 вояків) складається із 

групи управління та чотирьох взводів, взвод поділяється на «патрулі» по 4 бійці. 

Кожен взвод має спеціалізацію за способом проникнення для виконання бойових 

завдань: наземним шляхом, повітряним (з умінням виконувати наднизькі або 

затяжні стрибки), амфібійним способом, просуванням в гірських або арктичних 

умовах. Один взвод має додаткову спеціалізацію зі звільнення заручників, кожен 

учасник «патруля» проходить поглиблену підготовку з розвідки, зв’язку, медичної 

справи, мінно-вибухової техніки тощо [279, c. 36; 430, c. 40].  

Спеціальні дії забезпечують навчально-випробувальний центр (випробо-

вування нових зразків зброї і спорядження) роти: зв’язку; підтримки (радіо-

електронна розвідка, спецмінування, авіанаведення, корегування вогню); 

забезпечення (взводи – парашутного спорядження, ремонтний, медичний, 

навчальний). Цей навчальний центр виконує важливі функції організації навчань, 

перепідготовки, визначення професійної придатності кандидатів на службу, 

розробки проблем управління і бойового застосування спецпризначенців, 

удосконалення тактики і структури ССО тощо. Інструктори-підривники центру 

самі беруть участь у диверсійних операціях [170, c. 38]. 

1 квітня 2001 року в сухопутних військах Бундесверу сформували єдине у 

світі своєрідне з’єднання – дивізію спеціальних операцій (ДСО) (з нім.: Division 

Spezielle Operationen – DSO). Дивізія є основним елементом Сил спеціальних 

операцій сухопутних сил Бундесверу і сформована на базі Командування 
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аеромобільних операцій, адміністративно підпорядковується Командуванню 

сухопутних сил Бундесверу.  

До складу ДСО (м. Регенсбург) увійшли: командування і штаб; батальйон 

штабний і зв’язку; 26-та («Саарланд») і 31-ша повітрянодесантні бригади (пдбр); 

парашутно-десантний батальйон зв’язку «Гесенський лев»; 100-та повітряно-

десантна зенітно-ракетна батарея; 200-та рота глибинної розвідки; 300-й війсь-

ковий оркестр, а також згадана елітна KSK. Загальна чисельність особового 

складу дивізії становить майже 10 600 осіб [321; 328; 337; 341].  

Основні завдання ДСО включають: 

- проведення військових операцій зі звільнення та евакуації громадян ФРН, 

німецьких військовослужбовців, заручників, а також громадян інших держав із 

кризових регіонів і районів бойових дій; 

- захист частин та підрозділів ЗС ФРН від диверсійних сил противника (в 

тому числі в районах дислокації та базування за кордоном); 

- здійснення військових операцій проти іррегулярних, терористичних і 

партизанських формувань; 

- проведення операцій в тилу противника (розвідка, ціленаведення, знищення 

та виведення з ладу важливих військових та цивільних об’єктів), а також захоп-

лення плацдармів та їх утримання до підходу основних сил. 

Концептуальний задум ДСО (яка має бути готова до мобільних операцій у 

віддалених регіонах світу) базується на ідеї «ядра і оболонки», де Командування 

СпС – ядро, а десантні бригади – оболонка. По суті, ДСО розглядається страте-

гами Бундесверу як національний компонент сухопутних сил, здатний однаково 

ефективно діяти як в операціях із бойової підтримки основних сил у масштабних 

повітряно-наземних операціях, так і при виконанні спеціальних місій, включаючи 

антитерористичні та евакуаційно-рятувальні [59; 337; 341]. 

Що стосується участі в загальновійськових операціях об’єднаних сил НАТО, 

то ДСО мала б здійснювати: 

- бойове забезпечення операцій  СВ у запіллі противника; 
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- захоплення й утримання важливих об’єктів, порушення управління 

військами противника; 

- ведення фронтової та глибинної розвідки; 

- боротьбу з іррегулярними (партизанськими) силами.  

У мирний час, у т.ч. за межами національної території, ДСО покликана: 

- вести боротьбу з тероризмом і розвідувальну діяльність; 

- забезпечувати економічні інтереси ФРН; 

- проводити інформаційно-психологічні операції; 

- взаємодіяти із цивільними органами та населенням у кризових ситуаціях; 

- брати участь в евакуаційно-рятувальних операціях.  

Цікаво, що в разі необхідності зі складу ДСО може виділятися «оперативне 

формування» (Einsatzverband) у складі управління, сил і засобів розвідки, 

підрозділів – військової поліції, інформаційно-психологічної війни, медико-

санітарної служби і парашутно-десантних, взводу службових собак (готовність 

передових сил – 24 год., а основних – 3-4 доби). 

Кожна пдбр ДСО включає два парашутно-десантні батальйони (пдб) та пдб 

підтримки. Чисельність пдб складає 950 чол., до нього входять: штаб і роти: 

забезпечення (взводи: спеціальний, службових собак, зв’язку та медико-

санітарний), три парашутно-десантні, важкої зброї (вогневої підтримки) та 

навчальна. У парашутно-десантний батальйон підтримки включені роти:  штабна, 

постачання, медико-санітарна. Одним із способів розширення бойових 

спроможностей компактних десантних підрозділів є їх насичення снайперами. 

Кожен парашутно-десантний взвод включає групу з двох снайперів, а в 

сукупності всі снайпери можуть утворювати снайперський  взвод батальйону. 

Окремо доцільно сказати про специфіку виконання ДСО функції глибинної 

розвідки. У сучасних умовах вона перетворилася на міжвидову форму взаємодії в 

інтересах забезпечення бойових дій основних сухопутних військ, передовсім із 

військово-повітряними силами, засобами радіоелектронної розвідки тощо. У ДСО 

для такої функції залучаються сили і засоби 200-ї роти глибинної розвідки та 310-ї 

парашутно-десантної розвідувальної роти зі складу 31-ї пдбр [321; 341; 478; 574] . 
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200-та рота призначена вести розвідку на оперативно-стратегічному рівні і 

нараховує 226 військовослужбовців, її розвідувальні органи – взводи зв’язку та 

глибинної розвідки. 310-та рота (100 чол.) може перекидатися повітрям і вести 

розвідку із застосуванням бронетехніки, для чого вона має два розвідувальні 

взводи по три відділення із двома аеротранспортабельними бойовими машинами 

десанту (БМД) «Візель», а також взвод технічної розвідки з трьома відділеннями 

(на її озброєнні є необхідні радари і сенсори). 

Прикриття з повітря своїх сил на висотах до 3,5 км та відстані до 5 км здатна 

забезпечувати 100-та повітрянодесантна зенітно-ракетна батарея, озброєна ЗРК 

«Оцелот» (на базі БМД «Візель», на якій можуть монтуватися ЗРК «Стінгер», 

радянсько-російська «Игла», французькі ЗРК).  

Дивізія має розгалужену систему підготовки спеціалістів. Зокрема, в піхотній 

школі (м. Гаммельбург) діють курси з підготовки спеціалістів із боротьби з 

диверсійними групами. Школа підтримує співробітництво з аналогічними 

навчальними закладами США, Англії, Франції, Ізраїлю, Центром антидиверсійної 

підготовки в Австрії [341; 381, c. 26–35; 224, c. 33–36; 170, c. 30–39; 337; 430, 

c. 40-41; 118, c. 11-12].  

Враховуючи магістральні тенденції трансформації сутності сучасного 

протиборства, зростання у ній ваги невійськових й асиметричних засобів 

нелетального впливу, здатних підірвати морально-психологічну сферу військ і 

населення противника, а в ідеалі – змусити жертву відмовитися від опору без 

застосування збройної сили із свого боку, Командування ССО Бундесверу 

приділяє значну увагу реформуванню та розширенню можливостей частин і 

підрозділів психологічних операцій, зведених у 900-ту бригаду зв’язку, яка 

адміністративно підпорядковується командуванню Сухопутних військ.  

Ще у 1990 році «службу психологічної оборони» Бундесверу перетворили на 

«службу оперативної інформації», на яку в мирний час покладалися підтримка 

німецьких контингентів у зарубіжних миротворчих операціях, вивчення міжна-

родних відносин, конфліктності у світі, засобів інформаційно-психологічного 
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протиборства (ІнфПсП) іноземних армій, підготовка аналітично-довідкової 

продукції щодо морально-психологічного стану населення та армій іноземних держав, 

розроблення нових методів інформаційно-психологічного протиборства тощо. 

Нині на компонент ІнфПсП Бундесверу покладаються такі провідні завдання: 

- вплив на морально-психологічний стан особового складу та населення 

противника; 

- інформаційно-психологічна підтримка власних військ, включаючи 

обмежені сучасні операції за кордоном; 

- розповсюдження дезінформації та чуток; 

- участь у заходах оперативного і тактичного маскування в операціях 

основних сил Бундесверу; 

- розроблення  концептуальних засад, форм і методів ІнфПсП. 

У МО ФРН існує «Штаб інформації», в його складі є відділ оперативної 

інформації, якому за необхідності підпорядкована вищезгадана 900-та бригада 

зв’язку (адміністративно вона підлягає Головному штабу Сухопутних військ) та 

952-й навчальний центр підготовки спеціалістів зв’язку. У 900-ту бригаду входять 

штаб оперативної інформації, батальйон зв’язку (або ж 950-й окремий батальйон 

оперативної інформації), 300-та рота фронтової інформації, 951-й друкарський 

взвод, навчальний центр [506]. 

950-й батальйон (до 700 чол.) може у мирний час формувати команди 

інформаційної підтримки для контингентів Бундесверу за кордоном і має у 

структурі основні підрозділи інформаційного впливу та студійний комплекс:  

- роту штабну та забезпечення (по суті, інформаційно-аналітичний підрозділ, 

який має центр збору та аналізу зовнішньої інформації, 8 мобільних груп 

радіоперехоплення, групу із 20 офіцерів-лінгвістів); 

- роту зв’язку; 

- роту радіопропаганди (редакційний взвод, дві мобільні радіостанції для 

трансляції на глибину 250 – 500 км, спеціалісти роти здатні готувати передачі 

обсягом 24 години на добу німецькою та іноземними мовами); 
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- роту повітряних куль (одна куля може поширювати 32 тис. листівок на 

відстань у 30 км); 

- дві гучномовні роти (в кожній по 4 взводи із 4 відділень, у кожному – по дві 

секції, загалом 32 гучномовні станції на спеціальних автомобілях, здатні вести 

транслювання на 1,5–2 км). 

Для ведення інформаційно-психологічних операцій у загрозливий період та 

під час війни призначена 300-та рота фронтової інформації (110 співробітників), 

укомплектована військовослужбовцями із досвідом видавничої роботи, праці у 

теле- і радіостудіях, газетах, рекламних агенціях тощо. На час війни її штат 

збільшується у 8 разів. У мирний час підрозділ спеціалізується на розробці форм і 

методів інформаційного впливу на противника, вивчає відповідний світовий 

досвід. 951-й друкарський взвод має редакційно-видавничі можливості для 

випуску понад 9000 листівок стандартного формату на годину. 

Крім того, у Бундесвері створений Центр інформаційно-психологічної 

боротьби, де зосереджені спеціалісти з університетською освітою – психологи, 

лінгвісти, етнологи, політологи тощо, існує й «Радіо Андернах», яке веде передачі 

для вояків ФРН, що несуть службу за кордоном [118, c. 31–34, 341; 342; 68]. 

На сучасному етапі відповідно до ухвалених у 2011 році «Основних напрямів 

політики ФРН у сфері оборони», а також згідно з «Концепцією реформування 

Бундесверу» ССО відіграють помітну роль у «захисті територіальної цілісності та 

суверенітету держави в межах системи колективної безпеки Північноатлан-

тичного союзу», відверненні міжнародних криз, конфліктів, у протидії тероризму 

тощо [183, c. 15]. 

Доктринальну основу діяльності ССО становить «Концепція спеціальних 

операцій сухопутних військ Німеччини», відповідно до якої спецпідрозділи ФРН 

можуть самостійно або у взаємодії із союзниками проводити міжвидові операції, 

приурочені до початкового періоду збройного конфлікту або організовані в 

глибині оборони (території) противника чи спрямовані проти іррегулярних 

ворожих сил або ж спрямовані на рятувальні дії. Особлива увага приділяється 
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можливостям ССО діяти у повітрянодесантних або морських десантних 

операціях, у т.ч. з метою захоплення об’єктів або території для розгортання 

основних сил. При цьому частини ССО можуть взаємодіяти з повітрянодесантною 

бригадою, користуватися підтримкою армійської авіації (до 30 транспортно-

бойових та ударних вертольотів) та транспортної авіації ВПС Бундесверу 

[170, c. 33].  

Елітні підрозділи збройних сил ФРН мають значний бойовий досвід. У 

1999 – 2000 рр. вони захопили воєначальників сербів Радомира Ковача та Янко 

Жайнича. Найважчим було афганське відрядження 2002 – 2014 рр., коли в зоні 

відповідальності німецького контингенту ISAF перебувало до 120 бійців KSK. Їх 

головними завданнями вважалися військова розвідка, рейди та захоплення 

польових командирів руху «Талібан». Вдалою операцією KSK стало захоплення 

Маулаві Росхана, тогочасного воєнно-духовного ватажка моджахедів повіту 

Чахадара (загалом під час відрядження KSK захопив 59 командирів «Талібану» та 

інших джихадистських формувань) [414]. 

Нині завершується черговий етап реформування сухопутного компонента 

ССО Бундесверу. У 2013 році почалося творення принципово нового 

формування – дивізії швидкого реагування (ДШР) у місті Штадталлендорф. 

Передбачається, що ДШР буде здійснювати загальну підтримку сухопутних 

військ, проводити самостійні аеромобільні та десантні операції, надавати 

авіаційну підтримку змішаними вертолітними групами в операціях із підтримки 

стабільності, а у разі необхідності проводити евакуацію та порятунок громадян 

ФРН із зони бойових дій. В основу дій дивізії планується покласти положення 

національної Концепції ССО при загальному скороченні та оптимізації 

чисельності особового складу. 

Структуру ДШР мають складати: команда Сил спеціального призначення 

(KSK, м. Кальв), 1-ша повітрянодесантна бригада (м. Лебах), 10 та 30-й полки 

легких транспортних гелікоптерів (м. Фасберг, м. Нідерштеттен, по 36 машин 

NH-90 кожен), 36-й полк вертольотів вогневої підтримки «Тигр» (32 машини, 
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м. Фріцлар). Загальна чисельність дивізії становитиме 8600 військовослужбовців, 

розміщених у десяти пунктах постійної дислокації на території п’яти федеральних 

земель Німеччини. 1-ша пдбр матиме 26 і 31-й парашутно-десантний полки (пдп), 

270-ту інженерно-саперну та 310-ту розвідувальну роти (м. Зєєдорф) [183, c. 15]. 

Структуру пдп складатимуть шість парашутно-десантних рот (пдр), важка 

пдр, медична і навчальна роти, а також рота важкого озброєння (взводи 120-мм 

самохідних мінометів «Тампелла»; самохідних ПУ ПТУР «Тоу» на базі БМД 

«Візель»; БМД «Візель» з 20-мм гарматою МК-20; управління вогневою 

підтримкою). Структура пдр (160 чоловік) складатиметься із групи управління, 

снайперської групи, трьох десантних взводів та взводу вогневої підтримки. При 

цьому 26 пдп буде спеціалізуватися на десантних операціях в інтересах основних  

сухопутних сил у тривалих операціях, а 31-й полк призначено для спеціальних та 

рятувально-евакуаційних заходів [183, c. 16–20; 341]. 

Таким чином, у складі збройних сил ФРН, у міру активізації її 

зовнішньополітичної діяльності, міжнародних воєнно-політичних амбіцій та 

виконання озброєних місій за кордоном, урахування сучасних тенденцій 

(моделей) розвитку ССО і новітніх форм військового та невійськового 

протиборства, склалася оригінальна модель ССО. В неї вдалось інтегрувати 

відповідні частини та доробки доби «холодної війни», інтегрувати високомобільні 

десантні війська, а також утворити дієздатний компонент інформаційно-

психологічних операцій. 

ССО ФРН властиві, в цілому, всі основні функції, які сучасна військова 

думка передбачає покладати на «елітні війська», але з наголосом на спеціальну 

(глибинну) розвідку, диверсійні дії та сприяння основним силам в їх наступі вглиб 

оборони противника.  

Формуванням німецьких ССО притаманні такі риси, як: 

- централізація управління та перетворення на самостійний, найбільш 

боєготовий компонент збройних сил; 

- здатність виконувати широкий спектр завдань у мирний та воєнний час; 
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- адаптованість до виконання у складі Об’єднаних сил (контингентів) НАТО 

спеціальних місій (операцій) у мирний час та взаємодія у можливих масштабних 

загальновійськових операціях в особливий період; 

- спроможність брати участь в операціях основних сухопутних сил; 

- поєднання у структурі ССО елітних підрозділів розвідувально-диверсійної 

та антитерористичної спрямованості з оснащеними важким озброєнням 

високомобільними частинами, пристосованими для участі в загальновійськових 

операціях та їх спеціальному забезпеченні, а також в операціях з підтримки миру 

та стабільності. 

Для спеціальних військ армії ФРН характерна ретельна підготовка особового 

складу, наявність розгалуженої мережі навчальних закладів для профільної 

підготовки, постійна взаємодія зі спеціальними силами та їх навчальними 

центрами провідних країн світу [478; 491; 535]. 

Сили спеціальних операцій Італії. Військово-політичне керівництво Італії в 

рамках реалізації установок Північноатлантичного союзу на підвищення 

можливостей альянсу щодо адекватного реагування на нові виклики і загрози 

приділяє велику увагу вдосконаленню організаційної структури, комплектування, 

підготовки та оснащення ССП, особливо їх сухопутного компонента. 

Сьогодні ССП італійських сухопутних військ знаходяться у підпорядкуванні 

начальника головного штабу СВ і мають єдиний орган управління – 

Командування сил спеціального призначення. 

У сухопутних військах ССО представлені штурмовими батальйонами і 

взводами лижників-парашутистів п’яти корпусних гірських альпійських бригад, а 

також батальйонами СпП окремої повітрянодесантної бригади «Фольгоре». 

Окрема пдб (парашутна) «Фольгоре» («Грім»), що входить до складу 

національних сил швидкого розгортання, займає особливе місце серед з’єднань і 

частин сухопутних військ Італії. Вона є єдиним повітрянодесантним з’єднанням у 

збройних силах країни і призначена для виконання специфічних завдань: 

захоплення й утримання плацдармів, боротьба з тактичними повітряними і 

морськими десантами противника, диверсійно-розвідувальними групами та 
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партизанськими формуваннями. Бригада включає три парашутних батальйони 

(1-й – з корпусу карабінерів, 2 і 5-й), 9-й десантно-штурмовий полк «Коль 

Москін», 185-й артилерійський дивізіон, батальйон тилового забезпечення, 26-ту 

ескадрилью армійської авіації і саперну роту, а також школу фахівців повітряно-

десантних військ [328]. 

Парашутні батальйони бригади складаються зі штабу та штабної роти, трьох 

парашутних рот (одна на бойових машинах піхоти VCC-1) і мінометної роти, на 

озброєнні якої знаходяться 81-мм міномети. 

В артилерійський дивізіон входять три батареї змішаного складу (в кожній – 

по шість 105-мм гаубиць і 120-мм мінометів) і зенітна батарея ПЗРК «Стінгер». 

Ескадрилья армійської авіації має 12 багатоцільових вертольотів (шість    

АВ-206А і шість АВ-205) і групу технічного обслуговування. 

Всього в бригаді налічується понад 3 тис. військовиків. На озброєнні 

знаходяться близько 70 БМП, 18 105-мм гаубиць, понад 50 120-мм і 81-мм 

мінометів, понад 150 ПТРС і РПГ, 24 ПЗРК і 12 вертольотів. 

Бригада двічі на рік по 10–12 діб бере участь у навчаннях. В умовах, 

максимально наближених до реальних, відпрацьовуються питання ведення 

диверсійно-розвідувальних дій і антипартизанської війни. 

Особлива роль у бригаді відводиться 9-му десантно-штурмовому полку 

«Коль Москін» (з італ.: 9 Reggimento d'Assalto Paracadutisti «Collina Moschin»), 

який поряд із загальними завданнями бригади виконує і специфічні завдання, 

притаманні підрозділам Сил спеціальних операцій, зокрема, антитерористична 

боротьба, виявлення і знешкодження радикальних збройних угруповань, охорона 

VIP-персон, визволення заручників і бранців тощо. За прикладом британської 

СAС бійці полку проходять підготовку до спеціальних операцій на будь-якій 

місцевості та за будь-яких умов. 

Цей полк є нащадком підрозділів (штурмових загонів) «ардіті» 

(«відважних»), що діяли на італійсько-австрійському фронті під час Першої 

світової війни. Один із загонів героїчно захищав вершину Col Moschin («вершина 
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мух»), назву якої й присвоїли цьому підрозділу. У роки Другої світової війни загін 

вів бойові дії на Сицилії та в Північній Африці, після війни був реформований 

спочатку в 9-й парашутний батальйон, а згодом, у 1995 році, цей підрозділ 

розширився до полку. У 2004 році він увійшов до складу COFSI – Comando 

Operativo Forze Operazioni Speciali (Оперативне командування сил спеціальних 

операцій). Починаючи з 1982 року, 9-й десантно-штурмовий полк «Коль Москін» 

бере участь у місіях по всьому світові, виконуючи завдання в рамках спеціальних 

операцій, що проводяться як під егідою НАТО, так і ООН.  

Так у воєнний час полк здатний виконувати такі завдання: розвідка і 

знищення засобів доставки зброї масового знищення, складів і пунктів його 

зберігання; організація диверсій на об’єктах державного та військового 

управління, військово-промислового комплексу країни, життєзабезпечення 

населення; фізичне усунення представників вищого ВВР; проведення 

психологічних операцій з метою деморалізації населення і військ противника; 

участь в пошукових і рятувальних операціях. 

У мирний час особовий склад полку може залучатися до операцій антитеро-

ристичного характеру, а також до проведення спільних навчально-бойових 

заходів з аналогічними частинами спеціального призначення ЗС іноземних держав. 

Одночасно сили полку можуть бути задіяні за кордоном в інтересах забезпечення 

безпеки національних військових контингентів, при проведенні операцій зі 

звільнення заручників, евакуації мирного населення із зон підвищеного ризику, 

пошуку і порятунку потерпілих лихо льотчиків, а також для забезпечення 

особистої безпеки представників військово-політичного керівництва країни. 

Організаційно полк «Коль Москін» складається з командування (командир і 

заступник), штабу (відділи стройової, кадровий, оперативний, бойової підготовки, 

розвідки, адміністративний і тилового забезпечення), роти бойового і тилового 

забезпечення, роти зв’язку, 1-го батальйону диверсантів і навчального батальйону 

спеціальних операцій. До складу батальйону диверсантів входять командування, 

110, 120 і 130-та роти диверсантів, а також 111-та рота саперів-парашутистів 

[321; 328]. 
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Наявність трьох рот диверсантів дозволяє командуванню полку мати одну з 

них у постійній бойовій готовності на ротаційній основі, в той час як особовий 

склад двох інших відпрацьовує завдання бойової підготовки і проходить період 

відновлення і відпочинку. 

У роту диверсантів входять декілька оперативних груп по вісім чоловік (під 

командуванням офіцера), які є базовою організаційною структурою ССП при 

проведенні спеціальних операцій. У їх складі обов’язково присутні по одній групі 

для дій на морі і для десантування з максимальних висот. Кожна оперативна група 

при вирішенні завдань може ділитися навпіл, при цьому диверсанти, як правило, 

діють постійними парами. 

Рота саперів-парашутистів теж включає декілька оперативних груп по вісім 

чоловік (під командуванням унтер-офіцера), в кожній з яких є чотири сапери і 

стільки ж диверсантів. Останнім часом у роті сформовано також підрозділ 

охоронців в інтересах забезпечення безпеки керівництва збройних сил. 

Навчальний батальйон спеціальних операцій організаційно складається з 

командування, 101-ї навчальної роти і бази підготовки диверсантів [488, c. 639–657]. 

Основним призначенням навчальної роти є організація підбору і підготовки 

кандидатів для проходження служби в полку «Коль Москін». Крім цього, тут 

діють декілька навчальних спеціальних курсів (визначаються директивою 

начальника головного штабу СВ), які призначені для підготовки військово-

службовців сухопутних військ і військово-повітряних сил. У їх числі такі курси: 

для особового складу 4-го альпійського парашутного полку і підрозділів опдбр 

«Фольгоре» (шість тижнів); амфібійні – для військовослужбовців того ж полку і 

185-го артилерійського розвідувального полку бригади «Фольгоре» (два тижні); 

тактичної та вогневої підготовки – для особового складу підрозділів пошуково-

рятувальної служби ВВС (45 діб); саперів-парашутистів, що входять у групу 

диверсантів ВВС; спецтехніки спостереження і добування інформації (шість 

тижнів); охоронців (п’ять тижнів, два з яких присвячені швидкісному водінню); 

виживання (один тиждень). 
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Набір військовиків-кандидатів різних категорій для проходження служби в 

полку «Коль Москін» здійснюється на добровільних засадах. Спочатку всі 

кандидати проходять попереднє вступне тестування. Особлива увага при цьому 

звертається на їх психологічну стійкість і фізичну підготовку. Так тест на 

витривалість включає крос на 1 500 м (не більше 6 хв) і комплекс вправ на силову 

підготовку – підтягування не менше 10 разів, згинання рук на брусах мінімум 

15 разів, віджимання не менше 30 разів. При цьому на кожну вправу відводиться 

не більше 1 хв, а перерва між ними не перевищує 10 хв.  

Кандидати, що пройшли попередні вступні тести, прибувають в 101-шу нав-

чальну роту полку для перевірки за основними вступними тестами (два тижні), 

під час яких оцінюються їх психофізична стійкість і особистісні характеристики в 

умовах тривалого впливу максимальних розумових, фізичних і психологічних 

навантажень. При цьому основна увага звертається на здатність випробовуваного 

спокійно і правильно вирішувати поставлені завдання в стресових умовах. У цей 

період часу кандидати постійно знаходяться в розташуванні частини, при цьому 

відпочинок і сон гранично обмежені. Тест на витривалість включає, зокрема, 

п’ять спеціалізованих кросів на дистанції від 10 до 30 км у польовій формі одягу 

зі спорядженням масою 20 кг. 

Військовослужбовці, визнані придатними за результатами вступних тестів 

(близько 20% від загального числа кандидатів), зараховуються в 101-шу 

навчальну роту для проходження курсу навчання, передбаченого для диверсантів-

парашутистів. Він розділений на три етапи підготовки: парашутний, 

спеціальний – саперів-парашутистів і кваліфікаційний – диверсантів-

парашутистів. 

Перший етап навчання курсанти проходять у центрі парашутної підготовки 

овдбр «Фольгоре» (м. Піза). Після його закінчення вони отримують кваліфікацію 

«парашутист» і два наступні етапи підготовки проходять в 101-й навчальній роті 

під керівництвом інструкторів (п’ять-шість на 25 курсантів). При цьому 

інструктори зобов’язані через кожні три роки почергово служити в навчальній 

роті і бойових частинах. 
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Курс спеціальної підготовки саперів-парашутистів (44 тижні) одночасно 

проходять в середньому 25 курсантів. Основними предметами є: орієнтування, 

топографія, індивідуальна бойова підготовка і в складі групи, вибухові речовини, 

озброєння, вогнева підготовка (стрільба прицільна й інстинктивна), перша 

медична допомога. На цьому етапі вивчається також тактика ведення бойових дій 

у складі пари і групи в ході різних навчань із щораз більшим рівнем складності. 

На завершальному етапі курсанти складають іспити. 

Під час третього етапу (53 тижні) курсанти завершують підготовку за певною 

спеціальністю на кількох додаткових курсах. До їх числа відносяться курси 

виживання (в гірській і посушливій місцевості), амфібійні, озброєнь іноземних 

армій (три тижні), бойових дій у міських умовах, засобів спецрадіозв’язку, 

водіння броньованої та спецтехніки, парашутні стрибки (з відпрацюванням 

техніки затяжних стрибків), альпіністські і лижної підготовки (чотири 

тижні), англійської мови. Цей етап передбачає, як правило, заняття в зарубіжних 

аналогічних центрах під керівництвом командування ССП сухопутних військ. 

Програма підготовки офіцерів та унтер-офіцерів ССПН включає додаткову 

тактичну підготовку керівників оперативних груп. Після завершення повного курсу 

підготовки та складання іспитів курсанти отримують кваліфікацію «диверсант-

парашутист» і переводяться для проходження служби в одну із рот диверсантів, у 

складі яких можуть брати участь в бойових операціях [121, c. 24–38]. 

Сьогодні командування СВ Італії розробляє новий навчальний курс 

підготовки особового складу підрозділів спеціального призначення і СО, в першу 

чергу диверсантів-парашутистів. Його впровадження дозволить, як зазначають 

італійські експерти, підвищити якість підбору та ефективність процесу навчання 

курсантів [16, c. 41–44]. 

При проходженні служби військовослужбовці полку «Коль Москін», як 

правило, вдосконалюють свою підготовку на різних спецкурсах як в Італії, так і за 

кордоном. У числі національних обов’язковими є курси з підводного плавання 

(14 тижнів), альпіністські, лижні, парашутні, а також снайперів. 
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Військовослужбовці італійських сил спецпризначення СВ регулярно 

проходять підготовку в школі ССП НАТО (м. Пфуллендорф, ФРН) на курсах з 

організації розвідки, вогневої спеціальної підготовки, вивчення ОВТ іноземних 

держав, виживання, планування операцій та першої медичної допомоги. 

Постійними партнерами спільних навчань італійських ССП СВ є підрозділи 

аналогічних сил ЗС Великої Британії, Нідерландів, Данії, а останнім часом і 

північноафриканських країн. 

До італійських Сил спеціальних операцій сухопутних військ також належать: 

4-й альпійський парашутний полк «Монте Червіно» (з італ.: 4 Reggimento 

Alpini Paracadutisti) – це комбінація елітних гірських піхотинців та повітряно-

десантних військ. Цей полк є найбільш відповідним для проведення операцій у 

гірській місцевості. Його особовий склад проходить посилену альпіністську під-

готовку, тренується у скелелазінні, практикує стрибки з парашутами і дельтапла-

нами з гірських вершин і висадки з вертольотів на неприступні скали, вправля-

ється у веденні вогню з усіх наявних видів вогнепальної зброї.  

185-й розвідувальний парашутний полк «Фольджоре» (з італ.: 185 Reggimento 

Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi «Folgore»), його місія полягає у 

виявленні об’єктів противника для бомбардувальних та артилерійських підроз-

ділів. Полк поділяється на чотири батареї, які проходять підготовку до спеці-

альних операцій у будь-яких природних умовах, а саме: 

- перша батарея «Драґі» (Дракони) – операції у пустелі; 

- друга батарея «Аквіле» (Орли) – операції в горах та арктичних умовах; 

- третя батарея «Діаволі» (Демони) – морські операції; 

- четверта батарея – спеціальна розвідка та стеження. 

Кожна батарея складається із бойових секцій (DAOs Distaccamenti 

Acquisizione Obbiettivi) (підрозділів із 8-ми осіб у кожному). У кожній батареї є 

мінімум 2 секції, що спеціалізуються на морських операціях, 2 секції – як 

передові пости наведення авіації та одна секція, що спеціалізується на 

професійному використанні парашутів.  
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26-й вертолітний підрозділ спеціальних операцій «Джове» – спеціальний 

вертолітний підрозділ, підготовлений до прикриття дій спецпідрозділів, 

постачання продовольства, проникнення на територію противника та евакуації з 

неї підрозділів спеціального призначення та ССО. 

Корпус карабінерів – це жандарми (військова поліція), які 

підпорядковуються як цивільному, так і військовому праву та виконують 

поліцейські та військово-миротворчі функції, крім того, вони є бойовим 

потенціалом збройних сил Італії. Карабінери мають свої власні сили 

спецпризначення – GIS (Special Intervention Group – група спеціального 

втручання). GIS нараховує близько ста бійців, навчених проводити 

контртерористичні операції, в ході яких основним видом озброєння є стрілецька 

зброя [328; 470; 550; 457]. 

Таким чином, аналіз проведених командуванням СВ Італії заходів щодо 

посилення ССП свідчить про його прагнення мати в своєму розпорядженні 

ефективний інструмент для адекватного реагування на загрози і ризики 

національній безпеці. 

Сили спеціальних операцій Туреччини. В Туреччині, командування сил 

спецоперацій (начальник – посада корпусного генерала) як функціональний 

компонент воєнної організації держави було створено на базі ГШ її ЗС у 1992 

році, підпорядковується воно начальникові головного оперативного управління 

ГШ. Відповідно до сучасних концептуальних і нормативно-статутних уявлень 

ССО збройних сил Туреччини можуть бути задіяні в мирний та воєнний час, на 

території противника під час бойових дій, в умовах загострення міжнародної та 

внутрішньополітичної обстановки. При цьому пріоритетними формами і 

методами оперативно-бойових дій вважаються ведення спеціальної розвідки, 

проведення диверсій, антитерористичні заходи, рейдові операції в тилу 

противника, пошуково-рятувальні дії тощо [587]. 

Керівництво військами СпП СВ здійснює командування СВ, а певні частини 

СпП напряму включені до складу ССО та підпорядковані начальнику ГШ. У ССО 



 

318 

є командування тилу із батальйоном тилового забезпечення, школа спеціальних 

операцій. Для аеромобільного забезпечення спецоперацій існує спеціальний 

авіаційний полк. 

Формуванням центрального підпорядкування виступає добірний підрозділ 

СпП СВ (Muharebe Аrаtа Kurtarma, або підрозділ пошуку та порятунку у ранзі 

бригади), вояки якого (до 340 осіб) ретельно відбираються із професіоналів усіх 

родів військ. За тактикою дій, формами і методами застосування та підготовки ця 

структура ідентична відомому загону «Дельта» ССО США і призначена для 

антитерористичних дій, звільнення заручників і полонених. Структурно 

складається зі штабу, 4 батальйонів, підрозділів забезпечення. Для виконання 

спецзавдань підрозділ може виставити одночасно 6 груп по 12–14 бійців-

оперативників. 

Відомо про існування бригади спеціальних операцій центрального 

підпорядкування (до 640 осіб), куди входять штаб, 8 батальйонів та підрозділи 

забезпечення. Батальйон цієї бригади здатен виставити 6 груп по 12 бійців. 

Загалом бригада в змозі сформувати до 48 розвідувально-диверсійних груп (РДГ) 

по 10–12 чол., або до 100 РДГ по 5-6 бійців. У частині служать виключно 

професіонали із знанням двох і більше іноземних мов, обов’язковою агентурною 

підготовкою [396, c. 21–25]. 

Батальйон взаємодії із цивільним населенням (до 250 чол., штаб, штабна 

рота, три спеціальні роти) слугує базою розгортання та спеціальної підготовки 

загонів партизанського руху у разі такої необхідності і в особливий період. 

Основу сухопутного компонента ССО складають чотири бригади командос, 

бригада гірських командос та два окремих полки командос [328]. Бригади й 

окремі полки командос СВ входять організаційно до складу польових армій та 

оперативно підпорядковуються їх штабам. Загальна чисельність сил СпП СВ сягає 

40 тис. чол. Основними функціями цих частин є: 

- розвідка стратегічних об’єктів противника і системи їх оборони; 

- проведення диверсій на основі здобутої розвідувальної інформації; 
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- приховані дії в тилу противника в інтересах основних військ; 

- розгортання партизанського руху у запіллі противника; 

- здійснення антитерористичних заходів; 

- визволення заручників, полонених тощо. 

Структуру бригади командос (до 6000 чол.) утворюють три батальйони, 

батарея артилерії на тязі, підрозділи підтримки: вогневої, зв’язку, постачання, 

інженерної та медичної. На озброєнні командос, окрім різноманітної автоматичної 

зброї (включаючи кулемети MG3, FN MAG, 12,7-мм М2НВ, 40-мм гранатомети 

М79 і М203), перебувають 60-мм міномети М2, 81-мм UTI, 107-мм Ml06ASP, 

120-мм HY12DL, ПТРК «Мілан», «Тоу» та 106-мм безвідкатні гармати RCL М40 

(«Кобра»). 

Транспортні засоби представлені багатоцільовими легковими автомобілями 

підвищеної прохідності «Ленд Ровер Дефендер» різних марок, броньованими 

автомобілями в розвідувальному варіанті «Акреп», військовими вантажівками 

Ml51 і М37. 

Профільна підготовка командос поділяється на оперативну і спеціальну. 

Оперативна підготовка має загальновійськовий характер, вивчається також і 

захист від зброї масового ураження. Тактичний вишкіл передбачає вивчення 

методів глибинної та польової розвідки, іноземних мов, вогневої, інженерної, 

топографічної справи, тактики проведення антитерористичних і пошуково-

рятувальних операцій тощо. Вельми напруженою є спеціальна фізична підготовка, 

у межах якої, зокрема, передбачені марш-кидки на відстань 100 км із викладкою 

до 40 кг, подолання перешкод, отримання практичних навичок мистецтва 

близького бою, стрибки з парашутом, підводне пірнання тощо [376]. 

До сухопутного компонента ССО відносяться і сили СпП жандармерії: 

бригада і тактичний полк командос, а також спецбатальйон командос «Булугу», 

який у воєнний час передається в розпорядження командування сухопутних 

військ. «Булугу» складається із трьох рот, якими керують органи поліції тих 

місцевостей, куди вони передані для несення служби та виконання завдань за 
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призначенням. Батальйон може використовуватися у повному складі для 

реалізації завдань штабу жандармерії Туреччини. На спецбатальйон покладаються 

проведення контртерористичних заходів, звільнення заручників, придушення 

антиурядових виступів і підтримання правопорядку у проблемних регіонах. 

Підготовка особового складу частин СпП жандармерії ведеться у школі 

жандармерії (м. Фоча) за участю висококваліфікованих армійських інструкторів. 

Турецький спецназ намагається використати для набуття специфічного 

бойового досвіду локальні війни та збройні конфлікти. Представники 

(інструктори) Національної розвідувальної організації (МІТ), ГРУ ГШ та військ 

СпП Туреччини брали участь в афганській війні 1979 – 1989 рр., у 1992 - 1996 рр. 

воювали проти сербів у Боснії, стажувалися в албанських бойовиків «Армії 

визволення Косова». У міжусобній війні (з 1992 року) в Афганістані Анкара 

підтримувала збройне угруповання узбеків генерала Дустума, який знайшов 

притулок у Стамбулі після поразки в боях з талібами. 

Під час вірмено-азербайджанського збройного конфлікту довкола Нагірного 

Карабаху представники різних спецформувань Туреччини виступали на стороні 

Азербайджану, причому за їхньої допомоги в Баку відбувся військовий переворот 

1992 року, коли до влади прийшов лідер протурецького Народного фронту 

Абульфаз Ельчибей. Після приходу до влади влітку 1993 року Гейдара Алієва 

турецькі бійці СпП ГРУ та МІТ охороняли Ельчибея у рідному селі Терекі, згодом 

евакуювали його до Анкари (де він помер у 2000 році). 

Частини командос СВ дислокуються переважно на кордонах з Іраком та 

Сирією для зручності боротьби із військовими формуваннями (пешмерга) 

Курдської робітничої партії (КРП) та інших курдських організацій, які 

виступають за створення держави Курдистан, а також радикальними 

ісламістськими угрупованнями. У вирі боротьби Анкара не вагається навіть до 

ускладнення відносин із США. Під час операцій проти курдів на південному сході 

Анатолії застосовувалися спецгрупа МІТ «брунатні берети», армійські 

спецпризначенці та «гірські командос». Вони перетинали кордони з Іраком та 
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Сирією, громили бази КРП, захоплювали або ліквідовували польових командирів 

пешмерги. 

Нині частини СпП СВ ЗС Туреччини активно використовуються (поряд із 

високомобільними бригадами) у бойових діях із курдськими та певними 

ісламістськими збройними формуваннями в Сирії (в інтернет-ресурси потрапили 

навіть списки втрат цих військових частин). Окремим і вже традиційним 

антитерористичним завданням спецпризначенців Туреччини є протистояння 

екстремістським «Вірменській революційній армії» та «Вірменській секретній 

армії визволення Вірменії» (АСАЛА), які лише у 1975 - 1985 роках здійснили 

понад 200 терактів і вибухів проти турецьких представників і закладів за 

кордоном, включаючи вбивства та замахи на послів, дипломатів та офіси фірм в 

Австрії, Франції, Швейцарії, Лівані, Іспанії, Португалії, Угорщині. 

ССО СВ Туреччини стали активним учасником спільних операцій, які 

проводилися під егідою НАТО та Ради безпеки ООН у Боснії та Герцеговині, 

Косові, Афганістані, Північному Іраку, Кувейті та Кенії. 

Отже, у другій половині ХХ століття більшість провідних країн світу (США, 

Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Австралія, Ізраїль та ін.) почали 

створювати військові формування спеціального призначення, які були включені 

до складу видів збройних сил. Основними їх завданнями було досягнення 

оперативних і стратегічних цілей шляхом проведення певних військових дій у 

межах відповідних спеціальних операцій [537, c. 45]. Сьогодні вони стали 

окремим компонентом сучасних збройних сил із власною структурою та навіть 

доктриною (США, Велика Британія, Росія, Франція, Ізраїль) [158, c. 10]. 

 

5.3. Сили спецоперацій (війська спеціального призначення) посткомуніс-

тичних держав – нових членів НАТО (Республіка Польща, Румунія, 

Словаччина, Чехія, Угорська Республіка) 

 

Сили спеціальних операцій Республіки Польща (РП) були сформовані у 

травні 2007 року відповідно до змін до Закону «Про загальний обов’язок оборони 
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Республіки Польща». Початково до їх складу увійшли три заслужені військові 

частини: 1-й полк спеціального призначення, морський підрозділ спеціальної дії 

«Formoza» та група «GROM». 

Цей вид збройних сил РП має назву «Wojska specjalne», у дослівному 

перекладі – «спеціальні війська». По суті, як вважають фахівці, це – Сили 

спеціальних операцій у сучасному розумінні цього визначення, їх загальна 

чисельність – приблизно 1650 осіб. Після проведення у Війську Польському (ВП) 

реформи системи управління і командування (з січня 2014 року) керівними 

органами ССО стали Інспекція та командування ССО, підпорядковані Головному 

командуванню видів (ГКВ) ЗС РП. Останній орган пізніше був реорганізований у 

Центр спеціальних операцій (ЦСО) – Командування компонента ССО, який 

підпорядковувався Оперативному командуванню видів (ОКВ) ЗС РП. У травні 

2015 року Командування компонента ССО (вже як окремий орган) перейшло в 

підпорядкування ГКВ ЗС РП, а ЦСО залишився під егідою ОКВ ЗС РП [81, 

c. 42–45; 336]. 

У 2015 році Польща отримала статус «рамкової держави» у сфері 

Спеціальних сил НАТО, що означає готовність взяти на себе відповідальність за 

організацію Командування компонента Спеціальних сил альянсу зі складу Сил 

реагування НАТО (NATO Response Force). Військове керівництво РП одразу 

включилося у виконання завдань в Афганістані у складі місії НАТО з навчання і 

надання допомоги урядовим силам цієї країни («Resolute Support Mission»), 

приєдналося до військової операції США та їх союзників в Іраку проти терористів 

ІДІЛ («Operation Inherent Resolve»). Бойові можливості сухопутного армійського 

компонента ССО ВП стрімко зростали, і чисельність підрозділів для проведення 

глибинної розвідки та диверсій вже до 2012 року зросла з 5 до 9 батальйонів, для 

дій в тилу противника на глибину у 300 – 500 км вони могли виставити від 36 до 

72 розвідувально-диверсійних груп [249, c. 28–35; 30]. 

Командування ССО з кінця 2007 року перебуває у Варшаві. Структура його 

апарату включає відділи: кадрів; оперативно-розвідувальний; управління і 
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зв’язку; бойової підготовки; планування та логістики; фінансовий і групу захисту 

таємної інформації. 

Основу сухопутного елемента ССО становить 1-й полк спеціального 

призначення (в/ч 4101, місце постійної дислокації – м. Люблінєц Сілезького 

воєводства), сформований у 1961 році як 26-й диверсійно-розвідувальний 

батальйон (1993 року реорганізований у полк, куди влилися кадри 2-го 

механізованого батальйону командос, диверсійних батальйонів командос 

«Парасоль» та «Зоська»). На частину (до 750 чол.) покладено ряд традиційних 

завдань армійських спецпризначенців:  

- здійснення спеціальної (глибинної) розвідки, рейдів по тилах противника; 

- виконання важливих спеціальних завдань командування з «кризового 

реагування»;  

- оцінка ефективності завдання ударів по важливих цілях противника; 

- проведення силових операцій диверсійно-терористичного характеру;  

- боротьба з тероризмом; 

- звільнення заручників або полонених; 

- інструкторська робота в союзних арміях (силах) зі спеціальної підготовки 

(за наявними відомостями, у серпні 2016 року 18 військовослужбовців полку та 

співробітник військової контррозвідки прибули в зону проведення АТО з метою 

надання допомоги у підготовці українських підрозділів спеціального 

призначення); 

- пошуково-рятувальні операції; 

- охорона високопосадовців під час перебування за кордоном тощо. 

Організаційна структура полку включає командування і штаб; 4 бойові групи 

(«ZB A», «ZB B», «ZB C», «ZB D»); групу інформаційної підтримки; відділ 

управління і забезпечення; центр підготовки кадрів ССО. Особовий склад полку 

ретельно підбирається (переважно із десантників), проходить загальновійськову 

та спеціальну підготовку, опановує тактику ближнього бою, альпінізм, стрибки з 

парашутом, підводне плавання, ведення бою в умовах міста тощо. Кожен повинен 

володіти іноземною мовою та вивчати ще одну. Всі бійці мають вищу освіту, їх 
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середній вік – 30 років. Базова підготовка відібраних до служби у полку триває 

два роки, ще рік іде на закріплення навичок і бойове злагодження. 

Військовослужбовці цього полку у складі польського військового контингенту 

перебували у закордонних відрядженнях в Афганістані, Іраку, Пакистані, Конго, 

Македонії, Сирії та Камбоджі (загинуло троє бійців) [328]. 

Група «GROM» (пол.: Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrоwego – Група 

оперативно-маневреного реагування; акронім ГРОМ означає «Удар грому») – це 

підрозділ Сил спеціального призначення сухопутних військ Війська Польського, 

який розпочав свою діяльність 8 липня 1990 року. Відповідний підрозділ було 

розгорнуто для проведення різноманітних спецоперацій та бойових дій 

нетрадиційними способами, включно з антитерористичними діями та 

десантуванням. Ця група нараховує близько 600–800 чол. [336]. 

Повна назва підрозділу – Wojskowa Formacja Specjalna GROM 

im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej (Спецпідрозділ GROM імені 

Лукавих мовчунів – десантників Армії Крайової), хоча він рідко 

використовується. Акронім «GROM» також пов’язаний з іменем генерала 

Громослава Чемпінського, який з групою спецназівців зумів врятувати 

американських агентів ЦРУ та військовослужбовців в Іраку до початку операції 

«Буря в пустелі» у 1991 році. У термінології Сухопутних військ ЗС РП цей 

підрозділ позначено як JW 2305 (JW – Jednostka Wojskowa, означає військова 

частина) [513]. 

Створенню підрозділу спеціального призначення «GROM» передувала ціла 

історія. У 1970 – 1980-х роках на території Польщі існувало декілька підрозділів 

спецпризначення, проте вони були навчені виконувати або суто військові 

завдання (диверсії, порушення зв’язку тощо), або контртерористичні. Після того, 

як у 1982 році Польська армія крайова (опозиційна до офіційної влади в Польщі) 

перейняла керівництво польським посольством у Берні, генерал Едвін 

Розлюбірський запропонував створити таємний військовий підрозділ, який би 

протидіяв таким загрозам, як тероризм і нетрадиційні загрози. Однак офіційне 

керівництво польських збройних сил одразу відхилило цю пропозицію. 



 

325 

У 1989 році багатьом євреям було дозволено емігрувати із Радянського 

Союзу до Ізраїлю. Через побоювання, що ісламістські екстремісти виступлять 

проти збільшення імміграції до Ізраїлю, чимало країн Західної Європи вирішили 

не допомагати перевезенню цивільних осіб до цієї країни. Натомість Польща була 

однією з небагатьох держав, що надала допомогу організації операції, яка пізніше 

отримала назву «Міст». Після того, як у Бейруті застрелили двох польських 

дипломатів, до Лівану відправили підполковника Славоміра Петеліцького для 

організації захисту перевезення цивільних осіб і польських дипломатичних 

представництв. Повернувшись до Польщі, С. Петелицький представив 

міністерству оборони план створення спеціального військового підрозділу – 

загону, що навчатиметься проведенню спецоперацій під час розгортання військ 

для забезпечення захисту та безпеки польським громадянам на випадок 

виникнення таких ситуацій, як у Лівані. Його план був прийнятий, і незабаром 

такий підрозділ було створено під уже згаданою назвою «ГРОМ». 

Упродовж перших декількох років «ГРОМ» залишався цілковито таємним і 

прихованим від громадськості. Про нього вперше повідомили пресі у 1992 році, а 

загальновідомим він став 1994 року після його першої великої військової операції 

в Гаїті. 

Професійну допомогу при створенні спецпідрозділу надавали інструктори із 

США, Великої Британії та Німеччини. Бійці «ГРОМ» підготовлені для 

проведення широкого спектра спеціальних операцій, однак провідним завданням 

є боротьба з тероризмом та звільнення заручників, включаючи акції за кордоном. 

Спочатку спецпідрозділ підпорядковувався міністерству внутрішніх справ, а в 

жовтні 1999 року був переданий під юрисдикцію міністерства оборони (що 

спричинено адаптацією національного правового поля до стандартів Євросоюзу, 

за якими військові формування можуть бути лише у складі військового 

відомства). 

Кандидати, які хочуть служити у підрозділі «ГРОМ», повинні пройти 

психологічні тести та тести на витривалість разом із так званим тестом на 

правдивість. Фізично та психологічно виснажливі випробування у польових 
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умовах створені для того, щоб відсіяти слабких кандидатів. Бійці групи 

навчаються разом із найкращими підрозділами спецпризначення передових армій 

світу. Як оперативники Сил спецпризначення вони категоризовані таким чином: 

САС, Група спеціального призначення збройних сил Пакистану, загін «Дельта», 

спецназ військово-морських сил США, спеціальна група захисту Швеції, 

ізраїльські «Саєрет Маткаль» (підрозділ), 707-й спеціальний місійний батальйон і 

флотський загін «Шайтет 13» та, власне, «ГРОМ». 

Підготовка бійців «ГРОМ» складається з різноманітних дисциплін. Усі вони 

проходять спеціалізовані навчання з проведення антитерористичних та 

спеціальних операцій, а також навчання з підводного плавання, снайперські та 

парашутні курси. У команді з чотирьох бійців кожен повинен, за необхідності, 

бути готовий взяти на себе відповідні обов’язки своїх колег. Група «ГРОМ» має 

власні курси, які проводить Спеціальне командування військово-морських сил 

Швеції для тактичних операцій, розташоване у Карлскруні (перша морська база 

Швеції). Приблизно 75% особового складу «ГРОМ» навчаються як медики та 

парамедики. Крім того, кожну групу підтримує декілька професійних лікарів. 

Також передбачається, що всі бійці підрозділу повинні володіти принаймні двома 

іноземними мовами. На відміну від спецпідрозділів, що підпорядковуються 

поліції, бійці «ГРОМ» навчаються не захоплювати терористів, а ліквідовувати їх. 

Група дислокується у містах Варшава і Гданськ. За неофіційною 

інформацією, «ГРОМ» у рамках ССО Сил швидкого реагування Європейського 

союзу становить ядро 2-ї бойової групи східної зони. Організаційна структура 

включає: командування; штаб; підрозділи забезпечення; три бойові групи. Перша 

з бойових груп «ZB A» призначена для виконання наземних завдань 

(дислокується у столиці), друга – «ZB B» спеціалізується на виконанні завдань на 

морі (м. Гданськ), третя – «ZB C» не має визначеної спеціалізації. За наявними 

даними, бойова група включає 4 штурмові секції, 2 секції снайперів, секцію 

бойового управління, причому кожен співробітник має суміжні спеціальності 

(радист, снайпер, сапер, хімік-спеціаліст з озброєння, водій). 
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При створенні «ГРОМ» за взірець була взята структура британського 22-го 

полку СAС і американського 1-го оперативного загону спеціального призначення 

«Delta». Однак на відміну від британських спецвійськ поляки діють командами 

(секціями) у складі шести осіб, яким додається пара снайперів. 

До складу підрозділу забезпечення входять аналітики, спеціалісти       

ІТ-технологій, програмісти, вибухотехніки та інші фахівці. Підрозділ має можли-

вості самостійного отримування інформації, яка накопичується у банку даних 

(містить відомості про іноземні спецслужби, терористичні та екстремістські 

організації, об’єкти потенційної загрози тощо). «ГРОМ» використовує службових 

собак (тренованих і на захоплення злочинців). Вояки підрозділу тренуються 

спільно із бійцями британської СAС, американських елітних частин «Delta» та 

SEAL, ізраїльських – «Саєрет Маткаль» та «Шайтет». 

За 1990 – 2000-ті роки польські спецпідрозділи набули унікальний досвід 

оперативного стажування, бойових дій і спеціальних операцій за кордоном (Ірак, 

Афганістан, Північна Ірландія, Хорватія, Косово, Гаїті). В останньому випадку (у 

1994 році) 55 військовослужбовців «ГРОМ» брали участь у санкціонованій ООН 

операції на Гаїті, спільно з американськими «зеленими беретами», охороняючи 

Генерального секретаря ООН Бутроса Галі, міністра оборони США Уїльяма Перрі 

та інших VIP-персон. «ГРОМ» першим із іноземних формувань отримав за це 

«Медаль честі» (США) [549; 484; 626; 486; 481; 485; 549; 623; 596; 515; 516; 488, 

c. 778–787]. 

1-й спеціальний полк командос (пол.: 1 Pulk Specjalny Komandosow, 1 PSK) – 

це третій із зазначених спецпідрозділів Сил спеціальних операцій, що зараз 

функціонують у складі польської армії. 

Завдяки високим стандартам відбору новобранців і спеціальній навчальній 

програмі, яка була впроваджена декілька років тому, бійці підрозділу 

демонструють найкращий рівень навичок і професіоналізму порівняно з іншими 

підрозділами збройних сил Польщі. Особовий склад цього полку навчається 

проводити різні спеціальні місії під час війни, кризи, мирного періоду, крім того, 
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полк може проводити повітряно-штурмові, вертолітні та парашутно-десантні 

операції (включно із операціями HALO і HAHO); стратегічні і тактичні 

розвідувальні операції; напади та засідки; місії з участю бойових плавців і 

підводні напади; забезпечувати підтримку іншим спецпідрозділам під час 

операцій звільнення заручників; виконувати інші місії, що вважатимуться 

необхідними. 

1 PSK – це професійне військове формування, що складається з 

висококваліфікованих і відібраних солдатів. Цей полк разом із підрозділом 

«ГРОМ», Спеціальною групою дайверів (Navy’s – Grupa Specjalna Pletwonurkow) 

та підрозділом бойових плавців GSP («Formoza») планується підпорядкувати 

новоствореному польському Командуванню спеціальними операціями – 

Dowоdztwo Wojsk Specjalnych. 

Кандидати, які хочуть служити в цьому полку, повинні спершу успішно 

пройти курс молодого бійця. Після того їх скеровують на тримісячний 

навчальний курс «Junior Specialist» (молодший спеціаліст). На цьому етапі 

новобранці навчаються веденню ближнього бою, рукопашному бою, боротьбі з 

використанням спеціалізованої зброї, парашутному десантуванню, орієнтуванню 

на місцевості, володінню зброєю, основним навичкам виживання та іншим 

військовим навичкам. Бійці, які успішно закінчили другий етап, потрапляють у 

полк, де призначаються до однієї з оперативних команд, що складаються з шести 

бійців. Тут продовжується навчання (навчання діям у горах та в умовах холодного 

клімату, підготовка снайперів і проведення десантних операцій тощо). 

Цей полк відзначався активністю під час розгортання військ для підтримки 

операцій НАТО в Республіці Македонія під час конфлікту в Косові. Загін із 

13 бійців було розгорнуто в Афганістані як частину підтримки з боку Польщі під 

час операції «Непохитна свобода». Полк розгортав роту із 56 бійців в Іраку як 

частину Південно-центральної багатонаціональної дивізії, а окремий загін з 1 PSK 

проводив бойові дії в провінції Кандагар та інших афганських провінціях 

[487; 614; 627]. 
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Військова частина «Agat» (в/ч 3940, м. Глівіце) створена у березні 2011 року 

на основі розформованого спеціального відділу військової жандармерії з метою 

бойової підтримки ССО, проведення самостійних дій щодо виявлення і знищення 

важливих об’єктів у тилу противника, боротьби з партизанами і терористами, 

охорони об’єктів критичної інфраструктури. «Agat» вважається базою підготовки 

кадрів для комплектування спеціальних бойових груп елітних підрозділів. 

Структуру формування утворюють: командування; штаб; штурмові групи; 

артилерійська, протитанкова, протиповітряна групи; група наведення авіації та 

управління вогнем артилерії. 

Військова частина «Nil» (в/ч 4724, м. Краків) організована у 2009 р. як 

підрозділ інформаційного забезпечення спеціальних операцій. Надає засоби 

зв’язку бойовим підрозділам ССО, забезпечує управління ними під час операцій, 

відповідає за фінансове, медичне та матеріально-технічне забезпечення ССО. 

Центральна група психологічних операцій (до 110 чол.) існує з 2007 року; до 

її складу влилися підрозділи інформаційно-психологічного протиборства: 

центральний, сухопутних військ і двох військових округів. У складі групи є 

спеціалізовані відділи: звукомовлення; теле- і радіомовлення; редакційно-

видавничий; отримання матеріалів, а також центр психологічної боротьби (збір та 

обробка інформації із відкритих джерел). Співробітники групи включаються до 

складу польських військових контингентів, які виконують завдання за кордоном.  

7-ма ескадрилья спеціального призначення 33-ї бази транспортної авіації 

забезпечує авіапідтримку ССО (хоча формально входить до складу ВПС, але 

оперативно підпорядкована ССО). На ескадрилью покладені завдання повітряної 

розвідки району бойових дій, наведення на цілі, оцінки ураження об’єктів і 

корегування вогню, транспортування спецпідрозділів до району дій  та їх вогневої 

підтримки, ізоляції району бойових дій, доставки матеріально-технічних засобів, 

евакуації поранених, забезпечення пошуково-рятувальних операцій [336]. 

Аналіз творення ССО Польщі свідчить про формування в її збройних силах 

елітного компонента за зразком США, адже польські сили спецоперацій набули 
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самостійного управлінсько-командного статусу, багатовидової структури, 

включаючи розвідувально-диверсійні, морські розвідувально-диверсійні, 

антитерористичні, інформаційно-психологічні підрозділи, а також підрозділи 

забезпечення спеціальних дій [431, c. 18-19; 248, c. 69–78; 251, c. 16–19; 250, 

c. 13–22; 141, c. 52–58]. 

Сили спеціальних операцій Румунії. Серйозну увагу приділено розбудові 

національних ССО в Румунії. Органом управління розвідувальним забезпеченням 

збройних сил країни є Головне управління оборонної інформації міністерства 

національної оборони (ГУОІ МНО, військова розвідка та військова 

контррозвідка), яке почало функціонувати у травні 1999 року. Діяльність ГУОІ 

МНО регламентується законом «Про національну безпеку Румунії» від 1991 року, 

який визначає порядок створення та організацію розвідувальних органів із 

спеціальними завданнями; законом «Про національну оборону Румунії» від 

1994 року; постановою уряду «Стосовно організації та функціонування 

міністерства національної оборони Румунії» від 1999 року; постановою уряду 

«Про організацію та функціонування Міністерства національної оборони Румунії» 

від 2001 р., яка вперше чітко визначила і розширила повноваження військової 

розвідки та закріпила положення щодо нормативно-правового забезпечення 

оперативної діяльності особового складу розвідувальних органів МНО. Зокрема, 

ст. 17 постанови визначає, що ГУОІ є спеціальною структурою міністерства 

національної оборони, а його співробітники мають право проводити як легальну 

діяльність, так і під прикриттям у рамках забезпечення військового аспекту 

національної безпеки. 

У процесі розробки нормативно-правового поля діяльності військової 

розвідки визначилася низка завдань, які є пріоритетними для ССО: 

- розвідувальне забезпечення генерального штабу інформацією військового 

характеру на оперативно-тактичному рівні; 

- розвідувальне забезпечення підрозділів румунських ЗС, які беруть участь в 

операціях за межами країни; 
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- виявлення та нейтралізація розвідувальних і диверсійно-терористичних 

заходів, спрямованих проти військових об’єктів, оборонної промисловості й 

особового складу ЗС Румунії; 

- забезпечення безпеки підрозділів ЗС Румунії, що діють за кордоном; 

- взаємодія з румунськими та іноземними розвідувальними службами; 

- участь у розвідувальних заходах під егідою НАТО тощо. 

Сили спецпризначення оперативно взаємодіють із Управлінням військової 

розвідки ГУОІ МНО (створено на основі колишнього управління військової 

інформації генерального штабу ЗС Румунії), один із заступників начальника 

управління  відповідає за розвідувальне забезпечення військ [390, c. 12–17; 254, 

c. 24–33]. 

Вища рада оборони Румунії ухвалила принципове рішення про утворення 

ССО у 2002 році. З 1 липня 2003 року набула чинності «Доктрина сил спеціальних 

операцій Румунії», яка визначає для них таке коло пріоритетних завдань: 

- ведення спеціальної розвідки у глибокому тилу противника в інтересах 

головного угруповання військ; 

- здійснення диверсійних операцій оперативно-стратегічного призначення; 

- проведення інших спеціальних операцій, організація партизанської 

боротьби; 

- антитерористичні дії та участь в операціях з підтримки миру і міжнародної 

стабільності; 

- пошуково-рятувальні операції; 

- визволення з полону власного командного складу та носіїв таємної 

інформації тощо. 

Загальне керівництво ССО здійснює Відділ спеціальних операцій 

оперативного управління генерального штабу ЗС Румунії, що означає високий 

ступінь автономності організаційно-управлінського статусу цього компонента ЗС 

(ССО Румунії мають сухопутний та морський елементи – бойові плавці входять 

до складу 39-го центру водолазів у м. Констанца). 
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Чисельність підрозділів спецпризначення в Румунії зросла від часу утворення 

ССО до 1,5 тис. бійців. Їх основу становлять два батальйони спеціальних 

операцій: 1-й «Vulturii» («Орли», остаточно сформований у липні 2006 року) в 

м. Тиргу-Муреш та батальйон «Humint» у м. Бузеу.  

Батальйон «Орли» створений на базі колишнього 119-го окремого 

розвідувального батальйону сухопутних військ (м. Орадя) і призначений для 

ведення спеціальної розвідки, диверсійних операцій і боротьби с тероризмом. 

Структуру батальйону (до 550 чол.) складають управління, штаб і підрозділи: 

- штабна рота (взводи бойового управління; розвідки; військової поліції; 

зв’язку; радіохімікобактеріологічного захисту; тилового забезпечення); 

- чотири роти спеціальних операцій (у кожній по три взводи у складі трьох 

груп спецоперацій СО). 

Типова група СО нараховує 10 вояків (командир, 4 стрільці, снайпер, 

кулеметник, мінометник, арбалетник, зв’язківець). 

В основу підготовки бійців батальйону покладені методики «зелених беретів» 

США. Окремі підрозділи отримують профільну підготовку для дій у горах, 

лісовій та пустельній місцевості (судячи зі всього, румунська сторона функціо-

нально будує спецназ за британською моделлю СAС, організуючи підрозділи, 

зорієнтовані на зафронтову роботу в різних природно-кліматичних зонах). 

До бійців «Орлів» (до 500 чоловік) висуваються вельми суворі вимоги. 

Наприклад, при першому наборі в 2003 році із 1500 кандидатів на службу (вже 

«обстріляних» в Іраку та Афганістані) у спецпідрозділ зарахували лише 20. Як 

правило, офіцери мають дипломи магістрів, пройшли спеціальну підготовку у 

«зелених беретів», у групі «Дельта», в Розвідувальному управлінні МО США, в 

розвідувальних підрозділах Корпусу морської піхоти США, у британській СAС, 

спецвійськах Йорданії (одних із найкращих у світі, шефом яких тривалий час був 

принц-спадкоємець і нинішній монарх Хашимітського Королівства). 

Специфічні завдання стратегічної розвідки покладені на згаданий батальйон 

«Humint» («Human Intelligens» – агентурна розвідка), розгорнутий 31 липня 

2006 року на основі 404-го окремого розвідувально-диверсійного батальйону 
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генштабу. «Humint» (до 200 вояків) готували інструктори із США, Англії, 

Туреччини, Ізраїлю, підрозділ брав участь у спецопераціях в Афганістані, Іраку, 

Боснії, Косові (лише до жовтня 2011 року Румунія втратила 21 вояка вбитими та 

понад 70 пораненими в Іраку та Афганістані). Основна місія підрозділу полягає у 

добуванні стратегічної інформації в інтересах генштабу методами глибинної 

розвідки, опитування полонених, населення зарубіжних держав, а також 

радіоелектронної розвідки.  

Detaeamentul de Intervenuie Rapide (DSPI – Спеціальний підрозділ захисту та 

втручання) Міністерства оборони Румунії – елітний підрозділ спецоперацій 

військ Румунії. Його не слід плутати із Detaeamentul de Poliuie pentru Intervenuie 

Rapide (DPIR/SPIR/DIR – підрозділ швидкого реагування поліції). Це зовсім різні 

підрозділи із різними можливостями та структурою підпорядкованості. 

На початку 1990-х років у румунській армії було створено невеликий 

підрозділ спецоперацій. Його було приєднано до 30-ї бригади охорони – «Brigada 

30 Garde «Mihai Viteazul»» [336]. 

У 2000 році DSPI було знову переміщено із 30-ї бригади охорони до 

військової поліції. Це відбулося через 5 років після скорочення цієї бригади та її 

переформатування у полк. Чисельність оперативників DSPI продовжувала збіль-

шуватись, і згодом підрозділ досяг розміру роти (145 бійців у 2003 році).  

У грудні 2003 року військовослужбовці, що тримали цей загін у секреті 

протягом 6 років, оприлюднили його на публічному шоу по телебаченню. DSPI 

був представлений як невеликий загін ретельно відібраних оперативників, які 

брали участь в охороні важливих військових осіб у Румунії, а також іноземних 

VIP-осіб, які відвідують країну. Під час інтерв’ю оперативник DSPI капітан Артур 

Елісей заявив, що брав участь у кількох операціях за кордоном разом з анало-

гічними підрозділами інших країн НАТО. Він також повідомив, що DSPI був 

частково створений на основі британського підрозділу СAС, а його оперативники 

навчалися разом із підрозділом Ізраїлю – Sayeret Mat'kal та підрозділом Італії – 

GIS (Gruppo di Intervento Speciale).  
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DSPI – це спеціальний підрозділ у складі загальновійськової частини, який 

складається з висококваліфікованих бійців. Майже всі бійці є чемпіонами з 

бойових мистецтв, кікбоксингу, спортивних дисциплін тощо. До грудня 2003 року 

DSPI був засекреченим.  

Бійці DSPI виконують завдання як у невеликих групах з 4 або 6 осіб, так і в 

більших групах залежно від завдання, що потрібно виконати. Хоча основними 

завданнями підрозділу є захист важливих осіб та антитерористичні дії, він може 

проводити операції зі звільнення заручників, повітрянодесантні і десантні 

операції, а також швидко вводитись у дію в разі потреби швидкого реагування, що 

перетворює його на румунський відповідник британського підрозділу СAС, 

американського підрозділу «Delta Force» та ізраїльського Sayeret Mat'kal [548; 

568; 488, c. 798–803]. 

DSPI є однією з трьох структур, що складають команду спеціальних операцій 

(створену в 2005 році), дві інші – це PSYOPS (підрозділ психологічних операцій) 

та Batalionul 1 Operauii Speciale (батальйон спецпризначення). 

У 2003 році було ухвалено «Доктрину психологічних операцій» (Doctrina 

pentru Operatii Psihologice), розроблено «Настанову з психологічних операцій» 

(Manualul de Operatii Psihologice). Відповідно, ССО Румунії мають і частину 

інформаційно-психологічного протиборства – Центр (інколи зустрічається назва – 

«Секція» (Sectia Actiuni Psihologice) психологічних операцій (ЦПО) дирекції 

операцій генштабу. Центр включає бюро вивчення цілей та оцінки; бюро 

планування та управління психологічними операціями; бюро психологічного 

впливу на противника. 90% обсягу роботи ЦПО припадає на виконання завдань у 

складі місій НАТО. ЦПО займається поширенням на стратегічному, 

оперативному й тактичному рівнях серед населення аудіо-, відео- і друкованої 

продукції, підготовкою радіопередач для населення з метою формування 

привабливого іміджу військ НАТО. Підрозділ набув солідного досвіду роботи в 

Боснії та Герцеговині, Косові, Іраку та Афганістані [431, c. 7–12; 390, c. 12–17; 

254, c. 24–33]. 
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Сили спеціальних операцій Словаччини. Не уникла формування військ 

спецпризначення Словаччина, у збройних силах якої їх питома частка складає 

1,7% від загальної чисельності особового складу. Основу ССО країни становить 

5-й полк спеціального призначення (м. Жиліна; база підготовки – військовий 

полігон поблизу м. Лешть), безпосередньо підпорядкований управлінню 

координації управління операціями (J-3) генштабу армії. Крім того, оперативно 

полк підлягає відділу розвідки та РЕБ генерального штабу, який відповідає за 

ведення військової та радіоелектронної розвідки на оперативно-тактичному рівні в 

інтересах планування операцій збройних сил. 

Власне, згадана частина й уособлює спеціальний компонент армії, тому і 

говорити про існування структурованих ССО, як таких, не доводиться. На полк 

спецпризначення командуванням покладаються такі класичні функції, як 

глибинна розвідка, проведення спеціальних бойових операцій, протидія 

тероризму і залучення до миротворчих операцій (представники словацької армії у 

кількості 120 осіб брали участь в операції в Афганістані). 

Структура полку (близько 450 чол.) складається з: 

- командування, штабу та загону підтримки командування полку; 

- двох загонів спеціального призначення; 

- загону спеціального призначення та агентурної розвідки; 

- загону підготовки та спеціальної підтримки; 

- роти спеціального радіозв’язку; 

- медичного підрозділу. 

Загін спецпризначення (45 осіб) включає командування (командир, його 

заступник з розвідки, інструктор-парашутист, спеціаліст з логістики) та три групи 

СпП. До останньої входять командир із заступником, радист, 2 розвідники-

спеціалісти, технік-десантник, 2 медики-десантники. 

Загін підготовки та спеціальної підтримки (до 50 осіб) має інструкторську 

групу (інструктори з парашутно-десантної підготовки, гірської підготовки, 

рукопашному бою тощо) та групи спецпризначення: снайперів (11 чол.), 

альпіністів (10), водолазів (12) та розмінування й підривників [431, c. 5]. 
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Сили спеціальних операцій Чехії. Принагідно зазначимо, що в Чехії 2002 року 

на базі частини спецпризначення утворено підпорядковану безпосередньо 

начальнику військової поліції Спеціальну оперативну групу для виконання 

завдань в інтересах збройних сил (командування, група управління та логістики, 

три бойові підрозділи, групу забезпечення безпеки керівництва військового 

відомства). Група вже набула досвіду забезпечення безпеки чеського керівництва 

та представництв в Афганістані, Іраку, Кувейті, Косові. 

Сили спеціальних операцій Угорської республіки. Збройні сили Угорської 

Республіки мають підрозділ спеціального призначення, створений у 2005 році, 

34-й батальйон спеціального призначення (до 380 чол., з дислокацією у      

м. Сольнок). Ця частина веде свій родовід від утвореного у 1959 р. десантно-

розвідувального батальйону Угорської народної армії. В середині 2000-х років у 

межах масштабної військової реформи (коли значно скорочені були і армія, і її 

розвідувальні органи) згаданий розвідувальний батальйон було перетворено на 

підрозділ спеціального призначення (із збереженням почесного імені 

воєначальника Ласло Бергені та наданням полку окремого статусу). 

Хоча формально частина залишилася у складі військово-повітряних сил, вона 

здатна виконувати завдання в інтересах армійської розвідувальної служби. 

Відомство військової розвідки міністерства оборони Угорської Республіки 

створено в 1997 р., коли військову розвідку Угорщини було поділено на дві 

розвідувальні служби: зовнішню військову розвідку – відомство військової 

розвідки міністерства оборони Угорської Республіки та загальновійськову 

розвідку – розвідувальне управління (РУ) ГШ Угорської Армії (збір та аналіз 

інформації суто військового і військово-технічного характеру на оперативно-

тактичному рівні в інтересах розвідувального забезпечення генерального штабу 

Угорської Армії). 

До функцій спецбатальйону віднесені розвідувальна підтримка 

загальновійськових дій, боротьба з тероризмом, виконання спеціальних завдань в 

екстремальних умовах, здійснення рятувально-пошукових заходів, участь в 

операціях з підтримки миру тощо. До складу частини входять штаб (його 
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структура нагадує штаб піхотного батальйону із доданням підрозділу, 

відповідального за аеромобільне забезпечення) і штабна рота (куди передали 

підрозділ бойових плавців); дві роти спецпризначення, рота бойового 

забезпечення (підрозділи технічного, транспортного, парашутно-десантного 

забезпечення), відділення підготовки, медичний підрозділ. 

Рота СпП включає штаб, вісім груп (або команд) спецпризначення (дві з 

них – десантні, що мають посилену десантну підготовку). Загалом підготовлено 

4 мобільні групи спецпризначення для пересування на джипах, і дві – для 

доставки морським шляхом до району виконання бойових завдань. Доставка 

особового складу повітрям має здійснюватися вертольотами 86-ї авіаційної бази у 

м. Сольнок. Структура команди (командир – капітан) наближена до команди 

«зелених беретів» ССО США, включає 12 бійців, серед яких є підготовлені 

зв’язківці, медики, спеціалісти з озброєння та з мінно-вибухової техніки. 

Допомогу у навчанні та тренуванні особового складу надають інструктори 

55-ї мобільної команди з США. Військовослужбовці батальйону проходять 

спецпідготовку, у т.ч. на базі Школи спеціальних бойових дій імені Д. Кеннеді та 

в інших зарубіжних військово-спеціальних навчальних закладах, центрах, курсах. 

Власне, сама підготовка вояків угорського батальйону спецпризначення 

поділяється на п’ять блоків: 

- фізичного, психологічного відбору, тестування на знання військової справи; 

- базова підготовка, основу якої становить опанування знаннями тактики дій 

військ спецпризначення; 

- навчання дій у складі команд, роботі в умовах міста, опанування методами 

проникнення в район дій та евакуації після виконання завдань; 

- вивчення мистецтва виживання (включаючи перебування у полоні та втечі з 

нього), топографічна підготовка, орієнтування на місцевості, аналогічній тій, де 

доведеться виконувати реальні бойові завдання, після завершення четвертого 

блоку підготовки військовослужбовець вважається готовим до служби у 

батальйоні; 

- завершальний навчальний блок присвячений закріпленню та набуттю 

додаткових знань і навичок. 
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Зазначимо, що угорські спецпризначенці у 2000-х роках отримали солідний 

бойовий досвід, адже становили основу угорського контингенту в Афганістані, 

несли службу (як рота легкої піхоти) в Кабулі, забезпечуючи безпеку 

представників міжнародних сил та охороняючи кабульський аеропорт, навчали 

місцеві сили безпеки в Іраку тощо. Крім того, в угорській армії функції підрозділу 

СпП здатен виконувати 25-й розвідувальний батальйон, адже він може 

здійснювати глибинну, агентурну та радіоелектронну розвідку в інтересах 

сухопутних військ [431, c. 12-13; 310]. 

Отже, проведене нами дослідження підтверджує, що практично всі 

геополітичні сусіди України стали на шлях творення Сил спеціальних операцій як 

високобоєготового компонента збройних сил. Найбільш просунулися на цьому 

шляху Польща, Румунія та Росія, які здебільшого дотримуються американської 

моделі багатовидових ССО. У залежності від наявної від посткомуністичних часів 

військово-матеріальної спадщини, традицій, ресурсного забезпечення та 

визначених завдань країни – сусіди України обирають модель (специфіку) 

побудови цього виду збройних сил.   

Між тим аналіз доводить наявність найбільш поширених функцій ССО, серед 

яких сусідні армії визначають, передовсім, спеціальну (глибинну) розвідку та 

диверсійні дії; антитерористичні операції; інформаційно-психологічні операції; 

пошуково-рятувальні дії тощо. Характерною є і підготовка підрозділів ССО до дій 

у різних природно-кліматичних умовах, універсалізм у навчанні особового складу 

бойових спецпідрозділів. Для країн – нових членів НАТО властива інтеграція 

спецвійськ у систему підготовки та їх використання у локальних конфліктах і 

спільних операціях Альянсу.  

На нашу думку, при вивченні ССО як одного із сучасних і високоефективних 

інструментів воєнно-політичної активності сучасних держав є доцільним 

подальше дослідження таких провідних аспектів проблеми: 

- концептуальні (доктринальні) засади творення та застосування ССО, їх 

місце та функції у загальній системі військової організації держави, її збройних 

сил зокрема; 
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- національні воєнно-теоретичні уявлення про сутність спеціальних операцій 

та, відповідно, визначення особливостей розбудови і бойових можливостей 

національної моделі спецвійськ; 

- статутні, нормативно-розпорядчі та інші документи, які визначають 

завдання і тактику застосування певних ССО; 

- особливості структури, функцій, завдань, організаційно-штатної побудови 

ССО певних країн; 

- для держав – учасників воєнно-політичних блоків: конкретні завдання, які 

покладаються на їх ССО у межах загальної коаліційної стратегії; 

- специфіка підбору кадрів, характеристик особового складу та бойової 

підготовки елітних військ; 

- озброєння, бойова техніка, оснащення, інфраструктура несення служби 

певних ССО; 

- конкретні приклади (військові операції, воєнні кампанії тощо) бойового 

(гуманітарного, миротворчого тощо) застосування частин і підрозділів 

спеціального призначення тощо. 

 

5.4. Становлення Сил спеціального призначення Ізраїлю  

 

З початком першої інтифади (боротьби арабського населення проти 

ізраїльської влади) у 1987 році було створено новий підрозділ спеціального 

призначення генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (АОІ) ЦАХАЛ – 217-й 

батальйон, більш відомий за назвою «Дувдеван» («Вишня», або «Містааравім», 

тобто «стати арабом»). Поряд із існуючим з кінця 1950-х років спецпідрозділом 

«Саєрет Маткаль» цей підрозділ належить до еліти ізраїльських ССО. Обидва 

підрозділи підпорядковані безпосередньо генштабу АОІ, а зона їхньої діяльності 

(на відміну від інших спецпідрозділів, які входять до складу загальновійськових 

формувань і підпорядковуються місцевим командирам) розповсюджується по всій 

території країни і далеко поза її межами.  
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Протягом своєї короткої історії «Дувдеван» стояв осторонь традиційних 

підрозділів спецпризначення АОІ. Цей підрозділ має декілька відмінностей. 

По-перше, він єдиний в АОІ (окрім поліції), який використовується не тільки у 

воєнний час, а постійно для разових операцій. По-друге, на відміну від інших 

формувань спеціального призначення «Дувдеван» може відпрацьовувати 

водночас декілька завдань, у т. ч. незалежних одне від одного. Тому підрозділ має 

власну розвідувальну службу, резервні, рятувальні та медичні ланки, евакуаційну 

службу, снайперів, підривників тощо. Підрозділ може виконувати ризиковані 

арешти, рейди, викрадення, ліквідацію терористів та визволення заручників у 

місцях компактного проживання палестинців на Західному березі р. Йордан та 

секторі Газа, низку інших операцій в умовах міської забудови. Головною 

передумовою успіху операцій вважається жорстка конспірація та переконливість 

маскування бійців під палестинців [488, c. 619–638]. 

Перш, ніж потрапити до «Дувдевану», кандидати з вихідців з Близького 

Сходу, зовні схожі на арабів, проходять тести на фізичну, психологічну та 

інтелектуальну здатність діяти в екстремальних умовах. Термін підготовки – 

15 місяців, загальної служби – 3 роки. У процесі підготовки чотири місяці 

безпосередньо присвячуються вивченню арабської мови та етнографії. 

Співробітники вивчають порядок носіння арабського одягу, вчаться 

користуватися перуками, гримом, контактними лінзами. Особлива увага 

приділяється опануванню прийомами рукопашного бою, щоб по можливості 

впоратись при ліквідаціях без застосування вогнепальної зброї. На завершальному 

етапі підготовки кожен боєць набуває спеціалізації снайпера, зв’язківця, 

підривника, водія. Бійці опановують не тільки навички стрільби з різних видів 

зброї, а й вогню на звук або тінь. 

Проводяться навчання із захоплення будинків, проникнення в них різними 

способами, визначення їх місцезнаходження по фотографіях, зроблених з 

вертольота або авіарозвідкою. Обирається зброя, яка може ховатися під арабський 

одяг; старенькі авто, що не викликають підозри, обладнаються форсованими 
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двигунами, бронеелементами, схованками для зброї і вибухівки. Є дільниця, де 

можна моделювати населені пункти, розставляючи у потрібному порядку фанерні 

макети будинків і мечетей. 

Діяльність підрозділів СпП АОІ відзначається високою ефективністю: до 

1990 року на обліку в ізраїльських спецслужбах перебувало 800 активних 

учасників терористичних організацій, які приховувалися у місцях компактного 

проживання палестинців. Завдяки «Дувдевану» до 1995 р. їх залишилося близько 

сорока [148, c. 408–413]. 

З метою підвищення ефективності боротьби з тероризмом ізраїльські ССП 

були поділені на «зовнішнє коло» («сили втручання») – до них було віднесено 

«Саєрет Маткаль», 13-ту флотилію, «Ямам» – елітні частини, що були орієнтовані 

на розвідувально-диверсійні і антитерористичні дії, у тому числі за кордоном, і 

«внутрішнє коло», куди увійшли військові частини спеціального призначення 

АОІ для розвідки та дій на прикордонних і окупованих територіях [332; 418]. 

Сили «зовнішнього кола»: «Саєрет Маткаль» – частина, що знаходиться у 

прямому підпорядкуванні Генеральному штабу АОІ і залучається до виконання 

найскладніших завдань як за кордоном, так і всередині Ізраїлю. 

Підпорядковується начальнику Управління військової розвідки генерального 

штабу. Дані про «Саєрет Маткаль» засекречені, але вважається, що чисельність 

частини не перевищує 200 осіб. Усі військовослужбовці мають парашутну 

підготовку і декілька військових спеціальностей. Імовірно, частина складається із 

секції управління, трьох бойових загонів, спеціального загону для дій на морі 

(окрема як бойові плавці) і групи постачання. 

Стверджується, що підготовка особового складу в «Саєрет Маткаль» 

найбільш інтенсивна серед усіх частин спецназу Ізраїлю. Відбір спочатку 

проводиться серед призовників-добровольців, підготовка за спеціальними 

методиками займає близько двох років. Перші чотири місяці на базі «парашутної» 

бригади проводиться стандартний курс молодого бійця, потім – тритижневі 

заняття в парашутній школі, далі – підготовка безпосередньо в «Саєрет Маткаль» 
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тривалістю 18-19 місяців, яка завершується марш-кидком на 120 кілометрів, що є 

свого роду ініціацією для отримання червоного берета. 

Після завершення курсу і випробувань боєць підписує контракт ще мінімум 

на рік (на додаток до року строкової служби, що залишається). Таким чином, 

потрапляючи у спецпідрозділ, військовослужбовець служить чотири роки замість 

належних трьох. Втім, майже всі в подальшому продовжують контракт, тому 

частина є повністю професійною [488, c. 619–638]. 

13-та флотилія ВМС Ізраїлю («Шаєтет 13») – найстаріше ізраїльське фор-

мування спецпризначення. Поряд із підводними розвідувально-диверсійними 

операціями основні форми застосування 13-ї флотилії – це висадка з моря 

розвідувально-диверсійних груп, а також захоплення суден. З урахуванням 

постійного залучення флотилії (в останні десятиліття) для дій у секторі Газа 

вважається, що на даний час наземні операції превалюють в списку основних 

завдань діяльності частини. 13-та флотилія розділена на три спеціалізовані групи 

ротного еквівалента – найбільш численну «рейдову» для наземних і 

антитерористичних дій, надводних дій (на катерах) і бойових плавців. Є також 

навчальний загін. Дислокується флотилія на військово-морській базі «Атліт» 

поблизу Хайфи. 

Комплектування і підготовка особового складу 13-ї флотилії аналогічні до 

«Саєрет Маткаль»: призовників відбирають також серед добровольців. Їх 

навчання включає шестимісячний курс піхотинця на базі бригади «Нахаль», 

тритижневий курс парашутної школи, тримісячний підготовчий курс 

спеціального призначення (акцент – на морській підготовці і плаванні) і місячний 

курс навчання підводного плавання, після чого – основний 12–13-місячний курс 

навчання безпосередньо у 13-й флотилії. Тут курсантів розподіляють за 

спеціальностями і трьома спеціалізованими групами флотилії. Після чого з бійцем 

укладають півторарічний контракт (на додаток до основного трирічного терміну 

строкової служби). Таким чином, початковий термін служби бійця в підрозділі 

становить 4,5 року [306, c. 47].  
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Спецпідрозділ «Шальдаг» («Загін 5101») – спеціальний підрозділ ВПС 

Ізраїлю – був створений з резервістів «Саєрет Маткаль». Дислокується на авіабазі 

«Пальмахім». Спочатку його основним завданням було передове авіанаведення і 

цілевказання для завдання ударів авіації або наземних ракетних установок по 

особливо важливих цілях – будинках, бункерах, складах озброєнь тощо. Підрозділ 

може відстежувати і рухомі цілі (автомобілі, кораблі). Для забезпечення точності 

ураження цілей використовуються прилади, оснащені лазерами високої енергії, 

таким чином, позначений лазерним променем об’єкт захоплювався авіабомбами з 

лазерним наведенням або ПТКР «Хелфайр», що запускалися з вертольотів АН-64 

«Апач». Слід зазначити, що загін успішно діяв у Лівані в останні роки, виявляючи 

мобільні ракетні установки арабських бойовиків для успішних ударів авіації (у 

ЗМІ регулярно повідомлялося про знищення «Апачами» цілей у житлових 

кварталах). З часом до вищезазначених завдань додалися завдання з рятування 

членів екіпажів авіасуден ВПС на території противника, а також вже традиційна 

для ізраїльських спецпідрозділів антитерористична боротьба [79, c. 101–107]. 

Відбір до лав «Загону 5101» («Шальдаг») суворий, а підготовка переважно 

нагадує ту, що проходять у спецпідрозділах сухопутних військ. Курс підготовки 

бійців підрозділу триває 22 місяці, оскільки включає вивчення навігації, 

передового авіанаведення і цілевказівки, розвідки в інтересах ВПС. 

«Ямам» – акронім від «Спеціальний центральний підрозділ» або «Спеціальна 

поліцейська частина», це головний антитерористичний загін у країні (подібно до 

«Альфи» в Росії або GSG-9 у ФРН). Формально спеціалізацією «Ямам» є 

звільнення заручників, але фактично він використовується для виконання 

широкого кола завдань. Чисельність підрозділу – близько 200 осіб. Згідно з 

ізраїльськими джерелами, «Ямам» тісно взаємодіє з ізраїльською службою 

безпеки «Шабак» і фактично виконує роль її прямого силового інструменту. 

На службу в «Ямам» йдуть лише за контрактом. Кандидатом може стати 

будь-який військовослужбовець армії, поліції та прикордонної служби у віці до 

25 років, який відслужив не менше трьох років у бойових частинах і пройшов 
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курс командирів відділень. Контракт підписується на три роки з правом 

продовження на декілька термінів. Всі вступники проходять інтенсивну програму 

навчання терміном 13 місяців. 

До сил «внутрішнього кола» відносять військові розвідувальні частини і 

частини спеціального призначення АОІ, основою яких тривалий час виступали 

роти «Пальсар», а з 2001 – 2002 років – батальйони «Гадсар» найбільш 

підготовлених регулярних бригад АОІ: 35-ї парашутної, трьох піхотних («Голані», 

«Гіваті» і «Нахаль») і бронетанкових (7, 188 і 402-ї). Наприкінці 2015 року деякі з 

розвідувальних частин цих бригад і округів були об’єднані в нову 89-ту бригаду 

командос «Оз». До її складу увійшли:  

- 212-й батальйон «Маглай» («Ібіс») – частина глибинної розвідки для 

проведення розвідувально-диверсійних дій. Він активно залучався до «ліквідацій» 

на палестинських територіях. А розвідувально-диверсійні та ракетні підрозділи 

батальйону виконували одне з головних завдань зі знищення імпровізованих 

пускових установок, застосовуваних палестинськими і ліванськими формуван-

нями для обстрілу ізраїльської території;  

- 217-й батальйон «Дувдеван», який залучається для захоплення або ліквідації 

терористів на палестинських і окупованих територіях. Одна з основних форм 

застосування – маскування під арабів;  

- 621-й розвідувальний батальйон «Егоз» – протиповстанська і антитерорис-

тична частина. Курс навчання – 16 місяців; 

- 845-й розвідувальний батальйон «Рімон». Його головними завданнями 

вважаються розвідувальні та антитерористичні дії в секторі Газа, протидія 

інфільтрації бойовиків через кордон з Єгиптом; 

- 35-та парашутна бригада, яка вже не вважається з’єднанням спеціального 

призначення і у війнах останніх десятиліть використовувалася в основному як 

добре підготовлена піхотна частина. Однак вона залишається головним джерелом 

кадрів для більшості ізраїльських підрозділів спеціального призначення і 

початковою базою для їх підготовки. 
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Частиною спеціального призначення вважається розвідувальна (патрульна) 

рота («Саєрет Цанханім») 5135-го розвідувального батальйону 35-ї парашутної 

бригади. Ця рота існує з 1956 року та активно залучалась до багатьох відомих 

ізраїльських спеціальних операцій, включаючи рейд на Ентеббе в 1976 році, де її 

бійці були авангардним штурмовим загоном при захопленні аеродрому. 

Протитанкова та інженерна роти 5135-го батальйону також навчаються як 

диверсійні підрозділи для дій на території противника. 

Статус частин спеціального призначення зберігають розвідувальні 

батальйони «Гадсар» у складі зазначених вище бригад. Вони мають однакову 

структуру, включаючи чотири роти: розвідувальну («Пальсар»), протитанкову 

(«Пальнат»), інженерну («Пальхам»), а також зв’язку та інформаційної боротьби 

(створену в останні роки). 

Курс для військовослужбовців цих розвідувальних підрозділів (як і «Саєрет 

Цанханім») становить 14 місяців. Протитанкові та інженерні роти батальйонів 

«Гадсар» також мають спеціальну підготовку і можуть бути задіяні для виконання 

диверсійних завдань з підтримки дій розвідки. 

Серед інших підрозділів спеціального призначення Армії оборони Ізраїлю 

найбільш відомим є «Яхалом». Це спеціальна частина інженерних військ, яка 

офіційно відповідає головним чином за знешкодження вибухових пристроїв і 

розмінування. Курс навчання особового складу триває 14–16 місяців, причому 

строкова служба в частині – чотири роки замість стандартних трьох [332]. 

На озброєнні спецназу є сучасна техніка. Наприклад, новітній ізраїльський 

термінатор. Автономний робот на ім’я «Дого», розроблений ізраїльською 

компанією General Robotics. Важить він близько 11 кг, має вісім камер, що 

передають оператору зображення відмінної якості, може легко впоратися з 

перешкодами, а якщо знадобиться, то й з бойовиками. У центрі машини 

розміщений поворотний лафет, де кріпиться пістолет типу Glock-26 калібру 

9 х 19 мм з боєзапасом 14 патронів. У той же час існує можливість установки 

засобів нелетального ураження: пристрої відстрілу газових і світлових типів 
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спецбоєприпасів, а при деякому доопрацюванні робота – й інших типів 

короткоствольної зброї. Робот «Дого» здатний також знищити і виявлену бомбу. 

Передбачається, що цей ізраїльський термінатор стане надійним помічником для 

командос і обмежить втрати особового складу до мінімуму.  

До частин спеціального призначення також відносяться: 

- рота «Альпініст» у складі резервного розвідувального батальйону 810-ї 

територіальної піхотної бригади «Ха-Хермон» 210-ї територіальної дивізії 

«Ха-Башан» Північного округу. Призначена для ведення бойових дій у гірській 

місцевості на півночі Ізраїлю. Військовослужбовці проходять гірську і 

гірськолижну підготовку; 

- кінологічний підрозділ «Окец» («Жало», 7149-й підрозділ). Він є 

наймолодшим ПСП і являє собою кінологічну військову частину сухопутних 

військ. Він складається з 4 рот собак: розшуково-рятувальної (пошук людей, що 

опинилися під завалами); службово-розшукової (переслідування і затримання 

злочинців на місцевості); розмінування (пошук вибухових пристроїв) та анти-

терористичної. Остання комплектується спеціально навченими великими соба-

ками (вівчарками, доберманами, ротвейлерами), які вриваються у приміщення з 

терористами, визначають найбільш агресивних з них або командирів і 

нейтралізують їх [148, c. 428–431]; 

- «Яхмам» – підрозділ передових авіанавідників та артилерійських спостері-

гачів, які проходять навчання за програмами спеціальних сил; 

- 669-й підрозділ у складі ВПС. Створений в 1974 році, основні завдання: 

порятунок збитих льотчиків, евакуація військовослужбовців із території 

противника, а також медична евакуація по повітрю з поля бою. 

Так звана «секретна зброя Ізраїлю» – жіночий батальйон спеціального 

призначення «Каракали» (створений у 2004 році). Його бійці нічим не 

поступаються перед чоловіками. У підрозділі служать найкращі в країні снайпери.  

Ізраїльські військові фахівці вважають, що жінки є значно витривалішими, ніж 

чоловіки. А результати ведення ними вогню у них навіть вищі. 
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У ВМС Ізраїлю до підрозділів спеціального призначення відносяться 

водолазна служба пошуку і рятування «Ялтам», а також загін боротьби з 

диверсійними силами та засобами «Снапір». 

До складу прикордонної поліції Ізраїлю входить спеціальна частина ЯМАС. 

Це антитерористичне формування для дій переважно на палестинських 

територіях. Значна частина військовослужбовців ЯМАС набирається з 

арабськомовних ізраїльтян і бедуїнів. 

Велика увага в АОІ (ЦАХАЛ) приділяється підготовці снайперів: «калаім», 

які діють безпосередньо в бойових порядках піхотних взводів і вражають цілі на 

відстанях до 400 м, і «цалафім» – у складі штурмових підрозділів на основі 

піхотних батальйонів (знищують цілі на відстанях до 1200 м). Головний 

навчальний центр підготовки снайперів, один із найкращих у світі, знаходиться на 

військовій базі Міткан Адаме («загін 707») поблизу Тель-Авіва. 

Спецпідрозділам АОІ довелося витримати чимало важких боїв у міських 

умовах. Так у місті Дженіні елітна бригада «Голані» 2 квітня 2002 року вночі 

зайняла місто. Коли зранку виявилося, що навкруги розставлені замасковані міни, 

з дахів будинків почався вогонь бойовиків. Вояки бригади вели бій за кожну 

вулицю і будинок, розчищаючи шлях бронетехніці. Коли вони ледве не захопили 

ініціативу, араб-смертник кинувся у групу солдатів і підірвав себе, одночасно 

почали вибухати міни в урнах і запаркованих автомобілях. Палестинські снайпери 

добивали поранених і розстрілювали санітарів. Довелося викликати вогонь 

вертольотів. За руїни Дженіна і декілька днів боїв бригаді довелося заплатити 

23 вбитими і 75 пораненими [148, c. 152; 332]. 

Попри безсумнівні успіхи ізраїльських формувань сил спеціальних операцій 

за останні десятиріччя боротьби з палестинськими бойовиками і терористами, як 

зазначають фахівці з проблем Близького Сходу, існує необхідність 

контррозвідувального захисту і підтримки політичної лояльності самих вояків 

армійських спецпідрозділів. Зокрема, це пов’язане із загостренням проблеми 

єврейського націоналістичного екстремізму як реакції на пошуки мирного 
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врегулювання палестинської проблеми за формулою «мир в обмін на території». 

Відомо, що 4 листопада 1995 року націоналіст І. Амір убив прем’єр-міністра 

І. Рабіна. Терорист пройшов службу в елітній бригаді «Голані», став членом 

підпільної націоналістичної «Єврейської бойової організації», виконував завдання 

спецслужби «Натів» (структури зі зв’язків з євреями пострадянського простору). 

Існує версія, що радикал став знаряддям заколоту впливових сил, включаючи 

контррозвідку ШАБАК [56, c. 55–65]. 

За даними ШАБАК, в армійському середовищі спостерігається різке 

зростання опозиційних настроїв до миротворчої політики крайніх правих 

єврейських організацій. Наприкінці 2005 року колишній шеф розвідки МОССАД, 

депутат кнессета Д. Ятом виступив із попередженням, що у найближчі роки в 

Ізраїлі може бути вчинений військовий переворот, причину якого він вбачає у 

збільшенні націонал-релігійних радикалів серед командного складу збройних сил. 

«Військовослужбовці перебувають під сильним впливом своїх рабинів і готові 

підкорятися наказу рабина більшою мірою, аніж наказу свого армійського 

командира» [87, c. 2]. 

Аналіз організації та тактики формувань СпП Ізраїлю дає змогу отримати 

певний позитивний досвід, який заслуговує на врахування при вдосконаленні 

організації та службової діяльності ССО ЗС України: 

- прискіпливий відбір особового складу на основі сукупності 

інтелектуальних, моральних, психологічних і фізичних даних кандидатів на 

службу; 

- ретельний попередній збір інформації про противника з комплексним 

використанням можливостей агентурної мережі та радіотехнічних засобів 

розвідки, який забезпечує успішне проведення бойових операцій; 

- вимогливий підхід до навчання (тренування) особового складу з метою 

прищеплення тактичної грамотності, знання противника, відмінного володіння 

зброєю, спеціальними засобами, бойовою та спеціальною технікою, засобами 

зв’язку, рукопашним боєм тощо, намагання наблизити підготовку до реальних 

оперативно-бойових умов; 
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- поглиблена спеціалізація окремих ПСП на діях у певних умовах або проти 

певної категорії противника; 

- поглиблена спеціалізація співробітників за певним бойовим, технічним і 

допоміжним профілем; 

- підвищена увага до оперативного маскування у ворожому середовищі; 

- налагодження взаємоінформування і взаємодії зі спецслужбами та 

спецпідрозділами іноземних держав; 

- наступальний характер дій, який не в останню чергу спирається на високий 

статус, що надається формуванням СпП державою, що десятиліттями існує в 

екстремальних умовах. 

 

5.5. Особливості творення спеціальних військ у збройних силах 

Китайської Народної Республіки 

 

Армія Китаю виросла із підконтрольних компартії Китаю напівпарти-

занських формувань часів війни з японськими агресорами (1931 – 1945 рр.), 

тривалої війни з урядом Гоміндану (1920-ті – 1949 рр.) і традиційно велике 

значення приділяла військовій хитрості, розвідці, роботі серед населення, тактиці 

прихованих дій, «тактиці горобців» (удари малими групами і миттєвий відхід), 

просочуванню, ударам по тилових об’єктах і комунікаціях більш сильного ворога, 

іншим прийомам, органічно властивим силам спецпризначення. Після створення у 

1949 р. КНР тривалий час у Народно-визвольній армії Китаю (НВАК) не 

ставилося питання про війська спецпризначення в класичному розумінні. Функції 

розвідувально-диверсійної діяльності покладалися на армійські розвідувальні 

частини і підрозділи.  

До другої половини 1980-х рр. у НВАК існували окремі розвідувально-

диверсійні батальйони (до 500 бійців) військових округів, окремі розвідувальні 

роти (до 100 чол.) в арміях. Згадані батальйони, як вважалося, повинні були 

закидати у воєнний час розвідувально-диверсійні групи (РДГ) чисельністю у 
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10-12 чол. на відстань до 500 км у тил противника. Розвідувальні управління 

трьох флотів ВМС КНР мали по одному розвідувально-диверсійному загону 

(до 200 чол.). Тактична розвідка була представлена розвідувальними 

батальйонами армійських корпусів (дві роти на танках і БТР, розвідувально-

диверсійна рота), які мали виставити до 34 розвідувальних груп і 30 РДГ. У 

посиленій піхотній дивізії передбачалася розвідувальна рота, в піхотних і 

танкових полках – розвідувальні роти, які мали вести розвідувальний пошук, 

влаштовувати засідки тощо [93; 89, c. 241–243]. 

Особливі передумови для розвитку мистецтва спеціальних дій створював сам 

тип китайського воїна, який увібрав тисячолітні традиції конфуціанської 

цивілізації та китайського націоналізму, військової традиції, описаної Сун-Цзи у 

відомій формулі: «мистецтво війни є мистецтвом омани». Як зазначають 

спеціалісти, за тривалий період національно-визвольної боротьби у китайського 

вояка сформувалися сміливість, рішучість, величезна витривалість і 

невибагливість, спокійне ставлення до втрат, схильність до підступної тактики, 

неабияка військова хитрість. Ці властивості поєднувалися із самопожертвою, 

дисциплінованістю, сліпим підпорядкуванням, жорстокістю та садизмом, 

китайським шовінізмом і месіанською переконаністю в особливій культурній 

перевазі великого Китаю, китайця над іноземними «варварами». 

Глибинні зрушення, викликані модернізацією КНР, повною мірою 

торкнулися реформування збройних сил, модернізації ракетно-ядерного 

потенціалу, масштабним переозброєнням армії, потужною програмою військового 

суднобудівництва тощо. Що стосується добірних спецвійськ, то найбільш 

потужний контингент сил спецпризначення традиційно існує у складі сухопутних 

військ Китаю. Відповідно до відкритих концептуальних документів з військової 

стратегії сухопутні війська НВАК визначаються для ведення бойових дій на 

континенті у взаємодії з іншими видами збройних сил, у складі об’єднаних 

міжвидових угруповань з метою розгрому противника та оволодіння територією, 

яку той займає, тощо.  
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Водночас становлення КНР у статусі нової світової наддержави та 

усвідомлення проводом КНР важливості впливу на ситуацію в зонах інтересів 

своєї держави, перспективних сировинних регіонах об’єктивно приводить до 

зростання кола завдань СВ та їх високомобільних компонентів, до яких і належать 

ССО. З 1990 року підрозділи (кораблі) НВКА почали брати участь у міжнародних 

операціях під егідою ООН, міжнародних акціях гуманітарного характеру, 

боротьбі з піратством. Енергійно включилася КНР і у військові навчання 

учасників Шанхайської організації співробітництва та проведення 

антитерористичних навчань (зокрема, у Таджикистані з огляду на зростання 

загрози вторгнення озброєних угруповань радикальних ісламістів, існування в 

самому Китаї гострої проблеми уйгурського ісламського сепаратизму і 

тероризму). 

У сухопутні війська НВАК (1600 тис. вояків), командування якими 

покладено на командувача – заступника міністра оборони КНР, входять Сили 

спеціальних операцій, які підпорядковуються розвідувальному управлінню у 

складі штабу СВ (створений у 2015 році). Раніше існувало 18 загальновійськових 

армій СВ (інколи їх називають «армійськими групами», чисельність – 30–50 тис. 

вояків), які включали, як правило, три механізовані дивізії та частини армійського 

комплекту разом з окремим розвідувальним батальйоном (300–400 осіб). 

Армійські розвідпідрозділи проходять підготовку за скороченою і полегшеною 

програмою підготовки власне військ спецпризначення. Значення ССО зростає і у 

зв’язку з відпрацюванням НВАК (зокрема, на масштабних військових навчаннях 

чотирьох округів у 2009 році) наступальних операцій на глибину до 2000 км, що 

означає підготовку до можливих дій на території Росії. 

ССО як компонент СВ НВАК створені у 1988 році (вперше – у 

Гуанчжоуському військовому окрузі), відповідно у кожному із семи військових 

округів розміщено посилені загони ССО («дадуй») чисельністю до 1000 осіб 

кожний, які підпорядковані командувачам округів. Ці підрозділи 

запроваджувалися за окремими штатами і структурою, отримували спеціальні 
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озброєння і техніку, їх особовий склад проходив спеціалізований курс навчання. 

Особливу увагу приділяли фізичній та морально-психологічній підготовці 

кандидата, відбору особового складу за методиками САС. Своєрідною першою 

прилюдною демонстрацією можливостей ССО КНР стала їх участь у 

міжнародних змаганнях спецназу ERNA в Естонії у 1998 році, де представники 

Китаю виграли 8 із 20 видів змагань та отримали ще декілька призових місць. 

Нині ж відбувається перехід до бригадної ланки організації СВ (зокрема, в 

інтересах можливості формування міжвидових угруповань сил, маневреності, 

створення бригад легкого і важкого типів залежно від завдань і природно-

географічних умов потенційного ТВД), в якій бригада отримує окрему 

розвідувальну роту. Не виключено, що структура ССО СВ НВАК зазнає нових 

змін у зв’язку з реорганізацією структури управління збройними силами. Сьогодні 

у підпорядкуванні Центральній військовій раді КПК замість семи ВО знаходяться 

п’ять командувань на ТВД (Північне, Центральне, Західне, Південне і Східне), до 

яких перейдуть загони ССО «дадуй». Командування стали вищими оперативно-

стратегічними об’єднаннями НВАК, під їх управлінням перебувають всі частини 

СВ, ВПС та ВМС НВАК відповідної території. У СВ НВАК залишилося 13 армій, 

у кожній з яких передбачено шість загальновійськових бригад і шість 

спеціалізованих бригад, однією з яких є бригада спеціального призначення [404]. 

Загони ССО територіальних командувань мають екзотичні назви на кшталт 

«Яструб», «Сокіл», «Летючий дракон», «Гострий меч південного Китаю», 

«Нічний тигр» тощо. Штаби округів отримали спеціальні органи управління та 

планування операцій за участю загонів ССО. Застосування ССО, забезпечення їх 

інтеграції в операції стратегічного й оперативно-тактичного рівня значно 

полегшилося з активним впровадженням автоматизованих систем управління 

військами (АСУВ), зокрема, АСУВ «Цюйдянь», яка забезпечує інформаційні 

потоки між генеральним штабом НВАК, штабами видів збройних сил, родів 

військ і командуваннями округів (територіальних командувань) [355]. 

Нижчим підрозділом ССО є група з 2-3 розвідників. В основу підготовки 

бійців покладені традиційні китайські методики та адаптований до місцевих умов 
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кращий світовий досвід. Крім традиційних розвідувально-диверсійних завдань, 

бійці спецназу можуть вести контрпартизанську та антитерористичну боротьбу, 

формувати антиурядове підпілля та повстанські рухи на основі націоналістичних 

організацій. Відпрацьовуються навички жорстокого залякування противника, 

застосування тортур, проведення терористичних акцій. За необхідності загони 

ССО можуть отримувати БТР і БМП, спеціальні автомобілі типу «баггі» тощо. 

З погляду зростання можливостей ССО (які перекидаються переважно 

вертольотами) варто відзначити розвиток армійської авіації як окремого роду СВ, 

що включає авіацію військових округів і поділяється на бригади та окремі полки 

вертольотів змішаного складу (мають на озброєнні вертольоти вогневої 

підтримки, транспортно-бойові, транспортно-десантні, РЕБ, рятувально-санітарні 

тощо). Станом на початок 2015 року авіація СВ мала 150 бойових машин (Z-10-90, 

Z-19-60), багатоцільових машин – 351, транспортних – до 340. Іде оснащення 

ССО безпілотними літальними апаратами (БПЛА), адже на думку китайських 

фахівців, в інтересах «воїнів тіні» можуть ефективно працювати малогабаритні і 

малошумні апарати з радіусом дії 2–5 км. 

Залежно від географічного розташування кожен загін СпП має власну зону 

відповідальності і готується до дій проти конкретного противника. Бійці вивчають 

відповідну іноземну мову, національний характер, збройні сили потенційного 

противника, систему охорони його командних пунктів, аеродромів, РЛС, ракетних 

позицій тощо. Для дій на південному напрямку диверсанти проходять посилену 

альпіністську підготовку, на південно-східному напрямку приділяють увагу діям в 

умовах джунглів. На північному напрямку наголос робиться на лижній підготовці, 

загартовуванню в морози тощо. Всі елітні бійці опановують мистецтво 

спеціальних дій в індустріальних містах. Усі програми бойової підготовки 

спрямовуються на індивідуальну підготовку підривників, снайперів, зв’язківців, 

операторів БПЛА, РЛС, засобів РЕБ [422]. 

Добровільний, ініціативний вступ до елітних частин виключений. Туди 

відбирають вояків інших частин після тривалого спостереження офіцерів ССО. 

Навчання ведеться на межі психофізіологічних властивостей людини 3–6 міс. на рік, 
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включає давні методики гімнастики ушу, цігун, техніки тібетських монахів, різні 

китайські й японські школи рукопашного бою. Бійці вчаться веденню бою під 

водою без аквалангів за допомогою спеціальних дихальних вправ. Залежно від 

дислокації та потенційного ТВД вояки загонів ССО проходять лижну або 

альпіністську підготовку. Особлива увага приділяється навичкам виживання у 

різних природно-фізичних умовах (гори, тайга, безлюдний острів тощо). Бойова і 

спеціальна фізична підготовка бійців китайських ССО здійснюється практично за 

межами людських можливостей (віджимання на брусах – 200 разів; віджимання 

від підлоги – 100 разів за хвилину; влучення гранатою у вікно автомобіля із 30 м; 

форсування водної перешкоди у 5 км із викладкою; підйом на стіну будинку на 

5 поверх без допоміжних засобів за 30 с тощо). 

Як зазначає авторитетний військово-політичний журнал «Interpolit», 

китайська армія створила потужний кадровий сержантський склад, який 

забезпечує зразкову дисципліну, дбає про високий рівень особистої бойової й 

тактичної підготовки рядового бійця та первинних підрозділів (у 2009 році для 

заохочення кадрового зростання в систему військових рангів ввели 

4 сержантських і 4 фельдфебельських звання). Ця обставина особливо важлива 

для підрозділів спецпризначення, в яких при їх нечисленності й автономності дій 

колосальне значення мають індивідуальні якості вояка, рівень його особистої 

підготовки, морально-психологічна стійкість тощо [355]. 

Характерною рисою масштабної підготовки НВАК до асиметричних дій є 

опанування спрощеною спеціальною підготовкою вояками окремих армійських 

з’єднань («дивізій підвищеної готовності»): 162-ї (54-ї армії), 63-ї (21-ї армії) і 

149-ї (13-ї армії). Серйозні елементи спецпідготовки властиві і для особового 

складу «армій швидкого реагування»: 1-ї (Ханчжоу, Нанкінський ВО), 38-ї 

(86 тис. чол., Баодін, Пекінський ВО), 39-ї (75 тис. чол., Інкоу, Шеньянський ВО) 

та 54-ї (89 тис. чол., Сіньсян, Цзинаньський ВО) [360]. 

На думку спеціалістів, до Сил спецпризначення НВАК слід віднести й 

особливо підготовлені підрозділи морської піхоти («ударний морський десант») 
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та повітрянодесантних військ («Гострий меч синього неба»). Прагнучи до 

обстоювання своїх інтересів на морських просторах, Китай в останні роки значно 

посилив морську піхоту, яка тепер посідає друге після США місце у світі за 

чисельністю (десантні морські засоби здатні одночасно прийняти на борт до 

12 тис. морпіхів, іде стрімке будівництво нових десантних кораблів). Морська 

піхота (МП) КНР створена у 1953 р. і нині має власні частини спецпризначення. 

Амфібійні розвідпідрозділи МП аналогічні морському спецназу та об’єднані у 

батальйони спецпризначення бригад МП (250–400 бійців, три розвідувально-

диверсійні роти, включаючи одну парашутно-десантну). На базі батальйону 

можна розгорнути 16–18 РДГ для ведення розвідки у прибережних районах, 

місцях висадки десанту, розмінування ділянок висадки, знищення важливих 

берегових об’єктів противника. Створені навчально-тренувальні комплекси на 

о. Хайнань, біля міст Фучжоу та Чжаньцзянь [61, c. 8-9; 422].  

Військові експерти солідарні у думці, що наявність достатньо численних, 

відмінно навчених, належно оснащених спеціальною зброєю і технікою ССО є 

однією з найсильніших складових високих бойових можливостей СВ НВАК. 

Елітний компонент китайської армії нині перетворився на стратегічне знаряддя 

далекосяжних геополітичних і геоекономічних планів керівництва КНР і 

спроможний виконувати завдання за призначенням у віддалених географічних 

зонах, на відстані від основних сил і в будь-яку пору року. 

Доцільно зауважити, що реформування і розвиток сухопутних військ НВАК 

забезпечують не тільки система військових навчальних закладів, а й низка 

профільних науково-дослідних установ, які студіюють проблеми оперативного 

мистецтва, стратегії і тактики, ведуть прискіпливий аналіз застосування військ 

іноземних держав, розробляють інноваційні методи і способи ведення збройної 

боротьби в сучасних умовах. 

Отже, реформування Сил спеціального призначення НВАК відбувається на 

фоні масштабної реорганізації структури збройних сил, їх СВ зокрема, 

розширення кола геополітичних і стратегічних завдань Китаю як перспективної 
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світової потуги. Удосконалюється технічне оснащення ССО, їх бойова навченість, 

запозичується світовий досвід, ведуться профільні наукові розробки і підготовка 

кадрів. Власні елементи ССО мають сухопутні війська, повітрянодесантні війська 

та ВМС. Сильні підрозділи кібервійни та космічної розвідки запроваджуються в 

єдиних у своєму роді у світі Військах стратегічної підтримки. Водночас Китай 

поки що не запроваджує єдиний орган управління ССО. Спеціальна підготовка 

стала елементом боєготовності й у звичайних військах, їх об’єднаннях і 

з’єднаннях постійної готовності, що різко підвищує потенціал армії Китаю у разі 

ведення асиметричної війни. 

 

5.6. Реформування військ спецпризначення і творення ССО Російської 

Федерації 

 

Після 1991 року збройні сили Росії зазнавали численних реорганізацій. 

Проте основною організаційно-штатною формою військ спецпризначення 

(успадкованою від знаменитого спецназу ГРУ радянських часів) у РФ 

залишаються окремі бригади спеціального призначення. Безпосереднє 

керівництво бригадами СпП здійснює 14-те Управління Головного розвіду-

вального управління ГШ ЗС РФ. 

Черговий етап реформування ЗС Росії, який розпочався у жовтні 2008 року з 

урахуванням підсумків збройного конфлікту серпня 2008 року (окупації 

Південно-осетинської території Грузії), завдав, на практично одностайну думку 

спеціалістів, серйозного удару по боєздатності військ спецпризначення.  

Уже в ході реформи збройних сил Російської Федерації у 2009 році на базі 

військової частини № 92154, що у Московській області, було утворено Управління 

спеціальних операцій, підпорядковане начальнику генерального штабу ЗС Росії. 

Історія в/ч 92154 тісно пов’язана з формуванням і діяльністю радянського 

спецназу Головного Розвідувального Управління (ГРУ), який сьогодні вважається 

елітою військ Росії. Перші його підрозділи були утворені на початку травня 1951 року 
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як засіб запобігання ядерній загрозі під час «холодної війни». На той час було 

сформовано близько 11 рот по 120 чоловік у кожній, у тому числі і військове 

містечко «Сенєж». Інформація про діяльність спецназу ГРУ, в який входила і 

нинішня військова частина 92154, була засекречена. Це й не дивно, адже 

новостворені підрозділи повинні були виявляти військові угруповання в тилу 

ворога, його бази ядерних ракет та пускові установки до них, проводити 

спецоперації, а також здійснювати пошук та знищення диверсантів. Достовірно 

відомо, що на території військових містечок, в число яких входив і «Сенєж», було 

достатньо технічних засобів і озброєння для проведення різного роду операцій. 

Вже тоді підготовка спецназівців була інтенсивною і відрізнялася наявністю 

індивідуального курсу для кількох людей. Ця методика у в/ч 92154 активно 

діє і зараз. 

Слід зазначити, що до одинадцяти рот спеціального призначення в 1957 році 

додалося близько п’яти батальйонів, а в 1962-му – ще близько десяти бригад. 

Перша велика операція російського спецназу проходила в 1968 році в 

колишній Чехословаччині під час народних протестів проти загрози окупації 

країни Радянською армією. Згодом військовослужбовці, в тому числі і бійці 

в/ч 92154, брали участь в операціях і бойових діях на території країн Азії, 

Латинської Америки та Афганістану. 

Після розпаду СРСР окремі частини радянського спецназу ГРУ уже як 

формування СпП ЗС Російської Федерації періодично перебували в місцях 

збройних зіткнень, в тому числі в Дагестані, Грузії та Чечні [371]. 

7 квітня 2011 року в міністерстві оборони Росії з’явився другий Центр 

спеціального призначення (ЦСП), що підпорядковувався начальнику Головного 

розвідувального управління, з дислокацією в підмосковній Кубинці. Новий ЦСП 

отримав назву «Кубинка-2» (неофіційна назва «Зазабор’є»). На відміну від ЦСП 

«Сенєжа» він створювався на базі спецназу ГРУ. У створенні ЦСП «Кубинка-2» 

активну участь брали колишні і діючі співробітники спецназу Федеральної 

служби безпеки (ФСБ) Росії. 
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Бригади СпП замість центрального підпорядкування передавалися в 

управління командувачам географічно новостворених військових округів. Були 

розформовані боєздатні 12-та та 67-ма бригади СпП, на 80% скоротили згадане 

14-те Управління (спеціальна розвідка). Після відставки міністра оборони РФ 

А. Сердюкова процес скорочення припинився, почалося зміцнення спеціального 

компонента армії, а також переозброєння повітрянодесантних військ (ПДВ).   

1 квітня 2012 року Управління спеціальних операцій було трансформоване в 

Командування сил спеціальних операцій (КССО), в/ч 99450 (Московська область, 

Сонячногірський р-н, смт Сенєж), яке включало:  

- управління спеціальних операцій; 

- управління морських спеціальних операцій; 

- управління боротьби з тероризмом. 

Зі створенням КССО планувалося збільшення ССО до десяти бригад 

спеціального призначення (СпП) з паралельним зростанням чисельності бригад 

спеціального призначення окружного підпорядкування. 

Наприкінці січня 2013 року бригади СпП повернули у підпорядкування 

ГРУ ГШ ЗС Російської Федерації. 

Наявні у відкритому доступі дані свідчать про збереження в цілому 

радянської організаційно-функціональної моделі побудови бригади СпП. До її 

складу можуть входити управління, комендантська рота, 3-4 (інколи 5-6) окремих 

загонів спеціального призначення, загін або рота спеціального радіозв’язку, рота 

спеціального озброєння, інженерно-саперні підрозділи, рота матеріально-

технічного забезпечення, автомобільна рота тощо. В окремих бригадах є 

навчальні підрозділи (навчальний загін або рота, школа молодших спеціалістів 

тощо). Відомо про окремий загін психологічних операцій (ПсО) у складі     

22-ї гвардійської бригади СпП. 

Як правило, за штатами мирного часу бригада СпП нараховує 750–900 осіб, 

може виставляти до 60–100 розвідувально-диверсійних груп (РДГ). За штатами 

воєнного часу всі бригади СпП здатні (оціночно) виділити 1200–1600 РДГ. 



 

359 

Станом на квітень 2014 року угруповання військ спеціального призначення ГРУ 

ГШ ЗС РФ включало:  

- 2-гу окрему бригаду спеціального призначення (обрСпП) ГРУ (нп Промежиці 

під Псковом), Західний військовий округ (ВО): 70, 177, 329 та 700-й окремі загони 

спецпризначення (озСпП); 

- 3-тю гвардійську Червонопрапорну, Варшавсько-Берлінську, обрСпП 

(нп Черноріччя, Центральний ВО, створена у 1966 р.): 330, 501, 503, 509, 510 та 

512-й озСпП; 

- 10-ту гірську, обрСпП (сформована у травні 2003 р. у нп Мольпіно під 

Краснодаром): 85, 95, 104, 551 та 107 озСпП; 

- 12-ту обрСпП; 

- 14-ту обрСпП (м. Уссурійськ, Далекосхідний ВО, створена у 1966 р.); 

- 16-ту обрСпП (м. Тамбов, Центральний ВО, створена у 1963 р.): 273, 370, 

379, 664, 669-й озСпП); 

- 22-ту гвардійську обрСпП (нп Степной біля Ростова-на-Дону, Південний 

ВО, створена у 1976 р.): 108, 173, озСпП, окремий загін ПсО; 

- 24-ту обрСпП (м. Іркутськ): 281, 297, 641-й озСпП; 

- 346-ту обрСпП, сформовану наприкінці 2013 р. (нп Прохладний, 

Кабардино-Балкарія); 

- 25-й окремий полк СпП Південного ВО.   

Крім того, у складі повітрянодесантних військ є окрема 45-та бригада СпП 

озСпП [431, c. 40-41; 409; 359; 297].  

6 березня 2013 року, начальник генерального штабу ЗС Росії В. Герасимов, 

посилаючись на вивчення світового досвіду, оголосив про початок створення Сил 

спеціальних операцій. У Кубинці і в Солнєчногорську почалося активне 

будівництво інфраструктури для базування і бойової підготовки обох центрів 

спеціального призначення.  

23 березня на зустрічі з Головою КНР Сі Цзіньпіном міністр оборони РФ 

С. Шойгу повідомив про існування ССО у ЗС РФ, здатних виконувати завдання і 
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за кордоном. Як сповістили російські ЗМІ, 15 березня 2013 року у підмосковній 

Кубинці-2 почалося творення безпосередньо підпорядкованого Командуванню 

ССО МО РФ Центру спеціального призначення, в якому планувалося залучити 

для проходження служби до 500 вояків-контрактників (в цілому ССО Росії 

комплектуються виключно професійними кадрами). У сучасних публікаціях 

згадується про існування у складі ССО РФ (окрім угруповання бригад СпП) 

Центру спеціального призначення «Сенєж», Центру спеціального призначення 

«Кубинка-2», 561-го аварійно-рятувального центру, центру підготовки 

спеціалістів. Відсутність інформації не дозволяє судити про спеціалізацію 

згаданих підрозділів. Імовірно, як і заявлялося раніше російськими спеціалістами, 

в основу розбудови ССО покладається американський досвід, і окрім 

розвідувально-диверсійних частин СпП будуть існувати профільні, здатні 

проводити спецоперації за межами країни частини, а також власні навчальні й 

логістичні структури. Про авіаційний компонент ССО сухопутного характеру не 

згадується.  

Сьогодні Центр спеціального призначення МО РФ «Сенєж» (вони ж 

«соняшники» або «сенєжці»), в/ч 92154 (Московська область, Солнєчно-

горський р-н, смт Сенєж), включає відділ спеціальних операцій за такими 

напрямами:  

- повітрянодесантний – в основу покладено повітрянодесантну підготовку та 

інші способи проникнення в тил противника повітряним шляхом. Відпрацьо-

вуються стрибки з парашутом як затяжні з кисневими масками, так і з розкриттям 

парашута одразу після відділення від борту літака. Стрибки здійснюються і вдень, 

і вночі з використанням приладів нічного бачення, в погану погоду, при сильному 

вітрі і тумані. Крім парашутів бійці також навчаються застосуванню мотодельта-

планів і парапланів. Володіння такими способами дозволяє спецназівцям не-

помітно для противника пролетіти десятки кілометрів; 

- гірський – спеціалізується на проведенні розвідувальних і бойових операцій 

у гірській місцевості; підготовка проводиться на базі 54-го центру підготовки 
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розвідувальних підрозділів, в/ч 90091 (Республіка Північна Осетія – Аланія, 

м. Владикавказ) і центру гірської підготовки та виживання «Терскол» ФАУ МО 

РФ «ЦСКА» (смт Терскол, Республіка Кабардино-Балкарія); 

- штурмовий – спеціалізується на проникненні / захопленні / знищенні 

об’єктів противника (штаби, будівлі, споруди, бункери і т.п.); 

- охорона високопоставлених керівників – завдання із забезпечення 

відповідної охорони високопоставлених осіб. 

На території військового містечка Сенєж знаходяться навчально-

тренувальний, повітрянодесантний і тренажерно-вогневий комплекси, 

кінологічний комплекс, критий басейн, спортивне містечко, тактичне містечко 

для відпрацювання дій у населених пунктах, вертолітний майданчик, а також 

майданчик для водіння спецтехніки, медичні та службові приміщення. 

Судячи із наявних відомостей, частини ССО навчаються виконанню завдань 

у різноманітних екстремальних природно-географічних умовах, включаючи 

пострадянську Центральну Азію та Арктику. Наприкінці квітня 2013 р. на 

гірських полігонах Кабардино-Балкарії на висотах до 4,5 км нові підрозділи ССО 

провели тактико-спеціальне навчання із відпрацювання доставки підрозділів 

військово-транспортною та армійською авіацією, десантування груп і вантажів у 

район призначення. 

У 2016 році в анексованій Автономній Республіці Крим почалися роботи з 

розгортання 561-го аварійно-рятувального центру ВМФ РФ, до складу якого було 

прийнято рішення включити відділ спеціальних операцій (морських) ССО із 

завданням підготовки водолазів-розвідників ССО. 

Відділ спеціальних операцій (морських) розташовано на території 561-го 

аварійно-рятувального центру ВМФ, в/ч 00317 (Україна, м. Севастополь, Бухта 

Козача). Морський відділ спеціальних операцій – це багатоцільове військово-

морське формування, навчене і споряджене для виконання бойових завдань в 

акваторії морів, океанів, річок, озер. В основному особовий склад діє з різних 

плавзасобів (катери, гідроцикли) або під водою у водолазному спорядженні з 
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використанням спеціальних буксирів, ведучи розвідку і виконуючи інші бойові 

завдання на морі, березі або річковій акваторії. 

За способами доставки відділ спроможний доставляти спецназівців у район 
проведення операції по суші, повітрям і по воді з їх подальшим виведенням до 
цілі або евакуацією. На озброєнні відділу перебувають вертольоти Мі-8АМТШ і 
Мі-35М, катери, квадроцикли, мотовсюдиходи і різноманітна автотехніка. 

Є підрозділи забезпечення: зв’язку, радіорозвідки, РЕБ, IT, спеціальної 
техніки; декілька підрозділів забезпечення та охорони, що комплектуються 
військовослужбовцями за призовом – рота засобів посилення, комендантська рота 
(охорони), рота матеріального забезпечення, технічний взвод, рота зв’язку, рота 
молодого поповнення. 

Основним завданням ССО за кордоном РФ є захист від нападів на громадян 
Росії в інших країнах; евакуація посольств та відповідних посадових осіб; 
викрадення або ліквідація терористів або важливих військових і політичних 
діячів; організація антиурядових виступів, повстанських і партизанських рухів 
для дестабілізації обстановки в країні і повалення її уряду; збір розвідувальних 
даних; здійснення диверсій; нальоти; розміщення і накопичення в потрібних 
районах зброї і засобів матеріально-технічного забезпечення для спеціальних 
операцій воєнного часу; руйнування, спотворення та викрадення інформації або 
затримка в її проходженні; ведення психологічних операцій і проведення 
прихованого або відкритого саботажу діяльності органів державного управління;  
поширення дезінформації тощо. У воєнний час на ССО додатково покладається: 
виведення з ладу або захоплення важливих військових і промислових об’єктів; 
порушення ліній комунікацій, систем державного і військового управління, 
тилового забезпечення; коригування авіаційно-ракетних ударів і вогню артилерії; 
збір розвідувальних відомостей в інтересах дій угруповань збройних сил на ТВД; 
здійснення рейдів у тилу противника для захоплення документів, зразків ОВТ, 
деморалізація особового складу збройних сил і населення противника. 

Основне завдання Центру підготовки фахівців (колишній 322-й навчальний 
центр), в/ч 43292 (Московська область, Солнєчногорський р-н, смт Сенєж) – 
підготовка фахівців ССО, а також підготовка військовослужбовців інших 
спецпідрозділів МО РФ. 
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Завдання відділу модернізації, обслуговування та зберігання озброєння, 

військової і спеціальної техніки та військово-технічного майна (відділ 

модернізації, обслуговування і зберігання ВВСТ і ОТІ) зрозумілі з його назви. 

Підготовка здійснюється в центрі підготовки фахівців і безпосередньо в пунктах 

постійної дислокації, де створена і вдосконалюється необхідна для цього 

інфраструктура. 

Підготовка офіцерського складу ССО ЗС РФ здійснюється у Рязанському 

вищому повітрянодесантному командному училищі на факультеті спеціальної та 

військової розвідки і кафедрі застосування підрозділів спеціального призначення, 

а також у Новосибірському вищому військовому командному училищі (НВВКУ) 

на факультеті спеціальної розвідки і кафедрах спеціальної розвідки та 

повітрянодесантної підготовки. 

Отже, сили спеціальних операцій РФ – це структурний підрозділ збройних 

сил Російської Федерації, формування якого почалося у 2009 році в ході реформи 

російської армії (2008 – 2020 рр.). 

Основною організаційно-штатною формою військ спецпризначення в РФ 

залишаються окремі бригади спеціального призначення. 

Наявні у відкритому доступі дані свідчать про збереження в цілому 

радянської організаційно-функціональної моделі побудови бригади СпП. 

Основні завдання ССО РФ у мирний та воєнний час в цілому збігаються із 

завданнями, які покладаються на ССО країн – членів НАТО. 

Відомі бойові операції: операція із захоплення Автономної республіки Крим, 

яка почалася 27 лютого 2014 року, саме ця дата указом президента РФ визначена 

як день Сил спеціальних операцій ЗС Російської Федерації; 

- з лютого 2014 по сьогодні – участь в бойових діях у Донецькій і Луганській 

областях України проти урядових силових структур; 

- з 2015 року по теперішній час –  участь у бойових діях у Сирії. 
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5.7. Особливості бойового застосування ССО у сухопутній складовій 

збройних конфліктів другої половини ХХ – початку ХХІ ст.  

 

Аналізуючи бойовий досвід ССО, що був отриманий у районі Перської 

затоки 1990 – 1991 рр., західні військові фахівці дійшли висновку про якісно 

новий рівень їх використання у збройних конфліктах. Як з’ясувалось, формування 

ССО застосовувалися не тільки спільно з іншими родами військ, але також і як 

самостійний «окремий спеціальний рід сил» (відповідно до стратегічного задуму 

командування багатонаціональних сил – БНС) поряд із сухопутними військами, 

ВПС і ВМС [465, c. 56–65; 351]. 

Для успішної координації дій ССО в районі Перської затоки при штабі, 

очолюваному М. Шварцкопфом, було розгорнуто Штаб командування 

спеціальних операцій Об’єднаного центрального командування (КСО ОЦК), яке 

очолив бригадний генерал Джонсон. Основу командування складали загін 

«Дельта», підрозділи 5-ї і 10-ї груп спеціального призначення (СпП), 75-го полку 

рейнджерів, 160-го полку армійської авіації спеціального призначення та    

13-го батальйону психологічних операцій сухопутних військ, літаки і вертольоти 

ССО BSC, розвідувально-диверсійні підрозділи 2-ї групи спеціального призна-

чення ВМС США [327; 419, c. 12–15].  

До нього також увійшов підрозділ чисельністю до роти зі складу 22-го полку 

спеціального призначення Великої Британії. 

Особливу увагу керівництво БНС приділяло взаємодії частин ССО 

національних контингентів коаліції. Ці завдання покладалися на Об’єднаний 

координаційний комітет. На корпусному, а в деяких випадках і на дивізійному, 

рівні діяли окремі додані штабам підрозділи ССО, які виконували завдання 

військових груп глибинної розвідки. 

Згідно з оцінками зарубіжних експертів, відпрацьована під час конфлікту 

командна структура ССО дозволила чітко і своєчасно ставити завдання, 

ефективно та гнучко керувати частинами і підрозділами. За словами одного з 
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офіцерів ССО «зелені берети», особовий склад груп спеціального призначення 

сухопутних військ США з самого початку чітко знав, що від нього вимагалося, і 

розумів важливість свого завдання [15, c. 59].   

Перші формування ССО почали прибувати в район Перської затоки 

незабаром після прийняття рішення президентом США на відправку до 

Саудівської Аравії американських військ. Їх склад, як правило, був змішаним: 

американські військовослужбовці із загону 1-го оперативного загону «Дельта» і 

британські командос з 22-го полку спеціального призначення. Загальна 

чисельність військ спеціальних операцій у районі Перської затоки до початку 

бойових дій досягла 5 тис. чоловік. На спеціально оснащених вертольотах MH-53J 

«Пейв Лоу», MH-60G «Пейв Хок» і АН/МН-6 групи закидалися вглиб території 

противника. Деякі підрозділи, що займалися пошуком мобільних ПУ ракет 

«СКАД», закидалися на глибину до 250 км. У розпорядженні особового складу 

перебувала особлива військова техніка, наприклад, парашути «крило», за 

допомогою яких можна пролетіти, як на дельтаплані, відстань до 50 км і 

десантуватися разом із вертольотів на гранично малих висотах, а також 

електронні оптичні прилади, що не дають відблисків на сонці. Для 

прослуховування ліній зв’язку використовувалися пристрої, що за своїми 

розмірами не перевищували габаритів невеликого транзисторного радіоприймача. 

Окремі групи доставлялися до місця десантування за допомогою десантно-

транспортних літаків МС-130. Це було обумовлено терміновістю виконання 

завдань щодо знищення ПУ ракет «СКАД» [327; 351]. 

Напередодні бойових дій у Перській затоці однією з груп ССО була 

захоплена іракська ракета класу «земля – повітря», яка потім була переправлена 

до Саудівської Аравії і ретельно вивчена пілотами авіації союзників. Крім цього, 

було захоплено велику кількість засобів зв’язку, що сильно полегшило завдання 

радіоперехоплення і постановки радіоперешкод. 

За кілька тижнів до початку операції «Буря в пустелі» основні зусилля груп 

ССО були спрямовані на збір інформації про іракське угруповання в Кувейті і 
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військах, що знаходяться в південних районах Іраку, а також на перевірку даних 

повітряної і космічної розвідки. У зв’язку з особливостями місцевого ландшафту 

«зелені берети» змушені були вести спостереження за противником, ретельно 

маскуючись поблизу іракських військових об’єктів і шляхів сполучення, та 

проводити в такому положенні декілька діб. Розвідка велася як візуально, так і за 

допомогою спеціального електронного обладнання [547, c. 21; 351]. 

Декілька груп ССО було закинуто в міста Ель-Кувейт, Багдад, інші населені 

пункти і навіть на бази іракської армії. Вони виконували завдання зі збору 

інформації, видаючи себе за бізнесменів будь-якої нейтральної країни, які 

торгували продуктами, запчастинами або іншими дефіцитними у воєнний час 

товарами. Деякі військовослужбовці з підрозділів «зелених беретів» сухопутних 

військ США і англійських військ спеціального призначення добували 

розвідувальні дані, подорожуючи стежками Іраку і Кувейту в одязі бедуїнів. 

«Переодягнені в торговців, крамарів, звичайних громадян, – пише англійська 

газета «Санді таймс», – вони здійснювали таємні операції в тилу противника. 

Говорячи по-арабськи і маючи із собою іракські документи, ці люди виконували 

найрізноманітніші завдання, визначивши в результаті хід всієї війни». 

Однією з цікавих «новинок» в методах дії груп ССО вважається 

використання так званих «дюнних баггі» – спеціально сконструйованих легких 

автомобілів, пристосованих для швидкого переміщення в пустелі. Автомобіль 

являє собою несучу зварену раму, на якій встановлюються потужний двигун і 

декілька кулеметів. В умовах пустельної місцевості «дюнні баггі» були 

найшвидшим наземним засобом пересування, що дозволяло групам ССО 

здійснювати рейди в глибину території противника, залишаючись практично 

невразливими. У тилу в іракців були створені дві матеріально-технічні бази ССО, 

на яких групи, що діяли на «дюнних баггі», поповнювали запаси пального, 

боєприпасів, їжі та іншого спорядження. Саме завдяки швидкісному 

автотранспорту, вважають експерти, жоден американський військовик із частин 

ССО не був захоплений противником у полон [602, c. 218]. 
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Одразу після початку повітряних рейдів авіації БНС групи ССО були 

використані для наведення літаків союзників на стратегічні об’єкти Іраку. Тактика 

дій підрозділів спеціального призначення в даному випадку полягала у 

наступному: за кілька днів до початку операції за лінією фронту з висоти 10 км на 

парашутах типу «крило» викидалися підрозділи ССО, в завдання яких входила 

установка спеціальних радіомаяків, що коректували маршрути польоту до цілей.  

Безпосереднє наведення літаків БНС на військові об’єкти здійснювалося діючими 

в тилу противника підрозділами ССО з використанням приладів лазерного 

підсвічування. 

За час повітряної операції БНС проти Іраку літаки ССО ВПС США МС-130, 

АС-130Н і ЄС-130Е здійснили понад 830 вильотів, виконуючи завдання із 

закидання в тил або перекидання підрозділів спеціального призначення 

союзників, надання їм авіаційної підтримки і забезпечення психологічних 

операцій [630, c. 15–49; 583, c. 99–106]. 

Завдання деяких груп ССО у цей період полягало в пошуку і рятуванні 

збитих над територією противника і зниклих безвісти льотчиків союзних військ. 

Генерал Н. Шварцкопф назвав це завдання місією першочергової важливості. До 

участі в ній залучалися значні сили армійської авіації та ВПС: до двох-трьох 

літаків радіолокаційної розвідки, до трьох ескадрилей штурмовиків А-10 і до 

40 вертольотів. У зоні пошуку створювався «бойовий вакуум», при якому рейди 

авіації, якщо і не припинялися зовсім, то значно скорочувалися. 

Не менш активно в період операції «Буря в пустелі» діяли розвідувально-

диверсійні загони ССО ВМС США (SEAL). Під час однієї з операцій загін SEAL 

чисельністю до 80 чол. захопив декілька нафтових платформ у морі, що 

використовувалися іракцями як передові спостережні пости ППО, і берегові 

укріплення. Операція проводилася одночасно з повітря і моря. Крім вертольотів 

ССО використовувалися підводні апарати, що застосовуються для транспорту-

вання бойових плавців [15, c. 59; 351]. 

Однак найбільш важливе завдання ССО ВМС полягало в проведенні 

«відволікаючих операцій», щоб ввести в оману противника щодо істинних намірів 
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командування. Для цього їх загони провели морське десантування з метою 

захоплення островів Фейлака і Бубіян, а також висадку груп у районі Умм-Каср. 

Ці та ряд інших операцій ССО переконали іракське командування про 

«підготовку удару союзників» з моря і змусили зосередити на приморському 

напрямку значні сили. Не менш важливим завданням ССО на початковій стадії 

операції було надання підтримки руху опору в Кувейті. Кістяк сил опору 

становили підрозділи спецчастин Кувейту, які перейшли на нелегальне становище 

одразу ж після його окупації. Спільно з ССО БНС вони знищували іракські лінії 

зв’язку, встановлювали місцезнаходження пунктів управління, сприяли 

зростанню пасивного опору агресору серед місцевого населення, що істотно 

знижувало колабораціоністські настрої в Кувейті. 

Крім того, сили опору проводили різноманітні психологічні операції проти 

особового складу іракських військ, що заохочували солдатів до дезертирства і 

непокори [425, арк. 168–180]. 

Значне місце в планах командування БНС спецчастини займали на 

завершальній фазі війни – при здійсненні операції «Меч пустелі» 

(24-28.02.1991 року). До цього часу загальна чисельність Сил спеціальних 

операцій США на ТВД перевищила 10 тис. чол. (понад 25% чисельності ССО 

збройних сил США). На цьому етапі групи ССО провели низьку операцій, істотно 

полегшили дії союзних військ. Найбільш важливим у цьому відношенні було 

захоплення (незадовго до початку наступу БНС) «зеленими беретами» тилової 

бази збройних сил Іраку, що отримала згодом назву «Кобра». На базі, 

розташованій в 130 км від лінії фронту, були зосереджені значні запаси пального і 

боєприпасів. Позбавлення іракських частин можливості поповнювати боєприпаси 

(підрозділи ССО утримували базу добу) забезпечило безперешкодне десантування 

бригади 101-ї повітряно-штурмової дивізії. Надалі база «Кобра» служила 

найважливішим джерелом поповнення боєприпасів і пального для частин 7 АК 

США, що наступав у напрямку ріки Євфрат. 

Одним із завдань ССО, що діяли в Кувейті, було захоплення «ключових 

об’єктів» на території м. Ель-Кувейт (будівля американського посольства, 
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аеродром і т.п.) до підходу головних сил. В подальшому, діючи спільно з 

десантниками 82-ї повітрянодесантної дивізії, підрозділи ССО брали участь у 

наступальних операціях з ліквідації окремих осередків опору іракців до повного 

встановлення контролю союзників над Кувейтом. 

Під час наступу командування БНС залучало частини ССО для пророблення 

проходів у мінних полях і знищення дивізійних, полкових і навіть батальйонних 

командних пунктів Іраку. При здійсненні однієї з таких операцій група ССО, 

укомплектована фахівцями із США і Великобританії, захопила штаб іракської 

дивізії. У першому ешелоні наступаючих військ активно діяли підрозділи  

75-го полку рейнджерів. Використовуючи наявні в них на озброєнні гранатомети 

«Карл Густав», рейнджери знищували бункери, доти та інші фортифікаційні 

споруди противника. 

«Зелені берети» виступали як «сполучна ланка» між англомовними підроз-

ділами та частинами БНС і їх арабськими союзниками для координації ударів 

авіації, ведення артилерійського вогню і спільних бойових дій. 

Активні заходи підрозділів ССО тривали і після закінчення бойових дій. 

Маючи спеціальну підготовку (знання інженерної, мінно-підривної справи, 

озброєння противника, іноземних мов тощо), військовослужбовці ССО 

перекидалися з одного району в інший, надаючи допомогу і навчаючи особовий 

склад союзних військ специфіки місцевих умов. 

Велика робота була здійснена частинами ССО, у тому числі підрозділами 

психологічних операцій, щодо роботи з місцевим населенням, організації таборів 

для військовополонених, їх охорони і репатріації в подальшому полонених в Ірак. 

Окремі групи ССО, як і раніше, виконують тепер схожі завдання на півночі Іраку і 

в Туреччині. 

Аналіз використання ССО під час війни в зоні Перської затоки дозволяє 

зробити висновок про зміни функцій цього спеціального роду військ, розширення 

сфери їх застосування, набуття ними важливого значення у забезпеченні бойових 

дій на всіх етапах проведення операції на ТВД. «ССО були створені відносно 
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недавно і не займали пріоритетних позицій у планах міністерства оборони у 80-х 

роках, – зазначив командувач СВ ЗС США генерал К. Стайнер, – але зміни в 

розстановці політичних і військових сил, що відбулися з цього часу, переконливо 

свідчать, що роль ССО в майбутньому буде зростати» [304, c. 16–18; 327]. 

За оцінками західних експертів, підрозділи ССО можуть застосовуватись у 

збройних конфліктах і без офіційного оголошення стану війни між 

конфліктуючими сторонами. 

Так при залученні у мирний час (у збройних конфліктах регіонального та 

локального характеру) ССО СВ брали участь, головним чином, у розвідувально-

диверсійних операціях військово-політичної спрямованості (проведення диверсій, 

знищення / викрадення політичних та військових діячів, проведення 

психологічних і інформаційних операцій, створення Рухів опору, боротьба з 

тероризмом тощо). 

У воєнний час спеціальні операції, як правило, ставали складовими загально-

військових операцій різного масштабу і проводились спеціально створеними 

угрупованнями військ (сил). 

На думку американського командування, спеціальні військові дії мають 

розпочинатись завчасно, до формального (офіційно оголошеного) початку воєнної 

операції. Наприклад, введення підрозділів ССО США на територію Афганістану 

було розпочато вже за 7 діб після терактів у Нью-Йорку та Вашингтоні. 

Розосередження десятків добре оснащених розвідувально-диверсійних груп 

спеціального призначення по всій території країни та впровадження їх у бойові 

порядки сил опозиції забезпечувало командуванню ЗС США можливість 

контролювати обстановку в районі бойових дій, корегувати удари авіації, а також 

здійснювати безперебійне забезпечення. 

Точний характер і кількість здійснених операцій залишається закритою 

інформацією, проте є дані про високий показник такої діяльності. Так 

Томас О’Конелл, помічник міністра оборони з питань ССО і конфліктів низької 

інтенсивності, зазначив, що ССО СВ США зараз виконують «стратегічні 
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розвідувальні завдання і навчально-бойові завдання у всьому світі». Крім дій в 

Іраку й Афганістані Сили спецпризначення США були задіяні в наступальних 

терористичних операціях на Філіппінах, у Джибуті, Ємені, Сомалі, Пакистані, 

Грузії, Узбекистані і Колумбії [473, c. 73]. Підраховано, що з 11 вересня 2001 року 

ССО США здійснили близько 4000 різного виду операцій у більше ніж 100 країнах. 

Неофіційно говориться, що в результаті вищезгаданих дій було вбито або 

полонено понад двісті лідерів терористичних груп, які планували акції в двадцяти 

різних країнах. Колишній Міністр оборони США Дональд Рамсфельд, 

відповідальний за проведення наступальних операцій проти тероризму, у свій час 

визначив Командування ССО як Об’єднане командування ССО [499, c. 203–218]. 

Висока ефективність сучасних воєнних операцій досягається все більш 

інтенсивним застосуванням у них спеціальних підрозділів, яким відводиться одна 

з ключових ролей у сучасній глобальній антитерористичній війні. Як засвідчив 

досвід антитерористичної операції ССО США «Непохитна свобода» (2001 року), 

вперше авіація використовувалася не для підтримки великих угруповань 

наземних військ, а, навпаки, невеликі високомобільні підрозділи сухопутних 

військ забезпечували авіацію даними про ворога, що забезпечувало ефективне 

ураження ключових об’єктів противника. Наземні бойові дії вели, в основному, 

афганські збройні формування Північного альянсу. З боку США у бойових діях 

брали участь підрозділи сил спеціальних операцій (ССО) і легкоозброєна піхота зі 

складу 10 пд і підрозділи морської піхоти США [48, c. 34–37]. 

Аналіз локальних воєн і військових конфліктів початку XXI ст. лише 

підтвердив стійку тенденцію зростання ролі різних підрозділів, військових частин 

і з'єднань сил спеціальних операцій в досягненні військово-політичних цілей 

практично кожної військової кампанії. Це особливо наочно показали події в 

Афганістані (2001 – 2002 рр.) та Іраку (2003 рік). 

В бойових діях в Афганістані сили спеціальних операцій вперше 

використовувалися найбільш широко і найбільш ефективно в новітній історії. 

Оперативники ЦРУ і групи армійського спецназу (595-й оперативний загін 

«Альфа» зі складу 5-ї групи спеціального призначення) проникли на територію 
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Афганістану через декілька тижнів після атаки «Аль-Каїди» на США. 

Об'єднавшись з Північним альянсом, який являв собою різні і неорганізовані 

формування, але все ж загартовані в боях, ССО навчили їх, що відіграло важливу 

роль при розгромі «Талібану» [391, c. 48–51]. 

Операція США в Афганістані показала, що невелике угруповання сил 

спеціального призначення, за умов його ефективного застосування і забезпечення, 

здатне самостійно вирішувати бойові завдання найвищого оперативного рівня. 

Спеціальна підготовка цих сил до боротьби з іррегулярними формуваннями та 

партизанськими загонами в умовах важкодоступної місцевості, їх здатність 

виконувати широкий спектр завдань (від координації дій сил внутрішньої 

опозиції до корегування повітряних ударів) роблять їх важливим засобом 

досягнення цілей операції. 

Із середини 90-х років минулого століття ССО частіше використовувалися 

для виконання різних нетрадиційних військових завдань. Це виходило за межі 

поточних воєнних операцій і було пов’язане з підтримкою політики національної 

безпеки і міжнародними зусиллями з підтримки миру. 

Спільне командування ССО виступало як «глобальний координатор» у війні 

з тероризмом для всіх видів командувань США. Цей новий підхід 

задокументований у секретному Національному військовому стратегічному плані 

війни з тероризмом – вперше в історії збройних сил Сполучених Штатів під 

егідою спеціальних операцій. Спроможність ССО визначається, по суті, не тільки 

їх здатністю проводити воєнні операції, а й так званими «спокійними 

можливостями», а саме – володіння іноземною мовою, спеціалізація в культурній, 

політичній сфері і використання інформаційних технологій. Цей вид «спокійних 

можливостей» набув розвитку нещодавно і настільки став успішним, що експерт 

Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні професор Ентоні 

Кордесман назвав військовиків ССО СВ «змієловами зі ступенем магістра» 

[607; 578]. 

Безсумнівно, причиною масштабного застосування ССО СВ був їх вищий 

ступінь вишколу і готовності до різних варіантів дій на противагу звичайним 
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формуванням. У світі ССО СВ почали розвивати унікальні можливості в рамках 

національних сил і підтримувати високий рівень підготовки, необхідний для 

проведення операцій з мінімальним ризиком. 

Значні досягнення у виконанні нетрадиційних завдань стали причиною того, 

що тепер ССО СВ стали звичайним інструментом у руках політиків та урядів у 

справі міжнародних криз. США, Німеччина, Австралія, Велика Британія є 

прикладом того, що в 90-х роках минулого століття вони неодноразово 

використовували свої спеціальні сили для проведення нетрадиційних операцій, 

таких як антинаркотичні операції, відслідковування і захоплення у полон 

терористів і воєнних злочинців. Починаючи із середини минулого століття, уряд 

США почав застосовувати ССО для проведення таємних і відкритих операцій 

проти наркоіндустрії в Південній і Центральній Америці [499, c. 203–218]. Так, у 

1997 році ССО США провели 194 антинаркотичні операції, переважно в 

Центральній Америці [545, c. 5]. 

Важливо зазначити, що тільки спеціальні сили змогли здійснювати такого 

роду атаки в надзвичайно короткий період часу без серйозної підготовки. Цей 

факт вказує на те, що, ймовірно, такі можливості будуть активніше використо-

вуватися країнами для боротьби з наркотрафіком.  

Одним із головних завдань ССО було пошук і захоплення  ключових фігур, 

так званих основних цілей. Прикладом цього може бути викрадення ватажка 

німецьких спецпризначенців Отто Скорцені у Другій світовій війні або 

китайського лідера Ах-Хоу в Малайських джунглях у 1958 році. У нинішній час 

ССО мають подібне завдання з двома різними видами цілей: міжнародні воєнні 

злочинці і лідери міжнародних терористичних груп. Такі завдання мають декілька 

специфічних особливостей, які увиразнюють їхню унікальність. 

По-перше, завдання з розшуку і захоплення цих цілей/об’єктів частіше 

виконується в нечітко визначеній зоні операцій або навіть у специфічній 

географічній зоні. По-друге, розвідувальні завдання, необхідні для успіху 

операції, мали міжвідомчий і міжнародний характер, і тому потрібен високий 
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рівень координації та співробітництва. По-третє, ССО примушували діяти попри 

прийняті норми та конвенції війни і навіть проти публічної та політичної 

риторики. 

Особливий розголос і схвалення міжнародного співтовариства отримали 

операції ССО багатьох держав у Боснії і Герцеговині. Міжнародний суд з 

кримінальних справ для колишньої Югославії після ухвалення Дейтонської 

мирної угоди в 1995 році виставив звинувачення воєнним злочинцям. Завдання 

знайти і заарештувати злочинців було призначене переважно Сполученим Штатам 

і Великобританії. 

Здебільшого ці сили діяли в Боснії поза рамками мандату США, проводячи 

операції на національному рівні або спеціальні рятівні операції. Американські 

спеціальні формування, такі як Команда морських котиків (SEAL 6) і загін 

«Дельта» (Delta Force) загальною чисельністю близько 300 бійців вже час від часу 

виконували завдання в Боснії. Ці сили також продемонстрували значні вміння в 

стратегічній розвідці і рятувальних операціях у Сомалі в 1992 – 1995 рр. На 

відміну від Сил спецпризначення Сполучених Штатів, чиї підрозділи мали чіткі 

короткострокові завдання, британські сили в Боснії працювали невеликими 

підрозділами. Безсумнівно, дейтонські угоди дали більше можливостей для збору 

розвідувальної інформації, корисної для планування та підготовки спеціальних 

завдань, і швидкого реагування на будь-яку актуальну місцеву інформацію. 

Британські підрозділи ССО захопили сербського командира генерала Галича, 

чия армія утримувала в облозі Сараєво в грудні 1999 року. У 2000 році 

оперативники САС провели 11 операцій такого виду в британському секторі 

Боснії. Було заарештовано 15 підозрілих осіб і знищено ще двох. Найбільш 

розшукувані дві особи, ідентифіковані як військові злочинці, – Радован Караджич 

і Ратко Младич досить довго залишались на свободі, поки і їх не захопили 

підрозділи спецпризначенців.  

Під час війни з Іраком у 2003 році ССО СВ застосовувалися більш 

скоординовано для пошуку місцевих лідерів. Була створена Оперативна група 121, 
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чиїм завданням був пошук іракських лідерів і ключових терористів, які діяли в 

цьому регіоні. Оперативна група 121 була добре підготовлена для виконання 

спеціальних завдань – знищення особливо важливих цілей. Саме бійці цього 

підрозділу захопили іракського лідера Саддама Хусейна [580]. 

Протягом останніх років ССО США проводили великомасштабні операції в 

південно-східних горах Афганістану вздовж кордону з Пакистаном. Це були 

зусилля з пошуку Осами бен Ладена та його соратників і запобігання росту сил 

руху «Талібан» та «Аль-Каїди» в прикордонних провінціях. Ці підрозділи ССО, 

скоріше за все, були частиною Оперативної групи 121. Доказом їх високої 

активності може бути  катастрофа у провінції Кунар вертольота, який належав 

Спеціальним силам США, внаслідок чого загинули 16 спецпризначенців. 

Ймовірно, вони були задіяні в рятуванні малої групи з чотирьох бійців підрозділу 

SEAL, які брали участь у захопленні одного з ключових лідерів «Талібану» 

[420, c. 17].  

Другим важливим елементом трансформації Сил спецоперацій є їх 

організаційна структура і спосіб підготовки, а також нові підходи до операцій. 

Характер спецоперацій з кінця Другої світової війни вимагав поєднання 

сухопутних і повітряних компонентів, які діяли одночасно у багатьох напрямах. 

Попередній аналіз збройних сил країн–членів НАТО показує, що в більшості 

випадків вони все ще дотримуються своїх власних воєнних доктрин. Але аналіз 

ССО показує, що в багатьох країнах вони перетворилися на справжню 

організацію об’єднаних сил. 

У згаданих локальних війнах та антитерористичних операціях підрозділи 

ССО забезпечили сприятливі умови для подальших дій повітрянодесантних, 

десантно-штурмових, легкопіхотних або гірськопіхотних частин, морської піхоти 

тощо, у т.ч. шляхом захоплення аеродромів, ключових пунктів управління 

противника, розгортанням і підготовкою союзних сил, спецпропагандою на ТВД 

тощо. Встановлено, що величезна увага приділяється їх мобільності,  

оперативності розгортання, перекидання повітрям, автономності в діях, а також 
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взаємодії з іншими компонентами ССО США. У цьому відношенні повчальним є 

досвід включення до спецформування сухопутних сил власного сильного 

авіаційного компонента, створення системи навчання та підвищення кваліфікації 

особового складу, підрозділів бойового і тилового забезпечення, співробітництва 

з цивільним населенням. 

Заслуговують уваги дві нові концепції щодо дій ССО на тактичному рівні. 

Одна з них стосується об’єднання зусиль спеціальних елементів сухопутних 

військ з повітряними силами. Друга стосується використання мережецентричних 

спецоперацій. Обидві концепції вказують на зростаючу роль інформації і 

використання передових технологій на індивідуальному рівні. 

Після 1986 року конгрес Сполучених Штатів висловив занепокоєність 

позицією і статусом Сил спецоперацій у рамках загального планування оборони 

США. Це було результатом виявлених недоліків після невдалої спроби врятувати 

заручників в Ірані у 1979 році під час операції «Кіготь орла» (Operation Eagle 

Claw) і проблем під час операції «Спалах люті» (Urgent Fury) в Гренаді у 

1983 році. Це призвело до створення 1987 року Командування Сил спецоперацій 

США, що є поправкою до закону про асигнування у міністерстві оборони США. 

Цей закон дав можливість створити спільне командування, яке контролювало всі 

Сили спецоперацій і підпорядковувалося безпосередньо міністру оборони з 

питань бюджету, озброєння, підготовки і доктрини.  

Це командування було одним із дев’яти «об’єднаних військових 

командувань» і відповідало за планування, управління та контроль командувань 

силами спецоперацій сухопутних військ, військово-морських сил і військово-

повітряних сил [498, c. 3].  

Інша справа – це зміни, які здійснили збройні сили Австралії в 2003 році. 

Нове командування для спецоперацій було створено і ухвалено міністром 

оборони Робертом Хіллом 5 травня 2003 року. Це було відповіддю на 

бомбардування в Балі у жовтні 2002 року. Таким способом були підтверджені 

плани уряду щодо вдосконалення боєздатності австралійських Сил спецоперацій, 
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і вони відповідали необхідності підвищити можливості спільних операцій у 

боротьбі з тероризмом. Командування Сил спецоперацій Австралії є дійсно 

спільним командуванням сухопутних, морських, повітряних сил спецоперацій і 

тилового забезпечення. Командувач Сил спецоперацій відповідає безпосередньо 

перед начальником генштабу за операції проти тероризму і підпорядковується 

начальнику спільних операцій за підтримку всіх інших операцій. Командування 

ССО складається в основному із сухопутних сил спецоперацій з підтримкою 

логістики і повітряних сил. Крім того, командування діє в координації з іншими 

елементами урядових інституцій і зв’язку з іншими організаціями.  

Найкращий приклад спільного характеру спецоперацій – це операція 

«Свобода Іраку» (Iraqi Freedom) у 2003 році. Більшість експертів погоджуються, 

що Сили спецоперацій відіграли головну роль у тій операції. Професор Ентоні 

Кордесмен, співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень США, 

колишній аналітик міністерства оборони, провів аналіз і стверджує, що 

Командувач Центрального командування ЗС США генерал армії Томмі Френкс 

задіяв в Іраку від 9 до 10 000 спецпризначенців, які складали близько 8% 

загальної кількості залучених в операції військових сил. В Іраку були 

представлені всі три види збройних сил США разом з оперативними групами 

ССО і значними силами Австралії, Об’єднаного Королівства та інших союзників 

по коаліції БНС [85, c. 11–19]. 

Багатонаціональні сили згрупувалися в Об’єднані сили спецоперацій, які 

підпорядковувалися безпосередньо Центральному командуванню США. Підроз-

діли спецоперацій в Іраку застосовували доктрину і принципи спільних операцій 

на декількох рівнях. По-перше, це була організація об’єднаного характеру, в якій 

партнери з різних країн повністю інтегрувалися в єдину командну структуру, але 

зі своїми національними командними елементами. По-друге, підрозділи 

проводили самостійні автономні дрібномасштабні операції, такі як захоплення 

аеродромів, берегових терміналів для подачі мастила і вищезгаданий пошук 

іракських лідерів. Ці «автономні» операції є характерною рисою сучасних, а Сили 
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спецоперацій, хоча й невеликої кількості, досягають непропорційно високих 

результатів у виконанні завдання. Цьому сприяють такі три чинники: перший – 

високий стандарт виконання завдань; другий – досвід і свобода у проведенні 

таких операцій; третій – ССО відіграють все більшу роль ключового компонента в 

зоні операцій, де взаємодіють із сухопутними, повітряними і цивільними 

елементами. 

Приклади такого роду взаємодії: завдання з пошуку пускових установок 

ракет «СКАД» виконували спецпризначенці Австралії та Великої Британії в 

Західному Іраку; створення бойових груп, які складалися із сил спецоперацій 

разом з бронетехнікою, включаючи танки; взаємодія із сухопутними 

формуваннями, такими як 173 повітрянодесантна бригада і 45-й підрозділ 

командос морської піхоти Британії. 

Операції в Іраку показали вже зрілі об’єднані сили, «вперше [...] інтеграція 

дозволила звичайним силам (повітряним, сухопутним, морським) використати 

повні можливості і контрасиметричні загрози Сил спецоперацій  при точному 

наведенні на ціль в одну точку» [466, c. 28-29]. 

Подібна ситуація повторювалась із ССО, які використовували звичайні 

військові сили для збільшення масштабу дій і виконання спеціальних завдань. 

Фактично Командування ССО в Іраку одночасно проводило операції на трьох 

фронтах, виконуючи завдання з різними цілями та особливими завданнями. 

У північному Іраку підрозділи спецоперацій виконували завдання із 

запобігання іракським військам розгорнутися в цьому регіоні для укріплення 

оборони Багдада. У західному Іраку спецпризначенці підтримували повітряний 

компонент, ліквідуючи іракські пускові установки ракет «Скад». А в південному 

Іраку вони підтримували коаліційні сухопутні війська, дозволяючи їм швидко 

наблизитися до Багдада. Таким чином, Сили спецоперацій діяли як підтримуючий 

і підтримуваний компонент, що потребувало абсолютно нового підходу в 

інтеграції об’єднаних сил. На думку експертів і аналітиків, можливо, це стане 

моделлю майбутніх операцій [460, c. 50]. 
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Можливість Сил спецоперацій проводити спільні операції обумовила зміни у 

тактиці. На думку дослідників, найважливішим і найуспішнішим досягненням 

спільних операцій ССО з іншими видами ЗС була інтеграція повітряних сил із 

сухопутними військами. Це полягало у використанні певних засобів і тактичних 

дій, розроблених для вдосконалення операцій за назвою «Сенсори людини» 

(Humansensors) для здійснення стратегічних завдань повітряних сил. Такий вид 

поєднання «сенсор і ведення вогню» також відноситься до повітряних сил, які 

надають спільну вогневу підтримку Силам спецоперацій, що діють як маневрені 

сили. Американські доктрини про спільні спецоперації вказують на два завдання, 

що визначають масштаб підтримки повітряним силам, – це безпосередні дії та 

спеціальна розвідка. 

До безпосередніх дій відносяться визначення цілі і наведення на ціль на 

стратегічному та оперативному рівні і потім знищення цих цілей керованими 

ракетами. У розвідувальних завданнях спецпризначенці визначають характер і 

специфіку цілей, проводять оцінювання і рекогносцировку території після 

бомбардування [39, c. 2–5].  

Однак, на думку багатьох експертів, застосування такої концепції 

обмежується фактичними можливостями обох компонентів військових сил. Якщо 

удар повітряних сил по стаціонарних цілях з високою точністю є можливим, то 

знайти й атакувати мобільні цілі залишається дуже складним завданням. 

Звичайно, використання ССО для знаходження і знищення цілей на оперативному 

і стратегічному рівнях як частина повітряної операції не є чимось новим. Чимало 

матеріалу з цієї теми можна знайти в публікаціях Вільяма Розена, який писав про 

використання ССО США «на території противника». У В’єтнамі і в зоні Перської 

затоки їх дії були спрямовані на пошук особливо важливих цілей та ініціювання 

повітряних атак [577]. Розен наголошує, що в обох випадках це виявилось менш 

успішним, ніж офіційно очікувалось. Невдача була результатом застосування 

ефективних попереджувальних заходів. Ще однією проблемою була нестача 

відповідних технічних засобів і відсутність ситуативної інформації. Слід 

зазначити, що такі проблеми збільшували час оцінювання великої і складної 

території. 



 

380 

Необхідність у великій кількості «humansensors» на землі виникла знову під 

час операції «Об’єднані війська» (Operation Allied Force) – повітряної операції, 

спрямованої на Сербію в кінці 90-х років минулого століття. Нерухомі цілі, такі 

як мости або фабрики, були знищені крилатими ракетами «Томагавк», а повітряні 

атаки на знищення мобільних або прихованих сил Сербії в Косові були серйозною 

проблемою. Силами спецоперацій Сполучених Штатів і Великої Британії 

надавалася прихована підтримка Армії визволення Косова. Деякі джерела 

вказують на відносно невеликий успіх ВПС США, для яких визначення наземних 

цілей було значною частиною прихованої підтримки [472, c. 6–250]. 

Треба наголосити, що тактика і методи Армії визволення Косова стосовно 

Сил спецоперацій і повітряних сил сприяли значному розвитку спільних операцій. 

Це знайшло своє відображення в операціях «Нескорена Свобода» (Enduring 

Freedom) і «Звільнення Іраку» (Iraqi Freedom). 

Дослідник Девід Саліван проаналізував операції в Афганістані і зазначив, що 

«поєднання ССО СВ і повітряних сил у військових діях є перетворенням в 

оперативне мистецтво використання сили» [601]. Стосовно США початок нової 

тісної взаємодії можна знайти в концепції «Спільне бачення 2010» (Joint Vision) і 

прицільних ударах завдяки використанню приладів забезпечення влучного вогню 

[620, c. 21]. Повітряні операції, особливо в Афганістані, показали, що ССО СВ 

США та їх коаліційні партнери досягли значного прогресу і розвитку в зоні 

проведення спільних операцій. Саліван вказує, що зміна суті повітряних операцій 

в Афганістані та Іраку є прямим результатом «технічного прогресу і розвитку 

доктрин для спільних операцій» [601]. Новий підхід до операцій базується в 

основному на застосуванні високоточної зброї авіаційних засобів, які діють на 

безпечній висоті за підтримки групи спецпризначенців, що спостерігають і 

вказують на цілі на землі. 

Ці підрозділи оснащені сучасними оптичними лазерними системами для 

визначення локацій, портативними комп’ютерами і різними засобами зв’язку. Такі 

групи можуть розпізнавати невидимі цілі або такі, що не можуть виявити 

безпілотні літальні апарати. Тільки один цей факт сприяв покращенню 

вирішальних бомбових і повітряних ударів в Афганістані.  
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Також новим підходом була тактична координація, управління та контроль 

Сил спецоперацій і повітряних сил. Знаходження цілі і вогнева підтримка в 

спільних операціях – дуже складний процес. На думку практиків і експертів, це 

навіть потребує особливого підходу, враховуючи несуміжні території сучасного 

поля бою, особливо в Афганістані. Під час операції «Нескорена Свобода» 

(Enduring Freedom) підрозділи Сил спецоперацій і штабні підрозділи не могли 

точно передбачити розгортання та розташування противника і мобільних цілей. 

Це призводило до того, що операції не могли плануватися завчасно і не була чітко 

визначена зона бойових дій [38, c. 12–17]. 

Для вирішення цих проблем уже під час операції коаліційні сили розробили і 

впровадили низку цікавих методів, які заслуговують на увагу. По-перше, в 

розробленому оперативному плані завжди було два основних елементи – завдання 

і визначена зона операції. Відмінність від попереднього плану полягає в геометрії 

бойового простору, оскільки оперативні підрозділи були віддалені один від 

одного і не було лінії розмежування військ. Зона вогневої підтримки включала 

зони без вогню, обмежені зони вогню і заборонені зони. По-друге, замість 

попереднього планування вогневої підтримки зросло застосування вогню прямою 

наводкою і визначення цілей силами спецоперацій. Якщо певна група входила в 

контакт із противником, можна було очікувати негайної підтримки вогнем 

прямою наводкою. Або вона могла отримати вогневу підтримку, що корегувалась 

шляхом спостереження і пристрілювання. Фактично літак над зоною бойових дій 

отримував інформацію про місцезнаходження цілі тільки тоді, коли група на землі 

повідомляла про позицію противника в реальному часі [518, c. 11]. Такий метод 

застосовувався в ході операції «Свобода Іраку», де одним із ключових завдань 

стратегічної важливості був пошук ПУ ракет «СКАД» і подібного озброєння в Іраку. 

Переважно це мобільні або приховані цілі, тому їх знищення було можливим, 

тільки якщо розташування цілей підтверджувалось розвідкою Сил спецоперацій, 

що діяли в цій зоні [458, c. 87]. Можливість викликати негайну вогневу підтримку 

означала, що підрозділи спецпризначенців могли діяти у віддалених зонах без 

підтримки важкої артилерії та інших підрозділів наземного базування. 
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Можливості Сил спецоперацій у виявленні та знищенні командування і 

контролю, ПУ ракет «СКАД» були розширені з використанням розвідувальних 

пристроїв, таких як безпілотні літальні апарати. Ці засоби були у розпорядженні 

командувача повітряним компонентом Об’єднаних сил, і в плановому порядку з 

ними працювали Сили спецоперацій. 

Вони використовувалися для встановлення місцезнаходження, виявлення, 

відслідковування і знищення такого виду цілей. Відеозаписи в подальшому 

передавалися на інші повітряні платформи, такі як АС-130 «Spectra», надаючи 

інформацію про цілі вже в ході бою. Окрім того, групи спецпризначенців широко 

використовували систему відслідковування своїх (союзних) сил (Blue-Force), що 

значно покращувало ситуативну поінформованість і заощаджувало вогонь своїх 

військ. Система «Blue-Force» – це автоматизована система відслідковування, яка 

відсилає зашифровану інформацію кожні п’ять або десять хвилин, виявляючи 

підрозділи і надаючи їх GPS координати. Ці заходи також забезпечували групам 

постійний зв’язок з іншими сухопутними підрозділами, і, що дуже важливо, їх 

розпізнавали свої повітряні засоби. 

Безпілотні літальні засоби і система «Blue-Force» є чудовими прикладами 

зростаючої залежності Сил спецоперацій від передових технологій. Маленькі 

групи або навіть один солдат тепер мають доступ до невидимих рівнів зв’язку, 

обміну розвідувальною і військовою інформацією, що дозволяє створити так 

звану ситуативну поінформованість. 

Мережецентрична війна (в єдиному інформативному просторі), яка 

використовує відповідну тактику, забезпечує повну інформативну перевагу і 

дозволяє швидке і гнучке розгортання та застосування всіх доступних бойових 

засобів. Стосовно Сил спецоперацій, то вони сприйняли таку війну з великим 

ентузіазмом. Це сприяло тому, що результат багатьох спеціальних операцій тепер 

досягається навіть на рівні одного солдата. 

Існує уявлення, що мережецентрична війна – це просто комбінація різних 

комп’ютерних систем. Фактично вона покладається як на матеріальні фактори 

(технічні), так і на людські ресурси [25, c. 36–43]. 
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Точне пояснення концепції мережецентричної війни міститься у 

висловлюванні, що це «концепція міцного зв’язку військових дій і 

військових можливостей, які включають три об’єднані сфери діяльності 

(фізична, інформаційна і когнітивна) для створення більшої військової 

потужності шляхом досягнення високої швидкості в управлінні і збільшенні сили 

летальної зброї, способів виживання і реагування на ситуації». Це визначення 

пропонують Девід Стівен Альбертс, колишній американський директор з 

досліджень питань мереж та інтеграції інформації офісу в міністерстві оборони 

США, Джон Дж. Гарстката і Фрідріх П. Стейн, помічники директора з концепцій 

та операцій в управлінні трансформації сил у міністерстві оборони США, які є 

визнаними лідерами у сфері мережевої військової боротьби. Вони ж описують 

мережецентричну війну як «явище, що характеризується здатністю географічно 

розділених сил створити високий рівень обміну інформацією, яка може бути 

використана для координації та інших мережецентричних операцій з метою 

виконання планів командування» [449, c. 88]. 

Сили спецоперацій реалізують це бачення, оскільки ефективність мереже-

центричної війни є результатом підвищеної здатності груп спецпризначення 

акумулювати можливості та досягнення всієї «мережі» і таким чином збільшувати 

загальну військову потужність та прискорювати процес прийняття рішень.  

Отже, все більшою мірою ССО підтверджують свою ефективність у сучасних 

збройних конфліктах і впливають на розвиток тактики, оперативного мистецтва та 

стратегії під час воєнних операцій. Сили спецпризначення почали розвивати 

унікальні можливості в рамках національних сил і підтримувати високий рівень 

підготовки, необхідний для проведення операцій з мінімальним ризиком. 

Можна стверджувати, що ССО є ініціатором трансформаційних змін 

сучасних операцій. Крім того, вони пропонують більш ефективні форми, способи, 

варіанти дій в умовах традиційного використання збройних сил у країнах світу. 

Сили спецоперацій США і коаліційні сили в операціях «Непохитна Свобода» 

та «Свобода Іраку» досягли значного успіху. Цей успіх пояснюють можливостями 

мережецентричної війни, яка відбувається в трьох оперативних сферах: 

ситуативна поінформованість, точна вогнева підтримка і зростаюча оперативна 
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«транспарентність» (відкритість) бойового простору. Ця нова концепція, на думку 

Командування Сил спецоперацій США, стала настільки важливою, що вона 

кардинально змінила спосіб виконання завдань силами спецпризначення.  

Таким чином, вивчення процесу трансформації військ спеціального приз-

начення в інтегровані Сили спеціальних операцій як елемент воєнної організації 

держави дозволяє дійти висновку, що саме США стали першою державою, яка з 

кінця 1980-х років перетворила війська та інші структури спеціального 

призначення на самостійний компонент збройних сил.  

Особлива роль Сил спеціальних операцій закріплена у концептуальних 

воєнно-політичних документах США найвищого рівня і визначається як 

перманентний засіб обстоювання геополітичних та військових інтересів цієї 

наддержави. Водночас їх структура, функції, система підготовки ретельно 

вивчаються і певною мірою втілюються у реформуванні збройних сил низки 

держав світу (включаючи Росію та Китай). До формування ССО перейшли й 

окремі сусіди України – члени НАТО, з-поміж посткомуністичних держав 

передовсім – Республіка Польща та Румунія. Україна знаходиться на стадії 

формування цього важливого компонента Збройних Сил і потребує уважного 

вивчення досвіду зарубіжних партнерів, який безсумнівно сприятиме подальшому 

розвиткові вітчизняних Сил спеціальних операцій.  

Безперечно, що ССО в тому вигляді, в якому вони створені у США, є 

унікальним явищем воєнної організації держави. Водночас їх структура, функції, 

система підготовки ретельно вивчаються і певним чином втілюються в 

реформуванні збройних сил провідних держав світу, а також посткомуністичних 

сусідів України. 

Особливо виразно це проявляється в особливостях побудови ССО країн 

НАТО. Попри те, що Сили спеціальних операцій у країнах НАТО мають різні 

назви, на них покладається виконання певних характерних функціональних 

завдань. Основними завданнями ССО є:  

у мирний час – організація антиурядових виступів, повстанських і парти-

занських рухів з метою дестабілізації обстановки у відповідній країні; захоплення 
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або ліквідація видатних політичних, державних та військових діячів; проведення 

диверсій і актів саботажу; збір розвідувальних даних політичного, економічного і 

військово-стратегічного характеру; підготовка та формування партизанських і 

повстанських загонів; накопичення, розподіл та розміщення в певних районах 

(майбутніх партизанських базах) зброї та засобів матеріально-технічного 

забезпечення, що плануються на воєнний час для забезпечення проведення 

спеціальних операцій; підготовка військовиків і цивільного населення країни 

перебування в рамках надання їй військової допомоги, а також підтримки в 

інтересах її внутрішньої безпеки; захоплення заручників або звільнення своїх 

громадян; охорона громадян і майна, що знаходяться на території іншої країни, 

вивезення їх із країни в разі необхідності; ведення психологічних операцій, дії сил 

цивільної адміністрації в інтересах виконання перелічених вище завдань; надання 

сприяння та допомоги в боротьбі з терористами, виявлення й організація нападів 

на штаб-квартири і бази терористичних організацій; 

у воєнний час – збір розвідувальних відомостей в інтересах дій угруповань 

своїх військ на ТВД; виведення з ладу або захоплення важливих військових та 

промислових об’єктів у тилу противника із застосуванням як звичайної, так і 

ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї; здійснення рейдів і влаштування 

засідок у тилу противника; порушення комунікацій, системи державного та 

військового управління і тилового забезпечення; наведення на об’єкти противника 

своєї авіації, коригування ударів по них ракетами і вогнем артилерії; диверсії, 

акти саботажу та психологічні операції в інтересах ослаблення тилу, деморалізації 

особового складу та населення противника; виявлення і викрадення ядерної зброї, 

зразків техніки та озброєння, секретних документів; організація втечі з полону 

своїх військовослужбовців і цивільного персоналу. Основні спеціальні операції та 

особливості застосування ССО наведено у Додатку Ж. 

Війська СпП у різних країнах HАТО мають істотні відмінності за чисельним, 

бойовим складом і можливостями. Однак їх організаційна структура (Додаток Г) в 

основному подібна. Як правило, вона включає певну кількість бойових 
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(розвідувально-диверсійних) підрозділів, штабні підрозділи, підрозділи зв’язку, 

матеріально-технічного та медичного забезпечення, а в деяких випадках – 

вогневої підтримки. Оснащення військ СпП – це зокрема, спеціалізовані системи 

зброї і військової техніки: літаки та вертольоти, підводні човни, кораблі і катери, 

малогабаритні ядерні міни, хімічні та біологічні засоби, підривні заряди і міни, 

стрілецька зброя безшумної і безполуменевої стрільби, переносні малогабаритні 

станції супутникового зв’язку та інші засоби для вирішення розвідувально-

диверсійних завдань у глибокому тилу противника. 

Найбільші за численністю і всебічно підготовленні формування військ СпП, 

призначені для вирішення завдань оперативно-стратегічного значення, мають ЗС 

США, Велика Британія, ФРН і Франція. Війська СпП інших країн HАТО 

(Нідерланди, Бельгія, Данія, Норвегія, Греція, Італія, Іспанія, Польща, Португалія, 

Туреччина) призначені переважно тільки для вирішення завдань оперативно-

тактичного значення. 

Враховуючи той факт, що сили ССО вирішують ряд завдань, що виходять за 

рамки функцій ЗС, вони тісно взаємодіють також із спеціальними службами країни: 

МІ-6 (Велика Британія), національною жандармерією (Франція), жандармськими 

військами (Туреччина), федеральною прикордонною охороною (ФРН). 

У деяких країнах НАТО (США, Франція, Туреччина) в національних 

збройних силах сформовані підрозділи ССО та окремі органи управління 

(командування), які забезпечують найбільш ефективне їх застосування та 

координацію взаємодії з іншими видами ЗС і родами військ (Об’єднане 

командування спеціальними операціями – США, Командування спеціальних 

операцій – Франція, Командування Сил спеціальних операцій – ФРН, 

Командування силами спеціального призначення – Італія). 

Оперативне управління силами спеціальних операцій здійснюють генеральні 

штаби (штаб оборони) ЗС (Туреччина, Франція) або ОКНШ (США) через 

відповідні командування ССО [557; 558]. Органи управління ССО, що 

досліджуються наведено в додатку Г а завдання, які на них покладаються у 

додатку Е. 
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Враховуючи той факт, що сили ССО вирішують ряд завдань, які виходять за 

рамки функцій ЗС, вони тісно взаємодіють також зі спеціальними службами країни: 

МІ-6 (Велика Британія), національною жандармерією (Франція), жандармськими 

військами (Туреччина), федеральною прикордонною охороною (ФРН). 

Основу сухопутного компонента ССО (найбільшого за чисельністю) скла-

дають окремі бригади (командування) та полки спеціального призначення (СпП), 

які включають: органи управління; бойові підрозділи (батальйони /роти СпП; 

роти глибинної розвідки); підрозділи бойового забезпечення (роти спецрадіо-

зв’язку та зв’язку); підрозділи тилового забезпечення; підрозділи підготовки 

особового складу (навчальні центри). 

Проведене нами дослідження дозволяє виявити сутнісні риси концептуальної 

спрямованості й організаційно-функціональної моделі Сил спецоперацій СВ 

провідних країн НАТО, які найбільше просунулися на шляху розбудови та 

бойового застосування ССО: 

- детермінованість функціонального місця в системі національних збройних 

сил, завдань, особливостей побудови і тактики дій ССО геополітичними 

спрямуваннями, доктринальними документами воєнно-політичної стратегії 

держави, розподілом функцій у системі колективних (блокових) військових 

завдань, історичними традиціями військового будівництва та ресурсними 

можливостями конкретної країни; 

- чітка тенденція до виокремлення ССО у самостійний високопрофесійний, 

вельми боєздатний та високомобільний компонент збройних сил із формуванням 

відповідних окремих управлінсько-командних (координаційних) органів; 

- набуття ССО можливостей для автономного вирішення важливих воєнно-

політичних завдань без задіяння основних збройних сил у рамках стратегій 

асиметричного протистояння; 

- визначення кола завдань ССО для мирного та воєнного часу з урахуванням 

ступеня загроз або інтенсивності реального збройного конфлікту; 

- формування ССО в основних видах збройних сил, передовсім у сухопутних 

військах, визначення механізму взаємодії між ними; 
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- визначення кола провідних завдань ССО сухопутних військ із пріоритетним 

значенням дій в тилу противника із ведення спеціальної розвідки, диверсійно-

підривної роботи, нейтралізації зброї масового ураження, сприяння проведенню 

загальновійськових повітряно-наземних операцій; 

- поява і закріплення в організаційно-функціональній моделі підрозділів 

(органів) із вирішення небойових або асиметричних завдань (психологічні 

операції, розгортання повстансько-партизанських рухів, взаємодія із прихильним 

цивільним населенням тощо); 

- наявність особливої системи (закладів, центрів тощо) підготовки та 

перепідготовки кадрів «елітних військ», включаючи підготовлений контингент 

резервістів тощо. 

Доцільно враховувати досвід створення організаційно-функціональних 

компонентів ССО країн – членів НАТО для новостворених Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України. Перехід ЗС України на стандарти НАТО 

радикально змінить їх майбутній вигляд і наділить принципово новими якостями, 

забезпечить функціональну сумісність із найпотужнішими арміями світу, а отже, 

підвищить рівень обороноздатності держави шляхом вступу нашої країни до 

авторитетної системи колективної безпеки [582]. 

Аналіз подій у сфері міжнародної безпеки свідчить про прагнення провідних 

держав досягти своїх амбіційних цілей шляхом проведення політики з «позицій 

сили». Більшість воєнних фахівців, експертів і вчених країн НАТО і Росії вважають, 

що світ вступає в період війн нового покоління, для яких будуть характерними інші 

методи їх ведення та способи застосування сил і засобів. На їх думку, війни 

XXI століття будуть вестися невеликими за чисельністю, високомобільними та 

високопрофесійними, насиченими електронною технікою управління і розвідки 

арміями, що використовуватимуть високоточну несмертельну і (у разі необхідності) 

смертельну (звичайну) зброю, при відмові використовувати зброю масового 

ураження, хоча остання, очевидно, буде існувати ще тривалий час, але виключно 

лише як фактор стримування. 
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Ця думка обумовлена тенденцією, пов’язаною з прагненням протидіючих 

сторін не фізично знищити війська противника, а забезпечити підрив військової 

потужності зсередини. Провідна роль при цьому вищим політичним керівництвом 

певних держав світу відводиться військам спеціального призначення, які на 

сучасному етапі більш відомі як Сили спеціальних операцій. Однією із особли-

востей «війн шостого покоління» є нанесення противнику «вибіркового» і 

комплексного ураження, шкоди як для військової, так і для цивільної (переважно) 

сфер, щое змушує його капітулювати до початку масштабних бойових дій.  

Головними принципами застосування добірних військ є раптовість, ініціатива, 

швидкість, узгодженість зусиль за напрямками та цілями, взаємодія зі 

спецслужбами та приватними військовими компаніями, здатність до 

неконвенційних дій (створення на основі підрозділів ССО повстанських 

антиурядових рухів, прихована участь у державних переворотах, замаскованих 

формах агресії тощо). Це перетворює ССО на обов’язковий та результативний 

інструмент «гібридних воєн». 

У більшості країн світу створені, оснащені та підготовлені для проведення 

розвідувально-підривної діяльності Сили спеціальних операцій. Їх діяльність при 

виникненні політичних суперечок між державами становитиме реальну загрозу 

національній безпеці будь-якої держави. 

У низці країн (причому не тільки у великих державах або членах «Великої 

двадцятки») спостерігається розширення номенклатури завдань, що покладаються 

на ССО, і такі завдання нерідко можна віднести до завдань стратегічного рівня. 

ССО все частіше розглядаються як міжвидова функціональна структура, яка 

включає компоненти різних видів збройних сил, а також органи управління, 

структури забезпечення та підтримки їх дій, утверджується схема підпорядку-

вання таких сил вищому воєнно-політичному керівництву держав, минаючи 

проміжні управлінські ланки. (Додатки Г, Е) 

ССО перетворюються на ідеальний засіб «асиметричної війни», що відріз-

няється від класичних типів війн такими властивостями: 

- завдання кількох зосереджених за часом і місцем невійськових ударів із 

неочікуваним для противника результатом і неприйнятним для жертви збитком; 
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- нав’язування ворогу протиборства в принципово новій системі координат; 

- відсутність звичної лінії фронту; 

- приховування політичних цілей; 

- застосування нових, неочікуваних засобів і форм насильства. 

Додаткові можливості надає для нарощування бойового потенціалу ССО 

науково-технічний прогрес, поява нових видів озброєнь, військової техніки, 

транспортних засобів, засобів зв’язку та глобальних систем навігації тощо. Рівень 

науково-технічних досягнень і здатність економіки їх масово запровадити в 

інтересах збройних сил є важливими факторами, що впливають на зміст стратегії, 

тактики, перебігу конкретних військових конфліктів і в змозі змінити навіть 

суспільно-політичну сутність воєнного протиборства. 

За умов постійно зростаючого рівня асиметричних загроз особливу роль для 

їх ліквідації або упередження відіграватимуть спеціальні методи ведення війни 

(психологічні операції, підривні дії, операції ССО).  

Можна стверджувати, що ССО провідних країн світу, адаптовані й оснащені 

відповідно до новітнього рівня військово-технічного прогресу, стають неабиякою 

складовою єдиного інтегрованого театру воєнних дій, що об’єднає ділянки 

суходолу та акваторій, розділені сотнями кілометрів, атмосферу, космос, а також 

віртуально-інформаційну сферу. 

Не буде перебільшенням науковий прогноз про те, що коло структурних 

(спеціалізованих) компонентів ССО зростатиме, зокрема за рахунок включення 

підрозділів, які б спеціалізувалися на забезпеченні безпеки населення та 

«критичної інфраструктури» від технологічних диверсій і терактів, кібернетичних 

атак, можливо і «точкових» ударів із застосуванням високоточної зброї (у 2009 р. 

в МО США створено Управління кібернетичної безпеки) [417, c. 359-360]. За 

таких умов саме ССО будуть здатні малими силами виводити з ладу життєво 

важливі об’єкти інфраструктури противника, в реальному часі корегувати 

завдання ударів високоточної зброї, самим знищувати високоточні засоби нападу 

противника та засоби управління ними. 
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РОЗДІЛ 6 

РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНИХ СУДЖЕНЬ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ, 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНУ ПОБУДОВУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

ССО В УКРАЇНІ 

 

 

6.1. Еволюція форм міждержавних протистоянь та ймовірний алгоритм 

застосування ССО у конфліктах «гібридного типу» 

 

Сучасні виклики національній безпеці України спонукають вітчизняних 

дослідників до вироблення концептуальних, інноваційних підходів щодо нових 

типів протиборства, які з’явились після руйнування біполярного світу ще на 

початку 1990-х років. Стратегія національної безпеки України, яка затверджена 

Указом Президента України № 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки 

і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки 

України», серед чільних напрямів державної політики національної безпеки 

України визначає «створення ефективного сектору безпеки і оборони» нашої 

держави, що потребує належного наукового, інноваційного забезпечення.  

Як видається, у контексті порушеної в дисертації проблеми першочергову 

увагу військово-наукових кадрів привертає визначене згаданою Стратегією 

завдання «адекватного і гнучкого реагування на загрози, удосконалення 

державної системи стратегічного планування, створення єдиної системи 

моніторингу, аналізу, прогнозування та прийняття рішень у сфері національної 

безпеки і оборони». Йдеться про завчасне виявлення новітніх загроз безпеці 

України, що передбачає й своєчасний аналіз характеру сучасних війн і конфліктів, 

включаючи те, що нині стало популярним називати «гібридними війнами». 

Водночас важко позбутися відчуття, що цю дефініцію нерідко застосовують без 

належного розуміння як модну «фігуру мови». 

Відомо, що з кінця ХХ століття пріоритетним об’єктом уваги науковців були 

так звані «війни шостого покоління» («дистанційні», «неконтактні» тощо), складові 
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яких чітко простежуються у військових кампаніях проти Іраку (1991, 1996 і 

2003 рр.), на Балканах (1999 р.), в Афганістані (2001 р.), адже вищевказаний тип 

війн базується на інтегрованому й масованому застосуванні високоточної зброї, 

аерокосмічної розвідки, засобів радіоелектронної боротьби, інформаційно-

психологічних операцій та кіберзброї у поєднанні із комплексом заходів щодо 

підриву спроможності противника чинити опір без виведення з ладу його 

основної збройної сили [57; 84; 42; 90; 101, c. 22–32; 105, c. 10–15; 173, c. 90–105; 

175, c. 39–45; 203, c. 27–31; 227; 264; 263; 313; 317; 351; 382; 407, c. 18–24]. 

Концептуальний та методологічний інтерес сучасних дослідників становлять 

сутнісні властивості такого типу конфліктів (війн), які в сучасному світовому 

термінологічному полі мають назву «асиметричних», «неконвенційних», 

«нетрадиційних» і таких, що особливо часто зустрічаються нині, – «гібридних».  

Сучасний світ стрімко занурюється в непередбачуваний хаос війн і 

конфліктів, деструктивних і дезінтеграційних процесів. У системі міжнародних 

відносин закінчується оформлення «глобальної критичності», здатної не тільки 

ставити під загрозу фундаментальні основи світобудови, а й породжувати загрози 

фізичному існуванню народів і людства в цілому [32].  

Розроблені в США і НАТО прогнози розвитку міжнародних процесів на 

майбутні кілька десятиліть рясніють передбаченнями щодо зростання глобальної 

нестабільності, одним із факторів якої стане зростання ролі недержавних 

суб’єктів при зростанні їх доступу до військових та інформаційних технологій, 

зброї масового ураження («дифузія глобальної потужності»), а також при 

поширенні у світі комбінацій за участю державних і недержавних гравців. 

Відповідно зросте загроза асиметричних (гібридних) війн і конфліктів [101, 

c. 22–32; 102, c. 211]. 

Військові теоретики передбачають поширення таких війн у ХХІ ст. шляхом 

зростання диспропорцій світового розвитку та боротьби за планетарну гегемонію, 

зламу післявоєнної системи міждержавних відносин та зовнішньополітичного 

балансу у світі («міжнародної анархії»), хаотичності міжнародних відносин, 
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виникнення збройних конфліктів у стратегічно і ресурсно важливих регіонах 

світу, переваги наднаціональних органів управління над інститутом державного 

суверенітету, а також перетворення неурядових радикальних військово-

політичних рухів [42; 171, c. 49-50; 313] у потужний фактор світового порядку. 

Зіткнувшись при реалізації стратегії глобального домінування з конфліктами 

більш низького рівня, ніж глобальна війна, військові експерти США висунули 

Концепцію військових конфліктів різної інтенсивності. Інтерес викликають так 

звані «конфлікти малої інтенсивності», які, за визначенням документів воєнно-

політичного керівництва США, кваліфікуються як «політико-військова 

конфронтація між ворогуючими державами або групами, що не доходить до рівня 

звичайної війни, але вища за рівень простого мирного протистояння, охоплює 

весь спектр дій від підривної діяльності до використання військової сили, 

ведеться з використанням комбінованих політичних, економічних, інформаційних 

і воєнних інструментів» [105, c. 10–15; 405, c. 51-52]. 

Характерними складовими таких конфліктів є, передусім, підтримка 

державами лояльних до власної сторони партизансько-терористичних рухів або 

антипартизанської боротьби, поборювання тероризму, застосування Сил 

спеціального призначення, протидія деструктивним силам у рамках операцій з 

підтримки миру, інтенсивне інформаційно-психологічне протиборство за масову 

свідомість населення та деморалізацію (демонізацію) противника (про виключну 

роль інформаційно-психологічного протиборства у конфліктах сучасності [228; 

246, c. 126–136; 290, c. 18–23; 315, c. 147–150; 322; 405, c. 51; 410, c. 3–7]. 

«Асиметричним» війнам і конфліктам притаманні такі властивості: 

- завдання декількох зосереджених за часом і місцем невійськових ударів із 

неочікуваним для противника результатом і неприйнятним для жертви збитком; 

- нав’язування ворогу протиборства в принципово новій системі координат; 

- відсутність звичної лінії фронту; 

- приховування політичних цілей; 

- застосування нових, неочікуваних засобів і форм насильства [317, c. 45]. 
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Подальший розвиток таких поглядів закономірно призвів до того, що 

приблизно з початку 1990-х років на Заході розпочалася розробка стратегії 

«гібридних війн» як сукупності заздалегідь підготовленого державою комплексу 

дій воєнного, дипломатичного, інформаційного характеру, що спрямований на 

досягнення стратегічних цілей.  

Власне, з теоретико-концептуального погляду, доктрина «гібридної війни» є 

прямим продовженням та органічною складовою пошуків систематизації та 

узагальнення новітніх явищ і процесів у воєнно-політичній сфері сучасного світу.  

Насправді цілком можливими є узгоджені, цілеспрямовані удари по 

ключових елементах безпеки країни по всій її території силами міжвидових 

угруповань, які управляються єдиним центром та можуть мати у своєму складі 

своєрідний мікс: регулярні військові частини, іррегулярні збройні формування, 

приватні військові компанії, цивільні структури (хакерські групи, організовані 

злочинні угруповання, «громадські активісти» різного профілю тощо). 

В одному із найбільш поширених на Заході тлумачень явище «гібридної 

війни» роз’яснюється, що цей тип протиборства являє собою «…комбінацію 

відкритих і таємних військових дій, провокацій і диверсій у сполученні із 

запереченням власної причетності до них, що ускладнює повноцінну відповідь на 

них». Авторитетний довідник «Military Balance» за 2015 р. тлумачить «гібридну 

війну» як «…використання воєнних і невоєнних інструментів в інтегрованій 

кампанії, спрямованій на досягнення неочікуваності, захоплення ініціативи та 

отримання психологічних переваг, що використовують дипломатичні можливості; 

масштабні й блискавичні інформаційні, електронні і кібероперації; прикриття і 

приховування військових і розвідувальних дій, у поєднанні з економічним 

тиском» [277]. 

За вдалим визначенням дослідника Франка ван Каппена, «…гібридна війна» 

(ГВ) – це змішування класичного типу війни з використанням нерегулярних 

військових формувань. Держава, яка веде «гібридну війну», реалізує угоду з не-

державними виконавцями – бойовиками, групами місцевого населення, 
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організаціями, зв’язок із якими повністю заперечується. Ці виконавці можуть 

здійснювати такі речі, яких сама держава здійснювати не може… Усю брудну 

роботу можна перекласти на плечі недержавних формувань». 

Водночас ми погоджуємося з тими сучасними дослідниками, які застерігають 

від абсолютизації або перебільшення новітності «гібридної війни», чи  

перетворення її у суто пропагандистський штамп як стійку одиницю інформації 

для масової свідомості. Справді, застосування нестандартних тактичних 

прийомів, підрив противника зсередини невоєнними засобами, впровадження 

дезінформації противника тощо становить важливий елемент воєнного мистецтва 

упродовж тисячоліть існування війн та регулярних армій. Досить згадати 

своєрідну кодифікацію правил про «війну як мистецтво омани» Сун Цзи та інших 

давньокитайських воєнних теоретиків і практиків [401; 186, c. 13–59]. 

На думку директора Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президенті України, академіка НАН України В. Горбуліна, «...кожний конкретний 

елемент цієї «гібридної війни» не новий по суті та використовувався майже в усіх 

війнах минулого, однак унікальними є узгодженість і взаємозв’язок цих 

елементів, динамічність та гнучкість їх застосування, а також зростання ваги 

інформаційного чинника. Причому інформаційний чинник в окремих випадках 

стає самостійним складником і виявляється не менш важливим, ніж військовий». 

Автор наводить усталені у модерній світовій воєнно-політичній думці визначення 

цього новітнього типу конфліктних відносин як «неконвенційна війна» 

(unconventional warfare), «нерегулярна війна» (irregular warfare) чи «змішана 

війна» (compound warfare), або ж спонсоровані державою «гібридні війни» (State-

Sponsored Hybrid). В усіх них вказується на «розмивання» обрисів військового 

конфлікту та залучення до нього невійськових засобів, які у звичному стані не 

мають прямого відношення до класичного військового протистояння» [112; 348]. 

У цілому дії, що вважають рисами «гібридної війни», багато в чому є 

традиційними (стандартними) рисами, елементами збройного конфлікту або 

протистояння держав. Серед них – економічний тиск і санкції, інформаційна під-

готовка, політичне оформлення протиборчих сторін, методи таємної війни та 
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робота спецслужб тощо. Отже, в основі сутності «гібридних війн» – широкий 

спектр конфронтаційних дій, до яких вдаються у рамках гнучкої стратегії з 

довгостроковими цілями, основаної на комплексному застосуванні диплома-

тичних, інформаційних, воєнних та економічних засобів для дестабілізації 

противника.  

Стратегії «гібридних війн» та рекомендації з протистояння нетрадиційним 

загрозам в останні роки інтенсивно розробляються в США та їхніми союзниками 

по НАТО, причому йдеться про внесення відповідних змін не тільки в організацію 

та функціонування збройних сил, але в широкому розумінні державного і 

громадянського секторів. 

Важливо наголосити, що проблеми сутності й ведення ГВ та протистояння її 

загрозам розглядаються в низці офіційних документів армії США, зокрема, в 

«Концепції ведення сухопутними військами воєнних дій в 2016 – 2028 роках» 

[609], «Білій книзі» Командування спеціальних операцій сухопутних військ США 

під назвою «Протидія нетрадиційній війні» та в Оперативній концепції армії 

США «Перемогти у складному світі». Визначення «гібридні загрози» включені в 

останні три чотирирічні американські офіційні огляди з проблем оборони – 2006, 

2010 і 2014 років. При цьому базове поняття «гібридні загрози» включає широкий 

діапазон несприятливих факторів і ворожих намірів, передусім: кібервійна, 

вірогідність асиметричних конфліктів низької інтенсивності, глобальний 

тероризм, піратство, незаконна міграція, корупція, етнічні і релігійні конфлікти, 

безпека ресурсів, демографічні виклики, транснаціональна організована 

злочинність, проблеми глобалізації й поширення зброї масового знищення. 

Відповідно, можна говорити про впровадження цих концептуальних 

міркувань у доктринальних документах США та партнерів по НАТО. Отже, 

йдеться про прояви «гібридності» щодо характеристики періоду визрівання 

конфлікту, виявлення її проявів у стратегії і тактиці противника, і надалі – у 

визначенні структури власних сил і засобів адекватного протистояння в 

нетрадиційному конфлікті [67, c. 44–48]. 
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Те саме стосується колективних документів Північноатлантичного альянсу. 

У концепції НАТО – «NATO’s Bi-Strategic Command Capstone Concept» (2010 р.) 

гібридні загрози визначаються як такі, що створюються противником, здатним 

одночасно інтегровано використовувати традиційні та нетрадиційні засоби для 

досягнення власних цілей. У п. 13 Підсумкової декларації саміту НАТО 

(Шотландія, вересень 2014 р.) вперше на високому рівні йшлося про необхідність 

готувати блок до участі у війнах нового типу – «гібридних війнах» («hybrid 

warfare»). Під такими війнами пропонувалося розуміти проведення широкого 

спектру прямих бойових дій і таємних операцій, що здійснюються за єдиним 

планом збройними силами, партизанськими та іншими іррегулярними формуван-

нями за участю різноманітних цивільних компонентів. 

Згаданий документ наголошує на важливості налагодження тісної 

координації між міністерствами внутрішніх справ, залучення сил поліції та 

жандармерії для відвернення нетрадиційних загроз, пов’язаних з 

пропагандистськими кампаніями, кібератаками та сепаратистськими рухами. 

Проведення навчань для відпрацювання спільних дій у війнах такого типу 

міститься в числі пріоритетів Альянсу. Зокрема, у Латвії для підготовки й 

координації таких навчань створено спеціальний центр – «Strategic 

Communications Centre of Excellence». 

У документах США і НАТО зазначається, що за провідної ролі збройних сил 

для успішного протистояння в «гібридних війнах» доцільно об’єднати зусилля 

урядових структур, армії, спецслужб в межах «…всеохоплюючої міжвідомчої, 

міжурядової і міжнародної стратегії» і максимально ефективно використовувати 

методи політичного, економічного, воєнного й психологічного тиску. 

Констатується, що «гібридна війна» є комбінацією звичайних, нерегулярних і 

асиметричних засобів в поєднанні з постійними маніпуляціями політичними та 

ідеологічними розбіжностями [37; 36; 35]. 

До того ж відбувається безпосередня підготовка Альянсу до війн нового 

типу – ухвалено рішення про формування у складі Сил першочергового 

застосування загальновійськових Сил швидкого розгортання (СШР) «Very High 
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Readiness Joint Task Force», які перебуватимуть у стані 48-годинної готовності до 

дій (у складі компоненти від сухопутних військ, авіації, флоту та ССО). Завдяки 

комплексному складу СШР можуть застосовуватися для боротьби з 

іррегулярними формуваннями на власній території, а також розгортати 

наступальні дії на території противника за рахунок створення іррегулярних 

мережевих структур. 

За словами колишнього міністра оборони США Чака Хейгела, в наші часи 

доступ до руйнівних технологій та потужних озброєнь мають не тільки держави, а 

й «недержавні об’єкти». «Примара так званої гібридної війни, – зауважив екс-

глава Пентагону, – …стає все реальніше, відколи наші противники застосовують 

тактику повстанців, використовуючи при цьому високообладнані збройні сили та 

складні технології... Ми також повинні мати справу з ревізіоністською Росією, її 

сучасною та боєздатною армією» [36; 35].  

Отже, під терміном «гібридна війна» військово-теоретична думка США 

визначає неоголошені, таємні військові дії, протягом яких воююча сторона атакує 

державні структури або регулярну армію противника за допомогою місцевих, 

заколотників, повстанців-сепаратистів. При цьому антиурядові сили 

підтримуються з-за кордону фінансами, озброєнням, отримують сприяння від 

певних внутрішніх сил – олігархату, організованої злочинності, націоналістичних 

та інших ідейно мотивованих формувань. 

Окремі автори вважають, що автором концепції «гібридних війн» [197] 

виступив Френк Хоффман, колишній офіцер морської піхоти, а нині – науковий 

співробітник міністерства оборони США, автор монографії «Конфлікт у    

XXI столітті. Поява гібридної війни» (2007 р.) Він вважається відомим 

теоретиком у сфері збройних конфліктів та воєнно-політичної стратегії, думку 

якого враховують у керівних колах США та країн НАТО. Проте, на нашу думку, 

авторство теорії «гібридних війн» (ГВ) навряд чи можливо однозначно 

персоніфікувати – аналогічні воєнно-теоретичні новації, як правило, є продуктом 

колективної роботи західних аналітико-дослідницьких центрів, тісна 
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інтегрованість яких у систему розробки та впровадження інноваційних доктрин у 

політичну практику становить одну із головних причин потужності 

євроатлантичного світу. До того ж, як зазначалося вище, сама теорія «гібридних 

війн» з’явилася у загальному контексті наукових пошуків (осмислення) нових 

світових явищ, спадщини війн і конфліктів нового типу і лежить у площині 

аналізу асиметричних конфліктів, вивченням яких зайняті значні інтелектуальні 

сили всього світу [315, c. 147–150; 348]. 

Сутність «гібридної загрози» згаданий дослідник вбачає в одночасному й 

скоординованому застосуванні противником звичайних озброєнь, нерегулярної 

тактики, терористичних методів і порушень права війни в зоні бойових дій для 

досягнення своїх політичних цілей. Ф. Хоффман вважає, що конфлікти будуть 

«мультимодальними» (такими, що ведуться різними способами) та 

багатоваріантними. Для них буде властиве сполучення традиційних і 

нерегулярних тактичних моделей, децентралізація планування та проведення, 

участь недержавних суб’єктів із застосуванням новітніх технології деструктивної 

діяльності (включаючи тероризм, кримінальне насильство, транснаціональні 

наркомафії).  

Своє тлумачення «гібридних війн» пропонує Майкл Айшервуд у монографії 

«Повітряна міць для гібридної війни» (Інститут Мітчела Асоціації ВПС США, 

2009 р.): ця війна стирає розбіжності між суто конвенційною та типово 

нерегулярною війною. М. Айшервуд наголошує на тому, що непростий характер 

«гібридних війн» вимагатиме від військового керівництва та державних діячів 

нового «відчуття бойового простору», «гібридний противник» може розчинятися 

серед цивільного населення, діяти з позицій «електронних схованок» у 

глобальному телекомунікаційному просторі. Того ж 2009 р. генерал морської 

піхоти США Джеймс Маттіс зазначав про наявність «гібридних ворогів», для 

протистояння яким необхідно створити «гібридні збройні сили» в США [36; 35]. 

Загалом у світі продовжують вестись дискусії навколо термінологічної бази 

та розуміння сутності «гібридних війн». Висловлюється думка, що визначення 
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«гібридна війна» поки що «не є операційним поняттям, оскільки відсутнє 

однозначно узгоджене розуміння по основних показниках, що розкривають її 

конкретику, дозволяють її прогнозувати і планувати протидію» [36]. 

Отже, аналіз сучасних науково-практичних поглядів на сутність ГВ (як 

новітньої форми неконвенційного, асиметричного протистояння) наголошує на її 

багатовимірному характері, що вбирає до себе власне військовий, політичний, 

інформаційний, економічний та соціокультурний виміри. Водночас для цього 

типу війн властиве сполучення комплексу заходів військового та невійськового 

впливу на противника у реальному часо-просторовому вимірі. 

Найбільш усталеними в науково-практичних міркуваннях сучасних 

дослідників є такі риси «гібридних війн»: 

- «гібридна війна» виступає різновидом асиметричних дій, інтегрує військові 

та невійськові інструменти протистояння та охоплює театр прямого конфлікту, 

тилову зону, простір міждержавних взаємовідносин; 

- для неї притаманні інноваційні технології та засоби мобілізації (кібервійна, 

інформаційно-комунікаційні технології), хоча і не є обов’язковою розробка нових 

видів летальної зброї; 

- важливими суб’єктами протиборства виступають мережеві та поліцентричні 

форми (структури); 

- вона включає комплекс дій дипломатичного, воєнного, інформаційного, 

економічного, екологічного характеру тощо; 

- надзвичайно широким є комплекс «гібридних загроз»: традиційні воєнні, 

партизансько-терористичні, інформаційно-психологічні та інші високотехноло-

гічні (наприклад, дії в енергетичній сфері, кібератаки, «кліматична зброя» тощо); 

- у «гібридних війнах» зростає роль Сил спеціальних операцій, партизансько-

повстанських, терористичних, інших недержавних формувань, включаючи 

транснаціональну злочинність. 

Стратегія національної безпеки України спрямовує нас на «підтримку 

перспективних, практично спрямованих наукових досліджень у сфері 
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національної безпеки і оборони», що віднесено до числа основних завдань із 

підвищення обороноздатності держави. Відтак, вкрай актуальним буде визна-

чення науково-дослідних пріоритетів в інтересах зміцнення обороноздатності 

України, які обумовлені поширенням гібридного типу протистоянь у сучасному 

світі. До їх числа, на нашу думку, можна віднести такі: 

- неупереджений конфліктологічний аналіз сучасної системи міжнародних 

відносин, вивчення й класифікація конфліктів та інших вогнищ небезпеки, 

передовсім таких, які виникли або можуть вибухнути в геополітичній близькості 

до України; 

- теоретичне та науково-практичне вивчення т.зв. мережево-центричних 

структур (зокрема, новітніх видів транснаціональних терористичних та 

екстремістських формувань); 

- вивчення стратегії і тактики іноземних держав, їх спецслужб, спрямованих 

на інспірування та ведення «гібридних війн»; 

- дослідження всього спектру проблем, пов’язаних із інформаційно-

психологічним протиборством та кібервійною; 

- аналіз концептуальних засад і тактики проведення комплексних 

інформаційно-політико-військових операцій із дестабілізації державного ладу 

суверенних держав (інспірація «ненасильницького опору», іредентистських, 

сепаратистських рухів, організованих злочинних угруповань тощо), зокрема, 

особливостей застосування т.зв. «неурядових організацій»; 

- дослідження деструктивних невійськових, «непрямих» дій політичного, 

інформаційного, економічного характеру, їх можливих комбінацій у сполученні із 

відвертою заколотницькою діяльністю та застосуванням військової сили [323].  

Сучасні тенденції розвитку військ (сил) спеціального призначення 

обумовлені переосмисленням їх ролі й місця в забезпеченні безпеки і реалізації 

воєнно-політичної стратегії розвинутих держав. Початок ХХІ століття 

характеризується переходом до такого типу збройного протиборства, в якому 

вирішальна роль належить високоточній зброї та іншим нетрадиційним для війн 
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п’ятого покоління засобам, в тому числі – військам спеціального призначення, які 

реформуються в інтегровані Сили спеціальних операцій (ССО) як самостійний 

компонент воєнної організації держави або принаймні її збройних сил.  

З огляду на новітні виклики безпеці України стає зрозумілим, чому серед 

основних і першочергових (до кінця 2017 р.) завдань розвитку сектору безпеки і 

оборони України, визначених у «Концепції розвитку сектору безпеки і оборони 

України» (затвердженої Указом Президента України від 14 березня 2016 р. № 92) 

передбачене створення Сил спеціальних операцій як окремого роду військ за 

напрямами, визначеними «Концепцією формування та розвитку Сил спеціальних 

операцій». 

Окрім потреб концептуального забезпечення розбудови та діяльності ССО 

ЗС України існує необхідність поглибленого осмислення місця, ролі та функцій 

«елітних військ» у конфліктах новітнього, асиметричного типу, які в останні роки 

прийнято ще іменувати «гібридними».  

Відтак, метою нашого дослідження є формулювання поглядів щодо місця та 

функцій Сил спеціальних операцій як окремого компоненту збройних сил у 

рамках гібридного (асиметричного) типу конфліктності (війн, міждержавного 

протистояння відкритого або прихованого типу, протиборства між державою та 

іррегулярними військово-політичними рухами, терористичними організаціями 

тощо). Зазначимо, що попередня постановка автором подібного дослідницького 

завдання викликала інтерес колег [78, c. 103–109], що спонукало його до спроби 

розширеного викладення порушеної тематики. Попри певну моду серед 

дослідників останнього часу на тему ГВ, слід погодитись з тим, що така 

неконвенційна форма протиборства є найбільш вираженою в сучасному світі.   

Під останньою можна розуміти принципові якісні зміни, що відбулися у 

концептуальних засадах, структурі, стратегії і тактиці, формах і методах 

військово-політичного протистояння між сучасними державами та їх блоками, 

державами та неурядовими формуваннями тощо, які відбулися на межі ХХ і 

ХХІ століть внаслідок радикальних змін у співвідношенні сил на міжнародній 
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арені, хаотизації міжнародних відносин, появи нових видів летального та 

нелетального озброєння, інноваційних технологій конструювання й знищення 

соціальних спільнот, набуття сучасною війною (конфліктними стосунками) 

всеосяжного характеру з глобальним охопленням суходолу, Світового океану, 

повітряно-космічного простору, світової економіки та віртуально-інформаційного 

простору. 

Подібне протистояння (одним із синонімів якого є «війни шостого 

покоління») у своїй концептуальній основі спрямоване на деморалізацію 

противника, дистанційний підрив (переважно невійськовими й «неконтактними» 

методами) його спроможності до оборони й захисту національних інтересів у 

цілому, примушення його до капітуляції, відмови від реального державного 

суверенітету та готовності до нав’язування йому вигідної переможцям моделі 

зовнішньої та внутрішньої політики, відповідного корегування суспільно-

економічного ладу та духовно-культурної сфери.  

На відміну від класичних типів війн сучасне асиметричне протистояння 

характеризується такими властивостями: 

- неоголошеним, не оформленим у міжнародно-правовому відношенні 

характером протистояння (агресивних дій); 

- приховуванням політичних цілей та реально розпочатої агресії; 

- завданням кількох зосереджених за часом і місцем військових і 

невійськових ударів із неочікуваним для противника результатом і неприйнятним 

для жертви збитком; 

- нав’язуванням ворогу протиборства в принципово новій системі координат; 

- відсутністю звичної лінії фронту, широким застосуванням можливостей 

спеціальних служб і військ (сил) спеціального призначення; 

- масованим використанням (у разі прямого застосування збройних сил) 

високоточної зброї, засобів радіоелектронної боротьби, кібернетичної зброї та 

інших новітніх високотехнологічних засобів протиборства; 
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- застосуванням принципово нових форм і технологій невійськового 

насильства з акцентом на ураження управлінської, інформаційно-психологічної 

сфери та суспільної свідомості противника; 

- штучним створенням і пріоритетним використанням неурядових організацій 

та рухів, ЗМІ, парамілітарних формувань (повстансько-партизанських, 

терористичних, організованих злочинних угруповань) [70, c. 97–99]. 

Перелічені сутнісні риси асиметричного протиборства відкривають широкі 

можливості (і передбачають одночасно) застосування ССО. Доцільно 

враховувати, що крім власне традиційних функцій глибинної розвідки, 

диверсійно-терористичних заходів, захоплення особливо важливих об’єктів тощо 

ССО набули можливостей творення іррегулярних формувань, організації 

антитерористичної боротьби, проведення інформаційно-психологічних операцій, 

розбудови відповідної інфраструктури серед цивільного населення. ССО 

розвинутих держав стали багатовидовим компонентом збройних сил, здатним 

діяти на суходолі, морі й у повітрі (з повітря). 

Наголосимо, що для інструментарію «гібридних» кампаній властиві 

стирання граней між війною і миром, реальними і віртуальними типами 

протиборства, сполучення «твердої» і «м’якої» сили. Провідними формами 

ведення «гібридних війн» можуть вважатися, зокрема: 

- тривалі за часом, непрямі дії політичного, інформаційного, економічного, 

розвідувально-підривного характеру, які здатні принести ініціаторам ГВ бажаний 

кінцевий результат; 

- проведення, після підготовчого періоду послаблення країни-жертви, 

масштабної кампанії із пріоритетним застосуванням силового тиску у супроводі 

інших методів ГВ (пряма або прихована збройна агресія, заколоти і державний 

переворот тощо); 

- інспірування внутрішньої дестабілізації та досягнення контролю 

(керованості) політичного життя країни-жертви без прямого збройного втручання 

силами заздалегідь підготовлених внутрішніх деструктивних сил і дезорієнтації 

населення. 
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Провідними методами ГВ можуть вважатися, зокрема: 

- приховані збройні дії збройних сил, сил спецоперацій того або іншого 

масштабу; 

- бойові, диверсійно-терористичні дії підконтрольних агресору іррегулярних 

збройних формувань (повстанських рухів, озброєного підпілля, терористичних, 

кримінальних угруповань тощо); 

- політико-дипломатичний тиск; 

- методи економічної війни та підриву економічного потенціалу жертви; 

- формування внутрішньої деструктивної опозицій, створення сильних 

позицій впливу в органах влади, управління, силових структурах, ЗМІ, партійно-

політичній сфері країни-жертви; 

- масштабна інформаційно-психологічна війна; 

- розвідувально-підривна діяльність спецслужб. 

Основною формою застосування, відповідно до загального задуму ГВ, військ 

(сил) спеціального призначення виступають спеціальні операції – операції, що 

проводяться спеціально організованими, навченими та озброєними військовими 

або іррегулярними силами для досягнення воєнних, політичних, економічних чи 

інформаційних цілей нетрадиційними військовими засобами у зайнятих 

противником чи політично нестабільних районах. Ці операції ведуться самостійно 

чи скоординовано з операціями решти збройних сил.  

Нерідко ССО використовуються у тісній взаємодії зі спеціальними службами 

та антиурядовими парамілітарними формуваннями (повстансько-партизанськими, 

терористичними, організованими злочинними тощо) з метою, зокрема: 

- здійснення спеціальної розвідки в інтересах власних військ та інших 

суб’єктів ГВ; 

- виведення з ладу систем державного та військового управління; 

- знищення (захоплення) штабів, важливих військових об’єктів, об’єктів тилу 

збройних сил тощо; 

- паралізації роботи транспорту та життєво важливої інфраструктури; 
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- проведення диверсійних дій в тилу збройних сил, терористичних актів 

проти представників командного складу та державного апарату, захоплення у 

полон воєначальників та командирів; 

- проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій для підриву 

морально-психологічного стану військовослужбовців і населення країни – жертви ГВ; 

- організації, бойової та спеціальної підготовки незаконних (іррегулярних) 

збройних формувань із числа громадян країни, що стала жертвою ГВ, найманців, 

іноземців та осіб без громадянства – учасників збройних конфліктів у «гарячих 

точках» світу тощо. 

У залежності від конкретного прояву ГВ, особливостей структури воєнної 

організації певної держави в неконвенційних діях можуть брати участь окремі 

частини (підрозділи) військ спеціального призначення або високомобільних сил, а 

в разі наявності ССО як самостійного компонента збройних сил можливе ком-

плексне застосування функціональних спецпідрозділів – спеціальної (глибинної) 

розвідки, розвідувально-диверсійних, інформаційно-психологічних операцій тощо. 

Наведені ймовірні алгоритми застосування ССО у залежності від певного 

етапу (рівня інтенсивності) гібридного протистояння можуть корегуватися 

відповідно до конкретних умов і сценаріїв дій сторін. Виявляється доцільним 

подальше вивчення (з урахуванням вітчизняного й широкого зарубіжного 

досвіду) можливостей використання «елітних військ» та (як поширений варіант) 

інтегрованих з ними іррегулярних (незаконних) збройних формувань у новому 

типі конфліктності, впровадження відповідних науково-практичних розробок у 

підготовку концептуальних та бойових статутних документів ССО ЗС України, 

навчання їх особового складу. 

 
6.2. Формування концептуальних та організаційно-правових засад 

розбудови та застосування ССО в Україні   

 

Початок ХХІ століття характеризується переходом до такого типу збройного 

протиборства, в якому вирішальна роль належить високоточній зброї та іншим 
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нетрадиційним для війн п’ятого покоління засобам, в тому числі – військам 

спеціального призначення, які у провідних державах блоку НАТО та у країнах – 

сусідах України реформуються в інтегровані Сили спеціальних операцій (ССО) як 

самостійний компонент воєнної організації держави.  

Аналіз визначальних подій у сфері міжнародної безпеки свідчить про 

прагнення  провідних держав досягти своїх амбіційних цілей шляхом проведення 

політики з «позицій сили». Більшість воєнних фахівців, експертів та вчених країн 

НАТО і Росії вважають, що світ вступає в період війн нового покоління, для яких 

будуть характерними інші методи їх ведення та способи застосування сил і 

засобів. На їх думку, війни XXI ст. будуть вестися невеликими за чисельністю, 

високо мобільними та високо професійними, насиченими електронною технікою 

управління і розвідки арміями при відмові використовувати зброю масового 

ураження. 

Можна стверджувати, що прискорений розвиток і підвищення питомої ваги 

участі ССО в сучасних локальних війнах і конфліктах закономірно витікає із 

особливостей т.зв. «війн шостого покоління» – переважно неконтактних війн із 

масованим застосуванням високоточної неядерної зброї, інформаційних методів 

протиборства з перетворенням в інтегроване поле бою землі, повітря та космосу. 

Однією із особливостей таких війн є нанесення противнику «вибіркового» й 

комплексного ураження, шкоди як для військової, так і цивільної (переважно) 

сфер, яке змушує його капітулювати до початку масштабних бойових дій.  

За таких умов ССО здатні малими силами виводити з ладу життєво важливі 

об’єкти інфраструктури противника, в реальному часі корегувати завдання ударів 

високоточної зброї, самим знищувати високоточні засоби нападу противника та 

засоби управління ними. Це перетворює ССО на обов’язковий та результативний 

інструмент т.зв. «гібридних війн». 

Сучасні тенденції розвитку військ (сил) спеціального призначення 

обумовлені переосмисленням їх ролі й місця у забезпеченні безпеки та реалізації 

воєнно-політичної стратегії розвинутих держав. Починаючи з листопада 2007 р., 
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коли Указом Президента України було започатковано творення Сил спеціальних 

операцій як компонента Збройних Сил України, актуалізувалася й потреба в 

концептуальному, юридичному, організаційно-функціональному та науковому 

осмисленні світового досвіду розбудови та застосування подібних 

спеціалізованих військових формувань.  

В останні роки якісно прискорилося творення вітчизняних Сил спеціальних 

операцій, які отримали певну нормативно-правову інституалізацію, визначену 

організаційно-функціональну побудову, аж до впровадження власних елементів 

уніформи й знаків розрізнення, символіки тощо (Додаток Д). З урахуванням нових 

викликів безпеці України відбулось визначення доктринальних засад і форму-

вання відповідного нормативно-розпорядчого поля діяльності вітчизняних ССО.  

Нинішні українські ССО успадкували бойовий досвід, отриманий їх 

попередниками в бойових діях на Сході України в 2014 – 2017 рр., де 

розвідувально-бойові та інші спеціальні завдання виконували співробітники 

Головного управління розвідки (ГУР) МО України, 140-го окремого центру 

спецпризначення (СпПр) ГУР МО, 3-го та 8-го окремих полків СпПр СВ України, 

а також 73-го морського центру СпПр та 801-го окремого загону СпПр 

(протидиверсійного) Військово-Морських Сил України. Станом на вересень 

2016 р. незворотні втрати частин і органів військової розвідки становили 

162 загиблих та 632 поранених вояків [370]. 

Проблеми правового забезпечення реформування й бойового застосування 

частин і підрозділів Збройних Сил, адаптації нормативно-правового поля 

діяльності армії з урахуванням загроз новітнього типу, її участі в специфічних 

умовах Антитерористичної операції (АТО) при невизначеності базових 

конституційно-правових чинників сьогодні набули статусу пріоритетного 

напряму актуальних воєнно-теоретичних і прикладних досліджень [268; 267; 9; 

24; 13; 10; 11; 12; 261, c. 22–27]. Водночас питання концептуального й 

нормативно-правового забезпечення становлення ССО ЗС України не 

виокремлюються дослідниками в самостійний напрям наукового дослідження 
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розвитку національних «елітних військ», переважають (що цілком закономірно) 

публікації стосовно перспектив їх побудови й тактики застосування, досвіду 

участі в збройному конфлікті на Сході України. У свою чергу, автором 

неодноразово зверталася увага на необхідність серйозного вивчення базових 

доктринальних й правових засад творення ССО, необхідність усунення відомих 

колізій на шляху адекватного творення цього найсучаснішого компонента 

українського війська [331, c. 185–188; 345, c. 379–381]. 

Виходячи з цього ми обрали за мету дослідження аналіз й узагальнення 

здобутків першого етапу концептуально-правового оформлення (фундації) Сил 

спеціальних операцій як самостійного функціонального компонента Збройних 

Сил України в 2014 – 2016 рр. 

Уже перші кроки із осмислення нових викликів безпеці та обороні України, 

реалій конфлікту на Сході держави та радикальних змін у міжнародних факторах 

воєнно-політичного буття України,  концептуального реагування на макрорівні 

державного управління призвели до ухвалення Президентом України 6 травня 

2015 р. рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення у дію 

нової редакції «Стратегії національної безпеки України» [274]. Документ 

націлював на «комплексне реформування системи забезпечення національної 

безпеки та створення ефективного сектору безпеки і оборони України», визнаючи 

наявність інституційної слабкості й структурної незбалансованості органів 

сектору безпеки і оборони держави, неналежне її матеріально-фінансове 

забезпечення (що повною мірою могло бути поширене на фактичне гальмування 

творення ССО попри відповідне рішення на високому рівні ще у 2007 р. та 

врахування жалюгідного стану озброєння, оснащення і бойової техніки частин 

спецпризначення, деградацію Повітряних Сил, без яких неможлива повноцінна 

бойова діяльність ССО тощо) [347].  

Висувалися відповідні завдання із підвищення обороноздатності держави, у 

числі яких безпосереднє відношення до ССО мали положення про пріоритетність 

реформування сил оборони з орієнтацією на створення високоефективних 
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боєздатних підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань, забезпечення пріоритету їх якісних, а не 

кількісних характеристик, а також про «реформування Збройних Сил України з 

метою забезпечення їх ефективності, мобільності, оснащення сучасним озброєнням, 

військовою і спеціальною технікою». Важливо, що серед провідних завдань із 

реформування власне Збройних Сил називався «розвиток Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України відповідно до доктрин і стандартів НАТО». 

Крім того, визначалися концептуальні передумови до інтеграції ССО у 

«розвідувальне співтовариство» держави в рамках реформи розвідувальних 

органів України на основі узгодженого функціонування розвідувальних органів, 

ухвалення Національної розвідувальної програми, посилення координації 

розвідувальних органів та їх взаємодії між собою, зокрема для підготовки 

узгоджених розвідувальних оцінок [274, c. 39-40]. 

Визначення новітніх доктринальних засад забезпечення національної безпеки 

дозволили розробити нову Воєнну доктрину держави, ухвалену Указом 

Президента України від 24 вересня 2015 р. № 555 Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року Про нову редакцію Воєнної 

доктрини України [272]. З погляду визнання значення ССО у сучасних умовах 

конфліктності промовистим стало положення цього документа, де серед основних 

модерних чинників загроз безпеці у світі називалося «перенесення ваги у воєнних 

конфліктах на асиметричне застосування воєнної сили не передбаченими законом 

збройними формуваннями, зміщення акцентів у веденні воєнних конфліктів на 

комплексне використання воєнних і невоєнних інструментів (економічних, 

політичних, інформаційно-психологічних тощо), що принципово змінює характер 

збройної боротьби», а також розширення масштабів тероризму.  

Серед головних тенденцій деструктивного впливу на воєнно-політичну 

обстановку в регіоні довкола України визначалося поширення практики 

проведення спеціальних операцій та дій провокаційного характеру для створення 

конфліктних ситуацій. Для розбудови ССО важливим, на думку автора, стало 
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визнання необхідності покращення взаємодії і координації дій органів державної 

влади і складових сектору безпеки та оборони з урахуванням особливостей 

сучасної збройної боротьби, в ході якої широко використовуються не лише 

традиційні військові операції (дії), а й різноманітні невоєнні сили та засоби. 

Йшлося і про доцільність модернізації системи військової розвідки на 

стратегічному та оперативно-тактичному рівнях, пріоритетність розвитку Сил 

спеціальних операцій Збройних Сил України, приведення систем військової 

розвідки відповідно до зарубіжних стандартів [421]. 

Надалі виходячи із новітніх викликів безпеці України серед основних і 

першочергових (до кінця 2017 р.) завдань розвитку сектору безпеки і оборони 

України, «Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України» (затверджена 

Указом Президента України від 14 березня 2016 р. № 92) було передбачене 

створення Сил спеціальних операцій як окремого роду військ за напрямами, 

визначеними «Концепцією формування та розвитку Сил спеціальних операцій», 

що стало суттєвою змістовною віхою на шляху державно-правового й 

функціонального унормування творення сил особливого призначення як окремого 

компонента збройної сили [271]. 

Цілісну правову основу під цілеспрямоване творення «елітних військ» 

української армії підвів прийнятий 7 липня 2016 р. Верховною Радою (ВР) 

України  Закон України № 4795  «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо Сил спеціальних операцій Збройних Сил України» (26 липня того ж року 

Закон був підписаний Президентом України). Реалізація норм згаданого Закону 

дозволить підвищити бойовий потенціал Збройних Сил України за рахунок 

наявності в їх складі дієвого інструменту воєнно-силового стримування можливої 

збройної агресії чи збройного конфлікту, підвищити можливості держави щодо 

проведення спеціальних заходів, у тому числі поза межами України, дозволить 

досягати воєнно-політичні і воєнно-стратегічні цілі та припиняти конфлікти на 

ранній стадії виникнення. Аналіз зазначеного нормотворчого документа дозволяє 

констатувати, що розбудова ССО відповідає принципам демократичного 

правового суспільства [345; 269]. 
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Важливою новелою згаданого Закону стало розв’язання правової колізії (що 

бентежило практиків та викликало дискусії міжвідомчого характеру) стосовно 

права ССО безпосередньо здійснювати збір розвідувальної інформації (як от 

Служба зовнішньої розвідки України та Головне управління розвідки МО 

України). Відтепер згідно з частиною 6 статті 1-ї Закону «Органи військового 

управління та військові частини розвідки, Сил спеціальних операцій Збройних 

Сил України відповідно до закону можуть залучатися до заходів добування 

розвідувальної інформації з метою підготовки держави до оборони, підготовки та 

проведення спеціальних операцій та/або спеціальних дій, забезпечення готовності 

Збройних Сил України до оборони держави. Сили спеціальних операцій Збройних 

Сил України здійснюють ведення спеціальної розвідки» [270; 347].  

З погляду конкретизації компетенції ССО у сфері розвідувальної діяльності 

важливе тлумачення Законом поняття про спеціальну розвідку як «комплекс 

заходів і дій для добування, опрацювання і доведення розвідувальної інформації в 

інтересах підготовки та ведення (підтримки) операцій, бойових і спеціальних дій з 

використанням визначених способів добування відомостей, в тому числі 

встановлення конфіденційного співробітництва з особами за добровільною 

згодою» [269]. Таким чином створювалися правові підвалини до залучення 

співробітниками ССО громадян України, іноземців або осіб без громадянства до 

агентурного співробітництва, що значно розширювало розвідувальні спромож-

ності спецвійськ, основу для їх взаємодії з іншими органами здобування інформа-

ції (ГУР МО України, Служба зовнішньої розвідки, Служба безпеки України, 

Державна прикордонна служба України). 

Для забезпечення активних дій спецпризначенців непересічне значення має 

закріплення в базовому правовому акті дефініції «спеціальна операція», без чого 

неможливе розмежування компетенції різних елементів силової машини та 

регламентація наступальних дій самих ССО. Під спецоперацією запропоновано 

мати на увазі «сукупність узгоджених і взаємопов’язаних за метою, завданнями, 

місцем та часом спеціальних дій підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних 

Сил України, спрямованих на створення умов для досягнення стратегічних 
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(оперативних) цілей, які проводяться за єдиним замислом самостійно або у 

взаємодії з військовими частинами, підрозділами Збройних Сил України, інших 

військових формувань, правоохоронних органів України та інших складових сил 

оборони для виконання завдань» [269; 347]. Ухвалення базового Закону України 

відкриває шлях до розробки необхідних відомчих нормативних і розпорядчих 

актів, статутних та інструктивних документів, навчально-методичної літератури. 

Стає зрозумілим, чому серед основних і першочергових (до кінця 2017 р.) 

завдань розвитку сектору безпеки і оборони України, визначених у «Концепції 

розвитку сектору безпеки і оборони України» (затвердженої Указом Президента 

України від 14 березня 2016 р. № 92), було передбачене створення Сил 

спеціальних операцій як окремого роду сил за напрямами, визначеними 

«Концепцією формування та розвитку Сил спеціальних операцій». 

Згадана Концепція пройшла усі етапи погодження і затверджена Наказом 

Міністра оборони України. Сили спеціальних операцій стануть окремим видом 

сил, триває робота над законом про ССО. Сформоване командування ССО, яке 

буде безпосередньо керувати військовими частинами, що будуть передані силам 

спецоперацій (бойові військові частини, частини інформаційно-психологічних 

операцій тощо) [340]. Передбачалося, що на першому етапі до кінця 2016 р. 

військові частини спецназу будуть підпорядковані командуванню ССО. У цей 

саме період мали бути створені й військові частини управління, обслуговування 

та охорони. Ухвалено рішення про створення Центру спеціальних операцій, 

визначено місце дислокації, затверджено штатний розклад спеціалістів [54]. На 

другому етапі, до кінця 2017 р., планувалося провести вдосконалення підготовки 

усіх частин за стандартами НАТО. Має відбутися синхронізація українських 

підрозділів із аналогічними підрозділами країн НАТО. Реформу вітчизняних ССО 

планують завершити до 2020 р. [308; 345; 347]. 

Розуміння особливостей доктринальних і правових засад творення елітних 

військ (на основі студіювання досвіду провідних країн світу) важливе і для 

розгортання процесів міжнародного військового співробітництва України.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації проведено наукове дослідження комплексу документальних та 

наукових джерел, що дозволили здійснити теоретичні узагальнення з метою 

розв’язання важливої для розвитку воєнно-історичної галузі історичної науки  

наукової проблеми, яка полягає у виявленні й теоретичному осмисленні 

ретроспективи творення та мистецтва бойового застосування Сил спеціальних 

операцій як структурно-функціонального компонента збройних сил держави у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

У дисертації висвітлено особливості історіографії й сучасного стану 

наукового дослідження проблеми. Резюмуючи, доцільно визначити, що історія 

розвитку та бойового застосування спеціальних військ та становлення ССО стало 

помітним напрямом таких відгалужень військово-історичної науки, як історія 

війн, воєнного будівництва, історія воєнного мистецтва та історія родів військ. 

Свої особливості мала солідна зарубіжна історіографія військ (сил) 

спецпризначення, адже останні стали одним із пріоритетних складових військової 

машини країн євроатлантичного співтовариства, передовсім – країн ядра 

сукупного Заходу, колишніх колоніальних імперій. У даному історіографічному 

річищі побачили світ чимало ґрунтовних робіт щодо творення окремих військ 

спецпризначення («зелених беретів», рейнджерів, спецпідрозділів ВМС, морської 

піхоти тощо), їх застосування в локальних війнах (в Індокитаї, Алжирі, Малайї, 

війнах у Кореї та В’єтнамі тощо). Особливу увагу було приділено дослідженню 

тактики застосування спецвійськ. 

У радянській історіографії, яку розвивали фахівці закритих науково-

дослідних центрів спецслужб або відповідних вищих закладів освіти (на кшталт  

6-го Центрального НДІ ГРУ ГШ, 8-го відділу Управління «С» (нелегальна 

розвідка) ПГУ КДБ СРСР, спецкафедри «М» та спецкафедри № 4 Вищої 

Червонопрапорної школи КДБ СРСР імені Ф.Е. Дзержинського, Всесоюзного 

інституту підвищення кваліфікації офіцерського складу Прикордонних військ 



 

415 

КДБ СРСР тощо), готувалися науково-навчальні та інформаційно-аналітичні 

праці обмеженого доступу щодо історії творення, організації і тактики 

застосування спецвійськ «основних противників» – тобто країн НАТО, а також 

КНР, Ізраїлю, деяких інших капіталістичних держав. Згадані роботи зберегли 

інформаційно-пізнавальне значення і донині. Помітне місце тематики іноземних 

спецвійськ приділялось на шпальтах закритого реферативного збірника 

«Подрывная деятельность противника». Чимало місця відводилося спецвійскам як 

«знаряддю політики світового імперіалізму» у пропагандистських і науково-

популярних виданнях. 

Пострадянський період відзначився справжнім бумом виходу праць 

(здебільшого – науково-популярного, компілятивного характеру або перекладів 

зарубіжних видань) стосовно військ спецпризначення. Водночас зняття обмежень 

ідеологічного й режимного характеру сприяло появі низки змістовних праць і 

мемуарних робіт про дії спецвійськ в Афганській війні 1979 – 1989 рр. та двох 

Чеченських кампаніях 1994 – 2002 рр. 

В останні роки у провідних країнах НАТО, РФ та Республіки Білорусь 

з’явилася низка капітальних праць (у т.ч. – енциклопедичного й довідкового 

характеру) з історії військ спеціального призначення, які, втім, висвітлювали 

шлях елітних військ певних країн та участь їх у відомих військових кампаніях, і 

навряд чи ставили за мету ґрунтовні теоретичні узагальнення військово-

історичного або воєнно-теоретичного характеру. 

На Заході вага проблематики сил спецпризначення якісно зросла за рахунок 

появи численних досліджень військових кампаній (операцій) нового якісного типу 

в Іраку у 1991 р. та 2003 р., Афганістані (з 2001 р.), на Балканах (1990-ті роки) тощо. 

Відповідно, ґрунтовними стають дослідження побудови ССО, стратегії й тактики 

їх застосування у збройних конфліктах «шостого покоління», в асиметричному 

протиборстві та в антитерористичній діяльності. 

У зв’язку із творенням ССО ЗС України, участю нашої держави у 

миротворчих та стабілізаційних операціях, поширенням нового типу 

конфліктності в суміжних з Україною регіонах, а потім виникненням збройного 
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конфлікту малої інтенсивності на Сході України закономірно відбувається 

розвиток вітчизняної наукової школи із вивчення історії та особливостей 

бойового застосування ССО. Почали активно розвиватися дослідження світового 

й вітчизняного досвіду творення та застосування ССО, мистецтва спеціальної 

операції, новітнього досвіду творення ССО та їх застосування в АТО на Сході 

України. Тривала підготовка відповідної наукової та навчальної літератури, 

помітним став внесок ЦНДІ ЗС України, кафедри аеромобільних військ та сил 

спеціальних операцій Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного (де, зокрема, було реалізовано низку планових НДР із цієї 

тематики), Національної академії СБ України тощо. 

Водночас, на думку автора, навіть на фоні розлогої та політематичної 

наукової і науково-популярної літератури з історії та сьогодення «елітних військ» 

важливою і нерозв’язаною науково-пізнавальною проблемою залишається 

розкриття історичної ретроспективи появи феномену Сил спеціальних операцій – 

особливого компонента збройних сил, самі функції й характер застосування яких 

можуть слугувати своєрідною квінтесенцією магістральних тенденцій в еволюції 

військового будівництва, кардинальних змін у теоретичних поглядах й практиці 

застосування збройної сили, новацій у розвитку воєнного мистецтва. Зрозуміло, 

що й військово-історичне дослідження війн і збройних конфліктів межі ХХ – 

ХХІ ст. не буде вичерпним і пізнавально адекватним без поглибленого 

дослідження участі і ролі в них спеціальних військ або застосування 

синергетичних можливостей власне ССО. 

Наведене гносеологічне завдання вирішальним чином спонукало нас до 

підготовки узагальнюючого дослідження військово-історичних коренів 

виникнення та розвитку явища ССО, адже саме період після Другої світової війни 

та тривожні тектонічні зсуви в архітектурі світобудови та планетарного 

безпекового поля після 1991 р., породжена ними «турбулентність» міжнародних 

відносин породили сутнісні особливості феномену ССО як одного із характерних 
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атрибутів сучасної зброї сили, актора модерного типу конфліктності, в якому 

переважають стратегії і технології асиметричного («гібридного») характеру. 

Якщо говорити про вирішальні воєнно-історичні передумови виникнення 

військ (сил) спеціального призначення, докладніше вивчені в нашій дисертації, то 

саме Друга світова війна піднесла на новий якісний рівень мистецтво зафронтової 

розвідувально-диверсійної діяльності, яка поряд із партизансько-підпільною 

боротьбою перетворилася на дієвий чинник оперативно-стратегічного й 

стратегічного характеру. Неконвенційні дії уперше заявили про себе як про 

чинник, що здатний помітно впливати на перебіг збройного протиборства навіть 

таких величезних збройних сил, які мобілізувалися у Другій світовій війні 

1939–1945 років.  

У вирі війни відбувалося цілеспрямоване створення структур (підрозділів, 

частин) спеціального призначення, які виокремилися від високомобільних військ 

(повітрянодесантних військ, морської піхоти, польової розвідки тощо). По суті, 

державні органи військового управління та спеціальні служби стали фундаторами 

і координаторами спеціальної діяльності, великого розмаху осягли диверсійно-

підривні операції, організований державою партизансько-підпільний рух (що 

яскраво показала організація партизанського руху та розвідувально-диверсійних 

спецгруп 4-м Управлінням НКВС-НКДБ СРСР, французького Руху опору та 

підпілля Армії Крайової – відповідними державними структурами Франції та 

еміграційного польського уряду тощо). Спеціальні операції почали узгоджуватися 

зі стратегічними планами ведення бойових дій. 

Водночас, як показано у дисертації, у період Другої світової війни 

оформились прототипи «класичних» військ спеціального призначення 

(розвідувально-диверсійних за призначенням і способом застосування) – 

достатньо виокремлені структури збройних сил або спеціальних служб (досить 

згадати утворення британської Спеціальної авіаційної служби та полку (дивізії) 

«Бранденбург-800» військової розвідки гітлерівської Німеччини. 

У післявоєнний період головними геополітичними та воєнно-політичними 

чинниками, що детермінували становлення військ спеціального призначення, 
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стали зростання міжблокового протистояння у світі поряд із неможливістю 

глобального прямого зіткнення ракетно-ядерних держав, поширення локальних 

війн та збройних конфліктів між країнами, орієнтованими на союзницькі 

відносини з великими державами, розпад світової колоніальної системи та 

активізація іррегулярних військово-політичних рухів.  

Відповідно, зростало коло завдань, які були здатні виконувати спеціальні 

війська в умовах збройних конфліктів обмеженого масштабу або низької 

(середньої) інтенсивності. Крім того, війська спеціального призначення США і їх 

союзників по Північноатлантичному альянсу, та СРСР з іншого боку, 

адаптувалися до потреб глобальної війни (передовсім, щодо нейтралізації засобів 

ракетно-ядерного нападу, глибинної розвідки, диверсійної війни в тилу, на 

комунікаціях, утворення «партизанських» сил тощо). Радикальна відмінність 

цивілізаційного та геополітичного базису розвитку, воєнно-стратегічних 

спрямувань та інші чинники обумовили різні концептуальні та організаційно-

функціональні шляхи розвитку військ спецпризначення СРСР та США з їх 

провідними союзниками по НАТО (які, зокрема, докладали величезні зусилля  в 

неоколоніальних війнах та у збереженні/встановленні контролю над ресурсними 

регіонами світу тощо).  

Відтак, потужним каталізатором розвитку спеціальних військ стали, зокрема, 

неоколоніальні війни в Індокитаї, Алжирі і тропічній Африці, Малайї, війни в 

Кореї 1950 – 1953 рр. та у В’єтнамі (1963 – 1975 рр.). Відповідно, частини 

Спецназу ГРУ ГШ Радянської Армії розглядалися майже виключно як знаряддя 

масштабної класичної війни, і довелося докладати значних зусиль щодо адаптації 

їх до потреб антиповстанської боротьби в Афганістані [91, c. 5]. 

В’єтнамська війна суттєво прискорила оформлення низки спеціалізованих 

військ (частин) спецпризначення у складі родів військ США, які стали 

комплексно застосовуватися у спеціальних операціях (що показово проявилося у 

низці випадків застосування сили на кшталт вторгнення на о. Гренада у 1983 році 

або до Панами у 1989 році).  
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Наприкінці 1980-х років США стали піонером створення Сил спеціальних 

операцій як інтегрованого, виокремленого в командно-управлінському й 

організаційно-функціональному відношенні компонента збройних сил. Єдиний 

командний орган ССО та наявність спеціальних військ (частин, підрозділів) в 

сухопутних силах, військово-морських силах, у Корпусі морської піхоти, 

Національній гвардії США тощо дозволило створювати в залежності від 

стратегічних або оперативно-тактичних завдань міжвидове угруповання 

спецвійськ, застосовувати його автономно або у взаємодії із загальновійськовими 

угрупованнями на театрі воєнних дій. По суті, інтегровані можливості ССО як 

таких значно перевищили потугу збройних сил більшості неядерних держав світу 

і дозволяють ССО вирішувати широкий спектр завдань (проводити самостійні 

операції або навіть військові кампанії). 

На сьогодні американський досвід є унікальним і не може мати аналогів з 

огляду на військово-політичні спрямування до планетарного панування та 

ресурсні можливості США, які витрачають на військові потреби більше сукупних 

військових асигнувань, ніж решта світу. Безперечно, що ССО в тому вигляді, в 

якому вони  створені в США, є унікальним явищем воєнної організації держави 

(на що звертається окрема увага в дисертації). Водночас їх структура, функції, 

система підготовки ретельно вивчаються й певною мірою втілюються під час 

реформування збройних сил провідних держав світу, а також посткомуністичних 

сусідів України. 

Сили спецоперацій у сучасному їх вигляді стали закономірним підсумком 

воєнної історії та воєнно-політичної стратегії євроатлантичної цивілізації.  

Існуючі високі стандарти життя громадян країн «золотого мільярду», історична 

традиція євроатлантичної цивілізації щодо здобуття військовим шляхом політико-

економічних дивідендів на манівцях зовнішньої експансії, а також криза 

неоліберальної моделі капіталізму й непосильний вже тягар воєнних витрат на 

попередньому рівні підштовхують західні держави до зусиль із розгортання 
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обмежених за кількістю, однак високо мобільних, відмінно оснащених та 

навчених угруповань, ядро яких становлять саме ССО, аеромобільні та амфібійно-

десантні сили. 

Кардинальні зміни в поглядах на застосування військ спецпризначення 

відбулися після розпаду СРСР та світового соціалістичного табору, формалізації 

інститутів міжнародного права та зламу існуючого у повоєнному світі 

стратегічного балансу («Ялтинсько-потсдамської системи», акти Хельсінкських 

угод тощо), різкої ескалації регіональної конфліктності та поширення потужних 

іррегулярних воєнно-політичних рухів (які нерідко були спадщиною 

міжблокового протистояння у світі до 1991 року або створювалися спецслужбами 

із кон’юнктурною метою вирішення геополітичних завдань провідних країн 

Заходу на фоні трансформації традиційної моделі «держави-нації» у модель 

«держави-корпорації» та зростання могутності транснаціональних (глобаліст-

ських) інститутів наднаціонального управління), міжнародних радикально-

терористичних угруповань.  

Усунення навіть потенційної вірогідності глобальної війни та спроби 

побудувати «однополюсний світ», активізація експансії в перспективних з 

погляду запасів енергетичних ресурсів і сировини каталізували структурні зміни у 

збройних силах провідних країн НАТО в напрямі творення виокремлених ССО та 

нарощування їх бойових можливостей, поліфункціональності та мобільності 

(поряд із суттєвим скороченням сухопутних військ). Значною мірою при цьому 

успадковувався (використовувався) досвід (модель) ССО США.  

Неухильно зростала частка ССО у найбільших воєнних кампаніях останніх 

десятиліть. Під час операції «Буря в пустелі» 1991 р. проти Іраку до ССО 

(військ СпП) зі складу національного контингенту відносилися: у США –    

36 тис. вояків, Великій Британії – 2000, Франції – 600 (в цілому 6,7%). Натомість 

уже в операції «Союзницька сила» 1999 року частка вояків ССО сягала 11%, 

«Свобода Іраку» у 2003 році – 30% (36,5 тис. американських і 800 британських 
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вояків ССО). Підрозділи спецвійськ увійшли до багатонаціональних контингентів 

в Афганістані, становили основу угруповань НАТО у «гуманітарних 

інтервенціях» або стабілізаційних місіях. У міру розширення НАТО на Схід до 

розбудови ССО переходили (із середини першої декади 2000-х років) нові члени 

Альянсу з числа посткомуністичних держав.  

Проведене нами дослідження дозволяє виявити такі сутнісні риси 

концептуальної спрямованості й організаційно-функціональної побудови Сил 

спецоперацій СВ провідних країн НАТО: 

- детермінованість функціонального місця у системі національних збройних 

сил, завдань, особливостей побудови і тактики дій ССО геополітичними 

спрямуваннями, доктринальними документами воєнно-політичної стратегії 

держави, розподілом функцій у системі колективних (блокових) військових 

завдань, історичними традиціями військового будівництва та ресурсними 

можливостями конкретної країни; 

- чітка тенденція до виокремлення ССО у самостійний високопрофесійний, 

боєздатний та високомобільний компонент збройних сил із формуванням 

відповідних окремих управлінсько-командних (координаційних) органів; 

- набуття ССО можливостей для автономного вирішення важливих воєнно-

політичних завдань без задіяння основних збройних сил у рамках стратегій 

асиметричного протистояння; 

- визначення кола завдань ССО для мирного та воєнного часу з урахуванням 

ступеня загроз або інтенсивності реального збройного конфлікту; 

- формування ССО в основних видах збройних сил, передовсім у сухопутних 

військах, визначення механізму взаємодії між ними; 

- визначення кола провідних завдань ССО сухопутних військ із пріоритетним 

значенням дій в тилу противника з ведення спеціальної розвідки, диверсійно-

підривної роботи, нейтралізації зброї масового ураження, сприяння проведенню 

загальновійськових повітряно-наземних операцій; 
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- поява й закріплення в організаційно-функціональній моделі підрозділів 

(органів) із вирішення небойових або асиметричних завдань (психологічні 

операції, розгортання повстансько-партизанських рухів, взаємодія із прихильним 

цивільним населенням тощо); 

- наявність особливої системи (закладів, центрів тощо) підготовки та 

перепідготовки кадрів «елітних військ», включаючи підготовлений контингент 

резервістів тощо. 

У низці країн світу (причому не тільки у великих державах або членах 

«Великої двадцятки») спостерігалося розширення номенклатури завдань, що 

покладаються на ССО, і такі завдання нерідко можна віднести до завдань 

стратегічного рівня. Сили спецоперацій все частіше розглядаються як міжвидова 

функціональна структура, яка включає компоненти різних видів збройних сил, а 

також органи управління, структури забезпечення та підтримки їх дій, 

утверджується схема підпорядкування таких сил вищому воєнно-політичному 

керівництву держав, обминаючи проміжні управлінські ланки. 

Сьогодні ССО або війська спецпризначення складають помітну частку 

збройних сил багатьох держав. Лідером тут є Північна Корея, де до військ 

спецпризначення віднесено формування у 80–120 тис. особового складу на 

близько мільйонні збройні сили. Великою є частка ССО у Республіці Білорусь 

(до 5,5 тис., або 10% чисельності армії), Туреччині (61 тис., або 14,5%), Німеччині 

(11 тис., або 3,6%). У середньому по країнах НАТО (без США) частка ССО в 

чисельності армії становить 1,63%. 

ССО дедалі перетворюється на знаряддя транснаціональної силової стратегії та 

блокової політики. У НАТО створено Координаційний центр спеціальних операцій 

(NSCC), і до 2008 року ССО були запроваджені у 25 з 26 країн членів блоку. 

Склалися основні моделі організації ССО, які визначаються спеціалістами як: 

- координаційна модель, за якою структури спецоперацій існують у видах 

збройних сил, мають свої органи управління, а координацію спеціальних дій 



 

423 

здійснює у складі міністерства оборони (МО) або вищих штабів окремий 

спеціальний орган; 

- модель оперативного підпорядкування, в рамках якої адміністративна 

функція належить видам збройних сил, які мають структури ССО, а оперативне 

управління здійснює вищий спеціальний орган ССО;  

- модель безпосереднього підпорядкування, за якою управління різними 

частинами СпП цілком належить окремому органу управління ССО. 

Як доводить автор, утворення ССО не є процесом простого механічного 

поєднання в межах окремого угруповання частин (підрозділів) спеціального 

призначення. Утворення ССО на базі існуючих «елітних військ» неминуче 

супроводжується: 

- внесенням необхідних новел у загальнодержавні та відомчі нормативно-

розпорядчі документи або розробленням нових правових (директивних, статутних 

та ін.) актів; 

- корективами (розробленням новаційних документів) у доктринальних 

(концептуальних) документах щодо структури та функцій сектору безпеки і 

оборони держави, розвідувальної (спеціальної) діяльності тощо; 

- появою нових управлінських (командно-штабних) органів, розвідувальних 

органів, організаційно-штатними змінами у збройних силах (військових 

формуваннях в цілому); 

- творенням нових військових частин і підрозділів спеціального призначення, 

організаційно-функціональними змінами в основних видах (родах) сил (військ), 

викликаних необхідністю всебічного забезпечення (взаємодії) із ССО; 

- змінами у стратегії та тактиці, бойовому плануванні застосування 

національних збройних сил і корегуванням (у разі необхідності) механізму 

блокового (міжнародного) військового співробітництва; 

- визначенням нових напрямів підготовки кадрів, створенням відповідної 

навчально-тренувальної бази тощо; 
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- налагодженням логістичного і науково-технічного супроводження 

розбудови та діяльності ССО; 

- відповідними змінами у діяльності органів розвідувального, 

контррозвідувального, антитерористичного, правоохоронного призначення тощо. 

Наведені інновації у сукупності створюють синергетичний ефект від 

впровадження ССО у структуру збройних сил та їх застосування, або загалом всієї 

воєнної організації держави. 

У зв’язку із прискореним розвитком військ спецпризначення та ССО на межі 

ХХ – ХХІ ст. оформилися концептуальні погляди на спеціальну операцію (СО) як 

основну форму застосування ССО або їх окремих складових. Проведене нами 

дослідження сучасних зарубіжних концептуальних уявлень щодо сутнісних рис 

спеціальних операцій дозволяє визначити, що відповідно до найбільш усталених 

уявлень спеціальна операція як особлива форма бойових дій (або інших видів 

застосування збройних сил) відрізняється особливими просторово-часовими 

рамками, характером і мінливістю завдань, специфічними методами роботи та  

підготовки особового складу.  

Спеціальні операції відрізняються не тільки своїми завданнями, а передусім 

практикою їх виконання, основними характеристиками якої є:  

- значно вищий фізичний, політичний та військовий ризик при проведенні, 

ніж для операцій інших родів військ;  

- здатність СО впливати на перебіг протистояння не лише на тактичному чи 

оперативному рівнях, а й на стратегічному, у т.ч. за рахунок несподіваності та 

зосередженості ударів на життєво важливих ділянках, що перетворює СО в 

інструмент воєнно-політичної стратегії; 

- залучення до СО компактних, високомобільних підрозділів, мала 

чисельність яких компенсується можливістю скритної підготовки та 

блискавичного здійснення операції, високим професіоналізмом та автономними 

бойовими можливостями;  
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- використання нетрадиційних оперативно-військових методів і способів дій, 

які проводяться як у мирний час, так і під час кризи чи війни незалежно від 

звичайних операцій або в координації з ними;  

- різноплановість ознак характеру (призначення) СО: розвідувально-

диверсійна; військово-політична спрямованість (проведення диверсій, 

нейтралізація політичних і військових діячів); інформаційно-психологічна 

(проведення психологічних і інформаційних операцій); повстансько-партизанська 

(створення повстанських рухів); антитерористична тощо. 

Разом з тим доцільно враховувати, що у військових формуваннях розвинутих 

країнах світу спостерігаються різні доктринальні підходи до визначення 

призначення спеціальної операції та особливостей її проведення. 

На сьогодні основним реальним противником збройних сил Заходу на полі 

бою виступають іррегулярні озброєні формування партизансько-повстанського 

типу, які роблять наголос на «зброї слабшого» – асиметричних діях. Останні 

спрямовані на нав’язування противнику бойових дій у таких умовах (за таким 

сценарієм), що ускладнюють реалізацію його військово-технічної переваги, 

поширюють небезпеку на важливі невійськові об’єкти, цивільне населення, 

передбачають виведення з ладу дешевими засобами дорогих і складних систем 

озброєння та інфраструктури ворога, здійснюють енергійний деструктивний 

вплив на моральний стан вояків і цивільних мешканців у стані противника, ведуть 

інформаційно-психологічне протиборство тощо.  

Відтак, набули нового змісту й значення класичні функції ССО колишніх 

західних колоніальних держав – протидія аналогічними «партизанськими» 

методами іррегулярним силам противника, власне антитерористична боротьба, 

підрив соціальної бази підтримки повстанських формувань через інформаційно-

психологічний та адміністративний вплив на населення. 

Проведене нами дослідження дозволило сформулювати у дисертації 

теоретичні узагальнення щодо перспективної ролі ССО у площині асиметричного 
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(неконвенційного) протистояння (яке інколи називають «гібридним»). Зокрема, на 

наш погляд, застосування ССО в «гібридній війні» відбуватиметься відповідно до 

загального задуму асиметричної конфліктності. Основною формою застосування 

виступатимуть спеціальні операції – операції, що проводяться відповідно 

організованими, навченими та озброєними військовими або іррегулярними 

силами для досягнення воєнних, політичних, економічних чи інформаційних 

цілей нетрадиційними військовими засобами у зайнятих противником чи 

політично нестабільних районах. Раціональним стане використання ССО у тісній 

взаємодії із спеціальними службами та антиурядовими парамілітарними 

формуваннями (повстансько-партизанськими, терористичними, організованими 

злочинними тощо). 

У залежності від конкретного прояву «гібридної війни», особливостей 

структури воєнної організації певної держави в неконвенційних діях можуть 

брати участь окремі частини (підрозділи) військ спеціального призначення або 

високомобільних сил (командос, повітрянодесантні, десантно-штурмові, 

аеромобільні підрозділи), а у разі наявності ССО як самостійного компонента 

збройних сил можливе комплексне застосування функціональних спецпід-

розділів – спеціальної (глибинної) розвідки, розвідувально-диверсійних, бойових 

плавців, інформаційно-психологічних операцій тощо. 

Здобуті нами наукові результати дозволяють припустити, що вони 

підтверджують запропоновану гіпотезу дослідження про існування військово-

історичного та сучасного воєнно-політичного і стратегічного явища (феномену) 

Сил спеціальних операцій, яке з’явилось під впливом комплексу геополітичних, 

міжнародних, конфліктних військово-будівничих та військово-концептуальних 

процесів (подій), стало закономірним наслідком еволюції (історичного розвитку) 

воєнно-безпекової організації держави та її воєнного мистецтва і набуло статусу 

окремого елемента воєнної організації держави за умов поширення у сучасному 

світі асиметричного (гібридного) типу конфліктності (воєнно-політичного 

протистояння) [320]. 
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Зокрема, проведене дослідження дозволило виявити і проаналізувати 

комплекс викладених у дисертації воєнно-історичних чинників, які детермінували 

виникнення військ спеціального призначення та їх трансформацію в явище Сил 

спеціальних операцій. 

Україна успадкувала від СРСР чотири бригади спеціального призначення 

(включаючи бригаду СпП Чорноморського флоту). Перехід нашої держави до 

творення ССО у сучасному організаційно-концептуальному розумінні розпочався 

після виходу Указу Президента України від 12 грудня 2007 року № 1209 «Про 

додаткові заходи щодо підвищення боєздатності Збройних Сил України» й 

створення Управління спеціальних операцій ГШ ЗС України. Сили спецоперацій 

ЗС України повільно й непослідовно розвивалися до 2014 року, на початковому 

етапі АТО використовувалися нерідко як «кваліфікована піхота», що призвело до 

непропорційних втрат у полках та інших частинах СпП та ГУР МО України. 

Якщо враховувати співробітників ГУР МО України, 140-го окремого центру 

спецпризначення ГУР МО, 3-го та 8-го окремих полків СпП СВ України, а також 

73-го морського центру СпП та 801-го окремого загону СпП (протидиверсійного) 

Військово-Морських Сил України, то станом на кінець 2018 року безповоротні 

втрати становили близько 80 військовослужбовців [318].  

В останні роки проведено енергійну роботу на загальнодержавному та 

відомчому рівнях із створення правового та доктринального поля розвитку ССО, 

докладено зусиль до підвищення боєздатності та службової спроможності частин 

ССО сухопутної, морської, інформаційно-психологічної спрямованості, підготовки 

кадрів для них і матеріально-технічного переоснащення. 

Проведене дисертантом історико-аналітичне дослідження дозволяє 

запропонувати таку наукову загальну військово-історичну періодизацію процесу 

виникнення й розвитку Сил спеціальних операцій як феномену військової 

організації та воєнного мистецтва: 

Перший етап, 1939 – 1945 рр., коли у контексті інноваційного розвитку 

збройних сил та воєнного мистецтва держав – провідних учасників Другої 
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світової війни (Великої Британії, США, СРСР, гітлерівської Німеччини, 

фашистської Італії,) були цілеспрямовано створені й взяли участь в оперативно-

бойових діях виокремлені частини (підрозділи), які спеціалізувалися на 

розвідувально-диверсійній діяльності за лінією фронту (в специфічних умовах); 

Другий етап, початок 1950-х – кінець 1980-х років, під час якого в умовах 

розпаду світової колоніальної системи, глобального блокового протистояння у 

світі («холодної війни») й поширення війн і військових конфліктів локального 

типу, у провідних країнах світу (США, СРСР, Велика Британія, ФРН, Франція, 

Італія, Ізраїль тощо) були створені та отримали бойове застосування окремі 

війська спеціального призначення (передовсім – сухопутного базування), які мали 

достатню чисельність, спеціальну організацію, підготовку, озброєння та завдання, 

що визначалися в рамках загальної військової стратегії (національної, блокової) 

для їх виконання у взаємодії із рештою збройних сил в особливий період, та взяли 

активну участь за призначенням у локальних війнах та збройних конфліктах; 

Третій етап, кінець 1980-х – початок 1990-х років – створення сил 

спеціальних операцій США як автономного й багатовидового компонента 

збройних сил, який прислужився модельним зразком для поширення ССО у світі; 

Четвертий етап, початок 1990-х – початок 2000-х років – утворення сил 

спеціальних операцій (різного організаційно-функціонального типу) як 

виокремленого компонента збройних сил низки країн – провідних членів НАТО, 

їх цілеспрямоване застосування у військових кампаніях (коаліційних діях, 

локальних війнах, операціях стабілізаційного характеру, гуманітарних операціях 

тощо), у т.ч. – з ознаками війн шостого покоління; 

П’ятий етап, з початку 2000-х років (триває), який характеризується стрімким 

поширенням Сил спеціальних операцій різного організаційно-функціонального 

типу як автономного компонента збройних сил інших країн світу, включаючи 

посткомуністичні та пострадянські держави (у т.ч. – нові члени НАТО), Росію, 

КНР тощо, а також адаптацією їх оперативно-бойових можливостей до 
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властивостей конфліктності нового (асиметричного, неконвенційного, 

«гібридного») типу та зростання турбулентності у світових воєнно-політичних і 

геополітичних процесах. 

Як доводить здобувач, відповідно до особливостей державотворчих процесів 

та розбудови (реформування) Збройних Сил України періодизація процесу 

творення вітчизняних Сил спеціальних операцій включає: 

Перший етап, 1991 – 2007 рр., коли здійснюється реорганізація (адаптація) 

успадкованих суверенною Україною частин і підрозділів спеціального 

призначення ГРУ ГШ Радянської Армії відповідно до нових завдань та структури 

Збройних Сил України, їх розвідувальних органів; 

Другий етап, 2007 – 2015 рр., під час якого ухвалюється рішення про 

створення Управління Сил спеціальних операцій як автономного компонента 

Збройних Сил України, відбуваються поступове формування комплекту частин 

(підрозділів) спеціального призначення під егідою управлінського органу ССО ЗС 

України та інші заходи, які нині критично оцінюються профільними експертами з 

погляду цілеспрямованості, темпів проведення та ресурсного забезпечення; 

Третій етап, з 2015 – 2016 рр. (триває), коли відбувається затвердження 

належного загальнодержавного законодавчого й концептуального (доктриналь-

ного) поля творення та діяльності ССО, оптимізується організаційно-штатна 

структура (чисельність), значно активізується реорганізація та посилення 

оперативно-бойових можливостей частин ССО відповідно до вимог збройного 

конфлікту гібридного характеру на Сході України, інших загроз безпеці України 

та потреб її стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію. 

Аналізуючи світовий військово-історичний досвід творення ССО як 

окремого компонента збройних сил, можна констатувати, що при творенні 

ССО ЗС України знайшли втілення такі апробовані у міжнародній практиці кроки 

(заходи), як: 

- визначення нормативно-правової, концептуальної бази творення та 

статутно-розпорядчої (інструктивної) основи побудови та діяльності ССО; 
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- створення командно-управлінських (штабних) органів, включаючи 

дослідницько-аналітичний підрозділ з узагальнення світового та вітчизняного 

досвіду, проведення відповідних дослідницьких розробок; 

- організація (реорганізація) спеціальних частин і підрозділів розвідувально-

диверсійного та оперативно-бойового призначення; 

- включення до складу ССО підрозділів інформаційно-психологічного 

протиборства; 

- створення у структурі ССО власних навчальних підрозділів і підрозділів 

забезпечення, підготовка (перепідготовка) офіцерських кадрів; 

- налагодження міжнародного співробітництва у сфері застосування та 

удосконалення діяльності (запозичення досвіду) спеціальних військ. 

Водночас, не можна вдаватися до некритичного копіювання іноземного 

(історичного) досвіду. Проведене нами дослідження зайвий раз засвідчує 

перманентну залежність специфіки устрою та функцій ССО від геополітичних 

спрямувань, внутрішніх і зовнішніх загроз, особливостей воєнної організації 

держави, та збройних сил зокрема, реальних економічних можливостей країни тощо. 

Останнім часом в Україні ухвалено низку базових актів концептуально-

доктринального рівня, які корегують загальні завдання держави в оборонно-

безпековій сфері або пріоритети діяльності сектору безпеки і оборони держави, 

його окремих складових. Тим не менш, далеким від досконалості є механізм 

розподілу компетенції та взаємодії між військами (частинами, підрозділами) 

спеціального призначення МО, МВС, Національної гвардії, СБ України, 

Державної прикордонної служби, Управління державної охорони. Розбудова ССО 

ЗС України вимагає додаткових заходів із налагодження координації їх діяльності 

із спеціальними оперативно-бойовими структурами інших військових формувань 

України. На нашу думку, виникає необхідність відпрацювання алгоритмів подіб-

ної взаємодії у залежності від ситуаційного типу загроз безпеці та обороні держави. 
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Залишаються нерозв’язаними певні структурно-функціональні проблеми 

розвитку ССО. Серед них можна назвати невирішеність питання про власний 

повітряний (авіаційний) компонент, адже він виходячи із дослідженого нами 

світового досвіду повинен надійно забезпечувати транспортну автономність бо-

йових підрозділів, повітряну розвідку, вогневу підтримку, евакуаційні потреби тощо. 

Доцільним видається внесення перспективної цільової програми матеріально-

технічного оснащення ССО до числа пріоритетних завдань діяльності оборонно-

промислового комплексу України. 

Автор вважає, що подальшими перспективними напрямами дослідження 

проблеми ретроспективи творення й сучасного етапу розвитку ССО можна 

визначити, зокрема, такі [323; 324; 335]: 

особливості формування та сутність певних національних (блокових) 

моделей творення та застосування ССО; 

еволюція військово-теоретичних поглядів на побудову та бойове застосу-

вання військ (сил) спеціального призначення; 

спрямованість і зміст, організаційно-методичні засади професійної та морально-

психологічної підготовки особового складу ССО; 

бойове (службове) застосування ССО (військ спеціального призначення) у 

певних локальних війнах, збройних конфліктах, миротворчих і стабілізаційних 

операціях другої половини ХХ – першої чверті ХХІ ст. 

 

  



 

432 

Використані джерела та література 

Документальні матеріали 

1. Галузевий державний архів МВС України. Ф.45. Оп. 1. Спр. 102. 

2. Галузевий державний архів СБ України. Ф.13. Спр. 375. 

3. Галузевий державний архів СБ України. Ф.60. Спр. 83529. Т. 2. 

4. Галузевий державний архів СБ України. Ф.60. Спр. 86698. Т. 1. 

5. Галузевий державний архів СБ України. Ф.60. Спр. 86751. Т. 46. 

 

Література 

  

6. 55 лет соединениям и частям специального назначения Вооружённых Сил 

Российской Федерации: альбом. Москва : Гиола-Пресс, 2005. 200 с. 

7. Авдеев Ю.И. Формирование стратегических установок в области 

подрывной деятельности фашистской Германии против СССР и их содержание. 

Труды Высшей Краснознаменной школы КГБ СССР. 1985. № 35. С. 112–123. 

8. Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Фонд 

спеціальних видань. 2005. № 1942. 264 с. 

9. Актуальні проблеми морально-психологічного і правового забезпечення 

участі військових частин (підрозділів) в антитерористичній операції : матеріали 

науково-практичної конференції (29 жовт. 2015 р.). Київ : НУОУ, 2015. 127 с. 

10. Актуальні проблеми підготовки та застосування Збройних Сил України 

під час проведення антитерористичної операції на Сході України : матеріали 

науково-практичної конференції (22-23 берез. 2016 р.). Київ : НУОУ, 2016. 136 с. 

11.  Актуальні проблеми правового регулювання особливого періоду: матері-

али науково-практичного семінару (30 берез. 2016 р.). Київ : НУОУ, 2016. 100 с. 

12.  Актуальні проблеми правового регулювання проведення антитерорис-

тичної операції: матеріали науково-практичного семінару кафедри правового 

регулювання гуманітарного інституту (30 лист. 2016 р.). Київ : НУОУ, 2017. 150 с. 



 

433 

13.  Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-

психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції: матеріали 

науково-практичної конференції (3 черв. 2015 р.). Київ : НУОУ, 2015. 374 с. 

14.  Александров С. Современные тенденции развития спецназа иностранных 

государств. Неизвестная разведка. Киев, 2006. № 1. С. 34–40. 

15.  Алексеев А. Из истории войны в зоне Персидского залива. Зарубежное 

военное обозрение. 1997. № 6. С. 59. 

16.  Алексеев Е. Десантно-штурмовой полк «Коль Моськин» сил 

специального назначения СВ Италии. Зарубежное военное обозрение. 2016. № 8. 

С. 41–44. 

17.  Алёхин Р.В. Воздушно-десантные войска: история российского десанта. 

Москва : Эксмо, 2009. 416 с. 

18.  Аналитический обзор: Боевые действия в зоне Персидского залива. 

Москва: ТАСС, 1991. 82 с.  

19.  Аналіз чисельності та оперативних завдань, що виконуються частинами 

сил спеціальних операцій провідних країн світу: Звіт про науково-дослідну 

роботу. (шифр Число). Львів, 2009. 156 с. 

20.  Анедченко С. Силы специальных операций ВВС США. Зарубежное 

военное обозрение. 1998. № 2. С. 30–36. 

21.  Анжерский С. Сухопутные войска США. Зарубежное военное обозрение. 

1995. № 3. С. 16–20. 

22.  Анікєєнко О.Ф. Сили спеціальних операцій армій провідних зарубіжних 

країн та їх застосування. Інформаційно-аналітичний огляд ЦНДІ ЗС України. 

Київ, 2005. 28 с. 

23.  Анохин П.К. Философские аспекты функционирования систем. Москва: 

Политиздат, 1984. 321 с. 

24.  Антитерористична операція: передумови, проведення та забезпечення: 

матеріали Всеукраїнської міжвідомчої науково-практичної конференції        

(2 лют. 2015 р.). Київ, 2015. 176 с. 



 

434 

25.  Антонов А., Жилін Є. Ворог як система. Еволюція збройного 

протиборства в сучасній війні. Defense Express, 2014. № 10. С. 36–43. 

26.  Аракчеев Ю. Формы и способы применения Сил специальных операций 

Сухопутных войск США. Зарубежное военное обозрение. 2011. № 10. С. 35–39. 

27.  Арзуманян Р.В. Стратегия иррегулярной войны: теория и практика 

применения. Москва, 2015. 334 с. 

28.  Арзуманян Р.В. Теоретические и стратегические проблемы концепту-

ализации, религиозные и военно-политические отношения в операционной среде 

иррегулярных военных действий / Под общ. ред. А.Б. Михайловского. Москва : 

АНО ЦСОиП, 2015. 334 с.  

29.  Ахмадуллин В. Информационное подавление полковника Каддафи и его 

армии. Независимое военное обозрение. URL: http://csef.ru/ru/oborona-i-

bezopasnost/265/informaczionnoe-podavlenie-polkovnika-kaddafi-i-ego-armii-3206. 

(дата звернення: 24.05.2015). 

30.  Бадрак В. Армии ХХI столетия: звон мечей и стон булата. Зеркало 

недели. 2013. № 3. URL: https://zn.ua/internal/armii-xxi-veka-zvon-mechey-i-ston-

bulata.html. (дата звернення: 12.05.2016). 

31.  Баленко С.В. Всемирная энциклопедия спецназа: Элитные подразделения 

100 стран / Сергей Баленко. Москва : Яуза: Эксмо, 2014. 816 с. 

32.  Балуевский Ю. Глобализация и военное дело. Независимое военное 

обозрение. URL: http://nvo.ng.ru/concepts/2014-08-08/1_globalisation.html. (дата 

звернення: 22.04.2015). 

33.  Бальшаков А. Силы специальных операций сухопутных войск США. 

Зарубежное военное обозрение. 2009. № 12. С. 29–39. 

34.  Барков Л. В дебрях Абвера. Таллин: Ээсти раамат, 1971. 126 с. 

35.  Бартош А. Гибридные войны будущего – прогнозирование и плани-

рование. Независимое военное обозрение. URL: http://nvo.ng.ru/concepts/2014-12-

19/1_war.html. (дата звернення: 02.04.2017). 



 

435 

36.  Бартош А. Разрушительный тандем. Независимое военное обозрение. 

URL: http://nvo.ng.ru/concepts/2015-07-24/1_revolution.html. (дата звернення: 

22.01.2016). 

37.  Бартош А. Цель и механизмы модели управляемого хаоса. Независимое 

военное обозрение. URL: http://nvo.ng.ru/nvo/2013-09-27/6_chaos.html. (дата звер-

нення: 11.12.2015). 

38.  Барынькин В.М., Велесов С.Л., Кадацкий В.Л. Силы специальных 

операций и способы борьбы с ними. Военная мысль. 2001. № 2. С. 12–17.  

39.  Бзот В.Б., Антонов А.В., Луценко А.С. Актуальні проблеми оснащення 

підрозділів спеціального призначення сучасними зразками озброєння та 

військової техніки. Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2013. № 3(35). 

С. 2–5. 

40.  Биструхін Г.С. До проблеми формування сил спеціальних операцій в 

Україні. З нагоди 15-річчя створення Служби безпеки України: матеріали науково-

практичної конференції (16 берез. 2007 р.). Київ : НАСБУ, 2007. С. 142–146. 

41.  Биструхін Г.С. Розвідувальне та бойове застосування сил спеціальних 

операцій проти іррегулярних збройних формувань. Науковий вісник Національної 

академії СБ України. Київ, 2007. № 27. С. 40–49. 

42.  Биструхін Г.С., Вєдєнєєв Д.В. Війна в кам’яних джунглях. Міська 

партизанська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності 

(1945–2005): монографія. Київ: Генеза, 2006. 512 с. 

43.  Биструхін Г.С., Вєдєнєєв Д.В. Науково-практичні погляди на антипарти-

занські дії сил спеціального призначення (іноземний досвід). Державна безпека 

України. 2006. № 3. С. 137–146. 

44.  Биструхін Г.С., Вєдєнєєв Д.В. Науково-практичні погляди на антипар-

тизанські дії сил спеціального призначення у містах США та інших країнах НАТО 

післявоєнного періоду. Науковий вісник Національної академії СБ України. Київ, 

2007. № 26. С. 41–50. 

45.  Білуха M.T. Основи наукових досліджень: підручник. Київ: Вища школа, 

1997. 271 с. 



 

436 

46.  Богдан Б. Силы специальных операций Сухопутных войск США. 

Зарубежное военное обозрение. 1999. № 10. С. 14–21.  

47.  Богдан Б., Богдан С. Курсы рейнджеров в СВ США. Зарубежное военное 

обозрение. 2001. № 2. С. 16–23. 

48.  Богданов С. Военные конфликты (Особенности и закономерности в их 

подготовке и проведении) (2013). Армейский сборник. 2013. № 9. С. 34–37.  

49.  Болтунов М. Власть и спецназ. Москва : ООО «АСТ». 1998. 512 с. 

50.  Болтунов М. Генерал Герасимов. Судьба моя, спецназ. Москва : Яуза, 

Эксмо, 2005. 320 с. 

51.  Борисов И. Оперативные группы во вражеском тылу. Сборник КГБ при 

СМ СССР. 1968. № 4. С. 48–52. 

52.  Британские “Коммандос” в годы второй мировой войны. URL: 

http://www.bratishka.ru/archiv/2003/4/2003_4_5.php (дата звернення: 18.04.2015). 

53.  Букреев Ю.Д., Золотов Л.С., Каратуев М.И. Контртеррористическая 

операция: основные итоги и выводы. Военная мысль. 2000. № 3. С. 5–21. 

54.  Бутусов Ю. Силы специальных операций – реформа закрепляется 

законопроектом. URL: http://censor.net.ua/resonance/391271sily_spetsialnyh_operatsi

yi_reforma_zakreplyaetsya_zakonoproektom. (дата звернення: 18.11.2016). 

55. Вилко В.М. Інформаційно-психологічне забезпечення збройних сил США 

в локальних війнах і збройних конфліктах 1950 – 2000 рр. (історичний аспект): 

автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. іст. наук : 20.02.22. Нац. акад. оборони 

України. Київ, 2005. 20 с. 

56.  Вагман И.Я. 50 знаменитых террористов. Харьков : Фолио, 2005. 512 с.  

57.  Валецкий О.В. Новая стратегия США и НАТО в войнах в Югославии, 

Ираке, Афганистане и ее влияние на развитие зарубежных систем вооружения и 

боеприпасов. Москва : Арктика 4Д, 2008. 344 с. 

58.  Варакута В.П., Луговський І.С. Аналіз способів дій, які використовують 

військові угруповання під час проведення спеціальних операцій по 



 

437 

знешкодженню незаконних збройних формувань. Збірник наукових праць 

Харківського університету Повітряних Сил. Харків, 2013. № 1(34). С. 190–194.  

59.  Васько А.А., Ткаченко В.И. Силы специальных операций иностранных 

государств и их боевое применение в современных условиях. Уч. пособие. Киев: 

ИПК СБ Украины, 1994. 48 с. 

60.  Веденеев Д.В., Будков Д.В. Закулисный актер истории: Очерки истории 

разведки и контрразведки. Киев: К.И.С., 2015. 392 с.  

61.  Веденеев Д.В. Возрождение великой империи. Армия и флот Китайской 

Народной Республики. Секретные материалы. 2010. № 11. С. 8-9.   

62.  Веденеев Д.В. Рейнджеры ведут за собою. Волонтер. 2013. № 2. С. 14–22. 

63.  Веденеев Д.В. Теневая сила «новой Османской империи» : специальные 

службы Турецкой Республики. Камуфляж. 2012. № 6. С. 28–31. 

64.  Веденеев Д.В., Шевченко С.В. Клим Савур – неизвестные обстоятельства 

гибели. Еженедельник «2000». 2001. №6. С. 28. 

65.  Великобритания и ее вооруженные силы. Москва: Главное разведыва-

тельное управление Генерального штаба, 1985. 276 с.  

66.  Веремьев А.А., Тороп Ю.В. Силы специальных операций сухопутных 

войск США. Армейский сборник. 2011. № 5. С. 37–43. 

67.  Ветлугин Р. Концептуальные и уставные документы Сухопутных войск 

США. Зарубежное военное обозрение. 2014. № 10. С. 44–48. 

68.  Ветлугин Р., Минаева М. Вооружённые силы Канады (2017). Зарубежное 

военное обозрение. 2017. № 9. С. 24–32.  

69.  Вєдєнєєв Д. В. Сили психологічних спецоперацій США. Волонтер. 2012. 

№ 5. С. 24–28. 

70.  Вєдєнєєв Д.В. Асиметричне протистояння як домінуюча форма сучасної 

воєнно-політичної конфліктності. Стан та перспективи реформування сектору 

безпеки і оборони України: матеріали Міжнародної науково-практичної конферен-

ції (24 лист. 2017 р.). Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. 

Т. 1. C. 97–99. 



 

438 

71.  Вєдєнєєв Д.В. Військово-польова жандармерія – спеціальний орган 

Української повстанської армії. Воєнна історія. 2002. № 5–6. С. 32–40. 

72.  Вєдєнєєв Д.В. Диверсійна діяльність українського повстансько-

підпільного руху (1940 – 1950-і рр.). Труди Академії. Київ, 2004. № 52. С. 351–358. 

73.  Вєдєнєєв Д.В. Розвідувально-диверсійна діяльність спецформувань 

НКДБ Української РСР на Сході Європи (1944 – 1945 рр.). Війни і збройні 

конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть: матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції (22 трав. 2015 р.). Житомир : Полісся, 2015. 

С. 129–132. 

74.  Вєдєнєєв Д.В. Система асиметричного протиборства спецслужб 

гітлерівської Німеччини. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки 

Сухопутних військ : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції 

(18−20 трав. 2016 р.). Львів: НАСВ, 2016. 

75.  Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Двобій без компромісів. Протиборство 

спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945 – 1980-ті роки: 

монографія. Київ: К.І.С., 2007. 568 с. 

76.  Вєдєнєєв Д.В., Гавриленко О.А., Кубіцький С.О. та ін. Еволюція 

воєнного мистецтва: навч. посіб.: Ч. 1/ за заг. ред. В. В. Остроухова. Київ: Нац. 

акад. СБУ, 2017. 276 с. 

77.  Вєдєнєєв Д.В., Гавриленко О.А., Кубіцький С.О. та ін. Еволюція 

воєнного мистецтва: навч. посіб.: Ч. 2/ за заг. ред. В. В. Остроухова. Київ: Нац. 

акад. СБУ, 2017. 336 с. 

78.  Вєдєнєєв Д.В., Гапеєва О.Л., Слюсаренко А.В. «Гібридні війни» – 

новітня форма асиметричного протистояння. Воєнно-історичний вісник. Київ, 

2015. № 3. С. 103–109.  

79.  Вєдєнєєв Д.В., Гапеєва О.Л., Слюсаренко А.В. Особливості дій Армії 

оборони Ізраїлю у протиборстві з іррегулярними збройними формуваннями (за 

досвідом другої Ліванської війни 2006). Воєнно-історичний вісник. Київ, 2015. 

№ 4. С. 101–107. 



 

439 

80.  Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Війна в кам’яних джунглях. Міська парти-

занська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності. 1945 – 

2005 рр.: монографія / Д. Вєдєнєєв, Г. Биструхін. Київ: Генеза, 2006. 512 с. 

81.  Виталин А. Командование специальных операций вооружённых сил 

Польши (2017). Зарубежное военное обозрение. 2017. № 1. С. 42–45.  

82.  Військовий стандарт (Видання 1) : ВСТ 03.021.001-2013 (01). Операції, 

бойові дії. Спеціальна операція. Терміні та визначення. Міністерство оборони 

України. Київ, 2013. 15 с. 

83. Військова допомога дружнім силам оборони. URL: http://www.wikiwand.-

com/ uk/Військова_допомога_дружнім_силам_оборони (дата звернення: 14.11.2018). 

84.  Військово-політичний, стратегічний, оперативний і тактичний зміст 

локальних війн і збройних конфліктів. Київ, 2001. 346 c. 

85.  Владимиров В. Наземная операция ВС США и их союзников против 

Ирака. Зарубежное военное обозрение. 2004. № 1. С. 11–19. 

86.  Владимиров В., Попов И. Силы специальных операций США в ходе 

контртеррористической операции «Несгибаемая свобода» в Афганистане. 

Зарубежное военное обозрение. 2003. № 2. С. 19–26.  

87.  Военному перевороту быть? Неизвестная разведка. 2005. № 3-4. С. 15–19. 

88.  Военный потенциал Италии. Москва, 1988. 252 с. 

89.  Военный потенциал Китая. Москва, 1987. 336 с. 

90.  Воєнне мистецтво в локальних війнах 90-х років ХХ – початку      

ХХІ століття: навчальний посібник. Київ, 2004. 244 с. 

91.  Война в Корее, 1950 – 1953. Санкт-Петербург, 2003. 923 с. 

92.  Вооруженные силы Италии. Москва, 1988. 230 с. 

93.  Вооруженные силы Китая. Киев, 1978. 36 с. 

94. Воробйов Г.П. Розвиток форм і способів застосування Збройних Сил 

України. Наука і оборона. Київ, 2014. № 1. С. 27–30.  

95. Воробйов Г.П. Створення та розвиток Сухопутних військ Збройних Сил 

України (1991-2005 рр.).: дис. на здоб. наук. ст. канд. іст. наук: 20.02.22. Нац. ун-т 

оборони України ім. Івана Черняховського. Київ, 2014. 200 с.  



 

440 

96.  Воробьев И.Н. Новый виток в развитии тактики. Военная мысль. 2001. 

№ 2. С. 15–23.   

97.  Воробьев И.Н. О тактике. (Развитие тактики в войнах и вооруженных 

конфликтах). Военная мысль. 2002. № 2. С. 25–40. 

98.  Воробьев И.Н. Тактика в локальных войнах и вооруженных конфликтах. 

Военная мысль. 1995. № 1. С. 39–45. 

99.  Воробьев И.Н., Киселев В.А. Борьба с повстанческим движением в 

системе военных действий. Военная мысль. 2009. № 5. С. 22–28. 

100. Воробьев И.Н., Киселев В.А. Специальные войсковые действия в 

вооруженном конфликте. Военная мысль. 2000. № 1. С. 26–37.  

101. Воробьев И.Н. Какие войны грозят нам в будущем. Военная мысль. 

1997. № 2. С. 22–32. 

102. Воробьев И.Н. Стратегия непрямых действий в новом облике. Военная 

мысль. 2006. № 9. С. 211. 

103. Воробьев И.Н., Киселев В.А. К вопросу об организации противоповстан-

ческой борьбы. Военная мысль. 2000. № 3. С. 63–67. 

104. Выступление начальника Командования специальных операций США 

генерала Раймонда Томаса на выставке SOFIC 2018 URL: https://bmpd.livejournal.-

com/3220962.html (дата звернення: 28.03.2016). 

105. Галака О.М., Ільяшов О.А., Павлюк Ю.М. Основі тенденції розвитку та 

ймовірні форми воєн та збройних конфліктів майбутнього. Наука і оборона. Київ, 

2007. № 4. С. 10–15. 

106. Галин Д. Специальная авиадесантная служба Сухопутных войск 

Великобритании (2011). Зарубежное военное обозрение. 2011. № 11. С. 41–49. 

107. Гаращук П. Сили спеціальних операцій країн НАТО. Військо України. 

Київ, 1997. № 5-6. С. 30–32. 

108. Герасимов А.П., Куплевацька О.І. Формування сил спеціальних 

операцій. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/2908/ (дата звернення: 08.11.2015). 



 

441 

109. Герасимов А.П. Формування сил спеціальних операцій: аналітична 

записка. Дніпро: Національний інститут стратегічних досліджень. URL: 

www.niss.gov.ua/articles/2908/ (дата звернення: 17.06.2017). 

110. Гіммельрайх К. Спогади командира відділу особливого призначення 

«УПА-Схід». Літопис УПА. Торонто, 1987. Т. 15. 270 с. 

111. Гольев А. Служба психологических операций Войска Польского 

(2005). Зарубежное военное обозрение. 2005. № 3. С. 19–28. 

112. Горбулін В. «Гібридна війна» як ключовий інструмент російської 

геостратегії реваншу. URL: https://dt.ua/internal/gibridna-viyna-yak-klyuchoviy-

instrument-rosiyskoyi-geostrategiyi-revanshu-_.html (дата звернення: 05.02.2017).  

113. Гострі кігті орла. Сили спеціальних операцій США: історія та 

сучасність: монографія / Д. Вєдєнєєв, Г. Биструхін, А. Семука. Київ: К.І.С., 2010. 

400 с. 

114. Графічний навчальний матеріал № 31-01-003 «Посібник з планування 

дій загонів» березень 2006. GTA 31-01-003, Detachment Mission Planning Guide. 

URL: http://asktop.net/wp/download/GTA31-02-003.pdf (дата звернення: 18.01.2016). 

115. Греция и ее вооруженные силы. Москва, 1991. 316 с. 

116. Гришин Д. Состояние и перспективы развития вооружённых сил 

Италии. Зарубежное военное обозрение. 2017. № 6. С. 15–23. 

117. Давыдов Д. Развитие сил информационных операций США до  

2020 года. Зарубежное военное обозрение. 2014. № 4. С. 3–10. 

118.  Данилюк І.А., Печорін О.М., Єзерський М.Р. Спеціальні операції 

провідних країн світу: навчальний посібник. Київ, 2017. 76 с. URL: 

http://csef.ru/media/ articles/6094/6094.pdf (дата звернення: 11.01.2018). 

119. Дивизия армейской авиации сухопутных сил ФРГ. Зарубежное военное 

обозрение. 2003. № 3. С. 16–19. 

120. Директива Міністерства оборони № 3000.07 Нерегулярні військові дії 

http://fas.org/irp/doddir/dod/d3000_07.pdf (дата звернення: 20.09.2016). 

121. Дмитриев В. Силы специального назначения Сухопутных войск Италии. 

Зарубежное военное обозрение. 2007. № 10. С. 24–38. 



 

442 

122. Довгий А. Взгляды командования НАТО на боевое применение сил 

специальных операций. Зарубежное военное обозрение. 1996. № 8. С. 8–12. 

123. Досвід створення сил спеціальних операцій зарубіжних країн. 

Інформаційно-аналітичний огляд. Київ, 2007. № 1(25). С. 22-28.  

124. Дроздов Ю., Курилов В. Операция Шторм – 333. Вымпел. 1999. № 3. 

382 с. 

125. Дудинский Д.Н. Войска специального назначения. Минск, 1998. 512 с. 

126. Жак Франсуа Бод. Войска специального назначения Организации 

Варшавского договора (1917 – 2000). URL: file:///C:/Users/admin/Desktop/ 

Книга_%20Войска%20специального%20назначения%20Организации%20Варшавс

кого%20договора%20(1917 – 2000).html (дата звернення 10.03.2019). 

127. Живчук В.Л., Колб І.З., Слюсаренко А.В. До питання про забезпечення 

геоданими АСУ тактичної ланки Сухопутних військ. Застосування Сухопутних 

військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності: матеріали науково-

практичної конференції (16 лист. 2017 р.) Львів : НАСВ, 2017. С. 70. 

128. Жуков В. Информационное обеспечение военных операций в ВС США 

и ОВС НАТО. Зарубежное военное обозрение. 2000. № 4. С. 2–7. 

129. Жуков В.І. Визначення шляхів протидії диверсіям формувань сил 

спеціальних операцій. Збірник наукових праць. Харків, 2010. № 4 (26). С. 10–13.  

130. Забілий Р.В. Особливості збройної боротьби Української повстанської 

армії в 1942 – 1949 рр.: автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. іст. наук: 07.00.01. 

НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. 

Львів, 2015. 20 с. 

131. Завьялов С. Подготовка военнослужащих ВС США в Центре и Школе 

специальных способов ведения боевых действий имени Дж. Кеннеди. Зарубежное 

военное обозрение. 2016. № 2. С. 27–29. 

132. Зайцев А.А. Развитие взглядов ведущих стран НАТО на применение 

вооруженных сил. Вестник военной академии Республики Беларусь. 2013. № 2 

(39). С. 4–8. URL: https://varb.mil.by/nauka/vestnik/PDF/Vestnik_2-2013.pdf (дата 

звернення: 15.04.2016).   



 

443 

133. Зелёные береты (США). URL: http://www.modernarmy.ru/article/84 (дата 

звернення: 13.07.2016). 

134. Иванов В. На пропагандистском фронте. Независимое военное 

обозрение. URL:http://nvo.ng.ru/concepts/2016-05-20/1_propaganda.html (дата 

звернення: 17.16.2017). 

135. Иванов В. Силам специальных операций секвестр не угрожает. Незави-

симое военное обозрение. URL: http://nvo.ng.ru/forces/2013-04-05/12_sekvestr.html 

(дата звернення: 13.09.2017). 

136. Иванов П. Авиационная техника Сил специальных операций США 

Зарубежное военное обозрение. № 7. 1990. С. 38–44. 

137. Израиль и его вооруженные силы. Москва, 1990. 260 с. 

138. Ионг Луи де. Пятая колонна в Западной Европе. Москва, 2004. 384 с. 

139. Испания и ее вооруженные силы. Москва, 1972. 78 с. 

140. Іванников І. «Довгі вуха» стратегічного партнера. Волонтер. 2012. № 4. 

С. 4–10. 

141. Іванников І. Польські спеціальні служби. Волонтер. 2012. № 6. С. 52–58. 

142. Ільяшов О. А. Війни майбутнього як об’єкт наукових досліджень. 

Наука і оборона. Київ, 2008. № 2. С. 36–40. 

143. Інформаційно-психологічні операції у війнах та збройних конфліктах 

другої половини XX – початку XXI ст. Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 

2008. № 634. С. 126–133.  

144. Історія воєнного мистецтва: підруч. / І.І. Фурман, М.І. Рибак,     

С.В. Сидоров та ін. 2-ге вид. випр. та доп. Київ: НУОУ, 2012. 300 с. 

145. Кабаненко І. Окремі уроки російської гібридної війни проти України. 

URL: http://www.rstudies.org/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=127

94&lang=ukr (дата звернення: 18.04.2016). 

146. Каменогорский М. Элита израильского спецназа. Независимое военное 

обозрение. 2004. № 18. С. 7. 

147. Канада и ее вооруженные силы. Москва, 1986. 112 с. 



 

444 

148. Капитонов К.А. Израиль: История Моссада и спецназа. Москва, 2005. 

448 с. 

149. Каплун Д. Тактика проти терористичних бандформувань. Військо 

України. Київ, 2003. № 1-2. С. 30–31. 

150. Качанов В. Сили спеціальних операцій у воєнних конфліктах. 

Волонтер. 2007. № 1. С. 8–13. 

151. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы 

философии права). Москва, 2001. 528 с. 

152. Кириллов С. Стратегия развития вооруженных сил Польши до   

2032 года. Зарубежное военное обозрение. 2018. № 10. С. 18–20. 

153. Кириченко С.О. Тенденції розвитку збройної боротьби та форм і способів 

застосування угруповань військ. Наука і оборона. Київ, 2006. № 4. С. 3–11. 

154. Клименко С. Планы НАТО по повышению возможностей коалиционных 

сил специальных операций. Зарубежное военное обозрение. 2010. № 7. С. 10–15. 

155. Климов Д. Силы реагирования Европейского Союза и их сухопутный 

компонент. Зарубежное военное обозрение. 2017. № 12. С. 34–37. 

156. Ключников В. Оперативный отряд «ДЕЛЬТА» Сухопутных войск 

США. Зарубежное военное обозрение. 1997. №  37. С. 22–23. 

157. Кобко В.А. Підготовка та проведення спеціальних операцій у збройних 

конфліктах другої половини ХХ ст.: дис. на здоб. наук. ст. канд. істор. наук: 

20.02.22. Національна академія оборони України. Київ, 2004.  

158. Козлов С. В., Гройсман Е. Силы специальных операций НАТО: 

расширение до 1999 г. Москва, 2015. 880 с. 

159. Козлов С. и др. СПЕЦНАЗ ГРУ. Пятьдесят лет истории, двадцать лет 

войны. 3-е изд. Москва, 2003. 600 с. 

160. Козлов С. и др. СПЕЦНАЗ ГРУ-2. Война не окончена, история 

продолжается. 2-е изд. Москва, 2003. 632 с.  

161. Козлов С. Командование специальных операций вооруженных сил 

Франции URL: http://bratishka.ru/archiv/2003/2/2003_2_9.php (дата звернення: 

18.12.2015). 



 

445 

162. Колесник В. Т. Зарубіжний досвід управління персоналом Сил 

спеціальних операцій на прикладі збройних сил Сполучених Штатів Америки. 

Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 97–101.  

163. Колесніков О.В. Основи наукових досліджень. Київ, 2011. 144 с. 

164. Колєсніков В.О. Форми і способи боротьби з повстанцями, 

партизанами, диверсійно-розвідувальними формуваннями: монографія. Суми, 

2009. 428 с.  

165. Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ. Очерки истории российской 

военной разведки. Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. Кн. 2. С. 140–142. 

166. Командування спеціальних операцій збройних сил Польщі URL: 

http://factmil.com/publ/strana/polsha/komandovanie_specialnykh_operacij_vooruzhjon

nykh_sil_polshi_2017/25-1-0-1112. (дата звернення: 24.12.2017). 

167. Корж Г.П. Афганское досье. Харьков, 2002. 559 с. 

168. Коровин В.В. Деятельность оперативных групп органов государ-

ственной безопасности в тылу противника в годы Великой Отечественной войны 

и использование их опыта в будущей войне: автореф. дис. на соиск. научн. ст. 

канд. ист. наук. Москва: ВШ КГБ при СМ СССР, 1964. 18 с. 

169. Корчагин С. Место и роль Вооружённых сил Польши в борьбе с 

терроризмом. Зарубежное военное обозрение. 2010. № 12. С. 10–15.  

170. Корчагин С. Силы специальных операций Бундесвера. Зарубежное 

военное обозрение. 2012. № 3. С. 30–39. 

171. Костенко Г.Ф. Проблема боротьби з партизансько-терористичними 

(неконституційними) формуваннями. Труди Академії. 2002. № 37. С. 49–56. 

172. Косякин Л. Разведывательно-диверсионные формирования Сухопутных 

войск США. Зарубежное военное обозрение. 1999. № 12. С. 17–20. 

173. Котти Э. Война в Ираке: нерешенные противоречия и вызовы. 

Ежегодник СИПРИ. Вооружения, разоружение и международная безопасность. 

2005. С. 90–105. 

174. Крикун В.В. Щодо визначення єдиних критеріїв класифікації 

спеціальних операцій. Форум права. 2009. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/FP/2009-2/09kvvkco.pdf (дата звернення: 19.02.2016). 



 

446 

175.  Круглов В.В. О тенденциях развития современной вооруженной 

борьбы. Военная мысль. 1998. № 2. С. 39–45. 

176. Кузьмович А.В. Эволюция взглядов на теорию современной войны // 

Армия и общество. 2013. № 1 (33) URL: http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-

vzglyadov-nateoriyu-sovremennoy-voyny (дата звернення: 20.11.2015). 

177. Курочкин В.И. О целях и критериях эффективности применения 

вооруженных сил в противопартизанской войне. Военная мысль. 2002. № 1. 

С. 64–65. 

178. Курский С. Отряд специального назначения Вооружённых сил 

Словении. Зарубежное военное обозрение. 2013. № 6. С. 47–50. 

179. Лавниченко О.В. Бойові можливості сил спеціального призначення та 

класифікація спеціальних операцій. Труди Академії. Київ, 1999. № 11. С. 24–28. 

180. Леонидов С., Удовиченко М. Применение Вооружённых сил США в 

войнах, военных конфликтах и кризисных ситуациях в период с 1990 по 1998 год. 

Зарубежное военное обозрение. 1998. № 6. С. 51–54. 

181. Леонов Е. Деятельность военно-политического руководства Украины 

по вступлению в НАТО и Евросоюз. Зарубежное военное обозрение. 2016. № 7. 

С. 14–20. 

182. Лиддел-Гарт Б. Энциклопедия военного искусства / пер. с англ.    

Б. Лиддел-Гарт. Санкт-Петербург, 2003. 651 c. 

183. Липатов А. Силы специальных операций вооруженных сил ФРГ. 

Зарубежное военное обозрение. 2013. № 9. С. 15–20. 

184. Липкан В. О законодательном регулировании деятельности ССО. URL: 

https://censor.net.ua/blogs/1102118/o_neobhodimosti_zakonodatelnogo_regulirovaniya

_deyatelnosti_sil_spetsialnyh_operatsiyi (дата звернення: 04.02.2017). 

185. Літопис УПА. Торонто: Літопис УПА, 1984. Т. 5. 307 с. 

186. Лобов В.Н. Военная хитрость. Москва, 2001. 472 с. 

187. Логин В.Т. Диалектика военно-исторического исследования. Москва, 

1979. 169 с. 



 

447 

188. Лозинський П.І., Пасічник С.М. Призначення сил спеціальних операцій 

країн – членів Північноатлантичного альянсу. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ 

ntb/27283/1/023-116-121.pdf. (дата звернення: 04.05.2016). 

189. Локальні війни та збройні конфлікти другої половини ХХ століття 

(історико-філософський аспект): монографія. Київ, 2006. 356 c.   

190. Лопухов А. Сухопутные войска ФРГ. Зарубежное военное обозрение. 

2012. № 4. С. 37–41. 

191. Лопухов А. Сухопутные войска ФРГ. Зарубежное военное обозрение. 

2012. № 3. С. 47–54. 

192. Лоуренс Томас Эдвард. Восстание в пустыне. Москва, 2002. 71 с. 

193. Лукьянов А. Силы специальных операций в операциях Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира. Теория и практика. 2015. С. 97–102. 

194. Луцишин Г. Особливості сучасних збройних конфліктів в умовах 

глобалізації. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2014. 

Вип. 26. С. 128–132.  

195. Любочко О. Применение территориальных войск в контрдиверсионной 

борьбе. Наука и военная безопасность. 2006. № 1. С. 18–21. 

196. Магда Е. Гибридная война. Выжить и победить. К.: Виват, 2015. 320 с. 

197. Магда Е. Гибридная война: как это работает. URL: http://nv.ua/opinion/ 

magda/gibridnaya-voyna-kak-eto-rabotaet-9789.html (дата звернення 18.10.2017). 

198. Мазин С. Вооружённые силы Республики Польша. Зарубежное военное 

обозрение. 2013. № 6. С. 10–21. 

199. Майков Н. Трансформация модели обучения личного состава сил специ-

ального назначения США. Зарубежное военное обозрение. 2008. № 3. С. 38–44. 

200. Маккензи У. Секретная история УСО: Управление специальных 

операций в 1940 – 1945 гг. / У. Маккензи, Пер. с англ. В.Ф. Мисюченко. 

Москва, 2004. 957 с. 

201. Малая война. Организация и тактика боевых действий малых 

подразделений: хрестоматия. Минск, 2003. 512 с.  



 

448 

202.  Малеванный В. Войска трех стихий. Независимое военное обозрение. 

2000. № 31. С. 7–14. 

203. Маначинський О. У болотах Месопотамії. Політика і час. 2004. № 8. 

С. 27–31. 

204. Манченко В.А. Российский спецназ – задачи специальные, но не 

свойственные. Солдат удачи. 1998. № 12. C. 8–10. 

205. Мартьянов О. Центр и Школа специальных способов ведения войны 

Сухопутных войск США. Зарубежное военное обозрение. 2010. № 11. С. 35–39. 

206. Марченков В. Объединенное стратегическое командование вооружённых 

сил США. Зарубежное военное обозрение. 2016. № 6. С. 14–21. 

207. Мгимов Ю. Нормативно-правовые основы психологических операций 

Вооружённых сил США. Зарубежное военное обозрение. 1998. № 7. С. 8–12. 

208. Между миром и войной: силы специальных операций / под. ред. 

Барабанова М. Москва, 2016. 244 с.  

209. Меженин А. Силы специального назначения вооруженных сил 

Великобритании. Зарубежное военное обозрение. 1994. № 9. С. 12–14. 

210. Методологические проблемы военной теории и практики. Москва, 

1966. 327 с. 

211. Метров О. Комплектование и подготовка личного состава Сил 

специальных операций ВС США. Зарубежное военное обозрение. 2014. № 11. 

С. 40–49. 

212. Метров О. Концептуальные взгляды ВС США на развитие форм и 

способов применения сил специальных операций. Зарубежное военное обозрение. 

2016. № 4. С. 44–52. 

213. Метров О. Особенности планирования применения Сил специальных 

операций ВС США. Зарубежное военное обозрение. 2013. № 4. С. 18–25. 

214. Метров О. Силы специальных операций вооружённых сил Канады. 

Зарубежное военное обозрение. 2018. № 4. С. 27–33. 



 

449 

215. Микитин А. Реформирование Сухопутных войск Франции 

URL: http://factmil.com/publ/strana/francija/reformirovanie_sukhoputnykh_vojsk_franc

ii_2017/33-1-0-1166 (дата звернення: 16.12.2017).  

216. Миллер Д. Коммандос. Формирование, подготовка, выдающиеся 

операции. Минск, 1997. 528 с. 

217. Миллер Д. Коммандос. Формирование, подготовка, выдающиеся 

операции спецподразделений. Минск, 2003. 512 с. 

218. Митин А. Реформирование Сухопутных войск Франции. Зарубежное 

военное обозрение. 2017. № 5. С. 37–42. 

219. Михайлов А. Силы специальных операций европейских стран НАТО. 

Зарубежное военное обозрение. 1996. № 7. С. 6–10. 

220. Міністерство оборони України. Сили спеціальних операцій Збройних 

Сил України поповнили 35 інструкторів. URL: https://www.flickr.com/photos/ 

ministryofdefenceua/31022716915/) (дата звернення: 11.02.2018). 

221. Молдавчук Н.М. Розвиток форм і способів протиповстанської боротьби 

після Другої світової війни: автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. іст. наук: 

20.02.22. Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2008. 18 с. 

222.  Молдавчук Н.М. Розвиток форм і способів протиповстанської 

боротьби після Другої світової війни: дисер. на здоб. наук. ст. канд. іст. наук: 

20.02.22. Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2008 URL: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3325) (дата звернення: 22.12.2018). 

223. Мосалев В. Авиационный компонент ССО Сухопутных войск США. 

Зарубежное военное обозрение. 1999. № 12. С. 13–14. 

224. Мосалёв В. Силы специального назначения бундесвера. Зарубежное 

военное обозрение. 2003. № 9. С. 33–36. 

225. Мохирев В. Университет Сил специальных операций Министерства 

обороны США. Зарубежное военное обозрение. 2012. № 1. С. 31–32. 

226. Музиченко Д.П., Корчагін І.А., Мірошніков О.П., Савельєв А.С. Аналіз 

ефективності виконання завдань розвідки в АТО. Труди Університету. Київ, 2015. 

№ 2. С. 66–72. 



 

450 

227. Мухин В. Победить, не вступая в бой. Независимое военное обозрение. 

URL: http://nvo.ng.ru/concepts/2014-11-21/1_infowar.html (дата звернення: 11.05.2018).  

228. Мухин В. Ставка на информационный спецназ. Независимое военное 

обозрение. URL: https://topwar.ru/73373-stavka-na-informacionnyy-specnaz.html. 

(дата звернення: 02.04.2017). 

229. Наумов Ю.Ю. Энциклопедия спецназа стран мира. Харьков, 2011. 608 с. 

230. Ненахов Ю. Войска спецназначения во Второй мировой войне. Минск, 

2000. 736 с. 

231. Нестеренко С., Нестеренко Э. Досье генерала госбезопасности 

Александра Нездоли. Белая Церковь, 2003. 471 с. 

232. Нетрадиционные военные действия Сил специального назначения: 

учебное пособие. URL: https://docs.google.com/document/d/1EgB5yFy2bK_ZPIvPR-

GuZZb14vaRkk5wqggTNwO5kzs8/edit (дата звернення: 24.09.2018). 

233. Нетрадиційні військові дії сил спеціального призначення: навчальний 

посібник URL: https://nsnbc.files.wordpress.com/2011/10/special-forces-uw-tc-18-

01.pdf (дата звернення: 14.03.2016). 

234. Никитченко В.Ф. Чекисты Украины в период Великой Отечественной 

войны. Труды ВКШ КГБ СССР. 1974. 118 с. 

235. Николаев В. Особенности проведения операции ВС США и их 

союзников в Ираке на современном этапе. Зарубежное военное обозрение. 

2006. № 1. С. 12–22. 

236. Никольский М. Ливан в огне. Техника и вооружение. 1999. № 10. С. 3–6. 

237. Об’єднаний словник військових і пов'язаних понять Міністерства 

оборони / Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms URL: 

https://marineparents.com/downloads/dod-terms.pdf (дата звернення: 21.05.2017). 

238. ОИ № 3-24 «Операції з придушення повстань» 5 жовтня 2009 JP 3-24, 

Counterinsurgency Operations URL: https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/ 

Doctrine/pubs/jp3_24.pdf (дата звернення: 11.04.2016). 



 

451 

239. ОІ № 305 «Доктрина об'єднаних спеціальних операцій» 17 грудня 2003. 

JP 3-05, Doctrine for Joint Special Operations URL: https://www.jcs.mil/Portals/36/-

Documents/Doctrine/pubs/jp3_05.pdf (дата звернення: 15.04.2016). 

240. Олевский В. Доктрина психологических операций НАТО. ч. 1. 

Зарубежное военное обозрение. 2016. № 5. С. 12–20. 

241. Олевский В. Доктрина психологических операций НАТО. ч. 2. Зару-

бежное военное обозрение. 2016. № 6. С. 28–36. 

242. Орлов В. Cилы специальных операций США. ч. 2. Зарубежное военное 

обозрение. 1992. № 1. C. 9–16.  

243. Орлов В. Силы специальных операций США. ч. 1. Зарубежное военное 

обозрение. 1991. № 10. С. 16–18. 

244. Орлов В. Силы специальных операций США. Зарубежное военное 

обозрение. 1991. № 11. С. 9–16. 

245. Отряд специального назначения «Каскад». Факты. Воспоминания. Сви-

детельства. Судьбы. Одесса, 2000. 240 с. 

246. Павловська С. Інформаційно-психологічний вплив як фактор досяг-

нення мети в ході воєнних дій. Воєнна історія. 2008. №  5. С. 126–136. 

247. Палеха Ю., Леміш Н. Основи науково-дослідної роботи. Київ, 2013. 336 с. 

248. Паливода В. Как «GROM» с ясного неба. Секретные материалы. 2011. 

№ 6 (59). С. 69–78. 

249. Паливода В. Реформа системи керівництва і командування Збройними 

силами Республіки Польща. Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР. 2017. 

№ 16. С. 28–35. 

250. Паливода В. Реформа системи керівництва і командування Збройними 

силами Республіки Польща. Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР. 2017. 

№ 15. С. 12–22. 

251. Паливода В. Сили спеціальних операцій Збройних сил Республіки 

Польща. Оборонний вісник. 2017 № 10. С. 16–19. 



 

452 

252. Паливода В. Сили спеціальних операцій Польщі. Досвід, який може 

бути цікавим. URL: https://www.ukrmilitary.com/2017/08/poland-special-operation-

forces.html (дата звернення: 10.06.2018). 

253. Паливода В. Сили спеціальних операцій Польщі. Досвід, який може 

бути цікавим. URL: https://www.ukrmilitary.com/2017/08/poland-special-operation-

forces.html (дата звернення: 17.10.2017). 

254. Паливода В.О. Спеціальні служби Румунії: від «Сігуранци» до 

розвідувального співтовариства. Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР. 2017. 

№ 18. C. 24–33. 

255. Панов А. Иностранный легион Франции. Зарубежное военное обозрение. 

2005. № 5. С. 27–37. 

256. Панченко В.Ю., Башкатов Є.Г. Аналіз досвіду застосування диверсійно-

розвідувальних сил у локальних війнах та збройних конфліктах. Системи озбро-

єння і військова техніка. 2015. № 4(44). С. 119–122. 

257. Паркер Дж. Британские коммандос. Москва, 2003. 224 с. 

258. Печуров С. Формирование концептуальной базы многонациональных 

операций в вооружённых силах США. Зарубежное военное обозрение. 2006. 

№ 10. С. 96–102. 

259. Печуров С. Эволюция взглядов руководства США на реформирование 

вооружённых сил после «холодной войны». Зарубежное военное обозрение. 2014. 

№ 4. С. 104–112. 

260. Плахов В.В. Воєнне мистецтво контртерористичної операції «Непохитна 

свобода». Труди Академії. Київ, 2002. № 36. С. 26–32. 

261. Покотило О.І., Євсеєв І.Г. Правові аспекти участі Збройних Сил України 

в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях у 2014 р. Труди 

Університету. Київ, 2016. № 1. С. 22–27. 

262. Пономарцев В. Рейнджеры: история и современность. Зарубежное 

военное обозрение. 1998. № 5. C. 12–18. 



 

453 

263. Попов И. Военные конфликты: взгляд за горизонт. Технологическая 

революция в «традиционной» войне. Независимое военное обозрение. 

http://nvo.ng.ru/concepts/2013-04-12/1_conflicts.html (дата звернення: 12.05.2015). 

264.  Попов И. Матрица войн современной эпохи. Независимое военное 

обозрение. http://nvo.ng.ru/concepts/2013-03-22/7_matrix.html (дата звернення: 

24.06.2017). 

265. Португальский Р.М. Методологические основы военно-исторического 

исследования. Москва, 1992. 186 с. 

266. Потапов А.А. Бой в сумраке. Тактика контрпартизанской войны. 2014. 

URL: https://ru.wikipedia.org/ wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%4–

D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B

D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%

D0%B0 (дата звернення: 05.04.2018). 

267. Правове регулювання боротьби з тероризмом: матеріали науково-

практичного семінару (19 берез. 2015 р.). Київ: НУОУ, 2015. 62 с. 

268. Правове регулювання проведення антитерористичних операцій: 

матеріали науково-практичного семінару (9 груд. 2014 р.). Київ: НУОУ, 2014. 93 с. 

269. Про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України: Закон від 07.07.2016 № 1437-VIIІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-19 (дата звернення: 14.11.2017). 

270. Про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України: пояснювальна записка до проекту Закону 

України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=59372 (дата 

звернення: 14.07.2016). 

271. Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України: Указ 

Президента України від 14 бер. 2016 р. № 92/2016. URL: https://zakon.rada.gov. 

ua/laws/show/92/2016 (дата звернення: 21.04.2016). 

272. Про нову редакцію Воєнної доктрини України: Указ Президента України 

від 24 вер. 2015 р. № 555/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/ 2015 

(дата звернення: 26.10.2015). 



 

454 

273. Про Положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України: 

Указ Президента України від 3 бер. 2018 р. № 52/2018. URL: https://zakon.rada.gov. 

ua/ laws/show/52/2018 (дата звернення: 15.03.2018). 

274. Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України 

від 6 трав. 2015 р. № 287/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. 

(дата звернення: 15.03.2016). 

275. Прокоф'єв С. Підводні кошти сил спеціальних операцій зарубіжних 

країн. Закордонний військовий огляд. 1998. № 10. С. 39–40. 

276. Прокофьев С. Силы специальных операций сухопутных войск Велико-

британии. Зарубежное военное обозрение. 1999. № 3. С. 19–26. 

277. Пухов Р. Миф о «гибридной войне». Независимое военное обозрение. 

URL: http://nvo.ng.ru/realty/2015-05-29/1_war.html (дата звернення: 17.06.2017). 

278. Радецький В.Г. Розвиток воєнного мистецтва у війнах періоду другої 

половини ХХ століття: дис. канд. іст. наук: 20.02.22. Львів: Національний ун-т 

«Львівська політехніка», 2006. 233 с. 

279. Райан М., Мэнн К., Стилуэлл А. Энциклопедия сил специального 

назначения. Москва, 2004. 256 с. URL: https://bmpd.livejournal.com/3220962.html 

(дата звернення: 05.10.2015). 

280. Рибак М.І., Бадах Ю.Г. Воєнне мистецтво в локальних війнах після 

Другої світової війни. Київ: НАОУ, 2000. 133 с. 

281. Рінгіс А. Сили спеціальних операцій. В полоні інтриг і амбіцій. URL: 

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/12/16/7092684/ (дата звернення: 16.01.2016). 

282. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920 – 

1945): монографія / Д. Вєдєнєєв, Г. Биструхін. Київ: Ґенеза, 2006. 408 с. 

283. Роль Франции в разрешении вооруженных конфликтов в Африке. URL: 

http://www.modernarmy.ru/article/425/rol-francii-v-afrike (дата звернення: 05.10.2015). 

284. Романов А. ВВС Франции в операции «Сервал» в Мали URL: 

http://www.modernarmy.ru/article/288/vvs-francii-v-operacii-serval (дата звернення: 

05.10.2015). 



 

455 

285. Романов А., Блинков Ю. Взгляды руководства НАТО на подготовку и 

применение ОВВС альянса в будущих операциях. Зарубежное военное обозрение. 

2009. № 8. С. 46–53.  

286. Романько О. Советский легион Гитлера. Граждане СССР в рядах 

вермахта и СС. Москва, 2006. 640 с. 

287. Румынов Д. Система подготовки офицеров вооружённых сил ФРГ. 

Зарубежное военное обозрение. 2014. № 9. С. 24–34. 

288. Румынов Д. Сухопутный компонент сил специальных операций 

вооруженных сил Польши. Зарубежное военное обозрение. 2010. № 6. С 30–37.  

289. Рунов В., Родионов С. Характерные черты современной операции (По 

опыту локальных войн конца XX – начала XXI вв.). Армейский сборник. 2013. 

№ 12. С. 59–60. 

290. Руснак І.С., Телелим В.М. Розвиток форм і способів ведення інформа-

ційної боротьби на сучасному етапі. Наука і оборона. Київ, 2000. № 2. С. 18–23. 

291. Рыбаков О. Сухопутный компонент Сил специальных операций 

Румынии. Зарубежное военное обозрение. 2010. № 3. С. 32–34. 

292. Савченко Е.О. Эволюция взглядов военного руководства США на 

проблемы развития вооруженных сил в современных геополитических условиях. 

Военная мысль. 2018. № 2. С. 68–81. 

293. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. Москва, 1978. 204 с. 

294. Сафонов В. Не числом, а умением. Независимое военное обозрение. 

2000. № 8. С. 7. 

295. Сборник справочных материалов об органах германской разведки, 

действовавших против СССР в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов. Москва, 1952. 644 с. 

296. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / ред.: 

В.П. Горбуліна. Київ: Нац. ін-т стратег. дослідж., 2017. 494 c.  

297. Север Александр. Военный спецназ России [Вежливые люди из ГРУ]. 

Соединения спецназа по ситуации на апрель 2014 года URL: http://loveread.ec/ 

read_book.php?id=43972&p=60 (дата звернення: 11.06.2018). 



 

456 

298. Семенов С. Войска специального назначения армии США. Зарубежное 

военное обозрение. 1986. № 6. С. 15–22. 

299. Семченков А.С. Военные угрозы безопасности государств в условиях 

глобализации. Конфликтология. Nota bene, 2015. № 3 (4). С.292–304. 

300. Серветник Ю. Сили спеціальних операцій – їх роль та місце в моделі 

сучасних Збройних Сил. Центр дослідження Росії. URL: http://www.r-

studies.org/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=8280&lang=ukr (дата 

звернення: 07.06.2017). 

301. Серветник Ю.С. Роль, місце та завдання Сил спеціальних операцій 

Збройних Сил України у загальнодержавній системі боротьби з тероризмом. 

Системи озброєння і військова техніка. Харків, 2009. № 2 (18). С. 151–155. 

302. Серветник Ю.С., Антонов А.В., Романенко В.В., Бзот В.Б. Сили 

Спеціальних операцій: історичні передумови створення та розвитку за досвідом 

Великої Вітчизняної війни. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 

Харків, 2010. № 1(3). С. 192–197. 

303. Сергеев А. Силы спецопераций: взгляд в будущее. Неизвестная 

разведка. 2005. № 3-4. С. 100–109. 

304. Сергеев С. Силы специальных операций США в боевых действиях в 

зоне Персидского залива. Зарубежное военное обозрение. 1991. № 10. С. 16–18.  

305. Сергеев Ф. Тайные операции нацистской разведки. 1933 – 1945. 

Москва, 1991. 414 c.  

306. Серебряный В. Силы специальных операций Израиля. Гражданская 

защита. 2007. № 8. С. 47. 

307. Сечкин Г.П. Советские Пограничные войска в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. и возможные их действия в современных операциях. 

Москва, 1976. 976 c. 

308. Сили спеціальних операцій очолив десантник Ігор Луньов. URL: 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/27470017.html (дата звернення: 17.01.2016). 



 

457 

309. Силы специальных операций / ССО РФ. URL: https://encyclopedia.mil.ru/ 

encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=14234@morfDictionary. (дата звернення: 

24.02.2018). 

310. Силы специальных операций Венгрии. URL: http://www.bratishka.ru/ 

archiv/ 2013/03/2013_3_11.php (дата звернення: 12.10.2017). 

311. Силы специальных операций США URL: http://www.zakon–grif.ru/swat/ 

articles/view/157-0.htm (дата звернення: 07.05.2018). 

312. Симаков А. Командование сил специальных операций сухопутных 

войск США. Зарубежное военное обозрение. 2017. № 7 С. 43–50. 

313. Сиротинин Е. Партизанско-террористические войны в эпоху ядерного 

сдерживания. Независимое военное обозрение. URL: http://nvo.ng.ru/wars/2010-06-

04/1_partizany.html (дата звернення: 17.09.2016). 

314. Ситник Г.П. Вплив глобалізації на воєнну сферу та принципові осо-

бливості сучасних воєнних конфліктів. Науково-інформаційний вісник Академії 

національної безпеки. 2016. № 1–2. С. 99–115. 

315. Сищук О.А. Інформаційно-психологічний компонент «гібридної війни». 

Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ – ХХІ століть. Київ: Ун-т 

ім. Б. Грінченка, 2015. С. 147–150. 

316. Скіпальський О., Груздь С. Сили спеціальних операцій Міноборони 

України в контексті українських реалій. Виклики і ризики. Безпековий огляд 

ЦДАКР. 2016.  № 17. С. 29–43. 

317. Слипченко В.И. Войны шестого поколения: оружие и военное 

искусство будущего. Москва, 2002. 384 с. 

318. Слюсаренко А. В. Бойові дії на сході України та розбудова сил 

спеціальних операцій Збройних Сил України. Війна на Донбасі. 2014 – 2016 рр.: 

матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції         

(20 квіт. 2017 р.). Київ: Національний військово-історичний музей України, 2017. 

С. 111–115. 

319. Слюсаренко А., Єфімов Г. Організація охорони та оборони тилової 

смуги діючих угруповань військ (сил): історія та сучасність. Війна на Донбасі. 



 

458 

2014 – 2016 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної кон-

ференції (20 квіт. 2017 р.). Київ: Національний військово-історичний музей 

України, 2017. С. 214–218. 

320. Слюсаренко А.В. Імовірний алгоритм застосування сил (військ) 

спеціальних операцій у конфлікті «гібридного» типу. Військово-історичний 

меридіан. Київ, 2017. № 4 (18). С. 114–120. 

321. Слюсаренко А.В. Концептуальні моделі сил спеціальних операцій 

провідних країн НАТО. Стан та перспективи реформування сектору безпеки і 

оборони України: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(30 лист. 2018 р.). Київ, 2018. С. 476–478. 

322. Слюсаренко А.В. Розвиток науково-практичних поглядів на антипарти-

занські дії військ спеціального призначення в США і країнах НАТО (1950-ті – 

1991 рр.). Воєнно-історичний вісник. Київ, 2016. № 4 (22). С. 91–96. 

323. Слюсаренко А.В. Сили спеціальних операцій як функціональний 

компонент Збройних Сил: перспективи наукового дослідження. Військово-

історичний меридіан. 2017. № 2. С. 27–34. 

324. Слюсаренко А.В. Сили спеціальних операцій як функціональний 

компонент Збройних Сил: перспективи наукового дослідження. Виклики політики 

безпеки: історія та сучасність: матеріали доповідей Міжнародної наукової 

конференції (16–18 черв. 2016 р.) Львів: НАСВ, 2016. С. 175–177. 

325. Слюсаренко А.В. «Центр спеціальних заходів» – еліта спецпризначення 

США: завдання, структура, бойове застосування. Схід. 2018. № 1 (153). С. 84–89. 

326. Слюсаренко А.В. Актуальні проблеми дослідження історії становлення 

сил спеціальних операцій. Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 черв. 2016 р.). 

Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2016. С. 41–43. 

327. Слюсаренко А.В. Досвід ведення бойових дій у локальних війнах кінця 

ХХ – початку ХХІ століть, та його використання у підготовці Збройних Сил 

України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2006. 

№ 572. C. 172–178. 



 

459 

328. Слюсаренко А.В. Досвід створення та структура сил спеціальних 

операцій провідних країн світу. Військово-науковий вісник. Львів, 2017. № 29. 

С. 170–181. 

329. Слюсаренко А.В. Зміст, способи та особливості ведення спеціальних 

операцій (досвід НАТО). Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Острог, 2018. № 27. С. 264–269. 

330. Слюсаренко А.В. Джерела до вивчення світового досвіду розвитку Сил 

спеціальних операцій провідних країн світу (друга половина ХХ – початок 

ХХІ ст.). Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України, 

присвяченої пам’яті проф. М.П. Ковальського (до 90-річчя з дня народження): 

матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Острог, Дніпро, 19–22 березня 

2019 р.). 

331. Слюсаренко А.В. Організаційно-правові засади розбудови Сил 

спеціального призначення Збройних Сил України. Другі наукові читання, 

присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра : матеріали 

Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (20 лист. 2016 р.). Київ: 

НАКККіМ, 2017. С. 185–188. 

332. Слюсаренко А.В. Організація й тактика антитерористичних дій 

підрозділів спеціального призначення Ізраїлю. Воєнно-історичний вісник. Київ, 

2017. № 1(23). С. 112–117. 

333. Слюсаренко А.В. Основні історичні етапи становлення сил спеціальних 

операцій США. Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії 

та політології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 лист. 

2016 р.). Херсон, 2016. С. 61–68. 

334. Слюсаренко А.В. Особливості застосування радянських військ 

(підрозділів) спецпризначення проти озброєної опозиції в Афганістані (1979 – 

1989 рр.). Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття: 

матеріали Міжнародної наукової конференції (15–17 черв. 2017 р.). Львів: НАСВ, 

2017. С. 103–104. 



 

460 

335. Слюсаренко А.В. Провідні напрями наукового забезпечення розбудови 

Сил спецоперацій Збройних Сил України. Українське суспільство: основні виміри: 

матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (25 трав. 2017 р.). 

Київ: НАКККіМ, 2017. С. 16–18. 

336. Слюсаренко А.В. Ретроспектива творення й сучасний стан сил спеці-

альних операцій сусідніх з Україною держав – нових членів НАТО. The scientific 

heritage. Budapest, 2018. № 21. С. 11–17. 

337. Слюсаренко А.В. Реформування сил спеціальних операцій Бундесверу. 

Гілея. Київ, 2018. № 132 (5). С. 145–149. 

338. Слюсаренко А.В. Сили спеціальних операцій Сухопутних військ 

Франції. Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки. Луцьк, 2017. № 5(354). С. 130–137. 

339. Слюсаренко А.В. Сили спеціального призначення Великобританії: склад, 

завдання, особливості комплектування та бойового застосування. Військово-

науковий вісник. Львів, 2018. № 30. С. 194–205. 

340. Слюсаренко А.В. Становлення підрозділів інформаційного протиборства 

сил спецоперацій Збройних Сил України та урахування досвіду армії США. 

Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2017 р.). Дніпро: 

ДДУВС, 2017. С. 228–232. 

341. Слюсаренко А.В. Становлення та розвиток спеціальних операцій 

Сухопутних військ збройних сил Німеччини. Наукові зошити історичного 

факультету Львівського університету. 2017. № 18. С. 70–82. 

342. Слюсаренко А.В. Становлення, організація та функції підрозділів 

інформаційно-психологічних операцій Сил спецоперацій Сухопутних військ 

(середина ХХ – початок ХХІ ст.). Наукові записки Тернопільського національного 



 

461 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2017. 

Вип. 1, ч. 2. С. 65–72.  

343. Слюсаренко А.В. Становлення, трансформація та сучасний стан сил 

спеціального призначення Великої Британії (1987 – 2014 рр.). The scientific heritage. 

Budapest, 2018. № 23. С. 5–11. 

344. Слюсаренко А.В. Сучасні зарубіжні теоретичні погляди на концепту-

альні засади проведення спеціальних операцій. Труди університету. Київ, 2017. 

№ 6(145). С. 196–203. 

345. Слюсаренко А.В. Творення правових підвалин розвитку Сил спеці-

ального призначення Збройних Сил України. Стан та перспективи реформу-

вання сектору безпеки і оборони України: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (24 лист. 2017 р.). Київ: Національна академія 

прокуратури України, 2017. т. 1. С. 379–381. 

346. Слюсаренко А.В. Трансформація функцій Сил спеціальних операцій 

провідних країн світу в збройних конфліктах другої половини ХХ – початку 

ХХІ століть. Труди університету. Київ, 2018. № 1(146), інв. 48083. С. 182–192. 

347. Слюсаренко А.В. Формування концептуально-правових засад розбудови 

сил спеціальних операцій в Україні: історико-правове дослідження. Труди універ-

ситету. Київ, 2017. № 5(144), інв. № 47979. С. 161–166. 

348. Слюсаренко А.В. Функції Сил спеціальних операцій в алгоритмі 

«гібридного» протистояння. Відродження Українського війська: сучасність та 

історична ретроспектива : міжнародна наукова конференція (1-2 груд. 2016 р.). 

Київ: НУОУ, 2016. С. 143–145. 

349. Слюсаренко А.В., Вєдєнєєв Д.В. Спеціальний орган з координації 

розвідувально-диверсійної діяльності на окупованій гітлерівськими агресорами 

території України: історичний досвід. Військово-науковий вісник. Львів, 2017. 

№ 27. С. 3–18.  

350. Слюсаренко А.В., Черненко А.Д., Русіло П.О. Впровадження досвіду 

застосування Збройних Сил України в АТО у навчально-виховний процес 

Академії. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних 



 

462 

військ: матеріали доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (11-12 трав. 

2017 р.). Львів: НАСВ, 2017. С. 331. 

351. Слюсаренко А.В. Розвиток форм і способів збройної боротьби у війнах 

у зоні Перської затоки у 90-х роках ХХ ст. – початку ХХІ ст.: автореф. дис. на 

здоб. наук. ст. канд. іст. наук : 20.02.22. Київ : НАОУ, 2005. 18 с. 

352. Смола Л.Є. Аспекти нелінійної війни в контексті українсько-росій-

ського конфлікту на Донбасі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних 

дисциплін, 2015. Вип. 16. С. 74–78. 

353. Советские органы государственной безопасности в Великой Отечествен-

ной войне. Сборник документов и материалов. Москва, 1985. Т. ІІ. 640 с. 

354. Соколенко О.Г. Альбом партизанської слави українського народу у 

Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр. Київ, 2012. 495 с. 

355. Солдаты Поднебесной рвутся в бой. URL: http://interpolit.ru/blog/ 

soldaty_podnebesnoj_rvutsja_v_boj/2015-09-28-5672 (дата звернення: 17.10.2016). 

356. Специальная авиадесантная служба Сухопутных войск ВС Великобри-

тании. URL: http://www.modernarmy.ru/article/240 (дата звернення: 28.01.2017). 

357. Специальные операции в мировой политике: механизм выработки и 

особенности осуществления на государственном и международном уровнях: дис. 

на соиск. наук. ст. канд. полит. наук / Колобов А.О. 2005. 242 с. URL: 

http://www.dissercat.com/content/spetsialnye-operatsii-v-mirovoi-politike-mekhanizm-

vyrabotki-i-osobennosti-osushchestvleniya#ixzz5f9JH1DHw (дата звернення: 17.06.2016). 

358. Спецназ ГРУ. Очерки истории. Исторические предпосылки создания 

спецназа. Москва, 2013. т. 2. 600 с. 

359. Спецназ ГРУ: история, структура, задачи. URL: https://militaryarms.ru/ 

armii-mira/specnaz-gru/ (дата звернення: 25.10.2018). 

360. Спецназ Китая – наиболее опасный в мире. URL: http://freejournal.biz/ 

article1902/index.html (дата звернення: 11.02.2017). 

361. Спецназ России : энциклопедия / сост. В. Степаков. Москва, 2007. 448 с. 



 

463 

362. Справка о войсках специального назначения армий основных 

империалистических государств. Москва, 1974. 48 с. 

363. Стандарт НАТО AJP-3.5 Спільна доктрина НАТО щодо спеціальних 

операцій; видання А, Версія 1. URL: http://standards.globalspec.com/std/ 1172137/ 

nato-ajp-3-5 (дата звернення: 17.12.2017). 

364. Старунский А.Г. Психологические операции вооруженных сил США на 

современном этапе. Военная мысль. 2003. № 11. С. 62–71. 

365. Стив Кроуфорд. Спецназ в бою: опыт спецназа разных стран / пер. с 

англ. М. Веселковой. Москва, 2001. 320 с. 

366. Стрижевський В.В. Розвиток сил спеціальних операцій сухопутних 

військ США. Труди Академії. Київ, 2002. № 41. С. 28–35. 

367. Сунь-Цзы. Трактаты о военном искусстве / Сунь-Цзы, У-Цзы; пер. с 

кит., предисл. и коммент. Н.И. Конрада. Москва : ООО «Изд-во АСТ»; СПб.: Terra 

Fantastica, 2002. 558 с. 

368. Сухолесский А.В., Мусиенко А.В. Спецназ ГРУ в Афганистане, 1979 – 

1989 гг.: иллюстрированный альбом. Москва, 2006. 124 с. 

369. Сырых В.М. Метод правовой науки: основные элементы, структура. 

Москва, 1980. 346 с. 

370. Там, де було гаряче, завжди були розвідники. URL: http://www.president. 

gov.ua/news/tam-de-bulo-garyache-zavzhdi-buli-voyini-rozvidniki-preziden-38099 (дата 

звернення: 10.09.2016). 

371. Телелим В.М., Кочетков В.М. Спеціальна операція в Чеченській 

кампанії 1999-2000 рр. Військо України. Київ, 2001. № 1–2 . 

372. Тенденції розвитку форм і способів збройної боротьби у сучасних 

локальних війнах і збройних конфліктах : монографія / П. П. Ткачук та ін. / за заг. 

ред. Г. П. Воробйова. Львів : НАСВ, 2015. 89 с.  

373. Терс Н. США ведут войну в 149 странах, окружив Россию. URL: 

https://svpressa.ru/war21/article/189408 (дата звернення: 27.12.2017). 



 

464 

374. Титенко С. Силы специальных операций: развитие продолжается.  

Неизвестная разведка. 2008. № 1. С. 50–59. 

375. Тищенко І.Ю. Застосування сухопутних військ у воєнних конфліктах за 

досвідом бойових дій в Афганістані і Чечні (1979 – 2000 рр.): дис. на здоб. наук. 

ст. канд. іст. наук: 20.02.22. Київ, 2004. 164 с.  

376. Ткаченко О. Силы специального назначения Турецкой Республики 

URL: http://factmil.com/publ/strana/turcija/sily_specialnogo_naznachenija_tureckoj_res

publiki_2013/29-1-0-295 (дата звернення: 02.08.2016). 

377. Ткаченко О., Черков В. Силы специального назначения Турецкой 

Республики. Зарубежное военное обозрение. 2013. № 10. С. 35–41. 

378. Ткаченко С.Н. Повстанческая армия (Тактика борьбы) / под общ. ред. 

Тараса А.Е. Минск, 2000. 512 с. 

379. Ткачук П.П., Слюсаренко А.В., Єфімов Г.В., Стадник В.В., Троценко О.Я., 

Музика О.О., Онищенко В.А. Стабілізаційні та специфічні дії, спеціальні операції – 

історія, сучасність, перспективи: досвід для України: монографія. Львів: НАСВ, 

інв. № 193 І, 2017. 277 с.  

380. Тода М., Шуффорд Э.Х. Логика систем: введение в формальную 

логику структуры. Исследования общей теории систем. Москва, 1969. 136 с.  

381. Тороп Ю.В., Овчинникова Е.А. Силы специальных операций вооружен-

ных сил ФРГ. Армейский сборник. 2001. № 2. С. 26–35. 

382. Требин М. Войны ХХІ века. Минск, 2005. 568 с. 

383. Троян А. Основные итоги военной кампании Запада в Ливии. 

Зарубежное военное обозрение. 2012. № 4. С. 8–1. 

384. Тулин С. Вооружённые силы США: сценарии глобальных ударов 

неядерными средствами. Зарубежное военное обозрение. 2010. № 3. С. 3–10. 

385. Тулин С. Перспективы применения сил специальных операций ВС 

США для нанесения «глобальных ударов». Зарубежное военное обозрение. 2010. 

№ 5. С. 20–22.  



 

465 

386. Турыгин А. Учебный центр сил специальных операций сухопутных 

войск США. Зарубежное военное обозрение. 2018. № 4. С. 39–47. 

387. Тучков Ю.Н. Объединенные группировки войск и формы их применения 

в вооруженных конфликтах. Военная мысль. 1997. № 2. С. 30–35. 

388. Тюрин Д., Сафонов В. Психологические операции ВС США в 

Афганистане. Зарубежное военное обозрение. 2002. № 3. С. 7–11. 

389. Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва 

ними (1941 – 1945): науково-довідкове видання. Київ, 2001. 319 c. 

390. Унгуряну И. Военные спецслужбы Румынии. Волонтер. 2012. № 2. 

C. 12–17. 

391. Усиков А. Силы специальных операций США. Армейский сборник. 

2013. № 10. С. 48–51. 

392. Федеративная Республика Германия и ее вооруженные силы. Москва, 

1987. 384 с. 

393. Федотов Б.П. Американские войска специального назначения (1952-90) 

URL: http://pentagonus.ru/publ/3-1-0-1065 (дата звернення: 20.02.2018). 

394. Феськов В.И., Голиков В.И., Калашников К.А., Слугин С.А. 

Вооруженные Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к 

Советской: Сухопутные войска. Томск, 2013. Ч. 1. 563 с. 

395. Филипп Б. Дэвидсон. Война во Вьетнаме (1946-1975). Москва, 2002. 

816 с. 

396. Филистеев А., Рыковский О. Силы специальных операций 

генерального штаба вооружённых сил Турции. Зарубежное военное обозрение. 

2018. № 10. С. 21–25. 

397. Фофанов В.П. Социальная деятельность как система. Новосибирск, 

1981. 312 с. 

398. Франция и ее вооруженные силы. Москва, 1986. 326 с. 

399. Французский иностранный легион: история участия в конфликтах. 

URL: http://warfor.me/frantsuzskiy-inostrannyiy-legion/ (дата звернення: 17.02.2019). 



 

466 

400. Хаев А.Н., Смолкотин Н.В., Данилин И.Ф. Система сил специального 

назначения: требования и свойства. Военная мысль. 1999. № 6. С. 25–29. 

401.  Харро фон Зенгер. Стратагемы. О китайском искусстве жить и 

выживать. Москва, 2004. т. 2. URL: http://mirknig.su/knigi/military_history/112870-

stratagemy-o-kitayskom-iskusstve-zhit-i-vyzhivat-v-2-h-tomah.html (дата звернення: 

02.08.2015). 

402. Хміль С. Ф. Українська партизанка: З крайових матеріалів. Мюнхен, 

1959. 272 с. 

403. Храмчихин А. Не белые и не пушистые. Независимое военное 

обозрение URL: http://nvo.ng.ru/realty/2013-04-12/3_france.html (дата звернення: 

15.06.2015). 

404.  Храмчихин А. Новая Великая китайская стена. Военно-политическое 

руководство Поднебесной готово к «проецированию силы» в глобальном 

масштабе. Независимое военное обозрение. URL: http://nvo.ng.ru/forces/2017-10-

20/1_970_china.html (дата звернення: 29.10.2017). 

405.  Храмчихин А. Информация как оружие. Традиционные средства 

ведения войны уступают место средствам и технологиям манипулирования 

сознанием. Независимое военное обозрение. URL: http://nvo.ng.ru/gpolit/2015-02-

13/1_info.html (дата звернення: 15.04.2015). 

406. Центр підготовки сил спеціальних операцій армії США. 

URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Центр_підготовки_сил_спеціальних_операцій_ 

армії_США (дата звернення: 20.09.2018). 

407. Черкаський І.Б., Дузь-Крятченко О.П. Уроки застосування угруповання 

коаліційних сил США та Великобританії проти Іраку в операції «Шок і трепет». 

Труди Академії. Київ, 2003. № 47. С. 18–24. 

408. Чикишев А. Спецназ в Афганистане. Москва, 2004. 314 с. 

409. Чуприн К.В. Вооруженные силы стран СНГ и Балтии: справочник. 

Минск: Современная школа, 2009. 832 с. 

410. Чуркин С.А. Стратегия борьбы с терроризмом: специальные операции. 

Москва: ФАИР-ПРЕСС, 1998. № 1. С. 3–7.  



 

467 

411. Шапавалов А. Основные положения военной доктрины Франции. ч. 2. 

Зарубежное военное обозрение. 2018. № 5. С. 16–22. 

412. Шарипов В., Легкий П. Операция «Шторм» / Козлов С. и др. Спецназ 

ГРУ-2. Война не окончена, история продолжается. Москва, 2003. 632 c. 

413. Шарковский А. «Дельта форс». Элита сил специального назначения 

самой воюющей армии мира. Независимое военное обозрение. URL: 

http://nvo.ng.ru/forces/2015-10-02/11_delta.html. (дата звернення: 15.02.2015). 

414.  Шарковский А. Козырная карта Бундесвера. Независимое военное 

обозрение. URL: http://nvo.ng.ru/forces/2015-11-27/10_bundeswer.html (дата 

звернення: 01.12.2016). 

415.  Шарковский А. Красные береты бывают разными. Специальные силы 

Франции создавались по образу британских. Независимое военное обозрение. 

URL: http://nvo.ng.ru/forces/2015-07-10/1_berety.html (дата звернення: 20.11.2016). 

416. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності : підручник. Київ, 2002. 295 с. 

417. Шемчук В.В., Слюсаренко А.В. Досвід ведення бойових дій та тенден-

ції розвитку засобів збройної боротьби у локальних війнах та збройних конфлік-

тах кінця ХХ – початку ХХІ століть. Перспективи розвитку озброєння та 

військової техніки Сухопутних військ: матеріали доповідей Міжнародної науково-

технічної конференції (17-18 трав. 2018 р.). Львів: НАСВ, 2018. С. 359–360. 

418. Широко известный как самый закрытый. URL: https://bmpd.livejournal. 

com/ 2012644.html (дата звернення: 12.05.2018). 

419. Широков С. Специальные силы в операциях «Щит пустыни» и «Буря в 

пустыне». Солдат удачи. 1999. № 7. С. 12–15.  

420. Шишикин С. Проведение операции «Анаконда» в Афганистане. 

Зарубежное военное обозрение. 2002. № 9. С. 17. 

421. Шклярская О. Силы спецопераций – универсальное оружие в гибрид-

ной войне URL: http://racurs.ua/1031-sily-specoperaciy-universalnoe-orujie-v-gibridnoy-

voyne (дата звернення: 20.01.2016). 



 

468 

422. Шлындов А. «Воины-тени» на защите Поднебесной. Особенности 

подготовки и боевого применения Сил специальных операций Сухопутных войск 

НОАК. Независимое военное обозрение. URL: http://nvo.ng.ru/forces/ 2015-02-

27/13_armii.html (дата звернення: 22.05.2015). 

423.  Шмелев Ю. Силы специального назначения Великобритании. 

Зарубежное военное обозрение. 2006. № 9. С. 27–33. 

424.  Шмелев Ю. Силы специального назначения Ирландии. Зарубежное 

военное обозрение. 2009. № 3. С. 29–32. 

425.  Шумка А.В. Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої 

половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни: дис. на здоб. 

наук. ст. канд. іст. наук: 20.02.22. Національний ун-т «Львівська політехніка». 

Львів, 2006. 180 с. 

426. Энциклопедия военной разведки России / сост. А. И. Колпакиди. 

Москва, 2004. 604 с. 

427. Энциклопедия спецназа. «Краповые береты», рейнджеры, коммандос. 

Москва, 2008. 480 с. 

428. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологи-

ческие проблемы современной науки. Москва, 1978. 212 с. 

429. Южная Корея и ее вооруженные силы. Москва, 1989. 248 с. 

430. Янкович В.М., Єзерський М.Р. Сили спеціальних операцій армій 

провідних країн Європи (структура, завдання, система підготовки). Київ : НУОУ, 

2013. 74 с. 

431. Янкович В.М., Єзерський М.Р. Сили спеціальних операцій суміжних з 

Україною держав (структура, завдання, система підготовки). Київ: НУОУ, 2012. 

54 с. 

432. 1 st special forces command airborne provisional bg darsie rogers URL: 

https://turcopolier.typepad.com/files/bgrogers.pdf (дата звернення: 10.04.2018). 

433. 160th SOAR (A) Green Platoon. URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=jD2zKFmSnvE (дата звернення: 22.06.2015). 



 

469 

434. 160th Special Operations Aviation Regiment, MH-60 Black Hawk 

Helicopter Fact Sheet. URL: https://web.archive.org/web/20101031072523/http://www. 

soc.mil/160soar/Blkhawk.html. (дата звернення: 22.06.2018). 

435. 160th Special Operations Aviation Regiment. Frequently Asked Questions 

URL: https://web.archive.org/web/20131214120519/http://www.soc. mil/FOIA/FAQs.html 

(дата звернення: 24.09.2017). 

436. 160th Special Operations Aviation Regiment. Night Stalkers. 160th SOAR. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=9R4abr68dpk (дата звернення: 10.11.2016). 

437. 160th Special Operations Aviation Regiment. United States Army. Green 

Platoon Train-up program URL: https://goarmysof.com/wp-content/uploads/2018/10/ 

160th- SOAR-Combat-Skills-Train-Up-Program-2.pdf) (дата звернення: 10.12.2018). 

438. 18th (UK Special Forces) Signals Regiment formed. URL: 

https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/people/aldrich/vigilant/lectures/gchq/18/ (дата звер-

нення: 16.04.2018). 

439. 1st Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Brigade. 

URL: https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6u

co/wiki/1st_Intelligence_Surveillance_and_Reconnaissance_Brigade.html (дата звер-

нення: 05.11.2018). 

440. 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D). URL: 

https: //www.shadowspear.com/2009/01/1st-special-forces-operational-detachment-

delta/ (дата звернення: 22.10.2015). 

441. Kommando Spezialkrдfte. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/ Kommando_ 

Spezialkr%C3%A4fte (дата звернення: 17.06.2017). 

442. 28th County of London Battalion (Artist's Rifles), County of London 

Regiment (Territorial Force). URL: http://artistsriflesassociation.org/regiment-artists-

rifles.htm (дата звернення: 11.01.2017). 

443. 4th Military Information Support Operations Group (Airborne). URL: 

https://www.globalsecurity.org/military/agency/army/4psyopgp.htm (дата звернення: 

25.07.2016). 



 

470 

444. 528th sustainment_brigade URL: https://wn.com/528th_sustainment_ 

brigade (дата звернення: 11.05.2018). 

445.  75th Ranger Regiment (United States). URL: https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizj 

W3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/75th_Ranger_Regiment_(U

nited_States).html (дата звернення: 04.12.2017). 

446. 8th Psychological Operations Group (Airborne) Guidon. URL: 

http://www.psywarrior.com/8thPSYOPGroupA.html (дата звернення: 07.01.2018). 

447. AAP-6. NATO glossary of terms and definitions (english and french). 

448. Adams, Michael S. Forming Standing Joint Special Operations Task Force 

Headquarters. URL: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a413581.pdf (дата звер-

нення: 07.04.2016). 

449. Alberts, D. J. Garstka, F. Stein, Network Centric Warfare : developing and 

Leveraging Information Superiority, Command and Control Research Program, 

Washington, 2000. 88 p. 

450. Allied joint doctrine for recovery of personnel in a hostile environment: 

allied Joint Publication-3.7 / Ltuaf Director, NATO Standardization. 

URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attac

hment_data/file/511240/20160315-NATO_Pers_Recovery_AJP_3_7.pdf (дата звер-

нення: 17.03.2016). 

451. Allied Joint Publication 3.4.1. Peace Support Operations. North Atlantic 

Treaty Organization, July 2001  URL:  https://publicintelligence.net/natopeace-support-

operations-doctrine. (дата звернення: 14.05.2015). 

452. Allied Joint Publication-01 (AJP-01) Edition E, Version 1, ALLIED / 

Edvardas Mazeikis, L Tuaf Director, NATO Standardization Office 

URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attac

hment_data/file/602225/doctrine_nato_allied_joint_doctrine_ajp_01.pdf (дата звер-

нення: 27.03.2017). 

453. Approved for public release; distribution is unlimited. – 15 January 2009. – 

40 р. URL: https://apps.dtic.mil/docs/citations/ADA493960 (дата звернення: 4.02.2017). 



 

471 

454. Armйe de Terre. URL: http://www.defense.gouv.fr/terre/layout/ set/ popup/ 

content/view/full/38334 (дата звернення: 11.10.2018).  

455. Army Special Operation Command (USASOC) (n.d.a.) 95th Civil Affairs 

Brigage (Airborne) URL: http://www.soc.mil/95th/95thhomepage.html (дата звер-

нення: 19.05.2016). 

456. Army Special Operations Forces Unconventional Warfare (FM 3-05.130). –  

Headquarters Department of the Army Washington. URL:https://fas.org/irp/doddir/ 

army/fm3-05-130.pdf (дата звернення: 11.09.2016). 

457. Associazione nazionale incursori dell’esercito "Forza e onore". URL: 

http://www.incursoriesercito.com/Statuto%20aggiornamento%202013.htm (дата звер-

нення: 14.01.2018). 

458. Bostock I. Australian Forces go SCUD Hunting in Western Iraq, Jane’s. 

Intelligence Review. 1 July 2003. 87 p. 

459. Bowden Mark. Black Hawk Down: A Storyof Modern War. Signet. 2001. 

ISBN 0451203933. 

460. Braganca P. Joint Forces Evolution. Military Review. January-February 2004, 

50 p. 

461. Britain to double commitment to the war on terror with 'SAS Lite'" 

URL: http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2005/ 04/17/nsas17. 

xml&sSheet=/news/2005/04/17/ixhome.html. (дата звернення: 12.08.2015). 

462. Bundeswehr Spezialeinheit Ausbildung: Alle Details zur Ausbildung & dem 

Auswahlverfahren (Підготовка спеціальних підрозділів Бундесверу: Всі деталі 

підготовки та вибору) URL: https://bundeswehr-einstellungstest.de/bundeswehr-

spezialeinheit-ausbildung. (дата звернення: 20.05.2018). 

463. By Sgt. Emily FinnMissouri Guard members partner with Iraqi Army 

Aviation. URL: https://www.nationalguard.mil/News/Article/1766064/missouri-guard-

members-partner-with-iraqi-army-aviation/  (дата звернення: 26.02.2019). 

464. Capstone Concept for Joint Operations Version 3.0 URL: 

https://www.globalsecurity. org/military/library/policy/dod/ccjo_v3_2009.pdf (дата 

звернення: 02.10.2017). 



 

472 

465. Cardwell Thomas A. US Army Force. Wizard warriors of Desert Storm. 

Military Review. September 1992. P. 56–65. 

466. Chapman Craig S. Army National Guard Gulf War: Nondeployed 

Roundouts. Operation Desert Shield. Military Review. September 1992. P. 28–29. 

467. Chipurile rгzboiului. URL: http://presamil.ro/chipurile-razboiului/ (дата 

звернення: 27.12.2018). 

468.  Chosen Soldier: The Making of a Special Forces Warrior. Three Rivers 

Press. 2007. ISBN 0307339394. 

469. Civil Affairs Operations URL: http://www.bits.de/NRANEU/others/amd-us-

archive/FM41-10%2867%29.pdf (дата звернення: 12.06.2015). 

470. Colmoschin. URL: http://www.colmoschin.it/ (дата звернення: 17.06.2017). 

471. Commandement des forces spйciales Terre URL: https://www.defense. 

gouv.fr/ terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/commandement-des-forces-

speciales-terre (дата звернення: 10.01.2019). 

472. Commando. Brigadier John. Durnford-Slater. London,1953. 222 p.  

Cordesman, A. The Lessons and Non-lessons of the Air and Missile Campaign in 

Kosovo URL: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/ media/ 

csis/pubs/kosovolessons-full.pdf. (дата звернення: 12.11.2016). 

473. Corera G. Special Operations Forces Take Care of War on Terror, Jane’s 

Intelligence Review. January 2003. P. 73. 

474. Cuddihee M. Schmidt J. Special Operation Forces – Responsible, Capable 

And Ready. Alabama: U.S. Air war College, 1990. P. 104. 

475. DA Form 2028, Recommended changes to publication. And blank forms. 

URL: www.disam.dsca.mil/itm/References/JSCET/DA2028.rtf (дата звернення: 

15.12.2016). 

476. Daggers Drawn: Real Heroes of the SAS & SBS by Mike Morgan. 

Paperback, 2012. 275 p. 

477. Daily Mail, 1999. SAS Swoop on Serb Butcher. Daily Mail 21 Dec. URL: 

http://www.sasspecialairservice.com/sas-kosovo-serbia.html (дата звернення: 17.01.2016). 



 

473 

478. Das Kommando Spezialkrafte (KSK) (Сили спеціальних операцій). URL: 

https://www.deutschesheer.de/portal/a/heer/start/dienstst/dsk/gliederung/kommandospe

zialkraefte/!ut/p/z1/hU5NC4IwGP4tHbzuHUpq3WaHIIw-DNJdYuqaxnQyl-  

vnZ3gKkp7b88kDFFKgLRtqwUytWiZHnlH_FoXxJXZXrhv7G4zJYRucSbT3wpML1 

38BOtp4BgRDUnLIxo1gfiOABCjQBxvYC3VKG8kNYsXnIWQVa0vJj6ogk7ADKqT 

Kp-ukzb1QANX8zjXX6KlHuTKm69cOdrC1FgmlhOSoUI2Df1Uq1RtIv5PQNan F3lI 

OMVm8Ab2-J6I!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_B8LTL2922L6C00AOG 7RAB 

M38Q7 (дата звернення 22.03.2017). 

479. David S. Maxwell. Support to United Nations Operations: Is There a Role 

for United States Special Operations Forces? School of Advanced Military Studies, 

United States Army Command and General Staff College. Fort Leavenworth, Kansas, 

1995. 

480. David W. Hogan, Jr. U.S. Army special operations in World War II. – 

Centr-R of military history Department of the Army Washington. 1992. 158 p.  

481. Delta Force: The Army's Elite Counterterrorist Unit. Avon Books. 

ISBN 0-380-80939-7. 

482. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. 

https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf (дата 

звернення: 02.02.2019). 

483. Doctrine for Joint Special Operations (PDF) / Joint Publication 3-05. URL: 

https://fas.org/irp/doddir/dod/jp3-05-2003.pdf (дата звернення: 25.06.2018). 

484. Domisiewicz, Rafal (July 2007). Czarne Diably ruszyly na wojne URL: 

http://www.altair.com.pl/czasopisma-artykuly-439  (дата звернення: 07.04.2017). 

485. Dopуki walczysz, jesteњ zwyciкzc№. URL: http://grom.wp.mil.pl/pl/index. 

html (дата звернення: 17.09.2017). 

486.  Dorschner J. Shifting Trends: Special Forces Equipment. URL: 

https://defence.pk/pdf/threads/shifting-trends-special-forces-equipment.11346/ (дата 

звернення: 17.01.2018). 

487. Dowуdztwo Komponentu Wojsk Specjalnych. URL: http://wojskaspecjalne. 

wp.mil.pl/pl/index.html (дата звернення: 03.08.2018). 



 

474 

488. Elite Warriors. Special Operations Forces of the World. PDF issu. 

13.11.2009, UTC, 930 p. / Елітні воїни. Сили спеціальних операцій світу. PDF вид. 

13.11.2009. UTC. 930 с. 

489. Elite Wаrriors. Special Operations Forces From Around the World / Ruslan 

Pukhov and Christopher Marsh. USA: Minneapolis, First Edition, 2017. 263 p.  

490. Emerson Steven. Stymied Warriors. New York Times, 1988. 

http://www.steveemerson. com/4407/stymied-warriors (дата звернення: 10.11.2017). 

491. Enheitenprofile Deutschland: KSK. URL: http://www.spezialeinheiten.net/ 

index.php?action=ksk (дата звернення: 29.04.2018). 

492. Entraіnement en libertй contrфlйe. URL: http:// https://www.defense.gouv.fr/ 

web-documentaire/2019-entrainement-en-liberte-controlee/index.html (дата звернення: 

04.12.2018). 

493. Eric Dеnеcе. Nicolas Warney. France et les opеrations spеciales. URL: 

http://www.institut-strategie.fr/strat_061_DENECE.html (дата звернення: 11.08.2016). 

494. Eric L. Haney. р: The Story of America's Elite Counterterrorist Unit. Delta. 

August 2005. ISBN 0385339364. 

495. Evans M. From Kadesh to Kandahar: Military Theory and the Future of 

War, Naval War College. Review : Summer, 2003. № 56 (3). Р. 132–150. 

496. Feickert  A. U.S. Special Operations Forces (SOF): Background and Issues 

for Congress / Specialist in Military Ground Forces. Updated October 29, 2018. 

https://fas.org/sgp/crs/natsec/RS21048.pdf (дата звернення: 27.11.2018). 

497. Feickert A. U.S. Special Operations Forces (SOF): Background and Issues 

for Congress / Specialist in Military Ground Forces. Updated July 16, 2010. 

URL: https://books.google.com.ua/books?id=d_S8jVSfT0MC&printsec=frontcover&hl

=uk#v=onepage&q&f=false (дата звернення: 17.06.2017). 

498. Feickert A. US Special Operations Forces (SOF): Background and Issues for 

Congress’, Library of Congress Congressional Research Service (CRS), CRS Report 

For Congress, 15 August 2003. P. 3.  

499. Fitzsimmons, M. The importance of being special: planning for the future of 

US Special Operations Forces. Defense&security analysis. 2003. № 19. P. 203–218. 



 

475 

500. FM 2-22.3 (FM 34-52) Human intelligence collector operations / 

headquarters, department of the army. 2006. URL: https://fas.org/irp/doddir/army/fm2-

22-3.pdf (дата звернення: 05.08.2016). 

501. FM 27-10, The Law of Land Warfare / Artment of the army. 18 july 1956.  

502. FM 3-24, MCWP 3-33.5 Insurgencies Countering insurgency. 2014 

URL:https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-24/fm3-

24_2014.pdf C:\Users\admin\Downloads\468442.pdf (дата звернення: 20.04.2017). 

503. Fmncis J. Kelly U.S. Army special forces1961–1971. Department of the 

Army. Washington, 2004. 227 p.  

504. Franklin C. Bohle. Army Special Forces: a Good Fit for Peace Operations. 

United States Army War College. Carlisle Barracks, Pennsylvania, 1997. 

505. French Special Operations. URL: https://www.shadowspear.com/category/ 

france-special-operations/ (дата звернення: 16.04.2016). 

506. Geheimnisumwitterte Elitekaempfer URL: https://www.faz.net/aktuell/ 

politik/ inland/kommando-spezialkraefte-geheimnisumwitterte-elitekaempfer-1681826.html 

(дата звернення: 05.02.2016). 

507. Gendarmerie Nationale. Groupe D'intervention URL: http://www.gign.org/ 

unites-franзaises/13rdp.php (дата звернення: 17.06.2015). 

508. Gray C. Modern Strategy, Oxford University Press, New York, 1999. 

Р. 286–289. 

509. Gray, Colin S. "Handfuls of Heroes on Desperate Ventures: When Do 

Special Operations Succeed?" Spring 1999. 163 p. 

510. Grdovic Mark. А Leader’s Handbook to Unconventional Warfare. / 

U.S. Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School. URL: 

https://info.publicintelligence.net/USArmy-LeadersUW.pdf (дата звернення: 15.09.2017). 

511. Gregory Fremont-Barnes. Who Dares Wins: The SAS and the Iranian 

Embassy Siege, 1980. Oxford: Osprey Publishing. ISBN978-1-84603-395-7. 

512. Groover H. Ralph United States special operations forces strategic 

employment. URL: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a423857.pdf (дата звер-

нення: 11.12.2016). 



 

476 

513. Grupa Realizowania Operacyjno Manewrowego (GROM). URL: 

http://specops.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=1

07 (дата звернення: 17.06.2017). 

514. Hammond J. Special operations forces: relevant, ready and precise. 

Canadian Military Journal. URL: http://www.journal.forces.gc.ca/vo5/no3/doc/special-

01-eng.pdf (дата звернення: 26.01.2018). 

515.  Herold Klubowy. 2003. № 1 (1). URL: http://web.archive.org/web/ 

20070829015121/http://www.wkrp.viv.pl/herold/grom.html (дата звернення: 17.06.2017).  

516. Herold Klubowy. URL: https://web.archive.org/web/20070829015121/ 

http://www.wkrp.viv.pl/herold/grom.html (дата звернення: 13.07.2018). 

517. Iver Johansen. Special Operations Forces – a Weapon of Choice for Future 

Operations? // International Military Operations in the 21st Century: Global Trends and 

the Future of Intervention. Routledge: New York, 2015. 

518. Jackson. S. Tactical Integration of Special Operations and Conventional 

Forces Command and Control Functions : monograph / School of Advanced Military 

Studies, US Army Command and General Staff College. Ft Leavenworth, 2003. 53 р. 

519. James G Shortt. The Special Air Service. Great Britain: Osprey Publishing, 

1981. 42 p.  

520. Jason Graham and Stephen Baron. Special operations manual: A Monograph  

for the Basic RolePlaying System by Chaosium Inc. URL: http://www.delta-

green.com/wp content/uploads/2013/06/Special-Operations-Manual.pdf (дата звернен-

ня: 11.09.2015). 

521. Jeder Krieg braucht seine Helden. So sehen unsere aus URL: 

https://www.focus.de/politik/deutschland/politik-und-gesellschaft-jeder-krieg-braucht-

seine-helden-so-sehen-unsere-aus_id_6826687.html. (дата звернення 18.12.2018). 

522. Jednostka Wojskowa Komandosуw. URL: https://jwk.wp.mil.pl/pl/ (дата 

звернення: 11.12.2018).  

523. Joint casualty resolution center (jcrc) flight support section, 70th aviation 

detachment, 1974–75: By Donald M. Ricks, Webmaster. URL: https://www.longtrip. 

org/JCRC-FSS-1974-75.html (дата звернення: 16.09.2018).  



 

477 

524. Joint Doctrine Encyclopedia. July 1997. Р. 51–52. 

525. Joint Publication (JP) 1-02. Department of Defense Dictionary of Military 

and Associated Terms. URL: https://marineparents.com/downloads/dod-terms.pdf (дата 

звернення: 14.12.2017). 

526. Joint Publication 3-05, Special Operations. URL: http://pentagonus.ru/ 

doc/jp3_05.pdf (дата звернення: 11.05.2015). 

527. Joint Publication 3-07.3. Peace Operations // United States Joint Chiefs of 

Staff, 2012 URL: https://publicintelligence.net/jcs-opsec/ (дата звернення: 22.10.2015). 

528. Joint Publication 3-07.3. Peace Operations // United States Joint Chiefs of 

Staff, 1999. URL: http://www.au.af.mil/au/404.asp. (дата звернення: 24.03.2017). 

529. Joint Special Operations Command (JSOC https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Joint_ Special_Operations_Command (дата звернення: 27.01.2018). 

530. Joint Warfare Publication 3-50. The Military Contribution to Peace Support 

Operations // Joint Doctrine & Concepts Centre, 2004. URL: https:// 

www.gov.uk/government/publications/jwp-3-50-the-militarycontribution-to-peace-

support-operations-second-edition. (дата звернення: 11.07.2018). 

531. Josh Clark. Army How the Army Rangers Work. URL: 

https://science.howstuffworks.com/army-ranger.htm (дата звернення: 18.10.2018).  

532. Joslen H. F. Orders of Battle: Second World War, 1939–1945. London, 1990. 

628 р.  

533. Kapoleii E. Cold War Barbers Point Ewa Field; Historic Airfield Park 

Preservation Plans. URL: http://barbers-point-cold-war.blogspot.com/2014/01/POW-

MIA-Barbers-Point.html (дата звернення: 27.01.2019). 

534.  Kommando Spezialkrдfte. 2012. 90 р. URL: http://ftpmirror.your.org/pub/ 

wikimedia/images/wikibooks/de/a/aa/Komand.pdf (дата звернення: 17.06.2017). 

535. KSK-German Special Forces URL: https://www. facebook.com/KSK-

German-Special-Forces (дата звернення: 05.06.2018). 

536. La dimension gеopolitique des opеrations specials. URL: 

https://www.diploweb.com/forum/ops08021.htm (дата звернення: 28.06.2015). 



 

478 

537. Laqueur W. Guerrilla Warfare: A History caland Critical Study. Transaction 

Publishers, 1997. 462 р. 

538. Layforce was an ad hoc military formation of the British Army. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Layforce (дата звернення: 17.06.2017). 

539. Leigh Newill. The SAS 1983-2014. PO Box 883, Oxford, UK, 2016. 64 p. 

540. Leroy Thompson. SAS. Great Britain’s Elite Special Air Service. USA, 

Osceola: Publishing Company, 1994. 128 p. 

541. Les rеgiments des chasseurs parachutistes. URL: http://perso.modulonet.fr/ 

~tanghedo/Les_paras.htm (дата звернення: 12.08.2018). 

542.  Locher, J. Assistant Secretary Of Defense For Special Operations And Low 

Intensity Conflict, And Stiner C., General, Commander-in-Chief, U.S. Special Operations 

Command, United States Special Operations Forces. Posture Statement 1993 /        

J. Locher. Washington, 1993. P. 5. 

543. Luttwak, E. A Systematic Review of “Commando” (Special) Operations 

1939–1980. Potomac, 1982. P. I-1. 

544. Maj Michael E. James. Special Operations: Achieving Unified Direction in 

the Global War on Terrorism: А Monograph / School of Advanced Military Studies 

United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, Kansas. 

URL: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a450596.pdf (дата звернення: 14.03.2016).  

545. Major General P. J. Schoomaker, "US Special Operations Forces: the way 

ahead" Special Warfare. Winter 1998. P. 5. 

546. Mark Mazzetti. Pentagon Sees Move in Somalia as Blueprint. URL: 

http://www.nytimes.com/2007/01/13/world/africa/13proxy.html (дата звернення: 

22.03.2018).  

547. Martin James A. US Army, Mark A. Vaikus, US Army. Army Families in 

Europe Desert Storm. Military Review. April 1993. P. 21. 

548. Menirea Interventiei Rapide URL: http://www.presamil.ro/om/2004/20/pag 

14.htm. (дата звернення: 23.07.2016).  

549.  Meter, Sebastian. "GROM Utility and Equipment URL: 

http://grom.mil.pl/uzbrojenie_pliki/UZBROJENIE.HTM (дата звернення: 17.06.2017).  



 

479 

550. Militari di truppa. URL: http://www.esercito.difesa.it/concorsi-e-

arruolamenti/ volontari (дата звернення: 12.02.2019). 

551. Military Discussion URL: http://themess.net/forum/military-discussion (дата 

звернення: 07.10.2017). 

552. Military Information Support Operations Command (Airborne) 

(Provisional). URL: https://www.globalsecurity.org/military/agency/army/misoc.htm 

(дата звернення: 15.12.2018).  

553. MISO Name Change – Back to Psychological Operations (PSYOP) URL: 

http://www.sof.news/io/miso-name-change/ (дата звернення: 14.03.2018). 

554. Mitchell Mark E. Strategic leverage: information operations and special 

operations forces / Thesis, Naval postgraduate school Monterey. California, 1999. 232 p. 

555.  Molinari Andrea. Desert Raiders: Axis and Allied Special Forces 1940–43. 

Osprey Publishing, 2007. ISBN 10: 1846030064. 

556. NATO Glossary of Terms and Definitions / North Atlantic Treaty 

Organization. November 2015. URL: https://www.unap.ro/ro/news/aap6.pdf (дата 

звернення: 22.11.2017). 

557. NATO Parliamentary Assembly. URL: https://www.nato-pa.int/download-

ile?filename=sites/default/files/2018-04/2018%20%20NATO%20SPECIAL%20OPERA 

TIONS%20FORCES%20%20DRAFT%20REPORT%20MOON%20-20064%20DSCFC 

%2018%20E.pdf (дата звернення: 17.06.2017). 

558. NATO special operations forces in the modern security environment. URL: 

https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2018-04/2018%20-

%20NATO%20SPECIAL%20OPERATIONS%20FORCES%20-%20DRAFT% 

20REPORT%20MOON%20-%20064%20DSCFC%2018%20E.pdf (дата звернення: 

10.05.2018).  

559. NATO special operations forces: key to mission success at strategic level 

Sankt Augustin: Communication Presse Marketing (CPM), 2009. 41 p. URL: 

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a497246.pdf (дата звернення: 10.05.2018). 



 

480 

560.  Naylor  Sean. Not a Good Dayto Die: The Untold Story of Operation 

Anaconda. Berkeley: Berkley Caliber Books, 2006. 425 р. 

561. New Call-out of Reservists for Operations in the Balkans. URL: 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmhansrd/vo050405/wmstext/504

05m01.htm#50405m01.html_sbhd5 (дата звернення: 17.12.2018). 

562. Night Stalkers overview URL: http://www.soc.mil/160soar/soar_home.htm) 

(дата звернення: 17.06.2017). 

563. Noetzel T., Schreer B. Spezialkrдfte der Bundeswehr. 2007. URL: 

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/24795/ssoar-2007-noetzel_et_ 

al-spezialkrafte_der_bundeswehr.pdf?sequence=1 (дата звернення: 10.06.2016). 

564. North Atlantic Treaty Organization. Edition A. Version 1. Allied Joint 

Doctrine for Land Operations. 2016. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/ 

government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/624149/doctrine_nato_land_o

ps_ajp_3_2.pdf (дата звернення: 17.04.2016). 

565. One Hundred Sixtieth helo drivers”: “160th Special Operations Aviation 

Regiment (Airborne),” U.S. Army, accessed August 21, 2014 URL: 

http://www.soc.mil/USASOAC/160th.html (дата звернення: 17.06.2015). 

566. Operation Nimrod – The Iranian Embassy Siege. URL: http 

http://www.eliteukforces.info/special-air-service/sas-operations/iranian-embassy/ (дата 

звернення: 10.02.2018). 

567. Opportunities Exist to Improve Transparency of Funding and Assess 

Potential to Lessen Some Deployments. 2015. URL: https://web.archive.org/web/ 

20160322065309/http://www.gao.gov/assets/680/671462.pdf (дата звернення: 

22.09.2016). 

568. Photo Gallery for Press Demonstration. URL: http://www.mapn.ro/ 

fotodb/20050622_ziua3 (дата звернення: 13.02.2019). 

569. Pourquoi l’histoire militaire ? URL: https://www.defense.gouv.fr/terre/ 

histoire-et-patrimoine/histoire/l-histoire-militaire/pourquoi-l-histoire-militaire (дата 

звернення: 13.06.2016). 



 

481 

570. Project DELTA. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_DELTA (дата 

звернення: 19.11.2018). 

571. Provisional Irish Republican Army. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Provisional_Irish_Republican_Army (дата звернення: 19.10.2018). 

572. Psychologital Operations Fact Sheet. URL: http://www.iwar.org.uk/psyops/ 

resources/us/psyops.htm) (дата звернення: 14.10.2018). 

573. Referenses US Army Special Operatins Command website URL: 

http://www.soc.mil/usasfc/hq.html (дата звернення: 15.09.2016). 

574. Reinhard Scholzen. KSK: Bilder einer Elitetruppe. Motor buch Verlag, 2013. 

176 p. 

575. Richard Norton-Taylor. Role of UK special forces under scrutiny as Royal 

Marines pull out. URL: https://www.theguardian.com/ world/2002/jul/05/ september11. 

afghanistan (дата звернення: 16.11.2018). 

576. Robert G. Spulak, Jr. A Theory of Special Operations. Hurlburt Field, 2007. 

45 р.  

577. Rosenau W. Special Operations Forces and Exlusive Enemy Ground 

Targets: Lessons from Vietnam and the Persian Gulf War. RAND Corporation,  

Arlington, 2001. 72 р. 

578. Schmitt Eric, Michael R. Gordon. А Nation Challenged: The Military: Top 

Air Chief Sent. URL: https://www.nytimes.com/2001/09/21/world/a-nation-challenged-

the-military-top-air-chief-sent.html (дата звернення: 04.06.2017). 

579. See Horner D.M. SAS: Phantoms of the Jungle: A History of the Australian. 

1989. 527 р. 

580.  Shanker T., Schmitt E. Pentagon Says a Covert Force Hunts Hussein . URL: 

https://www.nytimes.com/2003/11/07/world/pentagon-says-a-covert-force-hunts-

hussein.html (дата звернення: 09.09.2016). 

581. Shanker Thom. A Nation Challenged: Battlefield, Conduct of War Is 

Redefined By Success of Special Forces. URL: https://www.nytimes.com/2002/01/21/ 

world/ nation-challenged-battlefield-conduct-war-redefined-success-special-forces.html 

(дата звернення: 22.10.2016). 



 

482 

582. Sliusarenko A. Conceptual organizational and functional models of the army 

special operations forces in the leading NATO countries. URL: https://repozytorium. 

ur.edu.pl/handle/item/3652 (дата звернення: 21.06.2018). 

583. Sliusarenko, A. Air Force component of special operations forces of the US 

armed forces and its cooperation with the army special forces (1950s – 2001) / Україна – 

Польща: Історична спадщина і суспільна свідомість / відп. ред. Микола Литвин. 

Львів: Національна Академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’яке-

вича, 2017. № 10. С. 99–106.  

584. Slusarenko Andrij V. Peculiarities of Army Specialist’s Training with regard 

to the Combat Experience of Armed Forces Unit Application in Anti-terrorist Operation / 

Wojna hybrydowa na Ukrainie wnioski i recomendacje dla Europy i swiata. – 

wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie 

Trybunalskim, 2017. P. 317–325. 

585. Slusarenko Andrij V. Peculiarities of Army Specialist’s Training with regard 

to the Combat Experience of Armed Forces Unit Application in Anti-Terrorist 

Operation / Hybrid warfare in Ukraine. Outcomes and Recommendations for Europe 

and the World. Hybrid warfare in Ukraine. Outcomes and Recommendations for 

Europe and the World (23-24 nov. 2016): International Conference. P. 193–197. 

586. Special Air Service (SAS). URL: http://military.wikia.com/wiki/Special_ 

Air_ Service#22_SAS_Regiment (дата звернення: 27.03.2018).   

587. Special Forces Command, General Staff Headquarters (Ozel Kuvvetler 

Komutanligi). URL: https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/tu-army-

okk.htm (дата звернення: 17.12.2016). 

588. Special forces regiment created. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/ 

4412907.stm (дата звернення: 14.10.2015). 

589. Special Forces signals (Reserve). URL: http://web.archive.org/web/ 

20100212011005/http://www.army.mod.uk/specialforces/11259.aspx (дата звернення: 

12.09.2018). 

590. Special Forces Support Group (SFSG). URL: http://www.eliteukforces. 

info/sfsg/ (дата звернення: 27.01.2019). 



 

483 

591. Special Forces Support Group URL: http://research.omicsgroup.org/ index. 

php/Special_Forces_Support_Group (дата звернення: 14.12.2015). 

592. Special Forces. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Special_forces#cite_ 

note-haskew-13 (дата звернення: 23.07.2018). 

593. Special Operacions Forces. Medal of forces. URL: https://web.archive. 

org/web/ 20170427141656/http://www.socom.mil/FactBook/2017%20Fact%20Book.pdf 

(дата звернення: 11.10.2017). 

594. Special Operations Forces in Operation Enduring Freedom: Background and 

Issues for Congress / Congressional Research Service. Report for Congress. Order Code 

RS21048. October 15, 2001. URL: http://www.iwar.org.uk/news-archive/crs/6208.pdf 

(дата звернення: 19.04.2017). 

595. Special Operations Forces Selection PT Preparation Week 16 Day 6. 

https://specialoperations.com/32742/special-operations-forces-selection-pt-preparation-

week-16-day-6-3/ (дата звернення: 09.11.2018). 

596. Special Operations Forces. URL: http://en.specwar.info (дата звернен-

ня:12.09.2018).  

597. Special Operations Forces: People Are the #1 Asset. URL: 

https://specialoperations. com/ 33413/special-operations-forces-people-are-the-1-asset/ 

(дата звернення: 27.76.2018). 

598. Special Operations Forces: relevant, ready and precise. Canadian Military 

Journal. 2004. URL: http://www.journal.forces.gc.ca/vo5/no3/doc/special-01-eng.pdf 

(дата звернення: 22.12.2015). 

599. Steven C. Taylor. The NATO special operations forces transformation 

initiative: opportunities and challenges. Naval Postgraduate School, March 2009. 85 р. 

URL: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a497246.pdf (дата звернення: 23.05.2016). 

600. Structure campbell army. URL: http://www.campbell.army.mil/sf/structure. 

htm (дата звернення: 27.05.2017). 

601. Sullivan D. Transforming America’s Military: Integrating Unconventional 

Ground Forces into Combat Air Operations URL: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/ 

u2/a401010.pdf (дата звернення: 10.01.2018). 



 

484 

602. Summers Harry G. A critical analysis of the Gulf War. 1994. 218 p. 

603. Szkolenie. Grom. Jednostka Wojskowa. URL: http://grom.wp.mil.pl/pl/8.html 

(дата звернення: 17.02.2019). 

604. The British SAS – Who Dares Wins! URL: https://themeltingthought2000. 

wordpress.com/2016/08/20/the-british-sas-who-dares-wins/ (дата звернення: 21.09.2016). 

605. The Men in the Shadows Hunting al-Zargawі. URL: 

https://abcnews.go.com/GMA/Terrorism/story?id=2056386&page=1 (дата звернення: 

22.11.2018). 

606. The National Military Strategy of the United States of America. 

Washington, february 2011. URL: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a536663.pdf 

(дата звернення: 14.09.2017). 

607. The USASOC oversees special operations forces of the U.S. Army. URL: 

http://www.soc.mil/usasochq/usasochq.html (дата звернення: 19.09.2016).  

608. Thompson L. SAS: Great Britain's Elite Special Air Service. MBI 

Publishing Company, Osceola, 1994. 128 p. 

609. Training and Doctrine Command (TRADOC) Pamphlet (Pam) 525-3-1 

Operational Maneuver. The Army operating concept 2016 – 2028.(«Концепция ведения 

сухопутными войсками военных действий в 2016 – 2028 годах») URL: 

https://fas.org/irp/doddir/army/opcon.pdf (дата звернення: 09.09.2018). 

610. Tuesday, July 15, 2008 9° Reggimento d' Assalto Incursori Paracadutisti 

URL:http://volosilenteparacadutismo.blogspot.com/2008/07/9-reggimento-d-assalto-

incursori.html (дата звернення: 05.06.2016). 

611. Tugwell M., Charters D. Special Operations and the Threats to United States 

Interests in the 1980s, in F. R. Barnett, B. Hugh Tovar and R. H. Shultz (eds), Special 

Operations in US Strategy, National Defense University Press, Washington, DC, 1984. 

P. 34. 

612. U. S. Army Special Operations Command. URL: https://www.army.mil/ 

usasoc (дата звернення: 12.04.2018). 



 

485 

613. U.S. Embassy Rome. URL: http://italy.usembassy. gov/pdf/other/RS21048.pdf 

(дата звернення: 04.11.2018). 

614. U.S. Special Forces Command. URL: http://www. specialoperations.com. 

(дата звернення: 12.04.2018). 

615. UKSF Air Support. URL: http://www.eliteukforces.info/air-support/ (дата 

звернення: 17.02.2017). 

616. United Kingdom Special Forces. URL: http://military.wikia.com/wiki/ 

United_Kingdom_Special_Forces (дата звернення: 24.01.2018). 

617. United States Army Special Forces Command. USASOC Strategy-2035, 

URL: https://www.soc.mil/ AssortedPages/ USASOCStrategy2035.pdf (дата звернен-

ня: 17.04.2017). 

618.  United States Special Operations Command History. USSOCOM, 2008. 

URL: http://www.fas.org/irp/agency/dod/socom (дата звернення: 22.12.2018). 

619. United States special operations command. History. / USSOCOM/SOCS-

HO 7701 Tampa Point Boulevard MacDill AFB, 2007. 142 р. URL:  

https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/law_warfare-1956.pdf (дата звернення: 

18.01.2018). 

620. US Department of Defense. Joint Vision, 2010. 21 p. 

621. USASF mission URL: http://www.soc.mil/SF/mission.htm. (дата звер-

нення: 24.06.2017). 

622. USASOC, "75th Ranger Regiment," URL: http://www.soc.mil/rangers/ 

75thrr.html (дата звернення: 03.04.2016). 

623. Victorino Matus, “The GROM Factor” URL: http://www.weeklystandard. 

com/Content/Public/Articles/000/000/002/653hsdpu.asp. (дата звернення: 27.09.2015). 

624. Waller Douglas C. The Commandos: The Inside Story of America’s Secret 

Soldiers. Dell Publishing, 1995. 496 р. 

625. Weapon of Choice: U.S. Army Special Operations Forces in Afghanistan / 

Charles H. Briscoe, Richard L. Kiper, James A. Schroder, and Kalev I. Sepp, authors. 



 

486 

391 р. URL: https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-

books/WeaponOfChoice_cmhPub_70-100-1.pdf (дата звернення: 17.04.2016). 

626.  Wilk (REMOV), Remigiusz (April 2008). "Nowe gromy GROM URL: 

http://www.altair.com.pl/cz-art-1660. (дата звернення: 11.05.2018). 

627.  Worldwide directory of special forces and government agencies. URL: 

http://www.specwarnet.net (дата звернення: 15.02.2019). 

628. Written Ministerial Statements. Thursday 20 April 2006. Special Forces 

Support Unit. URL: https://publications.parliament.uk/ pa/cm200506/ cmhansrd/ 

vo060420/wmstext/60420m01.htm (дата звернення: 24.11.2018).   

629. Written Ministerial Statements. URL: http://www.publications.parliament. 

uk/pa/cm200506/cmhansrd/cm060420/wmstext/60420m01. 

htm#60420m01.html_sbhd1. (дата звернення: 05.12.2018). 

630. Yeosock John J., US Army. The GULF WAR (operation Desert Shield / 

Desert Storm). Military Review. September 1991. P. 15–49. 

631. Sliusarenko A. Special operations forces (the land forces component) of the 

armed forces of the Federal Republic of Germany: evolution, modern state, reform 

prospects. NDADSP: Defense &security publications. David Aghmashenebeli National 

Defence Academy of Georgia. Gori, 2018. P. 158–169. 

 

 



1 

ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  
 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 
Монографії: 
1. Слюсаренко А.В. Світовий досвід розбудови та застосування сухопутного компонента 

Сил спеціальних операцій (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія / А.В. Слюсаренко. 
Львів: НАСВ, 2019. 420 с. 

2. Ткачук П.П., Слюсаренко А.В., Єфімов Г.В., Стадник В.В, Троценко О.Я., Музика О.О., 
Онищенко В.А. Стабілізаційні та специфічні дії, спеціальні операції – історія, сучасність, 
перспективи: досвід для України: монографія. Львів : НАСВ, 2017. інв. № 1931. 277 с.  

Рецензії: 
1. Гулай В.В. Сили спеціальних операцій у фокусі військово-історичного аналізу 

Військово-науковий вісник. Львів: НАСВ, 2019. № 31. С. 175–178. 
Статті у наукових фахових виданнях України: 
1. Слюсаренко А.В. Розвиток науково-практичних поглядів на антипартизанські дії 

військ спеціального призначення в США і країнах НАТО (1950-ті – 1991 рр.). Воєнно-
історичний вісник: зб. наук. праць Національного університету оборони України. 2016. № 4 
(22). С. 91–96. 

2. Слюсаренко А.В. Становлення, організація та функції підрозділів інформаційно-
психологічних операцій Сил спецоперацій Сухопутних військ (середина ХХ – початок ХХІ ст.). 
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2017. Вип. 1 ч. 2. С. 65–72. 

3. Слюсаренко А.В. Сили спеціальних операцій як функціональний компонент Збройних сил: 
перспективи наукового дослідження. Військово-історичний меридіан. 2017. № 2. С. 27–34. 

4. Слюсаренко А.В. Організація й тактика антитерористичних дій підрозділів спеціаль-
ного призначення Ізраїлю. Воєнно-історичний вісник. Київ, 2017. № 1 (23). С. 112–117. 

5. Слюсаренко А.В. Формування концептуально-правових засад розбудови сил спеці-
альних операцій в Україні: історико-правове дослідження. Труди університету. Київ: НУОУ, 
2017. № 5(144), інв. № 47979. С. 161–166. 

6. Слюсаренко А.В. Сучасні зарубіжні теоретичні погляди на концептуальні засади 
проведення спеціальних операцій. Труди університету. Київ: НУОУ, 2017 № 6(145), інв. № 
48028. С. 196–203. 

7. Слюсаренко А.В. Сили спеціальних операцій Сухопутних військ Франції. Науковий 
Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2017. 
№ 5(354). С. 130–137.  

8. Слюсаренко А.В. Досвід створення та структура сил спеціальних операцій провідних 
країн світу. Військово-науковий вісник. Львів: НАСВ, 2017. № 29. С. 170–181. 

9. Слюсаренко А.В. Трансформація функцій сил спеціальних операцій провідних країн 
світу в збройних конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ століть. Труди університету. 
Київ: НУОУ, 2018. № 1(146), інв. № 48083.  С. 182–192. 

10. Слюсаренко А.В. Зміст, способи та особливості ведення спеціальних операцій (досвід 
НАТО). Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. 2018. № 27. 
С. 264–269. 

11. Слюсаренко А.В. Реформування сил спеціальних операцій Бундесферу. Гілея. Київ, 
2018. № 132 (5). С. 145–149. 

12. Sliusarenko A. Air Force component of special operations forces of the US armed forces 
and its cooperation with the army special forces (1950s - 2001) / Україна – Польща: Історична 
спадщина і суспільна свідомість / відп. ред. Микола Литвин. Львів: Національна Академія наук 
України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2017. № 10. С. 99–106.  



2 

13. Слюсаренко А.В. Становлення та розвиток спеціальних операцій Сухопутних військ 
збройних сил Німеччини. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 
2017. № 18. С. 70–82. 

14. Слюсаренко А.В. Організаційно-функціональні компоненти сил спеціальних опера-
цій Сухопутних військ провідних країн НАТО. Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. 
статей / Відп. ред. О.Є. Лисенко. Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. Вип. 20. 
С. 270–286.  

15. Слюсаренко А.В. Сили спеціального призначення Великобританії: склад, завдання, 
особливості комплектування та бойового застосування. Військово-науковий вісник. Львів: НАСВ, 
2018. № 30. С. 194–205. 

16. Слюсаренко А.В. Сили спеціального призначення збройних сил Китаю: сучасний 
стан розвитку і перспективи. Військово-науковий вісник. Львів: НАСВ, 2019. № 31. С. 116–124. 

Статті в іноземних виданнях: 
1. Sliusarenko A. Conceptual organizational and functional models of the army special operations 

forces in the leading NATO countries. URL: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3652 (дата 
звернення: 21.06.2018). 

2. Sliusarenko A. Peculiarities of Army Specialist’s Training with regard to the Combat Experience 
of Armed Forces Unit Application in Anti-terrorist Operation / Wojna hybrydowa na Ukrainie wnioski i 
recomendacje dla Europy i swiata. – wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2017. P. 317–325. 

3. Слюсаренко А.В. Ретроспектива творення й сучасний стан сил спеціальних операцій 
сусідніх з Україною держав – нових членів НАТО. The scientific heritage. Budapest: Hungary, 
2018. № 21. С. 11–17. 

4. Слюсаренко А.В. Становлення, трансформація та сучасний стан сил спеціального 
призначення Великої Британії (1987 – 2014 рр.). The scientific heritage. Budapest: Hungary, 2018. 
№ 23. С. 5–11. 

5. Sliusarenko A. Special operations forces (the land forces component) of the armed forces of 
the Federal Republic of Germany: evolution, modern state, reform prospects. NDADSP: Defenсe 
&security publications. David Aghmashenebeli National Defence Academy of Georgia. Gori, 2018. 
P.158–169.  

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 
1. Слюсаренко А.В. Досвід ведення бойових дій у локальних війнах кінця ХХ – початку 

ХХІ століть, та його використання у підготовці Збройних Сил України. Вісник Національного 
університету „Львівська політехніка”. 2006.   № 572. C. 172–178. 

2. Слюсаренко А.В. Новітні форми міждержавного протистояння як предмет дослідження 
сучасної воєнно-наукової думки. Військово-науковий вісник. Львів, 2015. № 24. С. 173–186. 

3. Слюсаренко А.В. Імовірний алгоритм застосування сил (військ) спеціальних операцій у 
конфлікті „гібридного” типу. Військово-історичний меридіан. Київ, 2017. № 4 (18). С. 114–120. 

4. Слюсаренко А.В. „Центр спеціальних заходів” – еліта спецпризначення США: завдання, 
структура, бойове застосування. Схід. 2018. № 1 (153). С. 84–89.  

Наукові праці які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 
1. Слюсаренко А.В. Функції Сил спеціальних операцій в алгоритмі „гібридного” проти-

стояння. Відродження Українського війська: сучасність та історична ретроспектива: 
міжнародна наукова конференція (1-2 груд. 2016 р.). Київ: НУОУ, 2016. С. 143–145. 

2. Слюсаренко А.В. Організаційно-правові засади розбудови Сил спеціального призна-
чення Збройних Сил України. Другі наукові читання, присвячені пам’яті доктора історичних 
наук, професора О.І. Путра: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 
(20 лист. 2016 р.). Київ: НАКККіМ, 2017. С. 185–188. 

3. Слюсаренко А.В. Актуальні проблеми дослідження історії становлення сил спеці-
альних операцій. Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті: матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (17-18 черв. 2016 р.). Київ: ГО „Київська наукова суспільно-
знавча організація”, 2016. С. 41 – 43. 

4. Слюсаренко А.В. Основні історичні етапи становлення сил спеціальних операцій США. 
Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології: матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 лист. 2016 р.). Херсон, 2016. С. 61–68. 
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5. Слюсаренко А.В. Бойові дії на сході України та розбудова сил спеціальних операцій 
Збройних Сил України. Війна на Донбасі. 2014 – 2016 рр.: матеріали всеукраїнської наукової 
військово-історичної конференції (20 квіт. 2017 р.). Київ: Національний військово-історичний 
музей України, 2017. С. 111–115. 

6. Слюсаренко А.В. Сили спеціальних операцій як функціональний компонент Збройних 
Сил: перспективи наукового дослідження. Виклики політики безпеки: історія та сучасність: 
матеріали доповідей Міжнародної наукової конференції (16 – 18 черв. 2016 р.) Львів: НАСВ, 
2016. С. 175–177. 

7. Слюсаренко А.В. Особливості застосування радянських військ (підрозділів) спец-
призначення проти озброєної опозиції в Афганістані (1979–1989 рр.). Людина і техніка у 
визначних битвах світових воєн ХХ століття: матеріали Міжнародної наукової конференції 
(15–17 черв. 2017 р.). Львів: НАСВ, 2017. С. 103–104. 

8. Слюсаренко А.В. Становлення підрозділів інформаційного протиборства сил спец-
операцій збройних сил України та урахування досвіду армії США. Економічна та інформа-
ційна безпека: проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної кон-
ференції (14 квітня 2017 р.). Дніпро: ДДУВС, 2017. С. 228–232. 

9. Слюсаренко А.В., Черненко А.Д., Русіло П.О. Впровадження досвіду застосування 
Збройних Сил України в АТО у навчально-виховний процес Академії. Перспективи розвитку 
озброєння та військової техніки сухопутних військ: матеріали доповідей Міжнародної 
науково-технічної конференції (11-12 трав. 2017 р.). Львів: НАСВ, 2017. С. 331. 

10. Слюсаренко А.В. Провідні напрями наукового забезпечення розбудови Сил спец-
операцій Збройних Сил України. Українське суспільство: основні виміри: матеріали Всеукра-
їнської науково-теоретичної конференції (25 трав. 2017 р.). Київ: НАКККіМ, 2017. С. 16–18. 

11. Slusarenko Andrij V. Peculiarities of Army Specialist’s Training with regard to the Combat 
Experience of Armed Forces Unit Application in Anti-terrorist Operation / Hybrid warfare in Ukraine. 
Outcomes and Recommendations for Europe and the World. Hybrid warfare in Ukraine. Outcomes 
and Recommendations for Europe and the World (23–24 nov. 2016): International Conference. 
P. 193–197. 

12. Шемчук В.В., Слюсаренко А. В. Досвід ведення бойових дій та тенденції розвитку 
засобів збройної боротьби у локальних війнах та збройних конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ 
століть. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Збірник 
тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 17 – 18 травня 2018 р.). – 
Львів: НАСВ, 2018. – С.359 – 360.  

13. Слюсаренко А.В. Концептуальні моделі сил спеціальних операцій провідних країн 
НАТО. Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали 
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Додаток В 
 

Кодекс (катехизис) командос 
 

Підполковник Чарльз Ньюман, командир 2-го підрозділу командос, 1940 р. 
1. Мета Спеціальної Служби – мати у своєму складі добре підготовлені формування 

найкращих бійців, які готові до проведення активних наступальних операцій проти 
противника у будь-якій частині світу. 

2. Війна з використанням нерегулярних військових формувань потребує найвищого 
рівня винахідливості, пильності, бойової готовності та фізичної підготовки, а також 
найкращих навичок володіння зброєю. Жоден підрозділ командос не буде впевненим у своєму 
успіху, якщо особовий склад не спроможний функціонувати самостійно; швидко реагувати, 
діяти тактично і незалежно один від одного у разі виникнення ситуацій, що кардинально 
відрізняються від очікуваних. 

3. Психологічний аспект. Для особового складу командос у постійній перспективі 
повинен бути наступальний дух. 

4. Фізичний аспект. Необхідно постійно підтримувати найкращий рівень фізичної 
підготовки бійців. Особовий склад навчають швидко долати відстані від 5 до 7 миль на будь-
яких ділянках бойового порядку.  

5. Скелелазіння та альпінізм, а також швидке піднімання на круті схили становить 
частину навчань командос. 

6. Слід досягати високого рівня майстерності у всіх видах рукопашного бою. 
7. Судноводіння і робота на човнах. Особовий склад повинен бути кваліфікованим у всіх 

видах роботи на човнах та десантних суднах у будь-яку пору дня. Саме тому навчання в морі 
вважаються природною робочою територією для підрозділів командос. 

8. Надзвичайно важливим аспектом є нічне орієнтування та впевненість у своїх діях у 
темну пору доби. Особовий склад навчатимуть якнайкраще користуватись компасом.  

9. Читання карт і запам’ятовування маршрутів є важливою складовою навчань командос. 
10. Особовий склад навчатиметься ручної сигналізації, азбуки Морзе і використання 

телеграфного радіозв’язку.  
11. Особовий склад отримає базові знання з організації підривів та диверсій. Він умітиме 

правильно поводитись з усіма видами вибухонебезпечних матеріалів, торпедами Бангалора та 
встановлювати всі види мінних пасток.  

12. Забезпечуватиметься високий рівень підготовки бійців у всіх видах вуличної 
боротьби, захопленні міст, переведенні їх у воєнний стан та подоланні всіх видів перешкод: 
дротяні сітки, річки, високі вертикальні перешкоди тощо.  

13. Особовий склад командос повинен вміти керувати мотоциклами, автомобілями, 
вантажними автомобілями, гусеничними машинами, поїздами і моторними човнами. 

14. Буде досягнуто високого рівня підготовки бійців до життя в польових умовах. Кожен 
боєць командос повинен вміти добувати їжу, готувати її і жити у військових бівуаках протягом 
тривалого періоду.  

15. Особовий склад проходитиме підготовку з надання першої допомоги та зможе 
здійснювати перев’язування вогнепальних поранень і транспортування поранених.  

16. Це лише невеликий перелік усього того, чого навчають під час служби у форму-
ваннях командос. Як завжди, дисципліна є надзвичайно важливою разом із постійним 
прагненням бути кращим, ніж будь-хто інший. 

17. Зазвичай військовослужбовець спеціальної служби проживає і харчується поза 
казармою, а тому він отримуватиме по 6,8 фунтів на день для покриття всіх витрат. 

18. Будь-яка невідповідність стандартам підготовки та поведінки з боку бійця спеці-
альної служби матиме за наслідок його повернення до свого підрозділу.  
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Командування Сил спеціальних 
операцій (КССО) США

Командування 
ССО ВПС

Командування 
ССО  ВМС

Командування 
ССО Корпусу 

морської 
піхоти

Спільне 
командування 

спеціальних операцій  
(СКСО ) 

Батальйон СпП (4)

1-ша, 3-тя, 5-та, 7-ма,
 10-та, 19-та (НГ), 

20-та (НГ) групи СпП 
«зелені берети»

1-й оперативний 
загін СП 
«Дельта»

Командування 
військ СпП 

Центр підтримки 
командування 

ССО ЗС

Центр 
розвідувальних 

та інформаційних 
операцій ССО ЗС

Центр підготовки 
операцій, планування 
та розробки політики 

ССО ЗС

Центр вивчення 
потреб і ресурсів 

ССО ЗС

8-ма група військової 
інформаційної  підтримки ССО

56-й, 801-й (регулярні), 
445-й, 900-й (у резерві) 

загони РХБр 

ШТАБ

Центр підбору і 
підготовки 
персоналу 

формувань ССО ЗС

Об’єднане 
оперативне 
з’єднання 

ССО 

Служба 
розвідувального 

забезпечення 

Окремі частини 
центрального 

підпорядкування 

Регіональні 
командування 

СО на ТВД 

Центр 
спеціальних 

операцій (ЦСО)

 

ШТАБ

Орган спеціальної 
розвідки СВ

Відділ оперативної 
розвідки (ОР) СВ 

Частини постійної 
готовності 

спеціального 
призначення СВ 

1-ше 
Командування 
спеціальними 

силами

Центр і школа 
спеціальних методів 
ведення війни імені 

Дж. Ф. Кеннеді

75-й полк 
рейнджерів

160-й авіаційний 
полк армійської 

авіації СпП 
«Нічні мисливці»

4-та група  військової 
інформаційної підтримки  ССО

95-та бригада цивільних справ 
(повітрянодесантна) 

528-та бригада матеріально-
технічного забезпечення 

спеціальних операцій

ШТАБ

 
Штаб Група обслуговування

Рота розвідки та РЕБ

Рота зв’язку
Рота забезпечення

1-й, 2-й, 3-й 
рейнджерські 
батальйони 

Навчальні 
рейнджерські  

батальйони  (4)

Штабна рота 

Парашутно-десантний 
взвод 

Взвод глибинної 
розвідки

Взвод бойових плавців

Рота рейнджерів (3) 

Штабний загін
 (секція С)

Рота СпП зі 
штабними загонами 

(секція В) (3)

Оперативні загони 
СпП «Альфа» або 
«Команда-А» (18)

Навчальна рота

Рота авіаційного тренінгу СО 

Вертолітний батальйон (4) 

56-й, 801-й (регулярні), 
445-й, 900-й (у резерві) 

загони РХБр 

до 152 в/с 

до1500 в/с

до1300 в/с

до 400 в/с 

до 400 в/с 

до 1000 в/с 

до 11600 в/с 

до 3400 в/с до 3000 в/с 

до 5000 в/с 

до 41000 в/с 

до 5500 в/с до 1400 в/с 

до 57000 в/с 
41000

4,1 % від СВ
71,9 % від ССО ЗС

2 363 675
(за даними 

Global 
Firepower)

Загальна чисельність ЗС, в/с Орієнтовна чисельність ССО, в/с  

57000
2,4% від  ЗС

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ССО   США

ССО ЗС ССО СВ ЗС СВ

990 000

Командування 
спеціальних 

операцій СВ США 
(US Army Special 

Operations 
Command – 
USASOC 
(КСОСВ)

Додаток Г 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ССО КРАЇН, ЩО ДОСЛІДЖУВАЛИСЯ 

1. Сполучені Штати Америки 
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Директорат Міністерства оборони Великої Британії 
 (директор  Сил спеціального призначення) 

Група Сил спеціального призначення (ГССП) 
(Special Forces Group – SFG)

Спеціальна човнова 
служба (СЧС) 
( Special Boat 
Service – SBS)

Спеціальна 
авіаційна служба 

(САС)
 (Special Air 

Service – SAS)

22-й полк САС 
(кадрове формування)

400 – 600 осіб

21-й полк САС 
(«Артисти»)

(резерв, належить до ТА) 

23-й полк САС 
(резерв, належить до ТА)

Спеціальний 
розвідувальний полк 

(СРП) 
(Special 

Reconnaissance 
Regiment – SRR)

Група підтримки Cил 
спеціального 

призначення (ГПССП)
 ( Special Forces Support 

Group – SFSG)

18-й полк зв’язку 
(18 Signal 

Regiment – 18SR) 

Об’єднане авіаційне 
крило Сил спеціального 
призначення (ОАКССП) 

(Joint Special Forces 
Aviation Wing – JSFAW) 

1-ша бригада 
розвідки, 

спостереження та 
військової 
розвідки

З 2014 року в операт
ивному підпорядкуванні

Ескадрон «А» 

Ескадрон «С» 

Ескадрон «Е» 

Ескадрон «B» 

Ескадрон «С» 

Ескадрон «D » 

Штабний відділ 
планування і 

розвідки 

Ескадрон «А» 
(«Aльфа»)

Ескадрон «B» 
(«Браво»)

Крило 
операційних 
досліджень 

Крило 
контрреволюційної 

боротьби

Ескадрон «D» 
(«Дельта»)

Ескадрон «G» 
(«Гольф») 

загін «L» («Ліма») 
резерву

Крило бойової 
підготовки

254-й ескадрон 
зв’язку 

1-й амфібійний 
загін

2-й повітряний 
загін

3-й мобільний 
загін

4-й гірський 
загін

6-й амфібійний 
загін

7-й повітряний 
загін

8-й мобільний 
загін

9-й гірський 
загін

16-й амфібійний 
загін

17-й повітряний 
загін

18-й мобільний 
загін

19-й гірський 
загін

21-й амфібійний 
загін

22-й повітряний 
загін

23-й мобільний 
загін

24-й гірський 
загін

 

 

 

  

 

 
бойові ескадрони «Sabre» («Шабля»)

близько 4 500 осіб 

2000
2,0 % від СВ

44,4 % від ССпП ЗС
170 000

Загальна чисельність ЗС, в/с Орієнтовна чисельність ССпП, в/с  

4500
2,6 % від ЗС

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ССпП  ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

ССпП ЗС ССпП СВ ЗС СВ

100 000

Спеціальна група 
ударних дій 

2. Велика Британія 
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ТРЕТЄ КОЛО КСО
(будь-який підрозділ 

 ЗС Франції) 

ПЕРШЕ КОЛО КСО
(підрозділи під постійним 

командуванням КСО)

Командування спеціальних 
операцій (КСО)

 до 60 в/с

ДРУГЕ КОЛО КСО
(підрозділи, які можуть

 бути залучені 
в разі необхідності)

1-й парашутний полк 
морської піхоти 

13-й полк 
драгунів-парашутистів 

4-й вертолітний полк 
спеціальних операцій 

армійської авіації 

Підрозділи 
Командос (5) 

Військово-морська 
контртерористична 

команда

Бригада 
спеціальних 

сил
(Сухопутні 

війська) 
до 2500 в/с

Командування 
ВМС

Спеціальний вертолітний 
оперативний загін

Командування 
ВПС

Транспортний відділ 
спеціальних операцій

11-та армійська парашутна 
бригада 

17-й інженерно-парашутний 
полк

Група втручання французької 
жандармерії (GІGN) – 

антитерористичний підрозділ

Парашутний ескадрон 
жандармерії (EPІGN) 

GSPR – секретна служба 
Президента республіки

27-ма піхотна гірська 
бригада

Водолази

Бригади розвідки

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ 
ЗС Франції

Бюро
 операцій

Бюро
спеціальної 
підготовки

Бюро
досліджень, розвитку 

та інновацій

Бюро
цивільних 

справ

Бюро
загальних 

питань

Бюро
телекомунікацій та 

інформаційних систем

штаб 

рота командування 
і зв’язку спеціальних сил 

центр підготовки  (3) 

2-й парашутно-десантний 
полк Іноземного легіону

(Сухопутні війська) 
до 1050 в/с

може залучатись для проведення 
спецоперацій   

до 8700 в/с і 500 резервістів 

до 800 в/с 

до 125 в/с 

до 380 в/с 

77 в/с 

до 6500 в/с  

до 650 в/с 

3550
2,7 % від СВ

17,1 % від ССпП ЗС
230 000

Загальна чисельність ЗС, в/с Орієнтовна чисельність ССО, в/с  

20700
9,0 % від ЗС

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ССО  Франції 

ССО ЗС ССО СВ ЗС СВ

130 000

3. Франція 
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рота гучномовна 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНСПЕКТОР 
БУНДЕСВЕРУ 

Командування Сил спеціальних 
операцій (КССО)  

ШТАБ

Відділ  опіки й роботи з 
особовим складом (J1)

Відділ розвідувальний (J2)

Відділ управління й зв’язку 
(J6)

Відділ планування (J5) 

Відділ оперативний (J3)

Відділ оперативної та 
бойової підготовки (J7)

Відділ медико-санітарної 
служби (J8)

Відділ тилового 
забезпечення (J4)

900-та команда Сил 
спеціального призначення 

(KSK) 
до 1100 в/с 

Управління і штаб Штабні служби Тилові служби 

Рота г либинної розвідки

Рота
командос (гірсько-

єгерська) 

Рота
командос (єгерська) 

Рота
командос (повітряно-

десантна) 

Рота
командос (морського 

десанту) 

Навчально-
випробувальний центр 

Рота зв’язку

Рота підтримки 

Рота забезпечення 

Дивізія спеціальних 
операцій (ДСО) 

до 10 600 в/с 

Командування 
Сухопутних сил 

Командування і штаб

Батальйон штабний і 
зв’язку

26-та  повітряно-
десантна бригада

«Саарланд» (пдбр)

31-ша повітряно-
десантна бригада

 (пдбр)

Парашутно-десантний 
батальйон зв’язку 
«Гесенський лев»

100-та повітряно-
десантна зенітно-
ракетна батарея

200-та рота глибинної 
розвідки

300-й військовий 
оркестр

Оперативний штаб 
багатонаціональних сил 

спецоперацій 
(Combined Joint Forces 

Special Operation Component 
Command Headquarter – 

CJFSOCCHQ)

розгортається у разі необхідності

адміністративне 
підпорядкування 

оперативне  підпорядкування 

Парашутно-десантний 
батальйон підтримк и

Парашутно-десантні 
батальйони (пдб) (2)

Парашутно-десантний 
батальйон підтримк и 

Парашутно-десантні 
батальйони (пдб) (2)

900-та 
бригада 
зв’язку 

952-й 
навчальний 

центр 
підготовки 
спеціалістів 

зв’язку

адміністративне 
підпорядкування 

Штаб 
оперативної 
інформації 

950-й окремий 
батальйон 

оперативної 
інформації

300-та рота 
фронтової 
інформації

951-й 
друкарський 

взвод

Рота штабна та 
забезпечення 

Рота  
радіопропаганди 

Рота повітряних 
куль 

Рота г учномовна 
(2)

Рота зв’язк у

до 700 в/с 

до 110 в/с 

до 700 в/с 

 11 700
13,8 % від СВ

97,5 % від ССО ЗС
235 000

Загальна чисельність ЗС, в/с Орієнтовна чисельність ССО, в/с  

12 000
5,1% від  ЗС

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ССО  ФРН

ССО ЗС ССО СВ ЗС СВ

85 000

4. Федеративна Республіка Німеччина 
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Начальник головного 
штабу Сухопутних військ  

Італії  

Командування Сил 
спеціального призначення

Окрема повітрянодесантна 
бригада (парашутна) 
«Фольгоре» («Грім»)

понад  3000 осіб

9-й десантно-штурмовий 
полк «Коль Москін» 

(«Col Moschin»)

185-й 
артилерійський 

дивізіон

Батальйон тилового  
забезпечення

26-та ескадрилья 
армійської авіації 

Саперна рота

Школа фахівців 
повітрянодесантних 

військ

1-й, 2-й і 5-й парашутні 
батальйони  (3)

  4-й альпійський 
парашутний полк 
«Монте Червіно» 

185-й 
розвідувальний 

парашутний полк 
«Фольджоре» 

Рота бойового 
забезпечення

Командування і 
штаб

Рота тилового 
забезпечення

Рота зв’язку

1-й батальйон 
диверсантів

Навчальний 
батальйон 
спеціальних 

операцій

Командування 

110, 120 і 130-та 
роти диверсантів

111-та рота 
саперів-

парашутистів

Командування 

101-ша навчальна 
рота

База підготовки 
диверсантів 

 

Зенітна батарея 
ПЗРК «Стінгер»

Батареї змішаного 
складу (3)

Батарея «Драґі» 
(Дракони) – операції у 

пустелі

Батарея «Аквіле» 
(Орли) – операції у горах 

і арктичних умовах

Батарея «Діяволі» 
(Демони) – морські 

операції

Батарея спеціальної 
розвідки та стеження

Група технічного 
обслуговування

Багатоцільові 
вертольоти  (12)

Батальйон СпО 
«Монте 
Червіно» 

  Рота 
парашутистів-
десантників (3)

до 400 в/с до 500 в/с 

28-й полк 
оперативного 

зв’язку «Павія» 

до 500 в/с 

2 000
1,9 % від СВ

50,0 % від ССО ЗС
290 000

Загальна чисельність ЗС, в/с Орієнтовна чисельність ССпП, в/с  

4 000
1,4% від  ЗС

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ССпП ЗС  ІТАЛІЇ

ССпП ЗС ССпП СВ ЗС СВ

107 000

5. Італія 
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗС 
Туреччини  

(Начальник головного 
оперативного управління) 

Командування Сил 
спеціальних операцій

Бригада пошуку та 
порятунку МАК

(Muharebe Аrаtа Kurtarma)
до 340 осіб

КОМАНДУВАННЯ 
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

ШТАБ

Підрозділи забезпечення

Батальйон СпП (4)

Бригада СпП 
(центрального 

підпорядкування)
до 640  осіб

ШТАБ

Підрозділи забезпечення

Батальйон взаємодії із 
цивільним населенням 

до 250  осіб

ШТАБ

Штабна рота

Спеціальні роти (3)

Бригада  
командос (4)

до 6000 осіб

Бригада гірських 
командос (4)

Окремий полк  
командос (2)

Батальйон СпП(3)

Батарея артилерії 
(на тязі)

Підрозділи підтримки 
(вогневої, зв’язку, 

постачання, 
інженерної та 

медичної)

Командування 
Сил СпП 

жандармерії

оперативне  підпорядкування у военний час 

Бригада  
командос 

Тактичний 
полк 

командос 

Спецбатальйон 
командос «Булугу»  

Рота СпП (3)

Головне розвідувальне управління 
Генерального штабу (ГРУ ГШ) 

взаємодія

Командування 
тилу 

Батальйон 
тилового 

забезпечення

Школа 
спеціальних 

операцій

Спеціальний 
авіаційний 

полк

Батальйон СпП (8)

Розвідувально-диверсійні 
групи (РДГ) 

до 48 по 10-12 чол.

до 40000 в/с 

40000
13,3 % від СВ400 000

Загальна чисельність ЗС, в/с Орієнтовна чисельність ССО, в/с  

_

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ССО ЗС  ТУРЕЧЧИНИ

ССО ЗС ССО СВ ЗС СВ

300 000

6. Туреччина 
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Головне командування 
видів (ГКВ) ЗС 

Республіки Польща
(відповідає за управління і 

командування  у мирний час) 

Командування компоненти 
ССО 

Центр спеціальних 
операцій (ЦСО)

 

Оперативне командування 
видів (ОКВ) ЗС 

(відповідає за управління і 
командування  під час війни та 

кризових ситуацій)

Командування компоненти 
Спеціальних сил Альянсу зі 

складу Сил реагування 
НАТО

 (NATO Response Force)

готовність до розгортання 

Військова 
частина 
«NiL»

1-й спеціальний полк 
Командос 

(1 Pulk Specjalny 
Komandosow, 1 PSK)

Група СпП «GROM» 
(Grupa Reagowania 

Operacyjno-
Manewrоwego )

Підрозділ 
бойових 

плавців GSP   
«Formoza»

Бойова група ZB С

Бойова група ZB В

Бойова група ZB А

Військова частина 
«Agat» 

Бойова група ZB D

Відділ управління і 
забезпечення

Група інформаційної 
підтримки

Центр підготовки 
кадрів ССО

Командування

Бойова група ZB А

Бойова група ZB В

Бойова група ZB С

Штаб

Підрозділи 
забезпечення

Командування

Штурмові групи

Артилерійська група

Штаб

Протитанкова група

Протиповітряна група

Група наведення авіації 
та управління вогнем 

артилерії

7-ма 
ескадрилья 

спеціального 
призначення 

33-ї бази 
транспортної 

авіації  

Штурмові секції (4)

 Секції снайперів (2)

 Секця  бойового 
управління

Центральна група 
психологічних 

операцій 

Центральний підрозділ 
інформаційно-
психологічного 
протиборства 

Підрозділ інформаційно-
психологічного 

протиборства Сухопутних 
військ  

Підрозділ інформаційно-
психологічного 

протиборства Військового 
округу (2)

Центр психологічної 
боротьби 

Спеціалізований відділ 
(4)

в складі ВПС (оперативно підпоря дкована ССО)

600-800  чол.до 750 чол. до 110 чол.

до 1650 чол.

3 000
6,4 % від СВ121 000

Загальна чисельність ЗС, в/с Орієнтовна чисельність ССО, в/с  

_

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ССО ЗС  РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

ССО ЗС ССО СВ ЗС СВ

47 000

7. Республіка Польща 
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗС 
РУМУНІЇ

Відділ спеціальних 
операцій оперативного 

управління Генерального 
штабу ЗС Румунії

Управління військової 
розвідки Головного 

управління  оборонної 
інформації Міністерства 

національної оборони (ГУОІ 
МНО)

оперативна взаємодія

Батальйон СпО 
«Humint» (Human 

intelligence)
до 200  осіб

Штабна рота 

 Штаб 

Рота СпО (4)

Група СпО (3)

Взвод СпО (3)

Взвод розвідки

Взвод військ. поліції

Взвод зв'язку

Взвод РХБ - захисту

Взвод тилового 
забезпечення

Батальйон СпО 
«Volturii»
до 550  осіб 

Взвод бойового 
управління

Спеціальний підрозділ 
захисту та втручання (DSPI – 
Detaeamentul de Intervenuie 

Rapide) 

Центр  психологічних 
операцій (ЦПО) Дирекції 

операцій ГШ (Sectia Actiuni 
Psihologice)

Бюро вивчення цілей та 
оцінки

Бюро планування та 
управління ПсО

Бюро психологічного 
впливу на противника

до 1500 чол.

1 400
3,3 % від СВ75 000

Загальна чисельність ЗС, в/с Орієнтовна чисельн ість ССО, в/с  

_

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ССО ЗС  РУМУНІЇ

ССО ЗС ССО СВ ЗС СВ

42 000

8. Румунія 
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗС 
СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Управління координації 
управління операціями ГШ

(J-3)

Відділ розвідки та РЕБ 
Генерального штабу

оперативне підпорядкування

5-й полк спеціального 
призначення

до 450  осіб 

Командування

Загін спеціального 
призначення (2)             

до 45  осіб 
Загін СпП та 

агентурної розвідки
Загін підготовки та 

спеціальної підтримки                 
до 50  осіб

Штаб

Загін підтримки 
командування полку

Група СпП (3)

Командування

Рота спеціального 
радіозв’язку Медичний підрозділ

Група СпП 
(снайперів )

Інструкторська 
група 

Група СпП 
(альпіністів )

Група СпП   
(водолазів )

Група СпП 
(розмінування й 

підривників)

500
5,6 % від СВ

100 % від ССО ЗС
20 000

Загальна чисельність ЗС, в/с Орієнтовна чисельн ість ССО, в/с  

500
2,5% від  ЗС

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ССО ЗС  СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ССО ЗС ССО СВ ЗС СВ

9000

9. Словацька Республіка 
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗС 
УГОРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

Відомство військової 
розвідки 

Міністерства оборони 
Угорської Республіки 

Командування 
військово-повітряних 

сил 

адміністративне
 підпорядкування34-й батальйон 

 спеціального призначення
до 380  осіб 

Командування

Рота спецпризначення (2)             
до 45  осіб 

Рота бойового 
забезпечення

Штаб

Штабна рота 

Група СпП (8)

Штаб

Підрозділ парашутно-
десантного 

забезпечення

Відділення підготовки

Підрозділ технічного 
забезпечення

Підрозділ медичного 
забезпечення 

1000
11,1 % від СВ

100 % від ССО ЗС
23 000

Загальна чисельність ЗС, в/с Орієнтовна чисельність ССпП, в/с  

1000
4,3% від  ЗС

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ССПП ЗС  УГОРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ССпП ЗС ССпП СВ ЗС СВ

9000

25-й розвідувальний
 батальйон

10. Угорська Республіка 
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ВНУТРІШНЄ  КОЛО ЗОВНІШНЄ КОЛО  (сили втручання)  

Управління військової розвідки 
Генерального штабу

 

Група постачання

Спеціальний загін 
для дій на морі 

Спеціалізована група
 для наземних і 

антитерористичних дій

Частина «Саєрет 
Маткаль» 
до 200  чол. 

13-та флотилія ВМС  
«Шаєтет 13»

до 300  чол. 

Служба безпеки 
«Шабак» 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ 
Армії оборони Ізраїлю (АОІ) 

ЦАХАЛ 

Секція управління

Бойові загони  (3) 

Спеціалізована група 
для надводних дій 

(на катерах)

Спеціалізована група 
бойових плавців

взаємодія

Навчальний загінСпецпідрозділ ВПС 
«Шальдаг» 

(«Загін 5101») 

89-та бригада 
командос «Оз» 

845-й розвідувальний 
батальйон «Рімон»

621-й розвідувальний 
батальйон «Егоз» 

 

212-й батальйон «Маглан» 

217-й батальйон «Дувдеван»

Батальйони «Гадсар»  
регулярних бригад АОІ

(35-ї парашутної, 
піхотних «Голані», 

«Гіваті» і «Нахаль», 
7-ї, 188 -ї і 402-ї 

бронетанкових ) (7)

Розвідувальна  рота 
«Саєрет Цанханім»

 5135-го розвідувального 
батальйону 

35-ї парашутної бригади

Батальйони «Гадсар» 

Розвідувальна рота 
(«Пальсар»)

Протитанкова рота 
(«Пальнат»)

Інженерна рота 
(«Пальхам»)

Рота зв’язку та 
інформаційної 

боротьби 

Спеціальна частина 
інженерних військ

«Яхалом»

Рота «Альпініст»  
резервного 

розвідувального 
батальйону 810-ї 

територіальної піхотної 
бригади «Ха-Хермон» 
210-ї територіальної 

дивізії 
«Ха-Башан» 

Кінологічний підрозділ 
«Окец» («Жало», 7149-й 

підрозділ) 

Підрозділ передових 
авіанавідників та 
артилерійських 
спостерігачів  

669-й підрозділ у складі 
ВПС

Жіночий батальйон 
спеціального 

призначення «Каракали»

до 1000 чол.

до 1000 чол.

до 2500 чол.

до 100 чол.

до 4000 чол.

до 700 чол.

_
615000

(за даними The 
Military Balance 

2018)

Загальна чисельність ЗС, в/с Орієнтовна чисельність ССпП, в/с  

5700
(0,9% від  ЗС)

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ССПП   АРМІЇ ОБОРОНИ ІЗРАЇЛЮ

ССпП ЗС ССпП СВ ЗС СВ

133 000

Спеціальний 
центральний 

підрозділ «Ямам»
до 200  чол.   

11. Ізраїль 

 

  

26 

 



 

27 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗС 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

Командування Сил 
спеціальних операцій 

(КССО)

Центр спеціального 
призначення «Сенеж»

Центр спеціального 
призначення 
«Кубинка-2»

561-й аварійно-
рятувальний центр

Центр підготовки 
спеціалістів

ГРУ ГШ ЗС Російської 
Федераціївзаємодія

2-га окрема бригада 
спеціального призначення  

ГРУ (обрСпП)

3-тя гвардійська обрСпП

10-та гірська обрСпП
Повітрянодесантний 

відділ 

Гірський відділ 

Штурмовий відділ 

 Відділ охорони 
високопоставлених 

керівників 

14-та обрСпП

16-та обрСпП

22-га гвардійська обрСпП

24-та обрСпП

346-та обрСпП

25-й окремий полк СпП 
Південного ВО

 45-та обрСпП
(у складі повітряно-
десантних військ)

330, 501, 503, 509, 510 та 512-й  озСпП

 70, 177, 329 та 700-й окремі 
загони спецпризначення (озСпП)

85, 95, 104, 551 та 107-й озСпП

273, 370, 379, 664, 669-й озСпП)

108, 173, озСпП, окремий загін ПсО

281, 297, 641-й озСпП

282, 308, 294-й озСпП

до
 2

50
0 

чо
л.

до 200 чол.

до 10000 чол.

2500
0,9 % від СВ

25,0 % від ССпП ГРУ

3 586 128
(за даними The 
Military Balance 

2018)

Загальна чисельність ЗС, в/с Орієнтовна чисельність ССО, в/с  

10000
(0,3% від  ЗС)

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ССО  ЗС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ССО ГРУ ГШ ССО   ЗС СВ

280 000 

12. Російська Федерація   
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 ШТАБ СУХОПУТНИХ 
ВІЙСЬК КНР 

Розвідувальне управління   
штабу СВ  

Група СпП (DaDui)
«Дунбейський  тигр» 

до 1000 чол. 

Орган управління й 
планування операцій 

за участю загонів ССО 
Північного 

командування на ТВД 

Орган управління й 
планування операцій 

за участю загонів ССО 
Центрального 

командування на ТВД 

Орган управління й 
планування операцій 

за участю загонів ССО 
Західного 

командування на ТВД 

Орган управління й 
планування операцій 

за участю загонів ССО 
Південного 

командування на ТВД 

Орган управління й 
планування операцій 

за участю загонів ССО 
Східного 

командування на ТВД 

Група СпП (DaDui)
«Нічний  тигр»

до 1000 чол. 

Група СпП (DaDui)
«Чарівний меч Сходу»

до 1000 чол. 

Група СпП (DaDui)
«Яструб » 

до 1000 чол. 

 Група СпП (DaDui)
«Гострий  меч 

Південного Китаю»
до 1000 чол. 

Група СпП (DaDui) 
«Сокіл»

до 1000 чол. 

 Група СпП (DaDui) 
«Дракон, що летить» 

до 1000 чол. 

   

Головний штаб 
ВМС

Головний штаб 
ВПС

Батальйони 
спецпризначення  
1-ї і 164-ї бригад 

морської піхоти (2) 
до 250-400 чол. 

Підрозділ 
спецпризначення 

«Гострий меч 
синього неба» 

7000
0,7 % від СВ

77,8 % від ССО ЗС

3 712 500
(за даними The 
Military Balance 

2018)

Загальна чисельність ЗС, в/с Орієнтовна чисельність ССО, в/с  

9000
0,2% від  ЗС

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ССО ЗС  КНР 

ССО ЗС ССО СВ ЗС СВ
975 000

(за даними The 
Military Balance 

2018)

13. Китайська Народна Республіка  
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ЧАСТИНИ СПЕЦІАЛЬНОГО
 ПРИЗНАЧЕННЯ  

 КОМАНДУВАННЯ 
СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 

(В/Ч А0987, М.КИЇВ)

 

3-й окремий полк спеціального 
призначення 

(в/ч А0680, м.Кропивницький)

8-й окремий полк спеціального 
призначення 

(в/ч А0553, м.Хмельницький)

 73-й морський центр 
спеціальних операцій 
(в/ч А1594, м.Очаків, 

Миколаївська область)

 140-й центр спеціального 
призначення 

(в/ч А0661, м.Хмельницький)

ПІДРОЗДІЛИ ІНФОРМАЦІЙНО-
ПСИХОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ  

16-й центр інформаційно-
психологічних операцій 

(в/ч А1182, с. Гуйва, 
Житомирська область)

72-й центр інформаційно-
психологічних операцій
 (в/ч А4398, м.Бровари, 

Київська область)

74-й центр інформаційно-
психологічних операцій 

(в/ч А1277, м.Львів)

83-й центр інформаційно-
психологічних операцій 

(в/ч А2455, м.Одеса)

ЧАСТИНИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

99-й окремий батальйон 
управління та забезпечення 

(в/ч А3628, м.Бердичів, 
Житомирська область)

 142-й навчально-тренувальний 
центр (в/ч А2772, м.Бердичів, 

Житомирська область)

_255 000

Загальна чисельність ЗС, в/с Орієнтовна чисельність ССО, в/с  

_

ОРІЄНТОВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ССО ЗС  УКРАЇНИ 

ССО ЗС ССО СВ ЗС СВ

169 000 

14. Україна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток складено згідно з матеріалами джерел: [16, 21; 33; 46; 65; 66; 106; 133; 156; 161; 170, c. 31; 183, c. 16; 206; 209; 215; 218; 223; 225; 243; 244; 255; 276; 298; 311; 
312; 332; 333; 338; 339; 341; 343; 356; 366; 381, c. 31; 386; 391; 398; 399; 406; 415; 423; 430, c. 37; 478; 490; 491; 529; 535; 546; 574, c. 42; 613; 631]. 
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Додаток Д 

СИМВОЛІКА ПІДРОЗДІЛІВ СУХОПУТНОГО КОМПОНЕНТА ССО КРАЇН, ЩО 
ДОСЛІДЖУВАЛИСЯ 

 

Україна 

 
 

Сполучені Штати Америки  
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Сполучені Штати Америки (продовження) 
 

 
 

Велика Британія 
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Франція 
 

 
 

Федеративна Республіка Німеччина 
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Італія 
 

 
 

Туреччина 
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Республіка Польща   

 
 

Румунія 
 

 



 

35 

Угорщина  
 

 
 

Ізраїль 
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Китайська Народна Республіка 
 

 
 

Словацька Республіка 
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Республіка Білорусь 
 

 
 

Російська Федерація 
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Додаток Е 
ЗАВДАННЯ, ЩО ПОКЛАДАЮТЬСЯ НА ССО ПРОВІДНИХ КРАЇН ТА ЇХ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Країна Найменування структури Командування Завдання, що покладаються на командування 
 
 

1 2 3 4 
США СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ  

Завдання:  
- організація антиурядових виступів, повстанських і 
партизанських рухів з метою дестабілізації 
обстановки у відповідній країні;  
- захоплення або вбивство видатних політичних, 
державних і військових діячів;  
- проведення диверсій та актів саботажу;  
- збір розвідувальних даних політичного, еконо-
мічного і військово-стратегічного характеру;  
- підготовка і формування партизанських та пов-
станських загонів;  
- накопичення, розподіл і розміщення в певних 
районах (майбутніх партизанських базах) зброї та 
засобів матеріально-технічного забезпечення, що 
плануються на воєнний час для забезпечення про-
ведення спеціальних операцій;  
- підготовка військовослужбовців і цивільного 
персоналу країни перебування в рамках надання їй 
військової допомоги, а також підтримки в інтересах 
її внутрішньої безпеки;  
- захоплення заручників або звільнення своїх гро-
мадян; охорона громадян і майна, що знаходяться на 
території іншої країни, вивезення їх з країни при 
необхідності; ведення психологічних операцій, дії 
сил цивільної адміністрації в інтересах виконання 
вищеперелічених завдань;  
- надання сприяння і допомоги в боротьбі з теро-
ристами, виявлення та організація нападів на штаб-
квартири і бази терористичних організацій; 
- збір розвідувальних відомостей в інтересах дій 
угруповань своїх військ на ТВД;  

Командування Сил 
спеціальних операцій США 
 

Розроблення оптимальних варіантів комплексного 
використання ССО у ході вирішення завдань, що 
раптово виникають, насамперед із протидії терористам і 
звільнення заручників, а також щодо боротьби з 
наркобізнесом 

Спільне командування 
спеціальних операцій   

Визначення завдань для підрозділів і частин спеці-
ального призначення постійної бойової готовності. 
Вироблення практичних методик спільного застосування 
частин і підрозділів спеціального призначення різних 
родів військ. 
Розробка статутних, теоретичних положень і стандар-
тизація методик бойової підготовки підрозділів і частин 
спеціального призначення, видача технічних завдань на 
розробку спеціалізованого спорядження та озброєння 
військ і частин спеціального призначення. 
організація бойової взаємодії підрозділів і частин 
спеціального призначення всіх видів збройних сил (СВ, 
ВМС, ВПС) 

Командування спеціальних 
операцій СВ США  

Організація, тренування, навчання, укомплектування, 
оснащення, фінансування, виховання, керування, мобілі-
зування, передислокування і підтримання спецоперації 
Сухопутних сил в інтересах успішного проведення 
спецоперацій у всьому світі 
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1 2 3 4 
- виведення з ладу або захоплення важливих вій-
ськових і промислових об’єктів у тилу противника із 
застосуванням як звичайної, так і ядерної, хімічної і 
бактеріологічної зброї;  
- здійснення рейдів і влаштування засідок у тилу 
противника;  
- порушення комунікацій, системи державного і  
військового управління та тилового забезпечення;  
- наведення на об’єкти противника своєї авіації, 
коригування ударів по них ракетами і вогнем арти-
лерії; диверсії, акти саботажу і психологічні операції в 
інтересах ослаблення тилу, деморалізації особового 
складу та населення противника;  
- виявлення і викрадення ядерної зброї, зразків 
техніки і озброєння, таємних документів;  
- визволення чи організація втечі з полону своїх 
військовослужбовців і цивільного персоналу 

Велика 
Британія 

СИЛИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  
Завдання:  
- контртерористична діяльність;  
- ведення нетрадиційних бойових дій; 
- глибинна розвідка, прихована розвідка, спеціальна 
розвідка з метою виявлення військових об’єктів у 
тилу противника (штаби, пункти управління, вузли 
зв’язку, аеродроми, склади, засоби ракетно-ядерного 
нападу і т. п.) і доведення отриманих даних про них 
до зацікавлених осіб;  
- проведення спеціальних заходів у тилу противника з 
метою знищення або виведення з ладу виявлених 
об’єктів, захоплення в полон або ліквідація видатних 
військових і політичних діячів противника; 
- захоплення документів, зразків озброєння та 
військової техніки;  
- наведення авіації для завдання ударів по виявлених 
об’єктах і розвідка результатів цих ударів;  
- антипартизанська війна;  
- наступальні дії на значній глибині від лінії зіткнення 
сторін;  

Група Сил спеціального 
призначення  

Координація дій військ спеціального призначення та 
підвищення якості взаємодії між ними 

Група підтримки сил 
спеціального призначення 

Підвищення вогневих можливостей сил спеціального 
призначення під час проведення ними спеціальних 
операцій (у тому числі антитерористичних) у різних 
регіонах світу 
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1 2 3 4 
- спеціальна підготовка майбутнього бойового прос-
тору, диверсійна діяльність, захоплення об’єктів 
особливої уваги; 
- агентурна розвідка;  
- оборонна дипломатія, забезпечення і підготовка 
військових формувань дружніх іноземних держав;  
- організація і підготовка повстанських загонів на 
території противника [83] 

Франція СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 
Завдання:  
- військова допомога за кордоном, яка включає 
заходи з надання військової допомоги в навчанні 
військовослужбовців та з підготовки підрозділів 
спеціального призначення іноземних армій, а також 
участь у миротворчих та гуманітарних операціях за 
кордоном; 
- проведення «воєнних операцій підтримки» зброй-
них сил Франції у разі війн і військових конфліктів 
(спеціальна розвідка, диверсійні дії, пошуково-
рятувальні операції тощо); 
- боротьба з тероризмом, визволення заручників, 
евакуація французьких громадян з території інших 
держав, проведення спеціальних заходів у країні 
противника в мирний час; 
- проведення «операцій впливу» (психологічні 
операції та участь в організації роботи неурядових 
організацій з утвердження впливу на політико-
гуманітарне життя іноземних країн) 

Командування спеціальних 
операцій  
  

Керівництво усіма частинами та підрозділами 
спеціального призначення, які знаходяться у збройних 
силах, і частинами, які призначені для їх забезпечення. 
Проводить операції та навчання за участю ССО різних 

видів збройних силах.  
Координація дій французького спецназу незалежно від 

його відомчої підпорядкованості. 
Координує обмін досвідом та навчання з іноземними 

ССО. 
Бере участь в уточненні національної воєнної доктрини 

в частині, що стосується призначення, мети та завдань 
підрозділів спеціального призначення, а також у 
розробленні директив з підготовки особового складу 
ССО 

Командування Сил 
спеціальних операцій (у 
складі Сухопутних військ) 

Планування застосування ССО сухопутних військ, у 
тому числі при веденні бойових дій за межами 
національної території 

ФРН СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 
Завдання: 
- здійснення глибинної розвідки в тилу противника; 
- диверсії на особливо важливих об’єктах у глибо-
кому запіллі противника; 
- збір розвідувальної інформації в районах криз і 
конфліктів; 
- протидія тероризму за межами ФРН; 
- евакуаційно-рятувальні операції та захист громадян 
у загрозливих ситуаціях за кордоном; 

Командування Сил 
спеціальних операцій 
(КССО)   
 

Відповідає за організацію управління операціями 
підрозділів Спеціальних сил (СпС) незалежно від їх 
видової приналежності (у збройних силах Федеративної 
Республіки Німеччина формування спеціальних операцій 
створені як у сухопутних військах, так і у військово-
морських силах). 
Планування та управління операціями 
Спеціальних сил (СпС)  Бундесверу поза межами ФРН в 
національних інтересах. 
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 - забезпечення безпеки офіційних діячів та пред-

ставництв Німеччини за кордоном; 
- бойове забезпечення операцій СВ у запіллі 
противника; 
- захоплення й утримання важливих об’єктів, пору-
шення управління військами противника; 
- ведення фронтової та глибинної розвідки; 
- боротьба з іррегулярними (партизанськими) силами.  
- ведення боротьби з тероризмом й розвідувальна 
діяльність; 
- забезпечення економічних інтересів ФРН; 
- проведення інформаційно-психологічної операції; 
- взаємодія із цивільними органами та населенням у 
кризових ситуаціях; 
- участь в евакуаційно-рятувальних операціях 

 Проведення операцій СпС Бундесверу в інтересах 
багатонаціональних штабів (НАТО/ЄС/ООН). 
Виконання функцій Об’єднаного штабу спеціальних 
операцій багатонаціональних сил.  
Загальне керівництво доданими силами і засобами для 
проведення операцій. 
Проведення загальновійськових навчань СпС. 
Розвиток СпС та концепцій їх застосування 

Італія СИЛИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
Завдання:  
- розвідка і знищення засобів доставки зброї масо-
вого ураження, складів і пунктів її зберігання;  
- організація диверсій на об’єктах державного та 
військового управління, військово-промислового 
комплексу країни, життєзабезпечення населення; 
- фізичне усунення представників вищого керівництва;   
- проведення психологічних операцій з метою 
деморалізації населення і військ противника;   
- участь у пошукових і рятувальних операціях; 
- захоплення й утримання плацдармів; 
-  боротьба з тактичними повітряними і морськими 
десантами противника, диверсійно-розвідувальними 
групами і партизанськими формуваннями; 
- антитерористична боротьба;  
- виявлення і знешкодження радикальних збройних 
угруповань;  
- охорона ВІП-персон, визволення заручників 

Командування Сил 
спеціального призначення 
ЗС (міжвидове) 

Планування операцій ССпП. 
Міжвидове керівництво під час проведення спеціальних 
операцій. 
Організація взаємодії зі структурними підрозділами ГШ 
та іншими спеціальними службами та правоохоронними 
органами держави 

  Командування Сил 
спеціального призначення 
Сухопутних військ 

Організація, тренування, навчання, укомплектування, 
оснащення ССО сухопутних сил. 
Планування застосування ССО сухопутних військ 
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Туреччина СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 

  Завдання:  
- розвідка, спостереження за ворожими воєнними 
структурами, системами оборони та стратегічно 
важливими об’єктами; 
- проведення диверсій; 
- приховане проникнення у тил противника; 
- звільнення заручників і полонених; 
- рятування екіпажів збитої в тилу противника авіації; 
- проведення антитерористичних заходів; 
- ведення ближнього бою; 
- підготовка цивільних осіб (партизан) для ведення 
боротьби з противником тощо 

Командування Сил 
спеціальних операцій 
 

Організація, тренування, навчання, укомплектування, 
оснащення, фінансування, виховання, керування, 
мобілізування, передислокування і підтримування 
спецоперації Сухопутних сил в інтересах успішного 
проведення спецоперацій у всьому світі. 
Міжвидове керівництво підрозділами спецпризначення 
під час проведення спеціальних операцій 
 

Командування Сухопутних 
військ 
 

Здійснює керівництво підрозділами спецпризначення СВ 

Польща  СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 
 (СПЕЦІАЛЬНІ СИЛИ) 
Завдання:  
- відповідальність за організацію Командування 
компоненти Спеціальних сил Альянсу зі складу Сил 
реагування НАТО; 
- здійснення спеціальної (глибинної) розвідки, рейдів 
по тилах противника; 
- виконання важливих спеціальних завдань коман-
дування з «кризового реагування»;  
- оцінка ефективності завдання ударів по важливих 
цілях противника; 
- проведення силових операцій диверсійно-
терористичного характеру;  
- боротьба з тероризмом; 
- звільнення заручників або полонених; 
- інструкторська робота в союзних арміях (силах) зі 
спеціальної підготовки (за наявними відомостями); 
- пошуково-рятувальні операції; 
- охорона високопосадовців під час перебування за 
кордоном тощо 

Командування компоненти 
ССО 
 

Оперативне планування застосування польських частин і 
підрозділів СО (сухопутного та морського компонентів) в 
національних і блокових операціях, їх бойове засто-
сування. 
Контроль підготовки і всебічного забезпечення ССО. 
Розроблення і ведення психологічної боротьби 

Румунія СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 
(ССО Румунії мають сухопутний, морський та по-
вітряний компоненти). 

Відділ спеціальних операцій 
оперативного управління 

Загальне керівництво ССО (сухопутним, морським та 
повітряним компонентами) 

42 

 



 

43 

1 2 3 4 
Завдання: 
- ведення спеціальної розвідки у глибокому тилу 
противника в інтересах головного угруповання 
військ; 
- здійснення диверсійних операцій оперативно-
стратегічного призначення; 
- проведення інших спеціальних операцій, організація 
партизанської боротьби; 
- антитерористичні дії та участь в операціях з 
підтримки миру й міжнародної стабільності; 
- пошуково-рятувальні операції; 
- визволення із полону власного командного складу 
та носіїв таємної інформації тощо 

Генерального штабу ЗС 
Румунії 
 

Словацька 
Республіка 

СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 
Завдання:  
захист своєї території, у зв’язку з чим вони не 
проходять підготовку для дій у різних кліматичних 
умовах 

Управління координації 
управління операціями 
ГШ(J-3) 

Управління 5-им полком спеціального призначення 

Угорська 
Республіка 

СИЛИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ   
Завдання: 
розвідувальна підтримка загальновійськових дій, 
боротьба з тероризмом, виконання спеціальних зав-
дань в екстремальних умовах, здійснення рятувально-
пошукових заходів, участь в операціях з підтримки 
миру тощо 

Відомство військової 
розвідки Міністерства 
оборони Угорської 
Республіки 
 

Управління 34-им батальйоном спеціального призначення 

Ізраїль СИЛИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
Завдання:  
ССпП поділяють на так зване «зовнішнє коло» 
(«сили втручання») - до них відносять «Саєрет 
Маткаль», 13-та флотилія, ЯМАХ – елітні частини, 
орієнтовані на розвідувально-диверсійні і анти-
терористичні дії, в тому числі за кордоном, і 
«внутрішнє», куди входять військові частини спеці-
ального призначення АОІ, призначені для розвідки і 
дій на прикордонних і окупованих територіях 

Управління військової 
розвідки Генерального 
штабу 

Укомплектування, організація підготовки та 
загальне керівництво підрозділами спецпризначення під 
час проведення спеціальних операцій 
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Російська 
Федерація 

СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 
Завдання:  
захист від нападів на громадян Росії в інших країнах; 
евакуація посольств і відповідних посадових осіб; 
викрадення або ліквідація терористів або важливих 
військових і політичних діячів; організація антиурядо-
вих виступів, повстанських і партизанських рухів для 
дестабілізації обстановки в країні і повалення її уряду; 
збір розвідувальних даних; здійснення диверсій; на-
льоти; розміщення і накопичення в потрібних районах 
зброї і засобів матеріально-технічного забезпечення для 
спеціальних операцій воєнного часу; руйнування, 
спотворення і викрадення інформації або затримка в її 
проходженні; ведення психологічних операцій і 
проведення прихованого або відкритого саботажу 
діяльності органів державного управління; поширення 
дезінформації тощо; виведення з ладу або захоплення 
важливих військових і промислових об’єктів; пору-
шення ліній комунікацій, систем державного і війсь-
кового управління, тилового забезпечення; коригування 
авіаційно-ракетних ударів і вогню артилерії; збір 
розвідувальних відомостей в інтересах дій угруповань 
збройних сил на ТВД; здійснення рейдів у тилу про-
тивника для захоплення документів, зразків ОВТ, 
деморалізація особового складу збройних сил і 
населення противника 

Командування сил 
спеціальних операцій 
(КССО) 
 

Організація, тренування, навчання, укомплектовування, 
оснащення, фінансування, виховування, керування, 
мобілізування, передислоковування і підтримування 
спецоперації Сухопутних сил в інтересах успішного 
проведення спецоперацій у всьому світі 

КНР СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 
Завдання: 
- ведення спеціальної розвідки; 
- проведення рейдів та здійснення засідок; 
- збір розвідувальної інформації; 
- захоплення полонених; 
- здійснення коректування вогню та цілевказівки; 
- виконання різних диверсійних завдань, спрямо-
ваних на знищення (виведення з ладу) керівництва, 
командних пунктів і об’єктів противника 

Розвідувальне управління 
штабу сухопутних військ 

Укомплектування, організація підготовки та 
загальне керівництво підрозділами спецпризначення під 
час проведення спеціальних операцій 
 

Орган управління й плану-
вання операцій за участю 
загонів ССО (Північного, 
Західного, Центрального, 
Східного, Південного 
командувань на ТВД 

Підготовка операцій та управління загонами ССО на 
відповідному ТВД 
 
 
 

 

Додаток складено згідно з матеріалами джерел: [16, 21; 33; 46; 65; 66; 106; 133; 156; 161; 170, c. 31; 183, c. 16; 206; 209; 215; 218; 223; 225; 243; 244; 255; 276; 298; 311; 
312; 332; 333; 338; 339; 341; 343; 356; 366; 381, c. 31; 386; 391; 398; 399; 406; 415; 423; 430, c. 37; 478; 490; 491; 529; 535; 546; 574, c. 42; 613; 631]. 
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Додаток Ж 

ОСНОВНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ СПЕЦІАЛЬНОГО  
ПРИЗНАЧЕННЯ (ССО ) КРАЇН, ЩО ДОСЛІДЖУВАЛИСЯ 

 

Основні операції, 
дата, зміст 

 

Завдання операції, залучені сили і засоби 
 

 
Результати операції 

 
 

1 2 3 
США 

«Ювілей» (англ. Operation 
Jubilee).  
Дата: 19 серпня 1942 р. 
Франція. 
Морський десант збройних 
сил Великобританії, Канади і 
рейнджерів США на 
французьке узбережжя        
Ла-Маншу та атака на 
окупований німцями порт 
Дьєпп 

Мета – заволодіння й утримання порту Дьєпп 
протягом часу, достатнього для зібрання відомостей 
від військовополонених й оцінці німецької реакції, а 
також зруйнування прибережних оборонних споруд, 
портових будівель та інших об'єктів. 
Залучено: 
1-й батальйон рейнджерів (близько 50 солдатів); 
бригада 2-ї піхотної дивізії Канади;  
3-й і 4-й штурмові десантні загони командос 

Операція закінчилася швидкою і нищівною поразкою 
союзників. З 6086 десантників (в більшості канадці), що 
висадилися, 3623 були вбиті, поранені або захоплені в 
полон (всього близько 60%). 
Втрати командос і рейнджерів – з 1173 загинуло 
 257 солдатів.  

«Факел» (англ. Operation 
Torch).  
Дата: 8 –16 листопада     
1942 р. Марокко, Алжир. 
Висадка союзників у 
Північній Африці – 
британсько-американське 
вторгнення в Північну 
Африку, що почалося             
8 листопада  
1942 р. в ході Північноафри-
канської кампанії під час 
Другої світової війни 

Залучено: 
509-й парашутний піхотний полк – перша парашутна 
піхотна частина армії США, яка зробила бойовий 
стрибок під час Другої світової війни; 
34-та піхотна дивізія;  
1-ша піхотна дивізія; 
9-та піхотна дивізія; 
1-й і 6-й загони британських командос; 
78-ма британська дивізія 
 

Перемога союзників 
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Битва при Гелі.  
Дата: 10 – 12 липня 1943 р. 
Гела, Сицилія 

Початок участі Сполучених Штатів у вторгненні 
союзників на Сицилію. 
Залучено:  
1-й батальйон рейнджерів; 
1-ша піхотна дивізія (США);  
2-га бронетанкова дивізія 

Перемога союзників. 
Після успіху 1-го батальйону рейнджерів в амфібійній 
битві при Гелі, 1 серпня 1943 р. всі чотири перших 
батальйони рейнджерів були перетворені на піхотні 
батальйони рейнджерів 
 

«Галька» (англ. Shingle). 
Дата: 22 січня 1944 р. Італія. 
Операція спрямована на 
дестабілізацію німецької 
лінії оборони Густава – 
складова частина Анціо-
Неттунської операції – 
стратегічної воєнної операції 
збройних сил США і 
Великобританії проти 
німецьких військ 

Висадка англо-американського десанту в Анціо  
(за 48 годин зайнято плацдарм глибиною 11 км); 
 битва при Цистерні.   
Залучено: 
3-тя піхотна дивізія (США); 
6615-й полк  рейнджерів (англ. 6615th Ranger Force): 
1-й, 3-й і 4-й батальйони (відомі як рейнджери Дарбі); 
83-й хімічний мінометний батальйон; 
509-й парашутний піхотний батальйон. 
Загони британських командос  

Німецькі війська чинили союзникам запеклий опір. 
Попри початкові труднощі після висадки, зайняття 
плацдарму в Анціо допомогло союзним військам під час 
наступу на Рим після битви під Монте-Кассіно в травні.  
Втрати: були практично повністю знищені 1-й і 3-й 
батальйони рейнджерів 

«Оверлорд» (англ. 
Overlord). 
Дата: 6 червня  – 31 серпня 
1944 р. Нормандія, Франція. 
Стратегічна операція 
союзників по висадці військ 
у Нормандії  
    

У ніч на 6 червня союзники під прикриттям 
масованих ударів авіації висадили парашутний 
десант. 
Залучено: 
північ від Карантана:  
82-га дивізія;101-ша дивізія.  
північний схід від Кана: 
6-та британська повітрянодесантна дивізія 

Союзники перетнули р. Сену, звільнили Париж і продов-
жили наступ до французько-німецького кордону 

«Томагавк». 
Дата: 23 березня 1951 р. 
Мунсан-Ні, Корея 
 

Блокування військ противника, які відступали в 
районі Сеула. 
Залучено: 
187-ма полкова повітрянодесантна група 
(3 486 десантників) 

Протягом декількох місяців противники намагалися 
відкинути один одного, але рішучого успіху жодна зі 
сторін не досягла. У липні 1951 фронт стабілізувався 
приблизно по 38-й паралелі (приблизно там, де 
військові дії і почалися 25 червня 1950 р.) Війна набула 
позиційного характеру 

«Біла зірка» (англ. White 
Star). Дата: 1957 р. Лаос 
 

Місія полягала в підготовці Королівської армії Лаосу 
і корінних племен (Хмонг і Яо) для проведення 
партизанської війни проти комуністичних повстанців 

Операція White Star закінчилася 1 липня 1962 р., коли 
Лаос став нейтральною країною 
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Патету Лаоса. Також включала боротьбу проти 
Північнов'єтнамської армії (NVA). 
Залучено: 
100 солдатів з 77-ї групи спеціальних сил (у травні 1960 
р. 77-му групу спеціальних сил було реорганізовано і 
перейменовано у 7-му групу спеціальних сил) 

Операція в Леопольдвілє.  
Дата: червень 1960 р.  
м. Леопольдвіль. Конго. 
До столиці прибули 
бельгійські війська для 
захисту європейського 
населення. Збройні сили 
Конго атакували бельгійські 
війська в столиці 

Участь в операції бельгійських парашутистів з 
евакуації населення Леопольдвіля (Кіншаси), 
Республіка Конго.  
Залучено:  
10-та група ССП 
 

Забезпечення здійснення гуманітарної  операції з 
евакуації громадян 

 «Орлиний кіготь»  
(англ. Operation Eagle Claw). 
Дата: 24 – 25 квітня 1980 р. 
Врятування 52 громадян 
Америки, захоплених під час 
Іранської кризи 

Врятування  громадян США. 
Залучено:  
120 бійців «Дельти», 12 рейнджерів, 15 іранців-
помічників та американських перекладачів 

Провал операції: планування операції здійснювалося 
поверхнево, з величезними недоліками, управління 
компонентами організовувалося слабо, взаємодія між 
складовими та учасниками операції була на низькому 
рівні 

 
«Необхідна лютість»  
(англ. Operation Urgent Fury). 
Дата: 25 – 27 жовтня 1983 р. 
Вторгнення на територію 
острова Гренада та 
повалення лівого уряду, що 
захопив владу шляхом путчу 

Мета операції – захист життів 600 американських 
студентів та недопущення повтору тегеранської 
кризи. 
Для США це стало першою воєнною операцією з 
часів війни у В'єтнамі. 
Залучено: 
Оперативна група швидкого реагування військово-
морських спеціальних операцій ВМС США (англ. 
Naval Special Warfare Development Group (NSWDG) 
або (DEVGRU) «морських котиків»; 
75-й полк рейнджерів США (англ. 75th Ranger Regiment); 
82-га повітрянодесантна дивізія; 
корпус морської піхоти США (англ. United States 
Marine Corps); 

Військовий уряд Остіна Гадсона було усунуто, влада 
тимчасово (до проведення виборів у 1984 р.) перейшла 
до генерал-губернатора Пола Скуна. 
У ході вторгнення проявились численні проблеми у 
комунікації та координації дій між різними 
американськими військовими підрозділами. Після 
розслідування було проведено ряд військових реформ. 
У ході операції  загинули 19 американських військових і 
ще 116 було поранено. Було евакуйовано 600 
американських студентів та 80 громадян інших країн. 
Кубинські сили, задіяні для оборони острову, втратили       
25 убитими та 59 пораненими. Ще 638 осіб взяли у полон. 
Серед гренадських військових 45 було вбито і 358 пора-
нено. Також було вбито не менш ніж 24 цивільні особи 
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1-й загін Сил спеціальних операцій «Дельта»       
(англ. 1st Special Forces Operational Detachment-Delta 
(1st SFOD-D) 

«Справедлива справа»  
(англ. Operation Just Cause). 
Дата: 20 грудня 1989 –           
31 січня 1990 р. Панама. 
Військове вторгнення на 
територію Панами військами 
Сполучених Штатів з метою 
захисту життя громадян 
Америки. Проголошений 
Нор'єгою стан війни 
погрожував життю громадян 
США (35 тис.), які 
перебували у Панамі 

Захист демократії та прав людини у Панамі; 
протидія міжнародному наркотрафіку. Панама стала 
центром відмивання грошей та проміжним пунктом 
для переправлення наркотиків у США та Європу; 
гарантування виконання угоди Торріхоса-Картера. 
Передбачалось, що відповідно до угоди США має 
право застосувати війська для захисту каналу; 
штурм тюрми Carcel Modelo з метою звільнення 
громадянина США Курта Маса (англ. Kurt Muse), 
якого панамський уряд звинувачував у шпигунстві.  
Залучено:  
27684 американських в/с та близько 300 літаків 

За результатами операції фактичний лідер Панами, 
генерал та диктатор Мануель Нор'єга усунутий від влади, 
президентом країни обраний лідер опозиції Гільєрмо 
Ендара, припинено діяльність Панамських сил оборони. 
Захоплені стратегічні об'єкти (цивільний аеропорт у м. 
Панама);  
завдано ударів по всіх відомих військових базах та 
командних центрах  

 

«Готичний змій»  
(англ. Operation Gothic 
Serpent).  
Дата: 22 серпня – 13 жовтня 
1993 р. Сомалі. 
Військова операція Сил 
спеціальних операцій США, 
що діяли під час 
громадянської війни в 
Сомалі у складі миротворчих 
сил Організації Об'єднаних 
Націй у країні. 
Одна з найзапекліших битв в 
історії американських Сил 
спеціальних операцій 
          

Проведення рейдів;  
забезпечення доставки гуманітарної допомоги постра-
ждалому населенню; 
пошукова діяльність з метою захоплення лідерів 
бойовиків та їх помічників (захоплення польового 
командира Національного Альянсу Сомалі Мохамеда 
Айдіда під час боїв між Коаліційними силами місії 
ООН та бойовиками М. Айдіда в столиці Сомалі 
Могадішо та її околицях). 
Залучено:  
 військові формування ССО у складі 400 рейнджерів 
та бійців «Дельти» із силами забезпечення. Бойовий 
кістяк оперативної групи «Рейнджер» становив        
160 військовиків з елітних підрозділів: 
рота «B» 3-го батальйону 75-го полку рейнджерів; 
ескадрон «C» 1-го спеціального загону «Дельта»; 
оперативний загін 160-го авіаційного полку спецопе-
рацій у складі 16 бойових вертольотів; 

Не привела американців до перемоги та виконання виз-
наченого завдання - польовий командир Мохамед Фарах 
Айдід залишався на свободі. 
Битва в Могадішо стала найсерйознішою сутичкою 
американських збройних сил з часів В'єтнамської війни. 
Наслідком операції стала загибель 18 американських й 
одного малайзійського солдата і поранення 85 інших 
військових; втрата двох багатоцільових вертольотів      
UH-60 «Блек Хок» та серйозні пошкодження ще одного. 
Загальні втрати сомалійських повстанців та мирного 
населення значно відрізняються, й коливаються від       
300 до 5000 загиблих та кілька тисяч поранених 
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4 оператори DEVGRU; 
парашутисти-рятівники та бойові контролери 24-ї 
ескадрильї спеціальної тактики ССО ВПС 

«Носоріг» (англ. Operation 
Rhino). 
Дата: 19 жовтня 2001 р. 
Афганістан. 
Спільна військова операція 
американських Сил 
спеціальних операцій (3-й 
батальйон 75-го полку 
рейнджерів) та 101-ї 
повітрянодесантної дивізії  
 

Знищення формувань Талібану, що будуть виявлені 
поблизу об'єкта захоплення; 
знищення ворожої техніки та матеріальних цінностей, 
що будуть виявлені; 
розвідка обстановки в районі проведення операції; 
оцінка технічних спроможностей аеродромної інфра-
структури з метою використання в подальшому; 
заснування передового пункту дозаправлення та 
оснащення боєприпасами гелікоптерів, що діяли за 
планом операції на об'єкті Гекко. 
Залучено:  
рейнджери (199 чоловік) зі складу 3-го батальйону 
75-го полку рейнджерів 

Захоплення та утримання злітно-посадкової смуги аерод-
рому (пізніше стала основою для розгортання табору 
«Носоріг») 
 

 «Червоний світанок»  
(англ. Operation Red Dawn). 
Дата: 13 грудня 2003 р. Ірак. 
Спеціальна операція 
американських спеціальних 
операцій за допомогою 
регулярних формувань 
американської армії з 
пошуку та захоплення 
втікача іракського 
президента Саддама Хусейна 
в місті Ед-Даур, неподалік від 
Тікріта, міста, де він 
народився 

Пошукова операція. 
Залучено:  
близько 600 солдатів з підрозділів піхоти, розвідки, 
артилерії, армійської авіації, інженерних військ та 
Сил спецоперацій: 
1-ша бригадна бойова група 4-ї піхотної дивізії; 
оперативна група 121  

Захоплення С. Хусейна, що переховувався протягом 
більше ніж півроку від окупаційних військ та нової 
іракської влади 

«Червоні крила» 
(англ. Operation Red Wings). 
Дата: червень – липень      
2005 р. Афганістан. 

Пошук та ліквідація польового командира Талібану 
Ахмад Шаха; 
ведення розвідки та спостереження; 
пошуково-рятувальні дії та евакуація тіл загиблих. 

 Перемога, що дісталась дуже великою ціною, все одно, 
що поразка, – провал спеціальної операції з ліквідації 
Ахмад Шаха і тимчасовий відхід бойовиків з долині та 
їхнє повернення через три тижні 
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Спільна спеціальна контр-
партизанська операція 
американських Сил 
спеціальних операцій 
 

Основні етапи операції: 
1-й – пошук у визначеному районі схронів та місць 
можливого знаходження моджахедів та А. Шаха 
особисто (група розвідки з 4-х операторів ССО ВМС); 
2-й – наліт на схрони та схованки А. Шаха й 
знищення його та його бойовиків (силами ударної 
групи «морських котиків»); 
3-й – зачищення прилеглої місцевості, ліквідуючи усі 
осередки  повстанців (залучення підрозділів морської 
піхоти за підтримки Афганської національної армії); 
4-й – проведення гуманітарної операції у 
визначеному районі, у тому числі медична допомога 
постраждалим, та визначення потреби в 
удосконаленні шкіл, доріг, мостів і джерел води 
тощо; 
5-й – завершення військово-цивільної допомоги, 
вихід з району проведення операції. 
Залучено:  
два батальйони 3-го полку морської піхоти; 
підрозділи Сил спеціальних операцій США: «морські 
котики» SEAL; авіаційний компонент 160-го 
вертолітного полку ССО 

«Мальборо»  
(англ. Marlborough).  
Дата: 23 липня 2005 р. 
м. Багдад, Ірак. 
 

Терористи одного з численних угруповань планували 
провести одночасно три теракти-самогубства в 
Багдаді. Їх метою повинні були стати місця, де 
збираються представники недавно створених 
іракських служб безпеки. Метою операції спецназу 
були три терористи-самогубці, які перебували в 
будинку одного з багдадських кварталів. 
Залучено: 
Спільна оперативна група командування спеціальних 
операцій у війні в Іраку «Black»: 
команда  Спеціальної човнової служби (СЧС)  
( Special Boat Service – SBS); 
команда  САС (22 SAS); 

Перемога коаліції 
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Спеціальний полк розвідки (SRR); 
18-й полк зв’язку (18 Signal Regiment – 18SR); 
Група підтримки спецназу (SFSG); 
1-й оперативний загін СП «Дельта» (США); 
75-й полк рейнджерів (США); 
антитерористична команда 6-ї групи спецназу ВМС 
США 

«Одіссея. Світанок». 
Дата:  19 березня – 31 
березня 2011р. Лівія. 
Військова операція 
Сполучених Штатів у рамках 
інтервенції в Лівії Сил 
Міжнародної коаліції. 
Проводилась за прийнятою 
Резолюцією № 1973 Ради 
Безпеки ООН 

Мета – захист мирного населення Лівії в ході проти-
стояння повстанців і центральної влади М. Каддафі, в 
тому числі бойові дії, за винятком введення 
окупаційних військ. 
Залучено: 
Понад 400 морських піхотинців 1-го батальйону 
корпусу морської піхоти США, інші підрозділи 
Збройних сил США; 
частини і підрозділи коаліційних сил 

Повна перемога сил НАТО. Майже всі ВПС і система 
ППО Лівії знищені. Велику кількість солдатів регулярної 
армії та ополченців вбито і поранено 

Велика Британія 
«Collar». 
Дата: ніч з 24 на 25 червня   
1940 р. Па-де-Кале на 
узбережжі Франції.  
Метою рейду було розвідка 
чотирьох місць і захоплення 
полонених 

Перший рейд командос у тилу противника під час 
Другої світової війни . 
Залучено:  
115 командос  

Операція закінчилася невдало. Командос не змогли 
зібрати жодних розвідданих або пошкодити німецьке 
обладнання; їх єдиним успіхом було вбивство двох 
німецьких чатових 

«Амбасадор».  
Дата: ніч з 14 на 15 липня    
1940 р.  
Здійснення висадки на 
узбережжя окупованого 
британського о. Гернсі 

Рейд командос в тилу противника. 
Залучено:  
бойова група «H» – 3-й загін британських командос 
(англ. No. 3 Commando) (40 чоловік) та 11-та окрема 
рота (100 чоловік)  
 

У наслідок помилки висадка пройшла невдало. Операція 
закінчилася невдачею та безрезультатно. Жодна з постав-
лених задач не була досягнута: шкоди ворогу заподіяно 
не було, тільки перерізали в одному місці телефонний 
кабель; в полон нікого не захопили та не вбили жодного 
німця. 
Після глибокого аналізу та зроблених висновків та змін, 
командос знову приступили до проведення визначених 
завдань 
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«Крусейдер» (англ. 
Crusader, «Хрестоносець»).  
Дата: 16 листопада 1941 р. 
Лівія. 
Підтримка військової 
операції проти збройних сил 
«Осі» (агресивного 
військового союзу Німеччини, 
Італії, Японії та інших 
держав, яким протистояла 
під час Другої світової війни 
Антигітлерівська коаліція) 
на території в період в ході 
Північноафриканської 
кампанії 

Спроба нападу на німецький аеродром шляхом 
десантування з парашутами. 
Залучено:  
65 десантників підрозділу британської армії, який у 
липні 1941 р. створив Девід Стірлінг. Спочатку 
називався загоном "L" – Спеціальною бригадою 
повітряної служби (позначення "L" і ім'я Air Service). 
У вересні 1942 р. підрозділ було перейменовано в 1-й 
підрозділ SAS 
 

Операція закінчилась у цілому перемогою британських 
військ, але британські десантники зазнали великих втрат: 
загинуло або потрапило в полон 22 людини. 
Друга місія була більш успішною: користуючись 
транспортом Long Range Desert Group, оперативники 
атакували три аеродроми в Лівії, знищили 60 літаків і 
втратили при цьому двох людей і три джипи Willys MB .  
Результат  операції – зміна тактики САС, в якій 
переважає сухопутний компонент 
 

 

«Колос».  
Дата: лютий 1941р. Італія. 
Перше бойове десантування 
здійснила рота “X” 2-го 
батальйону  

Завдання – знищити акведук через р. Трагіно в Італії,     
р-н м. Джинестра.  
Залучено: рота “X” 2-го батальйону Спеціальної 
авіаційної служби (SAS) 

Завдання не було виконано, а рота зазнала великих втрат. 
Невдача охолодила запал англійського військового керів-
ництва. Однак висадка німців з повітря на о. Крит 
підштовхнула розвиток повітрянодесантних частин у 
Великій Британії 

«Ювілей» (англ. Operation 
Jubilee).  
Дата: 19 серпня 1942 р. 
Франція. 
Морський десант збройних 
сил Великобританії і Канади 
на французьке узбережжя     
Ла-Маншу та атака на 
окупований німцями порт 
Дьєпп 

Мета – заволодіння й утримання порту Дьєпп 
протягом часу, достатнього для збирання відомості 
від військовополонених і оцінити німецьку реакцію, а 
також зруйнувати прибережні оборонні споруди, 
портові будівлі та інші об'єкти. 
Залучено: 
близько 6000 піхотинців, в основному канадці  
бригади 2-ї піхотної дивізії, за підтримки 
британських військово-повітряних сил і військово-
морського контингенту, 3-й і 4-й штурмові десантні 
загони командос, підрозділ американських 
рейнджерів. 

Операція закінчилася швидкою і нищівною поразкою 
союзників. З 6086 десантників (в більшості канадці), що 
висадилися, 3623 були вбиті, поранені або захоплені в 
полон (всього близько 60%). 
Втрати командос і рейнджерів: з 1173 загинуло 257 
солдатів 

«Факел» (англ. Operation 
Torch).  

Залучено: 
1-й і 6-й загони командос.  

Перемога союзників 
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Дата:  8 – 16 листопада      
1942 р. Марокко, Алжир. 
Висадка союзників у 
Північній Африці – 
британсько-американське 
вторгнення в Північну 
Африку 

Східна оперативна група (мета – місто Алжир): 
78-ма британська та 34-та американська піхотна 
дивізії (20 000 осіб) 
 

«Бульбаскет» (англ. 
Bulbasket). Дата: червень – 
серпень 1944 р. Франція. 
Військова операція за лінією 
фронту з метою заблокувати 
Париж до залізничної лінії 
Бордо поблизу Пуатьє і 
завадити німецькому 
підкріпленню, що прямувало 
до морського узбережжя 
Нормандії 

Диверсійно-розвідувальна операція. 
Залучено:  
Ескадрилья «В» 1-ї Спеціальної авіаційної служби 
(SAS) (40 десантників); 
команда Управління спеціальних операцій 
британської розвідувальної служби (англ. Special 
Operations Executive (SOE); 
9 бійців французького опору 

У ході операції серед іншого бійці SAS виявили місце 
розташування поїзда, що постачає бензин, який був приз-
начений для 2-ї танкової дивізії СС. Того ж дня вночі 
бомбардувальники Королівських ВПС знищили поїзд. 
33 бійці з САС були захоплені після розкриття бази біля 
Верріера і пізніше страчені разом з пілотом ВПС США 
(USAAF) 

«Оверлорд» (англ. 
Overlord). 
Дата:  6 червня – 31 серпня 
1944 р. Нормандія, Франція. 
Стратегічна операція 
союзників по висадці військ 
у Нормандії 
    

У ніч на 6 червня союзники під прикриттям 
масованих ударів авіації висадили парашутний 
десант. 
Залучено: 
північний схід від Кана 6-а британська 
повітрянодесантна дивізія; 
північ від Карантана – дві американські (82-га і      
101-ша) дивізії 

Союзники перетнули р. Сену, звільнили Париж і продов-
жили наступ до французько-німецького кордону 

«Хунсуорд» (англ. 
Houndsworth). 
Дата: 6 червня – 6 вересня   
1944 р. Франція.  
Мета – зірвати німецькі 
комунікаційні лінії, 
координувати діяльність 
Французького опору і зав-
адити переходу німецьких 

Диверсійно-розвідувальна операція. 
Залучено: 
ескадрон «А» 1-ї Спеціальної авіаційної служби 
(SAS).  
144 десантники 

Противник: 
132 гітлерівці захоплено;  
220 загиблих або поранених;  
6 поїздів підірвано;  
70 автомобілів, знищено. 
Спеціальна авіаційна служба: 
10 бійців SAS  загиблих;  
8 бійців SAS  поранених 
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підкріплень до нормандських 
плацдармів, особливо 2-ї 
танкової дивізії СС Das Reich 
«Лойтон» (англ. Loyton). 
Дата: 12 серпня 1944 р. 
Франція. 
Воєнна операція 

Диверсійно-розвідувальна операція. Завдання – 
зв'язатися з місцевим французьким опором, 
здійснити рекогносцировку району, визначити цілі 
для нападу і знайти відповідну зону для десантування 
головних сил. 
Залучено: 
група 2-ї Спеціальної авіаційної служби (SAS).  
91 десантник 

Операція розкрита гітлерівцями і закінчилася невдачею. 
14 бійців SAS  загинули, а 31 – затримані і пізніше 
страчені 

«Уоллеса і Харді»            
(англ. Wallace and Hardy).  
Дата: 27 липня – 19 вересня 
1944 р. Франція. 
Мета – зірвати німецькі 
комунікації, скоординувати 
діяльність Французького 
опору і завадити переходу 
німецьких підкріплень до 
морського узбережжя 
Нормандії 

Диверсійно-розвідувальні операції.  
Залучено: 
група 2-ї Спеціальної авіаційної служби (SAS)  
(115 десантників): 
операція «Харді» – 55 чоловіків, 7 джипів 2-ї SAS; 
операція «Уоллеса» – 60 чоловіків, 20 джипів 2-ї SAS 
 
 

Обидві операції об'єднані в одну і були найуспішнішими 
операціями SAS після «D-Day» в Нормандії («Нептун» – 
це найбільша операція морського вторгнення в історії. 
Вона започаткувала звільнення  окупованої Франції (а 
пізніше і Європи) від нацистського контролю і заклала 
основи перемоги союзників на Західному фронті). 
Противник: 
500 гітлерівців загиблих або поранених;  
59 машин знищено;  
одну ділянку залізниці знищено. 
Спеціальна авіаційна служба: 
7 загиблих;   
8 поранених;  
2 захоплені в полон (пізніше втекли);  
16 джипів знищено 

«Rimau».  
Дата: 10 – 16 жовтня 1944 р. 
Сінгапурська гавань; Rimau, 
Індонезія. 
Мета – замінувати і затопити 
японські кораблі, 
наблизившись на 
спеціальних човнах 
(моторизований підводний 

Диверсійна операція.  
Залучено: 
23 командос 

Операція закінчилася невдачею. 
Противник: 
три японські кораблі потоплено. 
Британські командос: 

13 загиблих у бою або в полоні;  
10 страчених 
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каное (MSC) «Спляча 
красуня», розроблений 
Управлінням спеціальних 
операцій – британською 
розвідувальною службою 
часів Другої світової війни 
(англ. Special Operations 
Executive (SOE)   
«Пегас».  
Дата: ніч з 22 на 23 жовтня 
1944 р. Нідерланди. 
Військова операція. 
Союзники успішно 
евакуювали велику групу 
вояків, які опинилися на 
захоплених німцями терито-
ріях після Арнхемської 
битви 

Операція з евакуації військових з окупованої території.  
Залучено: 
підрозділи Спеціальної авіаційної служби ( SAS) 
 

138 військових евакуйовані 

«Арка» (англ. Archway).   
Дата: березень – травень     
1945 р.  Західна Німеччина. 
Операція підтримки XVIII 
повітрянодесантного 
корпусу під час операції 
«Ворсит» 

Розвідувальні патрулі, ведення спостереження; 
допомога поліцейській службі безпеки у полюванні 
на військових злочинців. 
Залучено: 
300 бійців підрозділів САС (1 SAS, 2 SAS), 75 
бойових автомобілів джип 

Отримувані розвідувальні дані негайно передавались у 
штаби союзних військ. Здійснено декілька арештів 

«Магічний вогонь» (участь) 
Дата: 17 жовтня 1977 р. 
Сомалі.  Могадішо. 
Звільнення заручників 
авіалайнера «Боїнг» компанії 
«Люфтганза»  
 

Штурм літака; 
евакуація заручників.  
Залучено: 
антитерористична група GSG-9; 
крило контрреволюційної боротьби (КРБ) (англ. 
Counter Revolutionary Warfare Wing – CRW) – 
підрозділ САС, який боровся проти терористів та 
повітряних піратів 

Операція стала однією з перших успішних операцій зі 
звільнення заручників 
 

«Німрод». 
Дата: 30 квітня – 5 травня   
1980 р. Велика Британія. 

Здійснення штурму з метою врятування заручників. 
Залучено:  
30 – 35 бійців 22-го полку САС (22 SAS) 

Посольство звільнене після шестиденної облоги. У ході 
спецоперації, яка тривала 17 хв., САС врятували усіх, 

55 

 



 

56 

1 2 3 
Звільнення заручників 
іранського посольства у 
Лондоні 

крім одного з заручників, і вбили п'ять з шести 
терористів 

«Буря в пустелі» (участь) 
(англ. Operation Desert 
Storm). 
Дата: 1991 р. Ірак. 
Подолання і руйнація проти-
повітряної оборони 
противника для забезпечення 
повної свободи дій у повітрі 
Кувейту та Іраку 

Виведення з ладу РЛС; 
знищення складів і комунікацій; 
наведення авіації на противника;  
розвідка, захоплення полонених;  
збір і передача даних про місцезнаходження мінних 
полів;  
пошук та евакуація льотчиків збитих літаків;  
фізична ліквідація найбільш фанатичних 
прихильників С. Хусейна серед військового 
керівництва Іраку 

Бійці САС відзначилися результативним полюванням за 
іракськими мобільними ракетними установками 
«СКАД». Ще одним великим успіхом САС стало 
успішне проведення операції з виведення з ладу 
підземної кабельної мережі закритого зв’язку між 
іракськими частинами в Кувейті і командним пунктом у 
м. Басра. У результаті іракці були змушені 
використовувати звичайний радіозв’язок, чим суттєво 
полегшили союзникам перехоплення своїх повідомлень   

«Баррас» (англ. Barras). 
Дата: 10 вересня 2000 р. 
Сьєрра-Леоне. 
Операція спрямована на 
звільнення п'яти британських 
солдатів Королівського 
ірландського полку та 
офіцера зв'язку з армією 
Сьєрра-Леоне, яких тримала 
група відома під назвою 
«West Side Boys» 

Звільнення британських військовослужбовців. 
Залучено:  
ескадрон «D» («Дельта») 22-го полку САС 

Операція відновила довіру до британських військ, що 
діють у Сьєрра-Леоне, яка була підірвана захопленням 
королівського ірландського патруля. Успішне 
використання 1 PARA (1-го батальйону парашутного 
полку) в операції «Баррас» вплинуло на створення Групи 
підтримки спеціальних сил (SFSG) – постійного 
підрозділу, роль якого полягає в тому, щоб діяти як 
силовий мультиплікатор для британських спецслужб у 
великих або складних операціях. SFSG була утворена в 
2006 р. SFSG продовжувала підтримувати операції спецназу 
в Афганістані та Іраку 

«Трент».  
Дата: листопад 2001 р. 
Афганістан. 
Атака на опіумні поля і 
командний пункт Аль-Каїди. 
Найбільша відома операція 
після Другої світової війни в 
історії САС  

Штурм району опіумного заводу після підготовчого 
повітряного удару. 
Залучено:  
100 – 140 солдатів SAS: ескадрон «A» і ескадрон «G»    
22-го полку спеціальної повітряної служби САС          
(22 SAS) 

Мета досягнута: командний пункт Аль-Каїди і бойовиків 
на об'єкті знищено  

«Непохитна свобода» 
(участь) 

Збір інформації про об’єкти «Талібану» (тренувальні 
табори, склади, бази, пункти дислокації бойовиків), 

Підготовка до проведення воєнної операції  на території 
Іраку задовго до її початку   
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(англ. Operation Enduring 
Freedom (OEF). Британська 
назва операції –  Operation 
Herrick). 
Дата: 7 жовтня 2001 р. 
Афганістан. 
Операція у відповідь на 
терористичний акт                
11 вересня 2001 р. 
(Міжнародні сили сприяння 
безпеці в Афганістані (ISAF) 
діють відповідно до 
резолюції № 1386 [27] Ради 
Безпеки ООН від 20 грудня 
2001 р.) 

по яких мали завдати удару авіацією і крилатими 
ракетами;       
використання групами спецназу афганського націо-
нального одягу з метою маскування серед місцевого 
населення; 
участь у бойових операціях проти « Талібану».  
Залучено:  
підрозділи 22-го полку спеціальної повітряної служби 
САС (22 SAS). У 2004 р. командування СAС 
збільшило загальну чисельність спецпідрозділів на   
80 осіб шляхом утворення 5-го ескадрону «E» для 
боротьби з терористами Аль-Каїди та іншими 
ісламськими терористами. Резервні частини САС 
були відповідальні за підготовку бійців Афганської 
національної поліції 

«Кондор». 
Дата: травень 2002 р. 
Афганістан.  
Антипартизанська операція 

Знищення формувань Аль-Каїди; 
знищення ворожої техніки та матеріальних цінностей, 
що будуть виявлені; 
розвідка обстановки в районі проведення антипарти-
занської операції. 
Залучено: 
підрозділи 22-го полку спеціальної повітряної служби 
САС (22 SAS) 

Захист патруля австралійської САС, що потрапив у 
засідку 

«Шок і трепет» (участь). 
Пізніше операція отримала 
назву «Свобода Іраку». 
Дата: лютий 2003 р. Кувейт, 
Йорданія, іракський 
Курдистан. 
Операція спрямована на пова-
лення режиму іракського 
лідера Саддама Хусейна 

Підготовка в Кувейті плацдарму для вторгнення; 
ведення розвідки і спостереження за наміченими для 
кожної групи об’єктами з використанням автомобілів 
підвищеної прохідності «Ленд Ровер». 
Залучено: 
дві повністю укомплектовані роти САС загальною 
чисельністю 200 чоловік 

Отримувані розвідувальні дані негайно передавались у 
штаби союзних військ 

«Мальборо» (англ. 
Marlborough).  
Дата: 23 липня 2005 р. 

Терористи одного з численних угруповань планували 
провести одночасно три теракти-самогубства в 
Багдаді. Їх метою повинні були стати місця, де 

Перемога коаліції. Бійці САС довели своє вміння 
проводити підготовку в найкоротші терміни і бездоганно 
виконувати поставлене завдання. Також слід зазначити і 
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м. Багдад, Ірак. 
 

збираються представники недавно створених 
іракських служб безпеки. Метою операції спецназу 
були три терористи-самогубці, які перебували в 
будинку одного з багдадських кварталів. 
Залучено: 
спільна оперативна група командування спеціальних 
операцій у війні в Іраку «Black»: 
команда Спеціальної човнова служба (СЧС)  
(Special Boat Service – SBS); 
 команда САС (22 SAS); 
 спеціальний полк розвідки (SRR); 
18-й полк зв’язку (18 Signal Regiment – 18SR); 
 група підтримки спецназу (SFSG); 
1-й оперативний загін СП «Дельта» (США); 
75-й полк рейнджерів (США); 
антитерористична команда 6-ї групи спецназу ВМС 
США 

надійну підтримку американців. В результаті операція 
пройшла за планом. Всі терористи були знищені, ніхто з 
бійців не постраждав 

Дата: 2006 – 2008 р. Ірак. 
Операції з ліквідації лідерів 
Аль-Каїди та інших 
терористичних угруповань 
на території Іраку 

Знищення формувань Аль-Каїди спільно з американ-
ськими колегами з «Task Force Black»; 
знищення ворожої техніки та матеріальних цінностей, 
що будуть виявлені; 
розвідка обстановки в районі проведення операції. 
Залучено: 
підрозділи 22-го полку спеціальної повітряної служби 
САС (22 SAS) 

Знищено декілька сотень бойовиків. САС втратила            
6 чоловік убитими і близько 30 пораненими  

«Еламі» (участь).  
Дата: 2011 р.  Лівія. 
Операція проти режиму 
Муаммара Каддафі 

Навчання повстанців; 
коригування авіаударів союзницьких сил НАТО; 
участь у штурмі Тріполі. 
Залучено: 
до 200 бійців САС  

Ключова роль у падінні Тріполі 

Франція 
«Буря в пустелі» (участь) 
(англ. Operation Desert 
Storm). 
Дата: 1991 р. Ірак. 

Залучено у складі 18-тисячного французького 
контингенту Коаліційних сил: 
підрозділи спецпризначення 1-го парашутного полку 
морської піхоти;  

Іракські війська вигнані з Кувейту; 
кувейтська монархія відновлена; 
знищення інфраструктури Іраку та Кувейту; 
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Подолання і руйнація проти-
повітряної оборони 
противника для завоювання 
повної свободи дій у повітрі 
Кувейту та Іраку 

підрозділи 13-го парашутного полку;  
два ескадрони розвідників 1-го «гусарського» 
парашутного полку 11-ї парашутної дивізії;  
розвідувальні полки (за чисельністю – фактично ба-
тальйони) – 1-й полк Спагі (франц. Spahi – рід легкої 
кавалерії африканських підрозділів, що входили до 
складу французької армії) та 1-й кавалерійський полк 
Іноземного легіону 

провалилися шиїтські/курдські повстання проти 
іракського уряду; 
резолюція Ради Безпеки ООН № 687 встановлює умови 
припинення вогню, початок роззброєння Іраку  
 

«Непохитна свобода» 
(участь) 
(англ. Operation Enduring 
Freedom (OEF). 
Дата: 7 жовтня 2001 р. 
Афганістан. 
Операція у відповідь на 
терористичний акт                
11 вересня 2001 р. 

Активна участь в антиповстанських операціях та роз-
відувальних рейдах. 
Залучено: 
п’ятий за чисельністю військовий контингент Коалі-
ційних сил 

Режим талібів скинуто, але їхні повстанці все ще продов-
жують боротись з силами НАТО й афганського уряду 
Усаму бен Ладена убито. 
У грудні 2012 р. Франція остаточно вивела свої бойові 
підрозділи зі складу Багатонаціональних сил в 
Афганістані, де вони втратили вбитими 89 і пораненими 
до 700 вояків (включаючи спецпризначенців з Іноземного 
легіону. Загалом за 13 років через Афганістан пройшло   
70 тис. французьких військовиків 

«Єдиноріг». 
Дата: 2002 – 2007 рр.       
Кот-д'Івуар. 
Військове втручання на під-
тримку місії ООН. Метою є 
допомога ООН у 
нейтралізації важкого 
озброєння Гбагбо  

Миротворча операція.  
Залучено: 
Бригада спецназу французької армії BFST  
(наступниця Groupment special autonome – GSА).  
Французький контингент нараховував 1000 650 осіб  

Мирна угода 

«Сервал». 
Дата: січень 2013 р. 
Північний регіон колишньої 
колонії Франції – Малі. 
Метою операції було 
витіснення ісламських 
бойовиків з півночі Малі, які 
почали наступ до центру 
Малі  

Знищення формувань ісламських бойовиків; 
знищення ворожої техніки та матеріальних 
цінностей; 
охорона від нападів ісламських повстанців Сахелю   
(одні із найбільших у світі уранові копальні - основні 
постачальники палива для АЕС Франції в Нігерії). 
Залучено: 
розпочавшись із перекидання 500 парашутистів, 
контингент зріс до 3,5 – 5 тис. військовослужбовців із 

Операція завершилася 15 липня 2014 р. і була замінена 
операцією «Бархане», що розпочалась 1 серпня 2014 р. 
для боротьби з ісламістськими бійцями в Сахелі. Троє з 
п'яти ісламських лідерів, Абдельхамід Абу Зейд, Абдель 
Крим і Омар Улд Хамаха, були вбиті, Мохтар 
Бельмохтар втік до Лівії, а Іяд аг Галі –до Алжиру. 
Ісламістів вдалося зупинити, завдаючи сотні бомбово-
штурмових ударів, застосовуючи спецназ у запеклих 
сутичках. І хоча загинуло лише 5 французів і до             
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елітних частин спецпризначення, морської піхоти та 
Іноземного легіону, 14 бойових і 10 важких 
транспортних літаків 

100 союзників-африканців, операція виявилася вельми 
обтяжливою для бюджету Франції  

Федеративна Республіка Німеччина 
«Магічний вогонь».  
Дата: 17 жовтня 1977 р.  
м. Могадішо, Сомалі.   
Звільнення заручників 
авіалайнера «Боїнг» компанії 
«Люфтганза» (на борту 
перебували 90 пасажирів і 
серед них дві подружні пари 
арабського походження). 
Через годину після зльоту в 
кабіну пілотів увірвалися двоє 
озброєних пістолетами 
чоловіків, а дві жінки з 
гранатами в руках захопили 
салон 

Штурм літака; 
евакуація заручників.  
Залучено: 
 антитерористична група GSG-9; 
 крило контрреволюційної боротьби (КРБ) (англ. 
Counter Revolutionary Warfare Wing – CRW) – 
підрозділ САС, який боровся проти терористів та 
повітряних піратів  

Операція стала однією з перших успішних операцій зі 
звільнення заручників 
 

Дата: 15 червня 1998 р.  
м. Фоча, Боснія.  
Місія по захопленню та 
арешту військових злочинців, 
що розшукувались 
Міжнародним трибуналом 

Ведення розвідки і спостереження;  
участь в операції з захоплення. 
Залучено:  
підрозділ KSK разом із французькими SFOR 
(попередник EUFOR Althea)  
 

Захоплення Мілорада Крноелаца (Milorad Krnojelac), 
обвинуваченого в злочинах проти людства 

Дата: травень 1999 р. 
Косово. 
КFOR (англ. Kosovo Force)  – 
міжнародні сили під 
керівництвом НАТО, 
відповідальні за забезпечення 
стабільності в Косові 

Багатонаціональне оперативне угруповання 
«Південь» (MNTF-S) під командуванням Німеччини. 
Солдати командування розгорнуті в рамках операцій 
в Албанії (АFOR) і Косово (KFOR). 
Залучено: підрозділ KSK 

Врегулювання косовської ситуації 

Дата: 2 серпня 1999 р. 
 м. Фоча, Боснія.    

Ведення розвідки і спостереження;  
участь в операції з захоплення. 
Залучено: підрозділ KSK 

Спійманий сербський парламентарій Радомир Ковач 
(Radomir Kovac). У тому ж місяці бійці KSK разом з 
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Місія по захопленню та 
арешту військових злочинців, 
що розшукувались 
Міжнародним трибуналом  

 голландським спецназом захопили ще трьох військових 
злочинців 

Дата: жовтень 2000 р.  
м. Фоча, Боснія.  
Місія по захопленню і 
арешту військових злочинців, 
що розшукувались 
Міжнародним трибуналом 

Ведення розвідки і спостереження;  
участь в операції з захоплення. 
Залучено: підрозділ KSK 
 

Захоплення військового злочинця Янко Жайніча. В 
цілому, за даними телеканалу ARD, в 2000 р KSK 
здійснила безліч операцій в регіоні. Тодішній 
головнокомандувач армії Німеччини генерал-лейтенант 
Гельмут Вільман підтвердив ці дані. 
Секретний характер діяльності підрозділу дозволяє 
припускати, що бійці KSK були в Боснії і в 2005 –       
2007 рр. 

«Непохитна свобода» 
(участь) 
(англ. Operation Enduring 
Freedom (OEF)). 
Дата: розпочата 7 жовтня      
2001 р. Афганістан. 
Розгортання КСК для 
боротьби з міжнародним 
тероризмом у рамках 
операції 

Активна участь в антиповстанських операціях та 
розвідувальних рейдах; 
ведення розвідки і спостереження;  
захоплення польових командирів руху «Талібан». 
Залучено: підрозділ KSK (120 бійців) 
 

У ході операції KSK в афганській провінції Кундуз був 
затриманий один з найбільш розшукуваних лідерів 
«Талібану»  

Дата: січень 2002 р.  
Афганістан.  
Участь в операції в рамках 
боротьби з міжнародним 
тероризмом 

Здійснення військових операцій проти іррегулярних, 
терористичних і партизанських формувань; 
проведення операцій в тилу противника (розвідка, 
ціленаведення, знищення та виведення з ладу 
важливих військових та цивільних об’єктів), а також 
захват плацдармів та їх утримання до підходу 
основних сил. 
Залучено: 
дивізія спеціальних операцій (DSO): 
26-та повітрянодесантна бригада «Саарланд»; 
31-ша повітрянодесантна бригада 
(по шість місяців кожна) 

Дивізія спеціальних операцій (DSO) є провідним підроз-
ділом німецької секції МССБ (Міжнародні сили 
сприяння безпеці (англ. International Security Assistance 
Force; ISAF) – очолюваний НАТО міжнародний 
військовий контингент, що діяв на території Афганістану 
з 2001 р.) 
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Дата: з 18 липня по грудень 
2006 р. Конго. 
Забезпечення безпеки на 
парламентських виборах 

Завдання – у разі заворушень евакуювати зі столиці 
країни Кіншаси міжнародних спостерігачів і надавати 
військовослужбовцям місії медичну допомогу. 
Залучено: 
780 бійців  KSK дивізії спеціальних операцій (DSO) 

У Демократичній Республіці Конго відбулися перші за   
40 років вільні вибори Президента і парламенту. Як 
повідомляють міжнародні спостерігачі, голосування 
пройшло мирно 

Дата: з липня по грудень    
2007 р. 

Залучено: 
підрозділи дивізії спеціальних операцій (DSO) 

Дивізія забезпечує більшу частину сил 14-го контингенту 
МССБ  

Дата: 21 вересня 2010 р.  
Афганістан. 

Участь в операції з захоплення польових командирів 
руху «Талібан». 
Залучено: близько 120 бійців KSK, які об'єднані в 
оперативну групу «Task Force 47» (TF47) 

У ході операції KSK у повіті Чаха-дара на півночі 
Афганістану захоплено одного з регіональних лідерів 
«Талібану», 50-річного Маулаві Росхана – тогочасного 
воєнно-духовного ватажка моджахедів. 
Операція була здійснена без єдиного пострілу. Перед 
цим протягом декількох днів бійці KSK стежили за 
пересуваннями Росхана, в тому числі за допомогою 
БПЛА, і прослуховували його телефонні переговори 

Дата: З лютого по березень 
2011 р. Лівія  
Військово-евакуаційна 
операція 

Здійснення гуманітарної  операції з евакуації 
громадян. 
Залучено:  
підрозділи дивізії спеціальних операцій (DSO) 

262 людини, в тому числі 125 німців, були евакуйовані з 
Лівії 

Дата: жовтень 2012 р. 
Афганістан. 

Участь в операції з захоплення польових командирів 
руху «Талібан» в північній частині Афганістану. 
Залучено: 
підрозділ KSK 

На рахунку спецназу KSK – ряд успішних операцій, 
серед яких найважливішою є затримання мулли        
Абдул Рахмана, одного з лідерів «Талібану», так званого 
тіньового губернатора північного Афганістану і ще 
однієї людини. Обидва вони доставлені в Кабул і 
передані афганській владі. 
Загалом під час відрядження KSK захопили                      
59 командирів «Талібану» та інших джихадистських 
формувань 

Італія 
«Забезпечення комфорту». 
Дата: 21 квітня 1991 р. Ірак. 
Контингент «ITALFOR 
AIRONE» місії гуманітарної 
допомоги в Курдистані 

Здійснення патрулювання; 
організація роботи контрольно-пропускних  пунктів; 
контроль території до 1400 км2; 
контроль сектору руху Захо-Кіркук-Багдад . 
Залучено: 

Забезпечено виконання Резолюції (n. 688) Ради Безпеки 
ООН з припинення в Іраку репресій і сприяння роботі 
міжнародних гуманітарних організацій. 
Оперативні сили гарантували захисний пояс контингенту 
і допомагали створити умови безпеки, що є 
визначальним фактором для повернення біженців 
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тактична група «Десантник» окремої 
повітрянодесантної (парашутної) бригади 
«Фольгоре» (дві роти 5-го батальйону «Ель-
Аламейн», рота 9-го батальйону «Col Moschin», ядро 
десантників карабінерів) і більшість логістичних 
батальйонів «Фольгоре». 170 офіцерів, 370 унтер-
офіцерів і        950 військовослужбовців, а також 8 
офіцерів і            13 унтер-офіцерів ВПС і 8 
добровольців-медсестер 

«Відновлення надії». 
Дата: грудень 1992 р. по 
липень 1993 р. Сомалі.    
Контингент «ITALFOR-
IBIS» місії ООН з 
гуманітарної допомоги: 
створення та підтримка 
необхідних умов безпеки   

Звільнення близько 80 бійців сил ООН: підрозділ 
пакистанських блакитних шоломів потрапив у засідку 
сомалійської міліції Мохаммеда Фарах Айдіда у        
м. Могадішо 5 червня 1993 р.  
Звільнення багатьох італійських солдатів, які 
потрапили в засідку, організовану сомалійськими 
міліціонерами під час бойового зіткнення в районі 
контрольно-пропускного пункту (блокпоста) «Паста» 
2-го липня 1993 р. 
Залучено: 
контингент «ITALFOR-IBIS» окремої 
повітрянодесантної (парашутної) бригади 
«Фольгоре» 

Підрозділи діяли в секторі відповідальності приблизно в 
360 км глибиною і 150 км в ширину: практично від 
Могадішу до кордону з Ефіопією. Вони виконали своє 
завдання в повній відповідності з духом мандату ООН. 
Одинадцять італійських солдатів, волонтерська 
медсестра Червоного Хреста та два журналісти RAI 
загинули під час місії  

Дата: грудень 1995 – 
грудень 2004 р. Боснія. 
Місія ООН IFOR/SFOR у 
Боснії та Герцеговині: 
створення та підтримка 
необхідних умов безпеки 

Здійснення патрулювання; 
організація роботи контрольно-пропускних  пунктів. 
Залучено:  
 контингент «ITALFOR-BOSNIA» окремої повітряно-
десантної (парашутної) бригади «Фольгоре» 
 

Врегулювання ситуації у Боснії та Герцеговині 

Дата: 12 червня 1999 р. 
Косово. 
Місія KFOR (англ. Kosovo 
Force) – міжнародні сили під 
керівництвом НАТО, 
відповідальні за 

Здійснення патрулювання; 
організація роботи контрольно-пропускних  пунктів.  
Залучено:  
контингент «ITALFOR-KOSOVO» окремої 
повітрянодесантної (парашутної) бригади 
«Фольгоре» 

Врегулювання косовської ситуації. Італійський 
контингент забезпечує безпеку для всіх етнічних і 
релігійних общин та міжнародних організацій, які 
знаходяться в зоні відповідальності 
 

63 

 



 

64 

1 2 3 
забезпечення стабільності в 
Косові 
«Стабілізація». 
Дата: 22 вересня 1999 р. –        
17 лютого 2000 р. Східний 
Тимор. 
Організація Об'єднаних 
Націй згідно з резолюцією   
№ 1264 від 15 вересня 1999 р., 
ініціювала створення 
багатонаціональних сил 
INTERFET (Міжнародні сили 
у Східному Тиморі) 

Захист і підтримка місії ООН UNAMET (Місія 
Організації Об'єднаних Націй у Східному Тиморі); 
 патрулювання з метою забезпечення операції гумані-
тарної допомоги. 
 Залучено:  
контингент (тактична група) окремої повітрянодесан-
тної (парашутної) бригади «Фольгоре» 
 

Відновлення миру і безпеки у Східному Тиморі 

«Стародавній Вавилон»  
(італ. Operazione Antica 
Babilonia). 
Дата:  15 липня 2003 –              
1 грудня 2006 р. Ірак.  
Місія ООН з гуманітарної 
допомоги: створення та 
підтримка необхідних умов 
безпеки 

Реконструкція іракського «сектора безпеки» шляхом 
надання допомоги для підготовки та оснащення сил 
на центральному і місцевому рівнях; 
створення та підтримка необхідних умов безпеки; 
радіологічні, біологічні та хімічні вимірювання; 
військова поліція; 
підтримка діяльності ORHA; 
контроль території і боротьба зі злочинністю. 
Залучено:  
тактична група 9-го батальйону «Col Moschin» 
окремої повітрянодесантної (парашутної) бригади 
«Фольгоре»  

11 квітня 2004 р. бійці підрозділу врятували 
британського громадянина, який був заручником 
повстанської групи в м. Нассирія. 
Починаючи з 2003 р. італійський військовий контингент 
навчив 13 тис. Іракських поліцейських і 1700 військових 

Дата: вересень 2007 р. 
Афганістан. 
Звільнення заручників 

Забезпечення охорони безпеки (атаку здійснювали 
британські солдати, обладнані відповідними повно-
приводними транспортними засобами).  
Залучено:  
тактична група 9-го батальйону «Col Moschin» 
окремої повітрянодесантної (парашутної) бригади 
«Фольгоре» 

Участь разом з британським SBS у звільненні двох 
агентів італійської служби безпеки, AISE, які були 
викрадені в провінції Фарах, на заході Афганістану. У 
битві два агенти AISE були важко поранені, і один з них 
помер через декілька днів 

«Єдиний захисник». 
Дата: березень 2011 р. –     
2016 р. Лівія. 

Підготовка, координація, допомога у боротьбі з пов-
станцями, підсвітлення цілей (наведення) для літаків 
НАТО.  

Повалення режиму Каддафі 
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Місія ООН: забезпечення 
здійснення ембарго на 
озброєння, зони заборони 
польотів для захисту 
цивільного населення та на-
селених пунктів в Лівії 
згідно з резолюціями ООН 
№1970 і 1973, що 
стосуються лівійської 
громадянської війни від       
26 лютого і 17 березня 2011 р. 

Залучено:  
тактична група (40 командос) 9-го батальйону «Col 
Moschin» окремої повітрянодесантної (парашутної) 
бригади «Фольгоре» 

Ізраїль 
«Ентеббе» (Кульова 
блискавка). 
Дата: 4 липня 1976 р. 
Рейд спеціальних підрозділів 
Армії оборони Ізраїлю для 
звільнення пасажирів літака 
компанії «Air France», 
захопленого терористами з 
пропалестинських 
організацій НФВП і 
«Революційні осередки» 

Звільнення заручників. 
Залучено:  
100 командос з Саєрет Маткаль, Саєрет Цанханім, 
Саєрет Голані 
 

Операція була розроблена протягом тижня і проведена за 
півтори години, в результаті 102 заручники були 
звільнені і доставлені в Ізраїль. П'ять командос були 
поранені, командир групи підполковник Йонатан 
Нетаньяху – убитий. Троє заручників, всі терористи і     
24 угандійських солдати були вбиті, 30 літаків МіГ-17 і 
МіГ-21 угандійських ВПС були виведені з ладу  

«Мир Галілеї» (Перша 
ліванська війна).  
Дата: 6 червня 1982 р. – 
червень 1985 р. Ліван. 

Метою цієї військової операції був удар по базах 
Організації визволення Палестини (АШАФ) у півден-
ному Лівані.  
Залучено:  
спецпідрозділ ВПС «Шальдаг» («Загін 5101»); 
піхотна бригада «Голані»; 
розвідувальна рота «Пальсар» (участь у штурмі замку 
Бофор);  
35-та парашутно-десантна бригада; 
морський десант частин 96-ї дивізії 

У результаті військових дій на території Лівану були 
повністю знищені терористичні формування 
«палестинців» і ісламістів, які перебували на утриманні 
та під контролем СРСР. Ізраїльські війська повністю 
виконали всі поставлені перед ними завдання з ліквідації 
гнізда терористів у Лівані. Ізраїльські війська 
продовжували залишатися в Лівані до 25 травня 2000 р., 
коли ізраїльські сили були повністю виведені з цієї 
країни  
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«Закон і порядок». 
Дата: травень 1988 р. 
Південний Ліван.  
Наступ на позиції бойовиків 
на чолі з підтримуваним 
Іраном угрупованням 
Хезболла 

Рейд у район ліванського села Майдун.  
Розвідувальна рота «Саєрет Цанханім» 5135-го 
розвідувального батальйону 35-ї парашутної бригади; 
1500-2000 ізраїльських солдатів 

Протягом двох днів бойових дій ізраїльські війська 
вбили  50 бойовиків Хезболли, втративши 3 загиблих і 17 
поранених. 

Республіка Польща 
«Дунай».  
Дата: 21 серпня – 11 вересня 
1968 р. 
Вторгнення військ СРСР та 
країн-сателітів, членів країн – 
членів Варшавського 
договору (окрім 
Соціалістичної Республіки 
Румунія) до Чехословацької 
Соціалістичної Республіки 

Мета – повалення чехословацького уряду та окупація 
країни з метою припинення реформ Празької весни.  
На бойовій техніці, що брала участь у вторгненні, 
були нанесені білі смуги. Вся бойова техніка 
радянського і союзного виробництва без білих смуг 
підлягала «нейтралізації», бажано без стрільби. У разі 
опору танки й інша бойова техніка, що не мали білих 
смуг, підлягали знищенню без попередження і без 
команд згори. При зустрічі з військами НАТО було 
наказано негайно зупинятись і без команди не 
стріляти.  
Залучено: 
підрозділи спеціального призначення Війська 
Польського; 
підрозділи спеціального призначення Німецької 
Народної Армії; 
війська Радянської Армії 

24 – 27 серпня 1968 р. в Москві відбулися переговори, на 
яких чехословацька сторона під тиском радянського 
керівництва погодилася відновити «дійсний» соціалізм. 
На території Чехословаччини радянська військова 
присутність зберігалась  до 1991 р. 

СРСР 
 «Шторм-333».  
Дата: 27 грудня 1979 р. 
Афганістан. 
Спецоперація з захоплення 
палацу «Тадж-Бек» в районі 
Кабула і ліквідації голови 
Революційної ради 
Афганістану Хафізулли 
Аміна. Була частиною 

Штурм палацу «Тадж-Бек» Хафізулли Аміна, блоку-
вання головних державних установ і, тим самим, ней-
тралізація державного апарата країни.  
Залучено: 
спецназ ГРУ; 
спецгрупа «Зеніт» КДБ СРСР (близько 150 офіцерів); 
спецгрупа «Грім» КДБ СРСР (25 чоловік);  
9-та гвардійська парашутно-десантна рота 345-го 
окремого гвардійського парашутно-десантного полку. 

Перемога радянського спецназу; державний переворот, 
вбивство Хафізулли Аміна, прихід до влади Бабрака 
Кармаля. 
Спецоперація передувала початку участі радянських 
військ в афганській війні 1979 – 1989 рр. 
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спецоперації «Байкал-79» з 
повалення Аміна і заміни 
його на Бабрака Кармаля 

Загальна чисельність – близько 700 осіб 
 

 

Додаток складено згідно з матеріалами джерел: [16, 21; 27; 33; 46; 65; 66; 106; 133; 156; 161; 170, c. 31; 183, c. 16; 206; 209; 215; 218; 223; 225; 
243; 244; 255; 276; 298; 311; 312; 332; 333; 338; 339; 341; 343; 356; 366; 381, c. 31; 386; 391; 398; 399; 406; 415; 423; 430, c. 37; 478; 490; 491; 
529; 535; 546; 574, c. 42; 613; 631]. 
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Додаток 3 
 

ІСТОРИЧНІ СВІТЛИНИ ПІДРОЗДІЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

 
 

Засновник SAS Великої 
Британії капітан сер Девід 

Стірлінг 

 
 

Капітан сер Девід Стірлінг зі з своїми солдатами на 
пустельних джипах 

 

 

Капітан сер Девід Стірлінг за кермом одного із джипів полку  
 

 
 

Військовослужбовці SAS після першої наступальної операції підрозділу  
в листопаді 1941 року в Лівії, яка завершилася великими втратами  

(із 65 військовослужбовців залишилося 22) 
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Командос Великої Британії з американським 
пістолетом-кулеметом  

Томпсон М1928А1 у засідці (Франція. 1944 р.) 

 
 

Підрозділ спеціального призначення 
штурмує укріплений об'єкт.  

Монте-Кассіно. Італія. 1944 р  
 

 
 

Військовослужбовці SAS проходять  
парашутну підготовку в пустелі, 

вистрибуючи з вантажних автомобілів 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Командувач Центру Спеціальних сил у 
Форті Брегг бригадний  

генерал Вільям П. Ярборо розмовляє 
 з президентом Джоном Ф. Кеннеді.  

Форт Брегг, Північна  Кароліна,  
12 жовтня 1961 року 

 

 

Солдати 75-го полку рейнджерів армії США з трофейним  
нацистським прапором під час Другої світової війни 
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Наказ про операцію Squatter - першу велику місію 
полку SAS Великої Британії 
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Група спеціального призначення армії США  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полковник Чарльз Беквіт – засновник 1-го 
оперативного загону «Дельта» 

 

 
 

Зліва направо: капітан Бо Бейкер, майор Чарльз Томпсон,  
майор Чарльз Беквіт, 1965 р. 

 
 

Загін «Дельта» після виконання бойового завдання 
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7-ма група спеціального призначення армії США 
 

 
 

Французький іноземний легіон 
 

 
 

Легіонери брали участь у всіх колоніальних війнах Франції 
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Парад 1-го авіаційного піхотного батальйону 3-го французького полку SAS  
(створеного капітаном Жоржем Берже в Англії 29 вересня 1940 р.). 14 липня 1943 р. Лондон 

 
 

Зустріч французьких командос SAS з місцевими загонами FFI (Французькі  
сили внутрішніх справ). Вересень 1944 р.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військовослужбовці французької ескадрильї SAS  під час поєднання передових загонів 
1-ї і 8-ї армій у районі Габес-Тозеур Тунісу 
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.  
 

Військовослужбовці  італійського 9-го парашутно-десантного штурмового  
полку «Коль Москін» 

 

 
 

Перший спецпідрозділ італійської армії – спеціальний взвод 
лейтенанта Фальконе (1950 р.) 

 
 

 
 

«Священний загін» – грецький підрозділ спеціального призначення,  
сформований у 1942 р. на Близькому Сході 
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Підрозділ німецького спецназу в Другій світовій війні 
 

 
 

Спецкоманда «Дора» (Sonderkommando DORA) з полку «Бранденбург - 800» 
на автомобілі  Steyr 1500 A1 у Лівії 

 

 
 

Німецькі солдати в формі РКЧА - один з підрозділів полку  
«Бранденбург 800» перед операцією 
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Військова розвідка гітлерівської Німеччини Абвер-2. Диверсійно-терористичні операції - 
основний напрям діяльності спецпідрозділу 

 

 
 

Японські десантники в битві при Палембанг, острів Суматра, 1942р. 
 

 
 

У листопаді 1944 року японські парашутні частини Імператорської армії 
 були перетворені в 1-шу повітрянодесантну дивізію Дай-1 Тейшін Шудан. 

Командир -  генерал-майор Рикичи Цукада  


