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СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК США:
СКЛАД, ФУНКЦІЇ, ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТУВАННЯ,

БОЙОВІ МОЖЛИВОСТІ

Андрій СЛЮСАРЕНКО
Національна академія сухопутних військ,

імені гетьмана Петра Сагайдачного,
вул. Героїв Майдану 32, 79012, Львів, Україна

Аналізується історія створення та діяльність Сил спеціальних операцій США (ССО).
Підкреслюється що вони є активним і резервним компонентом збройних сил США. Вони
призначаються і спеціально підготовлені проводити операції на території противника для
досягнення військових, дипломатичних, інформаційних та економічних цілей. Більшість формувань
ССО підпорядковуються командуванням служби або роду військ, до яких вони приписані, але
організаційно підпорядковуються. Робиться висновок, 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, вони перетворилися за бойовими можливостями на інструмент вирішення
великодержавних геополітичних та воєнно-політичних завдань у планетарному масштабі.
Командування Сил спеціальних операцій приділяє постійну увагу вдосконаленню тактичних
прийомів і дій з урахуванням виникаючих на сучасному етапі загроз, особливо в ході боротьби
з міжнародним тероризмом.

Ключові слова: Сили спеціальних операцій, Сили спеціального призначення, воєнне мистецтво,
незаконні збройні формування, Сухопутні війська США.

Війни кінця ХХ – початку ХХI ст. набули яскраво вираженого локального
характеру, при цьому ключову роль в них відіграють іррегулярні збройні
формування. Нерідко ворожі для США політичні режими, партизанські та
радикальні угруповання проводять свої операції або отримують допомогу з
територій держав, які формально не перебувають у стані війни зі США. Тому,
американське військово-політичне керівництво активно застосовує Сили
спеціальних операцій (ССО/SOF) для проведення силових акцій, коли
застосування збройних сил передчасно або політично недоцільно. Виходячи з
цього, сили спеціальних операцій використовуються як в різних війнах, так і для
врегулювання конфліктів на територіях інших держав.

Сили спеціальних операцій США є активним і резервним компонентом
збройних сил Сполучених Штатів Америки. Вони призначаються і спеціально
підготовлені проводити операції на території противника або в непростій
політичній обстановці для досягнення військових, дипломатичних, інформаційних
та економічних цілей офіційним Вашингтоном.
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Знаходячись на континентальній частині США, більшість формувань ССО
підпорядковуються командуванням служби або роду військ, до яких вони
приписані, але організаційно підпорядковуються Командуванню Сил спеціальних
операцій США (КССО/SOCOM). Оперативний контроль за розгорнутими
формуваннями здійснює відповідне командування КССО, проте міністр оборони
може передати всі Сили спецоперацій під пряме командування КССО, як правило,
під час бойових дій.

Формування ССО США відіграють таку саму основну роль у бойових
операціях, як і ССО багатьох інших країн, утворюючи компактні елітні підрозділи,
які можуть діяти далеко за лінією фронту на території противника у нетрадиційних
бойових операціях, у “внутрішній обороні” іноземної держави, антитерористичних
операціях, спецрозвідці і завданнях щодо ведення відкритих дій.

Найчисельніший і найуніверсальніший компонент Сил спеціальних операцій
США складають ССО армії або ССО сухопутних сил США. Їх нинішня
чисельність, за деякими джерелами, складає від 39 до 41 тис. осіб.

Зазначимо, що необхідність поглибленого наукового дослідження становлення
й сучасного стану Сил спеціальних операцій збройних сил США (і передовсім –
їх сухопутного, найпотужнішого компоненту) обумовлена низкою науково-
практичних чинників:

1. США виступили піонером творення ССО саме як окремого елементу
військової організації держави з кінця 1980-х рр., мають солідний та унікальний
досвід творення і бойового застосування елітних військ у наймастабніших
локальних війнах і збройних конфліктах останніх 30 років (передовсім – у бойових
операцій в Іраку у 1991 та 2003 рр., в антитерористичних діях в Афганістані з
2001 р. тощо).

2. Значна група країн, включаючи Польщу і Україну, багато в чому обрала
саме американську модель побудови ССО (з урахуванням національних
особливостей збройних сил та їх реформування), що актуалізує досвід США,
потребує його ретельного вивчення, аналізу та адаптації для впровадження у
практику національного воєнного будівництва.

3. 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 підготовленій фахівцями з тематики військ
спецпризначення) пострадянського простору, включаючи Україну, нерідко
подається застаріла інформація, накопичилося чимало неточностей та архаїзмів.
Це потребує підготовки новітнього наукового огляду ССО США, який би
базувався на статутних та інших документах ССО, дослідженнях спеціалістів.

СО армії США (англ. United States Army Special Forces) – 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 різнорідних спеціальних операцій (СО).
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1 USASFC Home Page, accessed July 25, 2019, http://www.soc.mil/usasfc/hq.html.; Eric Schmitt
and Michael R. Gordon, “A Nation Challenged: The Military: Top Air Chief Sent,” New York Times,
September 21, 2001.

2 Докладніше див.: Eric Haney, Inside Delta Force: The Story of America’s Elite Counterterrorist
Unit. (New York: Random House Publishing Group, 2005).

3 Steven Emerson, “Stymied Warriors,” New York Times, November 13, 1988; Mark Mazzetti,
“Pentagon Sees Movein Somalia as Blueprint,” New York Times, January 13, 2007; Mark Bowden,
Black Hawk Down: A Storyof Modern War (New York: Grove Atlantic, 2010).

1 грудня 1989 р. почало діяти КСОСВ США, як 16-те головне командування
Сухопутних сил 1. КСОСВ США є вищим командним органом Сил спеціального
призначення у складі Сухопутних військ США. Його завдання – організовувати,
тренувати, навчати, укомплектовувати, оснащувати, фінансувати, виховувати,
керувати, мобілізувати, передислоковувати і підтримувати спецоперації
Сухопутних сил для 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) (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 парашутно-десантний полк СпП “Рейнджер”;
160-й авіаційний полк армійської авіації СпП “Нічні мисливці”.
Чисельність командування – близько 30 тис. чоловік. Крім військово-

службовців, командування нараховує близько 1 тис. цивільних спеціалістів.
1-й Оперативний загін спеціального призначення (1st SFOD-D) (далі –

1 ОЗСпП-Д) – відомий як “Дельта”, або Група бойового застосування озброєння
(ГБЗО/CAG) Міністерства оборони США, є елітним підрозділом ССО і
складовою Об’єднаного командування ССО (ОКССО/JSOC). Створений за
зразком спеціальної авіаційної служби SAS (за деякими джерелами авіадесантної
служби ССО Великої Британії) 1 ОЗСпП-Д є найкращим у світі підрозділом
ССО. Це – основний антитерористичний підрозділ США, завдяки процесу
жорсткого відбору і вимогливого тренування. 1 ОЗСпП-Д відбирає людей з
найталановитіших і висококваліфікованих військовиків Сухопутних сил і 75-го
Рейнджерського полку, хоча ГБЗО приймає кожного, хто може пройти відбірні
випробування2. Отже, новобранці повинні пройти курс жорсткого відбору перед
початком тренувань. 1 ОЗСпП-Д отримав програму підготовки з багатьох
урядових установ США і створив навчальну програму на базі методів і
тренувань, які він сам розробив. Слід зазначити, що даний загін проводить таємні
спецоперації у всьому світі. Щодо завдань, які покладаються на нього, він є
універсальним хоча основними є антитерористичні, протиповстанські операції,
операції проти військового втручання, звільнення заручників тощо3. Він
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підпорядковується КСОСВ США, але знаходиться під контролем ОКССО. Деякі
джерела, включаючи книгу головного сержант-майора Еріка Л. Хейні “Inside
Delta Force”, припускають, що кількість особового складу загону коливається
від 800 до 1000 чоловік, включаючи бойові сили і засоби4.

1-ше Командування спеціальними силами (1SFC, далі – 1 КСС) засноване
30 вересня 2014 р., його штаб-квартира розташована в штаті Нью-Джерсі.

Його завдання полягають в організації, оснащенні, підготовці та перевірці
сил для проведення повного спектру СО з підтримки КСОСВ 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.

1 КСС організаційно включає5:
Командування військ спеціального призначення (КВСпП);
4-ту та 8-му групи (повітряно-десантні) військової інформаційної підтримки

ССО;
95-ту бригаду цивільних справ;
528-му бригаду матеріально-технічного забезпечення спеціальних операцій.
КВСпП організаційно складається зі штабу, 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 армії США, 19-20-та групи з військовослужбовців СВ
Національної гвардії США і чотирьох загонів хімічної розвідки (56-й та 801-й
загони знаходяться в регулярних військах, 445-й та 900-й – у резерві армії).

Чисельність командування складає, за деякими джерелами від 10 000 до
11 600 чоловік6.

Слід зазначити, що Національна гвардія є організованим резервом Збройних
сил США і складається з осіб, які мають достатній військовий вишкіл, порівняно
недавно закінчили службу у військах і не потребують додаткової підготовки.
Національна гвардія може бути мобілізована в 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 може бути використана для підтримки
Армії і ВПС США, зокрема за межами країни7.

4 Докладніше див.: Sean Naylor, Not a Good Dayto Die: The Untold Story of Operation Anaconda
(Berkeley: Berkley Books, 2006).

5 USASFC Home Page, accessed July 25, 2019, http://www.soc.mil/usasfc/hq.html.
6 Александр Большаков, “Силы специальных операций сухопутных войск США,”  Зарубежное

военное обозрение 12 (2009): 30.
7 National Guard, accessed July 25, 2019, http://www.nationalguard.mil.
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Отже, ГСпП у військових колах країни і за кордоном відомі як “зелені берети”
(частини спеціального призначення традиційно носять зелений берет), є
найчисельнішим компонентом формувань СО Сухопутних військ і здатні
вирішувати практично весь спектр поставлених завдань як самостійно, так і в
складі об’єднаних оперативних формувань СО.

Аналіз спеціальної іноземної літератури дає підстави стверджувати про такий
розподіл Груп СпП за географічними зонами відповідальності:

1-ша ГСпП– 1-й батальйон, розташований в Окінаві, 2-й і 3-й батальйони –
у Форті Льюїс (шт. Вашингтон). Орієнтована на регіон Тихого океану та отримує
завдання від PACOM. На даний час, 1SFGA і два її батальйони проводять близько
шести місяців із 12 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 Форті Брегг (шт. Північна Кароліна). 3 SFGA
теоретично орієнтована на всю субсахарську Африку за винятком Східного
Африканського Рогу, AFRICOM. На практиці 3 SFGA і два її батальйони
проводять близько 6 місяців з 12 в Афганістані, як Оперативна група об’єднаних
спецоперацій – “Афганістан”;

5-та ГСпП розташована у Форті Кемпбел (шт. Кентуккі). 5 SFGA орієнтована
на Середній Схід, Перську затоку, Центральну Азію і Африканський Ріг (HOA)
і часто отримує завдання від CENTCOM. На даний час 5 SFGA і два її
батальйони проводять близько 6 місяців з 12 в Іраку, як Оперативна група
об’єднаних спецоперацій – “Аравійський півострів”;

7-ма ГСпП розташована у Форті Брегг (шт. Північна Кароліна). 7 SFGA
теоретично орієнтована на Латинську Америку, Центральну Америку і Каріби,
тобто SOUTHCOM. 7 SFGA також відповідальна за Північну Америку або
NORTHCOM. На практиці 7 SFGA і два її батальйони проводять близько 6 місяців
у році в Афганістані, як Оперативна група об’єднаних спецоперацій –
“Афганістан”. У 2010 р. 7 SFGA передислокувалася на авіабазу Еглін у Флориді
в рамках циклу перепрофілювання і закриття баз (BRAC) із 2005 р.;

10-та ГСпП – 1-й батальйон, розташований в Panzer Kaserne (Казарма
Panzer) у Беблінгені біля м. Штутгарт (Німеччина), а 2-й, 3-й і новий 4-й
батальйони розташовані у Форті Карсон (шт. Колорадо). 10 SFGA теоретично
орієнтована на Європу, зокрема, на Росію, в основному Центральну і Східну,
Балкани, Туреччину, Ізраїль, Ліван і Північну Африку, тобто EUCOM. На практиці
10 SFGA і два її батальйони проводять близько 6 місяців з 12 в Іраку, як
Оперативна група об’єднаних спецоперацій – “Аравійський півострів”;

19-та ГСпП – одна з двох груп Національної гвардії. Розташована в Draper
(шт. Юта), із ротами у Вашингтоні, Західній Вірджинії, Огайо, РоудАйленді,
Колорадо і Каліфорнії. 19 SFGA орієнтована на Південно-Західну Азію (разом із
5 SFGA), Європу (з 10 SFGA), а також Південно-Східну Азію (з 1 SFGA).
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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 приданими ротами і загонами в
Північній Кароліні, Чикаго, Іллінойсі, Луїсвіллі, Кентуккі і Балтіморі, Меріленд.
20-та ГСпП має зону відповідальності, що охоплює 32 країни, включаючи
Латинську Америку, південь Мексики, води, території і країни в Карибському
морі, Мексиканській затоці і в Південно-західному регіоні Атлантичного океану.
Орієнтація – на регіон, поділений з 7 ГСпП.

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 відповідальності8.

Спеціальні сили – “зелені берети” – розгортають і 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 безпеки9.

Перші дві акцентують увагу на мовних і культурних навичках у роботі з
іноземними військами. Інші завдання включають пошук і рятування, допомогу
у 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 цілях10.

Офіційний девіз “зелених беретів” – De Oppresso Liber (латин. – “Звільнити
пригноблених”) – це посилання на одне з основних завдань, підготовку та
інструктування іноземних національних військ11.

Ці завдання роблять сили СпП унікальними в Збройних Силах США, тому
що вони застосовуються в трьох видах оперативної діяльності: у мирний час, у
конфліктах і у війні12.

Операції з внутрішньої оборони іноземної держави, що є основною місією у
мирний час, призначені для допомоги дружнім країнам, що розвиваються,
співпраці з їх військовими і поліцейськими силами для вдосконалення технічних
навичок, розуміння проблем прав людини і допомоги гуманітарним і цивільним

8 United States Army Special Forces Command, accessed July 25, 2019, http://www.soc.mil/SF/
SF_default.htm.

9 USASFC Home Page, accessed July 25, 2019, http://www.soc.mil/usasfc/hq.html.
10 Joint Chiefs of Staff (December 17, 2003), Joint Publication 3-05: Doctrine for Joint Special

Operations, accessed July 25, 2019, http://www.dtic.mil/ doctrine/jel/new_pubs/jp3_05.pdf.
11 Докладніше див.: Douglas C. Waller, The Commandos: The Inside Story of America’s Secret

Soldiers (New York: Simon&Sñhuster, 1994).
12 Докладніше див.: Dick Couch, Chosen Soldier: The Makingof a Special Forces Warrior (New

York: Three Rivers Press, 2007).
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проектам. Можливості сил СпП вести нетрадиційні бойові дії забезпечують
виконання багатьох оперативних завдань, які не під силу звичайним бойовим
відділам. Вони є основними підрозділами для ведення нетрадиційних бойових
дій13. Тому кандидатів дуже ретельно тренують володіти зброєю, бути
фахівцями в інженерній справі, зв’язку і медицині. Спецпризначенців навчають,
у першу чергу, бути воїном, а в другу – інструктором, щоб вони могли тренувати
свою команду, а також своїх союзників під час операцій внутрішньої оборони
або нетрадиційних бойових дій14.

Кожна ГСпП (чисельністю, за деякими джерелами, від 1040 до 1650 чол.)
складається зі штабу, чотирьох батальйонів спецназу і групи обслуговування
(за деякими джерелами, у складі трьох окремих рот – розвідки та РЕБ, зв’язку,
забезпечення), у функції якої входять розвідка, зв’язок і тилове забезпечення15.
Батальйон СпП організаційно включає: штабний загін (секція С), три роти СпП
зі штабними загонами (секція В), 18 оперативних загонів СпП “Альфа” або
“Команда-А” (зокрема, 3 оперативні загони СпП аквалангістів “Scuba” і 3
оперативні загони СпП вільного падіння (“MFF”)16.

Основним бойовим підрозділом сил СпП Сухопутних військ США є
оперативний загін “Альфа”.

Рота СпП складається з чотирьох оперативних загонів “Альфа”. Їх кількість
може бути різною, тому що кожний загін спеціалізується в проникненні на
територію противника або виконує конкретне завдання (наприклад, висотні
затяжні стрибки з парашутом, військові водолазні завдання, ведення бойових
дій у горах, морські операції або бойові дії у місті).

Оперативний загін складається з 12 бійців, кожен із яких має певну функцію,
однак всі військовослужбовці проходять перехресне навчання і опановують
суміжні спеціальності: командир (капітан), фахівець із технічного обслуговування
(ворент-офіцер), сержант-фахівець із 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)17.

За необхідності рота може розгорнути оперативний загін “Браво” або
“Команду-Б”, яка складається з 11–13 військовиків. Якщо “Команда-А” зазвичай

13 Thom Shanker, “A Nation Challenged: Battlefield; Conduct of War Is Redefined By Success of
Special Forces,” New York Times, January 21, 2002.

14 USASF mission, accessed July 25, 2019,  http://www.soc.mil/SF/mission.htm.
15 Нетрадиционные военные действия Сил специального назначения (Форт Брэгг, Рейли

роад 2175, 2010), доступ отримано 15 квітня 2019, http://eurasiandefence.ru.
16 Большаков, “Силы специальных операций сухопутных войск США,” 30
17 David L. Goldfein, Special Operations (2014), accessed April 10, 2019, https://www.jcs.mil/

Portals/36.
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проводить операції прямої дії, метою “Команди-В” є підтримка “Команди-А”.
У роті є тільки один оперативний загін “Браво”.

Загоном керує, як правило, майор, який є командиром роти. Йому допомагає
помічник командира – капітан. Помічнику командира роти допомагає технік,
зазвичай, старший ворент-офіцер 3-го розряду, який допомагає в організації,
тренуванні, розвідці, контррозвідці і операціях для роти та її загонів. Командиру
роти допомагає 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. Роту підтримує сержант-медик, зазвичай, сержант 1-го класу, і два
сержанти-зв’язківці, сержант 1-го класу і штаб-сержант. При цьому немає
сержанта-інженера або сержанта з озброєння. Це тому, що “Команда-Б”
зазвичай не бере участі в операціях прямої дії, а тільки підтримує “Команду-
А”. Кожна рота має один загін “Альфа”, який спеціалізується в затяжних стрибках
із парашутом, і один загін для проведення водолазних операцій. Інші
спеціальності загонів “Альфа” – гірські операції, морські операції та 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. Його
організація аналогічна. Командиром є підполковник, а сержант-майор – старший
помічник командира. 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
“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 в спецрозвідці18.

Загальне укомплектування групи СпП 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 вертольоти19.

Групи СпП “зелені берети” при відповідному забезпеченні та підтримці здатні
виконувати бойові (розвідувально-диверсійні) завдання стратегічного та

18 Fort Campbell. United States Army, accessed July 25, 2019, http://www.campbell.army.mil/sf/
structure.htm.

19 “Зелёные береты” (США) – Современная армия, доступ отримано 25 липня 2019 року,
http://www.modernarmy.ru/article/84.
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оперативно-тактичного значення в тилу противника на глибині до 3000 км. Всього
на базі однієї групи СпП “зелені берети” може бути розгорнуто близько 60
розвідувально-диверсійних (оперативних) загонів типу “Альфа”. Такий загін
може діяти в районі площею до 1000 квадратних кілометрів.

Загони хімічної розвідки (по 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 в зонах відповідальності. Вони
є єдиними в Сухопутних військах формуваннями хімічної розвідки, що мають
таке завдання.

Сили СпП були задіяні в операції “Свобода Іраку”. Вони також розгорнуті з
іншими елементами Командування СО США як одні з основних американських
сил у війні в Афганістані, яка ще триває. Як формування спецоперацій сили СпП
не обов’язково знаходяться під командуванням командирів сухопутних військ у
цих країнах. Вони, знаходячись у зоні бойових дій, можуть підпорядковуватися
безпосередньо Центральному Командуванню США, USSOCOM або іншим
командним структурам.

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, Арабські
Емірати). Їх успіхи призвели до зростання попиту на SF по всьому світу.

Зауважимо, що у популярній літературі усіх військовиків Сил спецпризначення
називають “зеленими беретами”. Це помилка, адже ССО включають й інші
елітні підрозділи (SEALs, “рейнджери” тощо) не є частинами Сил
спецпризначення, але 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 спецпризначення Сухопутних сил США.

75-й парашутно-десантний розвідувальний полк Сил спеціального
призначення Сухопутних військ США (75-й ПДП СпН СВ “Рейнджер”) (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, розташованим у Форт-
Беннінг (шт. Джорджія). Завдання 75-го рейнджерського полку – планувати і
проводити спеціальні операції на підтримку політики і цілей США. Рейнджери є
гнучкими військами швидкого реагування. Сухопутні війська надають великого
значення 75-му полку і його підготовці, полк має можливості проводити звичайні
і спеціальні операції. Рейнджери здатні проникати на територію противника
сушею, водою і повітрям та проводити прямі операції, такі як рейди, штурм
будинків або аеродромів20.

20 75th Ranger Regiment Home Page, accessed July 25, 2019, http://www.soc.mil/rangers/75thrr.html.
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Підпорядковується 75-й полк управлінню сил СпП Сухопутних військ МО
США. Штаб-квартира та основні частини сил СпП СВ розквартировані на
території в/ч СВ США Форт Беннінг (шт. Джорджія). Полк призначений для
виконання бойових завдань спеціального призначення, включаючи розвідку та
диверсії у тилу противника, захоплення аеродромів, розвідку в інтересах
просування частин Сухопутних військ.

До складу полку входять три бойові (1-й, 2-й, 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
розташування:1-й батальйон 75-го рейнджерського полку, аеродром армійської
авіації Hunter (шт. Джорджія); 2-й батальйон 75-го рейнджерського полку, Форт-
Льюїс (шт. Вашингтон); 3-й батальйон 75-го рейнджерського полку, Форт-
Беннінг(шт. Джорджія).

Кожний батальйон може розгорнутися будь-де в світі за 18 годин після запиту.
Батальйон складається зі штабної роти (близько 50 осіб) і трьох рот

рейнджерів, взводів бойових плавців, парашутно-десантного та взводу 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
(приклад – операції з пошуку штаб-квартири О. бен Ладена в Афганістані та
Пакистані), порушення комунікацій, дезорганізація управління, зв’язку та роботи
тилу, організація засідок тощо. Більші підрозділи рейнджерів або батальйон у
повному складі можуть діяти в тилу противника для перешкоди або затримки
висунення його другого ешелону і резервів, завдання ударів по пунктах управління
і важливих об’єктах тилу21.

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 дислокується на базі армійської авіації Хантер (шт. Джорджія),
2-й – у Форт-Льюїс (шт. Вашингтон), 3-й – у Форт-Беннінг (шт. Джорджія). Ці

21 “Фонд спеціальних видань” 1942 (Львів: Національна академія сухопутних військ України
імені гетьмана Петра Сагайдачного 2005), 261.
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бойові батальйони рейнджерів входять до складу Сил швидкого реагування і
постійно перебувають у тримісячному циклі бойової готовності.

Один із батальйонів рейнджерів постійно знаходиться в стані повної бойової
готовності, як підрозділ негайного реагування RRF-I (Ready Reaction Force One),
здатний до перекидання протягом 18 годин після отримання наказу. Одна з рот
RRF-I знаходиться в готовності до передислокації протягом 9 годин після
отримання наказу. Другий батальйон відпочиває, упорядковує 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
бойова тривога із завантаженням всього особового складу в літаки з підготовкою
до десантування. Усі батальйони беруть участь у навчаннях, що проводяться в
джунглях, горах і пустелі. 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 в локальних війнах досвіду використання нового
озброєння і тактичних прийомів. У даний час частина особового складу 75-го
піхотного полку бере участь у перевірці та відпрацюванні положень нового
статуту армії США з фізичної підготовки, який повинен сприяти розвитку
відповідних навичок у військовослужбовців. Зміна батальйонів на такому
чергуванні здійснюється зазвичай через 12-14 тижнів. Піхотна рота рейнджерів
у всіх батальйонах має однакову структуру і складається з відділення управління,
трьох піхотних взводів і взводу зброї. Чисельність роти становить 152 чол., з
них 6 – офіцери. Піхотний взвод рейнджерів складається з 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, всього в
відділенні перебуває 7 автоматів FN Scar, два з яких оснащені підствольними
гранатометами FN40GL, і два кулемети М249 SAW.

Кулеметне відділення має в своєму складі командира відділення і 3 кулеметні
обслуги 7,62-мм кулеметів М240G, що складаються з трьох осіб: кулеметника,
помічника кулеметника і підношувача боєприпасів. Всього на озброєнні
кулеметного відділення знаходиться 3 кулемети М240G і 7 автоматів FN SCAR.

Взвод озброєння складається з відділення управління (3 чол.), мінометної і
протитанкових секцій, а також снайперської секції. Чисельність особового складу
взводу становить 27 осіб.
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Мінометна секція налічує 8 чоловік особового складу та включає в себе два
мінометних розрахунки 60-мм мінометів по чотири людини в кожному.
Протитанкова секція (9 осіб) включає в себе три розрахунку 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 M 200 Intervention Chey Tac, 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,
M2010 ESR, Chey Tac Intervention M-200, Barrett M107; пістолети: Beretta 90two,
Colt M1911 Hi Capa.

Для підтримання готовності рейнджери постійно тренуються. Їх тренування
включають 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 спрямування
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”22. Підрозділи 75-го
парашутно-десантного полку підготовлені до парашутного, вертолітного або
морського десантування.

160-й авіаційний полк спеціальних операцій “Нічні мисливці” (штаб
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 розгорнута до штату вертолітного полку й відповідно отримала
сучасну назву – 160-й авіаційний полк спеціальних операцій армії США). Полк
призначений для прихованої висадки груп (загонів, підрозділів, відділень) СпП у
тилу противника, вогневої авіаційної підтримки та евакуації сил спецпризначення,
участі в операціях із пошуку і рятування екіпажів літаків та вертольотів,
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 може використовуватися для прихованого спостереження за
суднами та, у разі потреби, їх знищення, придушення вогневих точок берегової
артилерії, висадки розвідувально-диверсійних груп ВМС при захопленні островів
і морських платформ тощо. Його завдання, як правило, проводяться вночі на
високій швидкості, низькій висоті та на першу вимогу та за будь-яких природних
умов23. 160-й SOAR (A) також відомий як “Нічні мисливці” (Night Stalkers) і їх

22 75th Ranger Regiment Home Page, accessed July 25, 2019, http://www.soc.mil/rangers/75thrr.html.
23 160th SOAR,MH-60 Black Hawk Helicopter Fact Sheet.
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девіз: “Night Stalkers Don’t Quit”. Його назва – “Нічні мисливці” – виникла
завдяки участі у нічних операціях.

Полк складається з навчальної роти, роти авіаційного тренінгу СО і чотирьох
батальйонів: 1-й і 2-й – у Форті Кемпбелл (військова база розташована на кордоні
між містами Гопкінсвілл, Кентуккі та Кларксвілл, Теннессі), 3-й – на аеродромі
армійської авіації Хантер (м. Саванна, шт. Джорджія), і 4-й – у Форт Льюїс,
(шт. Вашингтон). Це дозволяє полку збирати 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, які озброєні,
оснащені за найсучаснішими вимогами для успішного виконання спеціальних
завдань. 1-й батальйон має роту легких гелікоптерів вогневої підтримки AH-6
“Little Bird”, роту 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 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.

Бойовий склад батальйонів 160-го авіаційного полку щодо укомплектування
вертольотами, за деякими джерелами, складає від 148 до 184 вертольотів24:

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).
Основні модифікації вертолітного озброєння полку:
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”.
Можливості 160 авіаполку SOAR (Special Operations Aviation Regiment) (A)

вдосконалювалися з початку 1980 років25.
160-й SOAR (A) складається з найкращих авіаторів і солдатів підтримки.

Офіцери є добровольцями, а солдати – або добровольцями, або їх направляє
Командування управління персоналом. Усі солдати проходять інтенсивне
тренування за програмою курсу Green Platoon26. Основний курс “Нічних

24 “Фонд спеціальних видань” 1942, 262.
25 160th SOAR (A) Page, accessed July 25, 2019, http://www.soc.mil/USASOAC/160th.html.
26 160th SOAR(A) Green Platoon Train-upprogram , accessed July 25, 2019, http://

www.campbell.army.mil/newinternet/UnitPages/SpecialForces/greenplatoon.htm.
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мисливців” для рядового і сержантського 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 посади27.

“Нічні мисливці” були ініціаторами багатьох методів і засобів ведення
антитерористичної боротьби, допомогли розробити технічне оснащення, яке
зараз використовується іншими авіапідрозділами.

4-та Група військово-інформаційної підтримки (колишня 4-та група
психологічних операцій, що була створена 7 листопада 1967 р.)28, є одним із
оперативних підрозділів оперативної військової інформаційної підтримки армії
Сполучених Штатів разом із 8-ю групою військово-інформаційної підтримки,
яка була створена 26 серпня 2011 р. у Форт-Брегг29. 8-ма група у складі 1, 5 та
9-го батальйонів військової інформаційної підтримки. Четверта група у складі 3,
6, 7 і 8-го батальйонів, загалом близько 800 солдатів. 21 червня 2010 р. було
оголошено про перейменування групи психологічних операцій у групу операцій з
військової інформаційної підтримки. Таке рішення прийняв адмірал Ерік Олсон,
командувач Сил спеціальних операцій Сполучених Штатів з начальником штабу
армії генералом Джорджем Кейсі, у меморандумі від 23 червня 2010 р.30. Цей
підрозділ дислокувався в місті Форт-Брегг (шт. Північна Кароліна), і входить
до складу 1-го командування спеціальних сил, що підпорядковане командуванню
спеціальних операцій армії США31.

За досвідом американських фахівців, психологічні операції є частиною
широкого спектра політичних, військових, економічних та ідеологічних заходів
США, які використовуються урядом США для забезпечення національних цілей,
використовуються в мирний час, за непередбачених обставин та під час війни.
Ці дії не є силою, а силовими мультиплікаторами, які застосовують
ненасильницькі засоби у часто 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
PSYOP США є переконати ворожі, нейтральні та дружні народи і сили вжити
заходів, сприятливих для Сполучених Штатів та їхніх союзників. PSYOP
залучають регіональних експертів і лінгвістів, які розуміють політичні, культурні,

27 160th Special Operations Aviation Regiment Frequently Asked Questions (Enlisted), accessed
July 25, 2019, http://www.campbell.army.mil/NewInternet/unitpages/ SpecialForces/FAQ.htm.

28 4th Military Information Support Operations Group , accessed July 25, 2019, https://
www.globalsecurity.org/military/agency/army/4psyopgp.htm.

29 Ibid.
30 Military Information Support Operations, accessed July 25, 2019, https://www.globalsecurity.org/

military/agency/army/misoc.htm.
31 4th MISOG Home Page, accessed July 25, 2019, http://www.soc.mil/4th%20MISG/

4thMISG.html; 8th MISG (A) Sponsorship, accessed July 25, 2019, http://www.soc.mil/8thMISG/
8thMISGSponsorship.html.
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етнічні та релігійні тонкощі, та використовують переконання для заохочення
бажаної поведінки. Завдяки фахівцям у всіх аспектах тактичних комунікацій
PSYOP пропонує спільним командуванням сил неабиякі здібності впливати на
цільову авдиторію, а також на здатність стратегічного впливу на дипломатію
США32.

Спеціалісти 95-ї Бригади цивільної адміністрації (повітряно-десантна)
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
некомбатантів, підтримують операції проти наркобізнесу та встановлюють і
підтримують зв’язки з установами цивільної допомоги та іншими неурядовими
організаціями. На підтримку спецоперацій ці військовики можуть забезпечувати
функціональну експертизу для операцій з внутрішньої оборони, проводити
нетрадиційні бойові дії або безпосередні дії33. 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 з питань
забезпечення внутрішньої стабільності (створення тимчасової цивільної
адміністрації на окупованій території). Чисельність бригади, за деякими
джерелами, становить від 900 до 1300 військовослужбовців і цивільних фахівців.
Організаційно вона складається зі штабу і штабної роти та чотирьох батальйонів
зі зв’язків з цивільною адміністрацією. У кожному батальйоні – близько 200
чоловік. Слід зазначити, що до 97% особового складу бригади цивільних справ
комплектується з резервістів, які мають фахову підготовку в галузях громадської
безпеки (поліція), сільського господарства, економіки, фінансів та правління. Як
визначають військові спеціалісти, діяльність підрозділів цивільних справ сприяла
ефективнішому застосуванню звичайних ЗС для врегулювання конфліктів,
забезпечуючи стабілізацію воєнно-політичної обстановки в регіоні.

528-ма бригада тилового забезпечення спеціальних операцій (повітряно-
десантна) створена на базі Командування забезпечення спеціальних операцій у
2005 р. Вона виконує складне завдання з підтримки КСОСВ США. Особовий
склад бригади забезпечує постачання матеріальних засобів, технічне
обслуговування, спорядження й експертне оцінювання, яке дозволяє Силам
спецоперацій “вести вогонь, пересуватися і здійснювати зв’язок” на постійній
основі. Через те, що Сили спецоперацій часто використовують унікальні засоби,
військовиків цієї бригади вчать діяти і застосовувати багато спеціалізованого

32 PSYOP factsheet, accessed July 25, 2019, http://www.soc.mil/psyop/psyop_default.htm.
33 95th Civil Affairs Bridgade (A) Home Page, accessed July 25, 2019, http://www.soc.mil/95th/

95thhomepage.html.
34 528th SBSO (A) Home Page, accessed July 25, 2019, http://www.soc.mil/528th/528th.html.
35 Докладніше див.: Douglas C. Waller, The Commandos: The Inside Story of America’s Secret

Soldiers (New York, Simon&Sñhuster, 1994).
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спорядження, яке не задіюється в операціях звичайних сил. Бригада також
забезпечує КСО СВ США централізованим і об’єднаним управлінням майном,
технічним обслуговуванням, автоматизацією тилового забезпечення і запасними
частинами 34. Організаційно бригада складається з штабу і штабного батальйону,
112-го батальйону зв’язку СО і 528-го батальйону тилового забезпечення СО.
Чисельність бригади, за деякими джерелами, складає від 800 до 1500 осіб.

Центр і школа спеціальних методів ведення війни імені Дж. Ф. Кеннеді
(Форт-Брегг, шт. Північна Кароліна) є одними з провідних освітніх установ армії,
що керують та забезпечують професійне зростання солдатів у трьох окремих
галузях спеціальних операцій армії: спеціальні сили, цивільні справи та психологічні
операції35. Центр готує ССО СВ і КСО США через розвиток й оцінювання
концепцій спецоперацій, доктрин і тренувань.

Центр і школа спеціальних методів ведення війни ім. Дж. Ф. Кеннеді є
основними навчальними закладами ССО Сухопутних військ. Вони являють
собою єдиний науково-дослідний і навчальний комплекс, який займається
розробкою концепцій бойового застосування і підготовкою особового складу
СО СВ у тісній взаємодії з командуванням навчальних і наукових досліджень з
будівництва Сухопутних військ36. Комплекс має філії у Форт-Грилі (шт. Аляска)
і на Віргінських островах, призначені для відпрацювання способів дій у різних
кліматичних умовах. До складу Центру і школи входить група спеціальних
способів ведення війни (навчальна), що складається з чотирьох батальйонів
(навчальних). Загальна чисельність Центру і школи складає, за деякими
джерелами, близько 1500 чол. Там навчається близько 1 000 осіб. Навчальною
програмою Центру і школи передбачена підготовка фахівців для підрозділів
спеціального призначення, психологічних операцій і зі зв’язків з цивільною
адміністрацією. Крім того, тут організовані спеціальні курси: військового
країнознавства, стратегічної розвідки, боротьби з тероризмом, виживання в
екстремальних умовах, парашутної підготовки, водолазної підготовки.

Таким чином, 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, вони перетворилися за бойовими
можливостями на інструмент вирішення великодержавних геополітичних та
воєнно-політичних завдань у планетарному масштабі, авангардний інструмент
ефективного забезпечення військових компаній за участю решти збройних сил,
і здатні самостійно забезпечити перемогу в конфліктах малої інтенсивності або
у війнах із іррегулярними формуваннями повстансько-партизанського,
терористичного, мафіозного типів.

36 The US Army Special Operations Center of Excellence, accessed July 25, 2019, http://www.soc.mil/
SWCS/index.htm.
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Відомо, скажімо, що у згаданих локальних війнах та антитерористичних
операціях підрозділи ССО забезпечили сприятливі умови для подальших дій
повітряно-десантних, десантно-штурмових, легкопіхотних або гірськопіхотних
частин, морської піхоти тощо, зокрема, через захоплення аеродромів, ключових
пунктів управління противника, розгортанням й підготовкою союзних сил,
спецпропагандою та ТВД тощо.

Величезну увагу приділяється їх мобільності, оперативності розгортання,
перекидання повітрям, автономності у діях, а також взаємодії із іншими
компонентами ССО США. У цьому відношенні повчальним є досвід включення
у спецформування сухопутних сил власного сильного авіаційного компоненту,
створення системи навчання та підвищення кваліфікації особового складу,
підрозділів бойового й тилового забезпечення, співробітництва із цивільним
населенням.

Командування Сил спеціальних операцій приділяє постійну увагу
вдосконаленню тактичних прийомів і дій з урахуванням виникаючих на сучасному
етапі загроз, особливо в ході боротьби з міжнародним тероризмом.
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