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Актуальність  питання  обумовлюється  тим,  що  участь 
військ  спеціального  призначення  в  таких  різноманітних 
контактах,  навчаннях,  програмах  підготовки 
військовослужбовців  і  в  гуманітарних  заходах  допомагає 
встановлювати і підтримувати зі збройними силами приймаючої 
країни важливі особисті і професійні стосунки, що спираються 
на  взаємну  повагу  і  довіру.  Щоразу  ці  взаємини  можуть 
виявляються  справді  безцінними як для  послів  України,  так  і 
для військових керівників, що можуть здійснювати управління 
операціями  на  регіональних  театрах  військових  дій  (ТВД), 
передусім щодо асиметричних загроз.
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Метою  дослідження є  аналіз  сучасних  програм  з 
підготовки  військ  спеціального  призначення  та  виявлення 
головної  тенденції  в  розвитку  військових  технологій.  Для 
реалізації  мети  дослідження  визначено  такі  наукові  завдання:  
проаналізувати  сучасні  програми  з  підготовки  військ 
спеціального призначення на прикладі програм окремих країн, 
проаналізувати ефективність їхнього виконання, визначити які 
сучасні  розробки  військових  технологій  є  актуальними  та 
використовуються при виконанні завдань, що покладаються на 
військових спецпризначення.

Війська спеціального призначення (далі спецпризначення) 
у  тому  чи  іншому  вигляді  існують  в  будь-якій  країні  світу. 
Загалом  війська  спецпризначення  –  збірний  термін.  Війська 
спецпризначення  –  унікальний  рід  військ,  до  складу  якого 
входять підрозділи і  частини різних спеціальних служб, видів 
збройних  сил  (сухопутних  військ,  авіації,  флоту,  морської 
піхоти  та інших) і міліції (поліції),  а також антитерористичні 
підрозділи, призначені для боротьби і знищення терористичних 
формувань,  проведення  спеціальних  операцій,  організації 
партизанської  війни,  диверсійних  актів  у  глибокому  тилу 
противника та виконання інших складних бойових завдань.

Зважаючи  на  те,  що  конкретний  політико-етнічний, 
соціальний,  національно-етнічний  та  мовний   складник   для 
кожного  конкретного  регіону  світу  є  специфічним,  а  також 
змінюється з часом, то підготовка військ спецпризначення, буде 
відповідати  саме  конкретній  специфіці  місця  перебування 
групи.

Сучасні  війська  спецпризначення  повинні  відповідати 
сучасним  умовам.  Отже,  підготовка,  склад,  оснащення  та 
методи  роботи  сучасної  групи  спецпризначення  змінюються 
порівняно  з  методикою,  що використовувалася  10  –  15  років 
тому. Зміна геополітичної карти світу також відображається на 
рівні  підготовки  сучасних  військ  спецпризначення  у  різних 
країнах світу.
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Унікальна особливість таких військ полягає в тому, що їх 
зазвичай  перекидають  невеликими  групами.  Така  властивість 
досить часто виявляється привабливою для сучасної дипломатії, 
військових, котрі перебувають за кордоном, командувачів ТВД, 
а  в  багатьох випадках – і  для приймаючих країн.  Нечисленні 
групи, чи то солдати, матроси або льотчики, не такі помітні, як 
звичайні  війська.  Ця особливість  дозволяє їм виконувати свої 
завдання без шуму і так, щоб більшість місцевих жителів, коли 
це не бажано, не розуміли чим саме вони займаються. Саме для 
цього такі війська проходять спецкурс підготовки перед тим,  як 
приступити до операції в країні призначення, вивчають мову і 
культуру країни.

Склад  і  оснащення  групи  військ  спецпризначення 
залежить від завдань, поставлених групі, і від умов, у яких вона 
буде працювати.  У класичну  групу спеціального  призначення 
входять три батальйони військ спецпризначення, штабна рота, 
роти  обслуговування,  зв язку  й  розвідки.  ʼ Озброєння  й 
спорядження такої групи становить особисту стрілецьку зброю, 
кулемети,  гранатомети,  автомобілі,  розвідувальні  літаки  й 
гвинтокрили. Таким чином, чисельний склад групи доходить до 
1500 осіб. Можливо такий склад прийнятний для використання 
в деяких випадках, однак сучасний мир диктує власні умови.

В  умовах сучасного  миру дія  до  початку  війни  такого 
великого загону, оснащеного й  озброєного подібним чином, не 
може  залишитися  непоміченою,  що  є  дуже важливим. 
Виявлення  групи, по-перше, призведе  до  розкриття  планів 
країни, а по-друге – до величезних втрат як у самій групі військ 
спецпризначення, так і  надалі при нападі  й оголошенні війни, 
тому що дасть противнику ґрунтовно підготуватися до початку 
війни. Враховуючи високий рівень інформаційних технологій на 
сьогоднішній  день,  швидкість  передачі  інформації  є 
надзвичайно  високою, що збільшує ризики під час  виявлення 
роботи військ спецпризначення на території іншої держави.
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Саме через це під час підготовки групи спецпідрозділу до 
нового  завдання  обов язково  враховується  розвитокʼ  
інформаційних технологій  у країні  призначення.   Залежно від 
того,  наскільки  високий  рівень  розвитку  сучасних 
інформаційних технологій у державі, можна зробити висновки 
наскільки оперативно потрібно реагувати при виявленні роботи 
групи спецпризначення. При цьому надважливо, щоб технології, 
якими користуються бійці групи спецпризначення, були на тому 
ж  рівні,  або на рівень вище від тих,  які  використовуються  в 
країні  перебування.  Таким  чином  ми  можемо  визначити 
наскільки  значну  роль  відіграють  інформаційні  технології  у 
сучасному світі.

Головною  формою  застосування  військ  спеціального 
призначення  є  спеціальна  операція.  Метою  проведення 
спеціальної операції може бути:

- підрив  або  руйнування  важливих  економічних  і 
військових об єктів;ʼ

- завчасне  створення  оперативно-технічних  умов  на 
території противника для наступних дій;

- зрив  перспективних  науково-дослідницьких  і 
дослідно-конструкторських  робіт  з  цивільної  та  військової 
тематики,  випробувань  найважливіших  зразків  озброєння  та 
військової техніки противника;

- порушення  ліній  комунікацій,  систем  державного  та 
військового керування, тилового забезпечення;

- коректування  авіаційно-ракетних  ударів  і  вогню 
артилерії;

- збір  розвідувальних  відомостей  в  інтересах  дій 
угруповань збройних сил і ТВД;

- здійснення  рейдів  у  тил  противника  для  захоплення 
документів,  зразків  ОВТ  (озброєння  і  військові  технології), 
деморалізації  особового  складу  збройних  сил  і  місцевого 
населення [1].

318



Підготовка військових як важіль впливу на безпекову ситуацію у світі

На  сучасному  етапі  нові  програми  зі  спеціальної 
підготовки  простих  солдатів  і  груп  спецпризначення  (Soldier 
Modernisation  Programmes)  існують  або  містяться  на  етапі 
підготовки в багатьох країнах світу. Австрія, Австралія, Бельгія, 
Бразилія,  Канада,  Китай,  Хорватія,  Чеська  Республіка,  Данія, 
Фінляндія,  Франція,  Німеччина,  Греція,  Індія,  Угорщина, 
Ізраїль,  Італія,  Японія,  Йорданія,  Малайзія,  Нідерланди, 
Норвегія,  Нова  Зеландія,  Пакистан,  Філіппіни,  Польща, 
Португалія,  Румунія,  Росія,  Сербія,  Сінгапур,  Іспанія, 
Словаччина,  Словенія,  ПАР,  Південна  Корея,  Шрі-Ланка, 
Швейцарія,  Швеція,  Таїланд,  Туреччина,  Великобританія  та 
США являються країнами, що впровадили чи якось причетні до 
розробки та введення у своїх країнах таких програм.

Деякі з цих програм і досі існують лише на папері тоді як 
інші містяться на різних етапах їх розвитку. Більшість програм 
перебувають у замороженому стані перед їх виходом у „масове 
використання”.  Не  кожна  країна  може  похвалитися  діючими 
проектами з оснащення та підготовки солдатів, і водночас слід 
враховувати,  що  не  всі  програми  мають  однакові  завдання. 
Деякі,  такі,  як  французька,  включають  у  себе  весь  спектр 
обладнання, від вогнепальної зброї до захисних систем, тоді як 
інші  концентруються  лише на  специфічних  сферах діяльності 
військ спецпризначення. Саме тому досить важко порівнювати 
такі програми між собою.

The French Felin являє собою єдину з усіх програм, що на 
даний  момент  і  справді  діє.  Так,  French Felin довела  свою 
боєздатність,  коли в  2011 році  в  Афганістані  розгорнув  свою 
діяльність полк, що був оснащений відповідно до програми. У 
січні  цього року,  виступаючи  на  засіданні  Комісії  з  оборони, 
міністр  оборони Франції  Жерар Лонге  прокоментував  згадану 
програму  та  успіхи  французьких  солдатів,  повідомивши,  що 
дана  програма  дозволяє  французьким  солдатам  долати 
найскладніші  ситуації,  які  виникають  під  час  проведення 
спеціальних операцій [1, с. 7].
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У лютому 2012 року I Кампанія VIII Морського піхотного 
полку  прибула  до  Оттерборна  для  спільних  навчань  з  V 
Шотландським  полком  Британської  армії.  Це  були  перші  у 
своєму  роді  двонаціональні  навчання  із  застосуванням  нових 
технологій,  враховуючи те,  що  VIII Морський піхотний  полк 
був повністю оснащений за французькими нововведеннями.

У  жовтні  2010  року  французька  акціонерна  компанія 
Sagem отримала початковий умовний транш у розмірі 25 млн. 
євро для розвитку RIF-NG (Reseau dʼInformation du Fantassin – 
Nouvelle Generation),  проекту,  націленого  на  розвиток  нових 
радіо технологій для заміни вже існуючих Felin-радіо, через те 
що  останні  працюють  на  частоті  800  MHz,  яка  нині 
використовується  в  цивільному  житті.  На  сьогоднішній  час 
достовірно не  відомо про всі деталі нового проекту Sagem, але 
напевно  відомий  той  факт,  що  нові  радіо  розробки 
призначаються першочерговим замовникам. З чого можна дійти 
висновку,  що  Франція  при  розробці  власної  нової  програми 
робила  акцент  на  новітні  радіо  технології,  котрі,  як  відомо, 
починають застосовувати в різних куточках світу з періодичним 
успіхом.

У США роботи зі створення радіочастотної зброї офіційно 
позначені з  прийняттям DARPA в  1986  р. –  програм, 
спрямованих на розробку бойових  засобів із  джерелами 
електромагнітного випромінювання. Таку  зброю почали 
називати  РЧЗ – радіочастотна зброя (Radio  Frequency  –  RF) і 
мікрохвильове (High  Power  Microwave  Weapons  –  HPMW) 
випромінювання  високої  потужності (за  американською 
класифікацією – RF / HPM-зброя) [5; 6].

Це перспективний вид зброї, заснований  на використанні 
потужного електромагнітного імпульсу  (ЕМІ)  або  серії 
імпульсів,  негативно  впливає на радіоелектронні компоненти 
озброєння  і військової техніки. Поява НВЧ-зброї  обумовлена 
тим, що  існуючі і  створювані системи  озброєння і  зразки 
військової техніки через їх функціональне призначення 
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оснащені великою кількістю електронної апаратури, вразливою 
до вражаючої  дії такого випромінювання [3].  Тому такий вид 
зброї дає досить великі переваги армії тієї країни, котра її має.

У  березні  2012  року  розпочався  останній  етап  перед 
виробництвом  першої  партії  558  наборів  Soldato  Futuro,  що 
мають  обладнати  італійську  армію  останніми  технічними 
новинками.  Випробування  нових  розробок  в  основному 
відбувається  в  піхотній  школі,  яка  міститься  поблизу  Риму. 
Згадані набори також мають містити в собі нові розробки радіо 
технологій, а саме SWave Handheld Software Defined Radio. Нова 
розробка працюватиме на частоті 30–512 MHz і підтримуватиме 
п ять форм сигналів на ʼ VHF та UHF хвилях, котрі підтримують 
зв язок рівня земля-земля та земля-повітря.ʼ

Але попри переваги нової технології розробка має і власні 
недоліки,  а саме вагу.  Нині для солдата,  котрий перебуває на 
завданні  в  іншій  країні,  найважливішою  є  швидкість  його 
пересування  та  мобільність,  а  нова  розробка  важча  за  свою 
попередницю  і  важить  800  грамів  без  батарейок.  Якщо  ж 
поставити  у  пристрій  батареї,  то  вага  збільшиться  ще  на  500 
грамів. Такі зміни нагадують повернення в середньовіччя, коли 
воюючі  армії  через  важкі  обладунки  не  могли  нормально 
пересуватися,  а  враховуючи  швидкі  темпи  змін  у  сучасному 
світі, мобільність стоїть на першому місці.

Повертаючись до зброї як такої, варто зауважити, що нині 
було придбано партію  гвинтівок Beretta ARX 160, якою мають 
оснастити  італійську  армію,  а  саме  ту  частину,  яка  діє  за 
програмою  Esercito,  що  була  розроблена  як  одна  з  гілок 
програми  Soldato Futuro, і окремо будуть оснащені підрозділи, 
що діють за програмами Selex Galileo Individual Combat Weapon 
System і Night Mobility System. Останні підрозділи збираються 
оснастити  легшими за  своєю вагою гвинтівками  Beretta  ARX 
160,  які  і  мають  полегшити  життя  кваліфікованим  солдатам 
спецпідрозділів  італійської  армії.  Також  планується 
розроблення  новинок  у  сфері  відео  технологій,  що  мають 
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поліпшувати  орієнтацію  солдатів  у  просторі   та  показувати 
шлях до наміченої  цілі,  не відволікаючи солдата  від того, що 
відбувається  довкола.  Ці  та  інші  нововведення  планується 
додати до списку обладнання після того, як вони пройдуть тести 
на прийнятність [1, с. 10].

На відміну від Франції та Італії в Німеччині такі програми 
ще й досі  зупинилися  на  стадії  обговорення їх у Парламенті. 
Програма The German IdZ2 була започаткована як співпраця між 
німецькими компаніями,  у якій компанія  Rheinmetall виступає 
як  генпідрядник.  Компанія переконана,  що дозвіл буде надано 
щойно політики ухвалять  рішення  щодо  якнайшвидшого 
розгортання програми в Афганістані для того,  щоб поліпшити 
ефективність німецьких солдатів і посилити їх захист. Контракт 
збираються  поділити  на  3  частини.  Кожна  частина,  у  свою 
чергу, складатиметься з 30 систем (1 система містить у собі все 
необхідне  обладнання  для  10  піхотинців).  Кожна  частина 
включатиме  в  себе  різні  сфери,  тренування,  документацію  та 
навчання.

Виконання  першої  частини  контракту  запланована  на 
кінець 2012 року, що включає в себе шестимісячне тренування. 
Планується,  що  виконання  першої  частини  контракту  буде 
завершено перед розгортанням другої частини в середині 2013 
року. Однак і досі не було прийнято рішення щодо оснащення 
новим обладнанням усієї німецької армії. Близько 438 програм 
схожих на згадану й досі чекають на свою згоду в уряді, хоча 
попередньо  очікується,  що  до  кінця  2015  року  всі  вони  її 
отримають.

Сьогодні  Rheinmetall планує  провести  експертизу  на 
отримання дозволу на впровадження IdZ2 на міжнародній арені, 
а країни Бенелюксу повинні стати першими серед потенційних 
ринків [1, с. 12].

Після того, як у жовтні 2008 року голландський Парламент 
дав зелене  світло на  розвиток  програми Smart  Vest  the  Dutch 
Verbeterd Operationeed Soldaat Systeem (Voss), програма досягла 
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значних  успіхів  у  грудні  2011  року.  Дотепер  перші  3  фази 
проекту, що стосуються навчання, було завершено, а три окремі 
проекти,  які  є  додатковими  до  програми  Voss,  містяться  на 
різних стадіях завершення.

У  2011  році  після  підписання  договорів  Люксембург  і 
Бельгія розпочали спільні  навчання  за  програмою Voss.  Вони 
об єднали   програми  Best  (Belgium  Soldier  Transformation)  іʼ  
Compass (Co-operative Modernisation Programme of the Army for a 
Soldier System) з Voss. У свою чергу Голландія сприйняла цей 
крок як одиничний, роблячи виняток для цих держав.

Якщо ж порівнювати рівень, на якому містяться програми 
у Великобританії  порівняно з програмами в інших країнах, то 
слід  зазначити,  що  від  вересня  2009  року,  коли  керівництво 
держави  дало  згоду  на  розвиток  програми  Increment  1A 
Survillance,  котра  мала  дати  поштовх  у  розвитку  новітніх 
технологій  для  солдатів  Великобританії,  жодна  з  частин 
згаданої програми не була виконана і не еволюціонувала в щось 
нове [1, с. 14].

Міністерство  оборони  Великобританії  виступило  проти 
розвитку  програми  Increment,  хоча  водночас  сприяло  деяким 
частинам цієї програми, котрі були направлені на покращення 
технологій зв язку.ʼ

Варто зазначити, що великі дослідження ведуться по лінії 
використання СВЧ-засобів як зброї несмертельної дії. У 2010 р. 
вже було  розроблено низку зразків такої  зброї. Наприклад, 
компанією  Raytheon створений зразок мікрохвильової  зброї 
Silent Guardian («Безшумний  страж») для  збройних сил США, 
що викликає сильні больові відчуття в тих, хто опиниться в зоні 
дії  цього приладу. Під  час  випробувань прототип приладу 
примушував  до  втечі  навіть найзагартованіших десантників. 
Raytheon передбачає продавати цей  пристрій збройним силам 
США та їх союзникам. Передбачалося, що ця зброя може бути 
використана військами США  у великих містах для розгону 
агресивно налаштованих натовпів.  Їх розгорнуть також  біля 
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важливих військових об єктів,  щобʼ  запобігти проникненню на 
них бойових груп противника.

У березні 2012 р. ВМС США провели перші випробування 
передсерійного зразка електромагнітної рейкової гармати. Після 
семи років  розробки новий тип зброї почав серію фінальних 
випробувань перед установкою на борт військового корабля. 
Зброю так званої «системи активної  протидії»  – Active Denial 
System  (ADS)  оборонної компанії Raytheon –  уже прозвали 
«тепловим променем» або «мікрохвильовою гарматою». Роботи 
над цією зброєю ведуться давно, і ще кілька років тому в США 
демонстрували громадськості прототипи цієї «гармати».  Однак 
тепер нарешті зброя  знайшла необхідні характеристики і готова 
до серійного виробництва [7].

Нова  зброя,  що  розганяє  снаряд до гіперзвукових 
швидкостей за допомогою електромагнітних сил, не  схожа на 
громіздкий лабораторний прототип і максимально близька за 
своєю конструкцією до  серійного зразка, який повинен стати 
основною зброєю кораблів ВМС США.

Офіційна презентація нової ADS відбулася на базі ВМС 
США в Квантіко, штат  Вірджинія. Для численних журналістів 
влаштували  справжнє театралізоване  дійство:  перевдягнені в 
цивільне «морські котики» зображали натовп мітингувальників, 
закидаючи солдатів тенісними м ячикамиʼ  –  замість каменів. На 
«демонстрантів»  не  діяли ні попередження з  гучномовця,  ні 
страхітливий вигляд піхотинців у повному обмундируванні. 
Однак  варто  було включити ADS,  встановлену  на даху 
армійської бронемашини, як натовп кинувся навтьоки. Відчути 
дію «мікрохвильової гармати» на собі дали і представникам ЗМІ 
–  усі, як один, зривалися з  місця,  варто  було  оператору 
спрямувати на них невидимий тепловий «промінь».

За словами тих, хто випробував на собі ADS, відчуття від 
«пострілу» такої  «гармати»  схожі з тими, що відчуваєш, коли 
тебе  накриває хвиля дуже гарячого повітря  з духовки. 
Одночасно  людина отримує електричний заряд, що видно за 
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станом зачіски випробуваного. Тести показали:  усі,  хто 
потрапляє під дію ADS, демонструють  одну й ту ж реакцію – 
тікати. Так що «мікрохвильова  гармата» –   ідеальна зброя для 
придушення вуличних заворушень. Далекобійність ADS 
становить близько одного кілометра.

«Гармату» вже випробували на 11 тисячах добровольців, і 
лише  двоє  з них постраждали –  отримали опіки  другого 
ступеня. Особливо підкреслюється, що вплив електромагнітного 
імпульсу,  яким  насправді  і є відчутна людиною  «теплова 
хвиля»,  не  є  канцерогенним чинником. А також  не робить 
негативного впливу на фертильність і  безпечний навіть для 
вагітних жінок  –   промені ADS проникають через шкіру на 
глибину близько 0,4 мм.

За  наявними даними,  на  реалізацію проекту ADS 
Міноборони США  витратило близько  120  мільйонів доларів. 
Ходять чутки, що зараз Пентагон подумує створити «літаючу» 
версію  ADS.  Утім,  на  даний момент навіть на  «наземний» 
ніяких замовлень поки не отримано [4]. Але незважаючи на це, 
лише можна уявити,  які перспективи відкриває така зброя для 
використання  її  в  майбутніх  конфліктах,  даючи  змогу 
знешкоджувати противника навіть не вступаючи з ним у прямий 
контакт.

Отже,  враховуючи  все  зазначене  вище,   можна  дійти 
висновку,  що  нині  при  розробці  нових  програм  підготовки 
військових  акцент  переважно  робиться  на  впровадженні 
новітніх  технологій.  У  сучасному  інформаційному  світі  для 
забезпечення  стабільної  безпекової  ситуації  надзвичайно 
важливо весь час тримати руку на пульсі подій. Саме через це 
більшість країн світу робить акцент на розробці нових радіо- та 
СВЧ-технологій.  Водночас не слід забувати і про навчання та 
спеціальні  курси,  які  проводять  країни  під  час  підготовки 
військових  спецпідрозділів,  адже  саме  завдяки  знанням, 
здобутим під  час таких навчань,  новітні  технології  проносять 
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користь у підтримці  миру та досягненні  поставлених країною 
цілей.
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