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Анотація

Викладено доктрину, тактику, прийоми та способи бойового застосування
підрозділів глибинної розвідки. Ці підрозділи представлені ротами глибинної
розвідки армійських корпусів і загонами глибинної розвідки механізованих,
легких піхотних, повітряно-десантної та повітряно-штурмової дивізій.
Положення даного статуту узгоджені з доктриною бойового застосування
сухопутних військ (польовий статут FM 100-5).   

Призначено для вивчення командирами корпусів та дивізій, начальниками
оперативних та розвідувальних відділів штабів корпусів та дивізій,
командирами батальйонів розвідки, у підпорядкуванні яких знаходяться
підрозділи глибинної розвідки, командирами рот та загонів глибинної розвідки,
командирами взводів, взводними сержантами та командирами.   

Командири підрозділів глибинної розвідки повинні використовувати цей
статут як методологічну базу під час навчання, підготовки та виконання своїх
завдань. Використовуючи таку методологічну базу, що ґрунтується на
прийнятій доктрині ведення війни, командири можуть значно збільшити шанси
підрозділу на успіх під час проведення ними бойових операцій.   

Пдготовлено Піхотною школою Армії США.
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ПЕРЕДМОВА 
 
У статуті викладено доктрину, тактику, прийоми та способи 

бойового застосування підрозділів глибинної розвідки. Ці підрозділи 
представлені ротами глибинної розвідки армійських корпусів і загонами 
глибинної розвідки механізованих, легких піхотних, повітряно-
десантної та повітряно-штурмової дивізій. Положення даного статуту 
узгоджені з доктриною бойового застосування сухопутних військ 
(польовий статут FM 100-5). Статут не є самостійним документом. 
Вивчення статуту FM 7-8 є обов'язковим. 

Статут призначений для вивчення командирами корпусів та дивізій, 
начальниками оперативних та розвідувальних відділів штабів корпусів 
та дивізій, командирами батальйонів розвідки, у підпорядкуванні яких 
знаходяться підрозділи глибинної розвідки, командирами рот та загонів 
глибинної розвідки, командирами взводів, взводними сержантами та 
командирами. Статут також вивчається іншими офіцерами сухопутних 
військ, штабними офіцерами, військовослужбовцями Сил спеціальних 
операцій та навчальних підрозділів. 

Командири підрозділів глибинної розвідки повинні 
використовувати цей статут як методологічну базу під час навчання, 
підготовки та виконання своїх завдань. Використовуючи таку 
методологічну базу, що ґрунтується на прийнятій доктрині ведення 
війни, командири можуть значно збільшити шанси підрозділу на успіх 
під час проведення ними бойових операцій. 

Ретельна, реалістична підготовка є основою успішних дій. 
Основним документом, що регламентує процес бойової підготовки 
командирів рот, загонів та груп глибинної розвідки, є настанова ARTEP-
7-8MTP. Цей документ також може використовуватися як додатковий 
матеріал при підготовці груп глибинної розвідки. У ньому наведено 
завдання, порядок та стандарти бойової підготовки, крім того, 
зазначено, як інтегрувати індивідуальні завдання командирів та солдатів 
у єдиний навчальний процес. 

Цей статут підготовлений Піхотною школою Армії США. 
Пропозиції та рекомендації можна надсилати Коменданту Піхотної 
школи Армії США, ATSH-RB, Форт-Беннінг, Джорджія, 31905-5430. 
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Розділ 1 

ВСТУП 
 
Бойовим військам необхідна точна та своєчасна інформація про 

противника, місцевість та погодні умови. Для того, щоб мати 
необхідні сили в потрібний час у потрібному місці, командири повинні 
приймати швидкі та правильні рішення. Їхні рішення частково 
ґрунтуються на інформації, що надходить від розвідувальних органів. 
Підрозділи глибинної розвідки готуються та оснащуються саме для 
збору такої інформації. 

 
Глава I 

ЦІЛЬ 
 
Агентурна розвідка (HUMINT) — вид розвідки, при якій збір 

розвідувальної інформації здійснюється спеціально підготовленим 
особовим складом (JCS Pub 1-02).11Агентурна розвідка завжди була і 
залишається основним видом розвідки у будь-якій системі збору 
розвідувальних даних. Військовослужбовці передових підрозділів та 
розвідувальні патрулі завжди були джерелом розвідданих для тактичних 
командирів. Такі дані необхідні командирам усіх ступенів. Основним 
засобом агентурної розвідки є групи глибинної розвідки. 

 
1‐1. ЗБІР РОЗВІДУВАЛЬНИХ ДАНИХ 

Розвідувальні дані збираються з усіх джерел, і негайно 
поширюються у вигляді бойової інформації, або ж спочатку 
обробляються у вигляді розвідувальної інформації. Збір даних — один 
із етапів розвідувального процесу. Цей процес складається з визначення 
характеру необхідних розвідувальних даних, їх збору, обробки та 
поширення. Ці етапи можуть проводитись як послідовно, так і 
одночасно. Поки одні дані обробляються, може здійснюватися збір 
додаткових відомостей. У той же час розвідувальні органи планують та 
спрямовують зусилля зі збору даних відповідно до нових вимог. Дані, 
отримані під час розвідувального процесу, співвідносяться з наявними 
даними, що дозволяє штабам передбачати події на полі бою і наміри 
                                                      

1 Термін «Human Intelligence (HUMINT)» можна дослівно перекласти як «людська 
розвідка». У тексті я залишив звичнішу для нас назву «агентурна розвідка», хоча в нас у 
цей термін вкладається інший зміст — тут і далі примітки перекладача. 
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противника. Порівнюючи дані з фактичними подіями, начальник 
розвідки (G2) може підготувати для командира своєчасну, повну та 
точну інформацію. 

 
1‐2. МОЖЛИВОСТІ АГЕНТУРНОЇ РОЗВІДКИ 

Армійському корпусу надається рота глибинної розвідки, дивізії 
надається загін глибинної розвідки. Ці підрозділи спеціально 
підготовлені та оснащені для ведення агентурної розвідки у глибокому 
тилу противника. Підрозділи глибинної розвідки є частиною загального 
розвідувального процесу. Вони посилюють і доповнюють інші види та 
засоби розвідки, які більш схильні до таких обмежень, як наприклад 
погодні умови, відстань, характер місцевості, та протидії противника. 
Підрозділи глибинної розвідки також дозволяють командуванню 
корпусу та дивізій отримувати своєчасну інформацію, яка не потребує 
тривалої обробки та аналізу. 

Дальність операцій підрозділів глибинної розвідки залежить від 
чинників METT-T, оперативного темпу, та можливостей щодо надання 
підтримки. У бойових умовах, що швидко змінюються, глибина 
використання підрозділів більша, так як зона відповідальності з'єднань 
більша. У зоні відповідальності дивізії групи глибинної розвідки, що 
виділяються від загону, діють попереду розвідувальних груп 
батальйонів та розвідників броне-кавалерійських підрозділів. Групи 
глибинної розвідки, що виділяються від роти, діють попереду груп 
глибинної розвідки загонів, але позаду підрозділів Сил спеціальних 
операцій (див. таблицю 1-1). 

Тривалість виконання завдань залежить від спорядження та 
екіпірування, що переносяться групою, відстані до району розвідки та 
можливості поповнення запасів. Зазвичай групи глибинної розвідки 
діють до семи днів без поповнення запасів залежно від характеру 
місцевості та погодних умов. В окремих випадках групи можуть діяти 
більш тривалий період. У конфлікті низької інтенсивності бойові дії 
зазвичай непрямолінійні, лінія фронту звичайно відсутня або виражена 
нечітко. У цьому випадку розвідка має вестись у всіх напрямках. Умови 
бойового застосування підрозділів глибинної розвідки також 
коригуються через політичні та географічні умови. Район ведення 
розвідки також може змінюватись після розгортання у ньому 
додаткових бойових підрозділів. 
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Таблица 1-1. Оперативная страта. 
 

РІВЕНЬ ЕЛЕМЕНТ МІСЦЯПОЛОЖЕННЯ
Стратегічний рівень 
 
Спеціальна розвідка 
 
Бойові операції 

 
 
Сили спеціальних операцій 
 
Рейнджери / Сили спеціальних 
операцій 

 
Театр воєнних дій 

Оперативний рівень   
Спостереження 
 
Розвідка 
 

Рота глибинної розвідки 
 
Рота глибинної розвідки 

 
Корпус 

Бойові операції Рейнджери / Розвідка корпусу  
Тактичний рівень 
 

  

Спостереження 
 
Розвідка 

Загін глибинної розвідки 
 
Загін глибинної розвідки, батальйон 
розвідки та РЕБ дивізії, розвідка 
бронекавалерійського полку 
 

Дивізія 
(Дальність розвідки 
залежить від факторів 

МЕТТ-Т) 

Бойові операції Розвідка дивізії  
 
a.  Групи глибинної розвідки організовані, підготовлені та озброєні 

для проникнення у ворожий тил з метою ведення спостереження та 
доповіді про розташування, пересування та дії противника, а також про 
обстановку на полі бою. Завдання та цілі групи залежать від тих 
розвідувальних даних, які необхідні командуванню. Виведення груп у 
тил противника здійснюється повітряним, наземним, морським 
(річковим) способом чи способом забазування. Групи ведуть 
спостереження, уникаючи контактів із противником та місцевим 
населенням. Для виявлення, спостереження та контролю ворожої 
активності вони можуть встановити різноманітну розвідувально-
сигналізаційну апаратуру (датчики) та інше спеціальне обладнання. 
Також вони виконують інші розвідувальні завдання. Групи глибинної 
розвідки не мають можливості проводити прямі бойові операції, і не 
призначені для цього. Їхні завдання обмежені веденням розвідки та 
стаціонарним спостереженням, які відрізняються від більшості завдань 
Сил спеціальних операцій та рейнджерів. 

b. Групи, що діють у смузі корпусу або дивізії, для проникнення в 
тил противника, ухилення від його підрозділів охорони тилу та 
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подальшої евакуації використовують добре відпрацьовані навички та 
прийоми дій легкої піхоти та рейнджерів. Особовий склад груп також 
має навички збору інформації, знає організацію, тактику та озброєння 
військ противника. Військовослужбовці груп глибинної розвідки також 
є експертами у сфері використання сучасних засобів зв'язку. Ці 
прийоми та навички відпрацьовуються в процесі індивідуальної та 
групової підготовки. (Інформацію щодо відбору особового складу для 
підрозділів глибинної розвідки наведено у додатку А.) 

 
1‐3. ДОКТРИНА БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ  

СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
Найбільш важливим завданням командира корпусу або дивізії, який 

веде бій, є знання противника перед його фронтом або на його флангах, 
і того, як противник може впливати на виконання його завдань. 
Командир повинен придушувати противника несподіванкою та 
використовувати його недоліки якнайчастіше. Щоб так діяти, командир 
повинен передбачати події та знати район бойових дій. Він повинен 
також знати здібності противника, його сили, розташування резервів, 
щільність протиповітряної оборони та його діяльність. Ця інформація 
видобувається шляхом ведення розвідки, яка є основою для тактичних 
та оперативних рішень. Проведення армійських операцій ґрунтується на 
отриманні своєчасних розвідувальних даних, які одержують від 
штатних розвідорганів та органів, що знаходяться на корпусному рівні. 
Дані агентурної розвідки, що отримуються в режимі реального часу, 
необхідні для доповнення відомостей, що отримуються від систем 
електронної та видової розвідки. Добуючи ці дані, органи глибинної 
розвідки в корпусі та дивізії відіграють активну роль у військових 
операціях. У статуті FM 100-5 визначається, що успіх на полі бою 
залежить від усіх командирів, які знають і застосовують п'ять основних 
принципів доктрини армійських операцій: ініціатива, швидкість, 
глибина, узгодженість і гнучкість. 

a.  Ініціатива. Ініціатива означає зміну встановленого порядку чи 
способу ведення бою. Вона передбачає наявність наступального духу в 
усіх операціях. Це означає відхід від запланованих дій, якщо надається 
можливість прискорити виконання завдання. Підрозділи глибинної 
розвідки забезпечують командирів корпусу та дивізій інформацією про 
противника в реальному масштабі часу. Їй не потрібна тривала обробка 
та аналіз, тому вона дає можливість командирам виявляти ініціативу, 
якщо надається така можливість. 
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b.  Швидкість. Швидкість означає думати та діяти швидше, ніж 
противник. Це означає розумові, управлінські та організаційні здібності 
оцінити фактори METT-T, а потім швидко розвернутися для знищення 
противника. Підрозділи глибинної розвідки забезпечують командирів 
своєчасною інформацією, яка дає можливість діяти швидко і 
користуватися сприятливою обстановкою. Через особливості систем 
зв'язку, що використовуються підрозділами глибинної розвідки, та їх 
обмежену рухливість, групи не можуть після розгортання швидко 
змінювати свої завдання. 

c.  Глибина. Глибина вимірюється в термінах часу, відстані та 
ресурсів. Командир використовує наявний час і глибину поля бою для 
розгортання своїх сил і знищення противника. Глибина - найвагоміший 
внесок підрозділів глибинної розвідки у проведення операції. Вони 
дають можливість командирам корпусу та дивізії заглянути глибоко в 
тил противника. 

d.  Узгодженість. Узгодженість означає командну роботу та 
координацію зусиль. Командир повинен знати, як для знищення 
противника використовувати загальновійськові підрозділи. 
Узгодженість - це єдність зусиль щодо реалізації задуму командира. Ця 
єдність включає не лише план маневру, а й інтеграцію підрозділів 
бойового та тилового забезпечення з метою виконання поставленого 
завдання. Інформація, що надходить від підрозділів глибинної розвідки, 
разом із даними від інших засобів розвідки, дають можливість 
командиру узгодити зусилля та краще зрозуміти обстановку. 

e.  Гнучкість. Гнучкість - це здатність підрозділів виконувати 
різні бойові завдання. Командири повинні зміщувати фокус, 
комбінувати сили і швидко переходити від виконання одного завдання 
до іншого. 

 
 

Глава II 

ЗАВДАННЯ 
 
Основне завдання груп глибинної розвідки є ведення 

спостереження. Це та задача, для якої ці групи найкраще підготовлені та 
озброєні. Групи ведуть спостереження протягом певного проміжку часу 
або доти, доки не будуть отримані всі необхідні дані. Результати 
спостереження ретельно фіксуються. 
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1‐4. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Групи глибинної розвідки не є силами спеціальних операцій, однак 

мають схожі прийоми, способи дій, тактику та озброєння. Операції груп 
глибинної розвідки характеризуються наступним: 

a. Дії груп глибинної розвідки вимагають застосування 
оперативного маскування на всіх етапах виконання завдання. 

b. Успіх виконання завдання залежить від маскування, скритності 
особового складу, його бойових навичок. 

c. Особовий склад груп уникає контактів із противником та 
місцевим населенням. 

d. Групи використовуються для вчасного збору розвідувальних 
відомостей. 

e. Групи мають обмежену мобільність у районі дій. 
f. Успіх виконання завдання залежить від сталого зв'язку, знання 

противника та навичок ведення спостереження та розпізнавання цілей. 
g. Район спостереження та/або розвідки є невеликим, має певні 

маршрути, або є певною ділянкою місцевості чи об'єктом. 
h. Спорядження та озброєння груп обмежені лише тим, що 

особовий склад може забрати на собі або сховати у схованку. 
i. Діям груп передує ретельна розвідувальна підготовка з боку 

начальника розвідувального відділу штабу з'єднання (G2). 
 

1‐5. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 
Операції з глибинної розвідки здійснюються невеликими, добре 

підготовленими групами, які виводяться в тил противника та 
евакуюються повітрям (вертольотами та літаками), парашутним 
способом, наземним способом (на транспортних засобах або пішим 
порядком), морським (річковим) способом або їх комбінацією. 

a. Під час відходу або відступу сил прикриття при веденні 
оборонних дій групи можуть виводитися в тил противника способом 
забазування. Після виведення, група створює укриття, яке забезпечує 
безпеку, маскування та приховане розташування. Після цього 
створюються пункти спостереження (ПС), зазвичай уночі або в умовах 
обмеженої видимості. Спостережний пункт розташовується в місці, яке 
забезпечує найповніше візуальне охоплення певного об'єкта, маршруту 
або району спостереження. Між пунктом спостереження та укриттям 
встановлюється зв'язок, насамперед в умовах обмеженої видимості. У 
деяких випадках, укриття та ПС можуть поєднуватися. Однак ПС часто 
отримують відомості, які мають бути передані негайно. У таких 
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випадках для передачі цих відомостей до укриття висувається один із 
членів групи, або використовується УКХ радіостанція тактичного 
зв'язку або провідна лінія зв'язку. Група глибинної розвідки повинна 
використовувати найзахищеніші засоби зв'язку, які є в наявності між 
укриттям і ПС. 

b. Розвідувальні дані, передані з ПС, зазвичай аналізуються в 
укритті. Вони передаються до оперативної секції підрозділу глибинної 
розвідки за допомогою захищених швидкодіючих засобів КХ або 
космічного зв'язку. Пристрій пакетної передачі даних збільшує безпеку 
зв'язку та скорочує час передачі. Повідомлення надсилаються у певний 
час або як надзвичайні повідомлення. Щоб зменшити ймовірність 
виявлення, групи використовують певні місця виходу в ефір, направлені 
антени та маскуючі властивості місцевості. Деякі райони, можливо, 
контролюватимуться групами шляхом встановлення розвідувально-
сигналізаційної апаратури. Ця апаратура зазвичай передає сигнали до 
приймальної станції, розташованої в районі розгортання корпусу або 
дивізії. 

 
 

Глава III 

ОРГАНІЗАЦІЯ 
 
Підрозділами глибинної розвідки можуть бути роти та загони. У 

цьому розділі розглядаються їх організація, бойові можливості та 
обмеження. 

 
1‐6. РОТА ГЛУБИННОЙ РАЗВЕДКИ 

Рота глибинної розвідки входить до складу бригади розвідки 
армійського корпусу (рис. 1-1). Вона складається зі штабу і штабного 
взводу, взводу зв'язку, і трьох взводів глибинної розвідки — кожен із 
яких включає шість груп. Командири всіх рівнів проходять парашутно-
десантну підготовку та курси рейнджерів. Весь інший особовий склад 
проходить парашутно-десантну підготовку. 
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Рис. 1-1. Організація роти глибинної розвідки. 

 
a. Штабний взвод. Включає дві секції — штабну та оперативну, 

необхідні для організації управління ротою в районі дії. 
(1) Штабна секція. Призначена для керування ротою та 

організації постачання. 
(2) Оперативна секція. Особовий склад цієї секції планує бойове 

застосування груп та керує ними у процесі виконання ними своїх 
завдань; координує виведення груп на завдання та їхню евакуацію, 
включаючи всі види бойового забезпечення; отримує та обробляє 
розвідувальні дані; встановлює оперативний статус груп. Планування 
операцій та організація взаємодії є найважливішими функціями 
оперативної секції. 

b. Взвод зв’язку. Взвод зв'язку працює на базових радіостанціях. 
Він надає допомогу оперативній секції та організовує зв'язок із групами. 
При прийомі/передачі інформації від груп, він працює самостійно або 
разом із оперативною секцією. Взвод складається зі штабної секції та 
чотирьох базових радіостанцій. 

(1) Штабна секція. Особовий склад секції керує підлеглими 
силами та засобами взводу. Він координує та встановлює порядок та 
програму зв'язку, керує розподілом частот та вибирає місця 
розташування засобів зв'язку. Також через штабну секцію 
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розподіляються засоби криптозахисту. Штабна секція підтримує 
постійний цілодобовий зв'язок між групами та базовими радіостанціями, 
забезпечує підтримку взводів глибинної розвідки, а також загону 
глибинної розвідки дивізії, якщо необхідно. Також до обов'язків 
штабної секції входить технічне обслуговування штатних засобів зв'язку 
роти. 

(2) Базові радіостанції. Чотири базові радіостанції встановлюють 
зв'язок між оперативною базою та розгорнутими групами. Для 
забезпечення сталого зв'язку та прийому всіх повідомлень вони 
працюють на цілодобовій основі. 

c. Взвод глибинної розвідки. Включає в себе секцію управління 
та шість груп. 

(1) Секція управління. Секція призначена для організації 
управління та підготовки особового складу. 

(2) Група глибинної розвідки. Кожна група включає командира 
групи, заступника командира групи, трьох розвідників-спостерігачів і 
радіотелефоніста. Група веде розвідку та передає отримані дані про 
противника у зоні відповідальності корпусу. Вона може діяти за будь-
яких умов самостійно або з мінімальною підтримкою. Особовий склад 
озброєний легкою стрілецькою зброєю та має обмежені можливості для 
самооборони. Для зручності доставки, військовослужбовці мають 
полегшене спорядження, що носиться, вага якого обмежена тим, що 
військовослужбовці можуть нести з собою або зберігати в схованках. 
Оскільки кожен військовослужбовець групи проходить парашутно-
десантну підготовку, командир може планувати будь-які способи 
виведення груп у тил противника. 

 
1‐7. ЗАГІН ГЛИБИННОЇ РОЗВІДКИ 

Загін глибинної розвідки організаційно входить до складу 
батальйону розвідки дивізії (рис. 1-2). Він складається зі штабної секції, 
секції зв'язку (дві базові радіостанції) та шести груп глибинної розвідки 
(у дивізії «легкого» типу загін має лише чотири групи). Командири всіх 
рівнів проходять парашутно-десантну підготовку та курси рейнджерів. 
Решта особового складу проходить парашутно-десантну підготовку. 
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Рис. 1-2. Загін глубинної розвідки. 

 
 
a. Штабна секція. Секція призначена для організації управління 

загоном. 
b. Секція зв’язку. Особовий склад секції зв'язку забезпечує 

швидку обробку всіх повідомлень. Дві базові радіостанції підтримують 
зв'язок із розгорнутими групами. Загін може посилюватися базовими 
радіостанціями з роти глибинної розвідки корпусу, якщо це викликано 
оперативною необхідністю, нестачею коштів або іншими проблемами. 

c. Група глибинної розвідки. Кожна група включає командира 
групи, заступника командира групи, трьох розвідників-спостерігачів і 
радіотелефоніста. Група веде розвідку та передає отримані дані про 
противника у своєму районі. Вона може діяти за будь-яких умов 
самостійно або з мінімальною підтримкою. Особовий склад озброєний 
легкою стрілецькою зброєю та має обмежені можливості для 
самооборони. Для зручності доставки, військовослужбовці мають 
полегшене носиме спорядження, вага якого обмежена тим, що 
військовослужбовці можуть нести з собою або зберігати в схованках. 
Оскільки кожен військовослужбовець групи проходить парашутно-
десантну підготовку, командир може планувати будь-які способи 
виведення груп у тил противника. 
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1‐8. БОЙОВІ МОЖЛИВОСТІ 
Організаційна структура, сили та озброєння груп ґрунтуються на 

виконуваному завданні та умов району дій. Підрозділи глибинної 
розвідки мають такі бойові можливості — 

 Залишатися на території, зайнятій противником, способом 
забазування, або виводиться до його тилу наземним, морським 
(річковим) або повітряним способом, включаючи парашутування. 
Підрозділи евакуюються також наземним, морським (річковим) або 
повітряним способом. 

 Діяти на території, зайнятій противником, протягом 7 днів з 
мінімальним зовнішнім керівництвом та мінімальною підтримкою. 

 Вести спостереження, розвідку, здійснювати цільову вказівку, 
вирішувати завдання щодо оцінки завданих збитків на будь-якій 
місцевості та в будь-яких кліматичних умовах. 

 Використовуючи КХ, УКХ, чи космічні засоби зв'язку, 
встановлювати зв'язок між базовими радіостанціями чи штабом та 
групами безпосередньо чи через літак-ретранслятор. 

 Проводити операції в поганих погодних умовах та на 
важкодоступній місцевості. 

 Евакуюватись наземним, морським (річковим) або повітряним 
способом, з'єднуватися з передовими частинами своїх військ; або 
повертатися, використовуючи способи ухилення. 

 Діяти, використовуючи планову систему поповнення запасів, що 
доставляють повітрям, або використовуючи схованки зі спеціальним 
спорядженням, створених своїми підрозділами. Вони також можуть 
використовувати трофейну зброю та спорядження. 

 
1‐9. ОБМЕЖЕННЯ 

Підрозділи глибинної розвідки обмежені такими факторами. 
a. Мобільність у районі дій обмежена пішим пересуванням. 
b. Групи не можуть підтримувати безперервний зв'язок зі 

штабом через обмеження обладнання та використання противником 
засобів радіоелектронної розвідки. Групи встановлюють зв'язок тільки в 
заплановані проміжки часу або у разі, коли необхідно повідомити 
критично важливу бойову інформацію. 

c. Штатне медичне забезпечення обмежене індивідуальною 
першою медичною допомогою. 
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d. Групи легко озброєні та мають обмежені здібності при 
самообороні. Вони повинні вступати в бій лише з метою відриву від 
противника. 

e.  Підрозділам глибинної розвідки необхідна підтримка від вищого 
штабу у таких областях— 

 Обслуговування, постачання, організація харчування, медична та 
адміністративна служби, фінансове забезпечення, особовий склад та 
служба капеланів. 

 Інтеграція зонового зв'язку та доступ до системи телефонного 
зв'язку загального користування. 

 Управління частотним ресурсом для засобів КХ та космічного 
зв'язку. 

 Упаковка, монтаж та навантаження матеріальних засобів та 
запасів при проведенні авіаційних операцій з постачання та викидання 
груп парашутним способом. 

 Забезпечення виведення підрозділів глибинної розвідки 
повітряним чи наземним способом (забезпечується командуванням тилу 
дивізії чи корпусу). 

 Розвідувальна інформація зі штабу корпусу чи дивізії. 
 

1‐10. ОЗБРОЄННЯ І СПОРЯДЖЕННЯ 
Групи глибинної розвідки, перебуваючи в районі дій, діють за 

обмеженої підтримки або без неї. Операції в тилу противника 
вимагають наявності у групи сучасного та легкого озброєння та 
спорядження. 

a. Озброєння. Загін та рота глибинної розвідки легко озброєні, 
проте мають різноманітне штатне стрілецьке озброєння. Щоб 
відповідати потребам груп глибинної розвідки, підрозділ 
організовується, виходячи з поставлених завдань, на підставі особливих 
вимог до них. Групи повинні уникати контакту із противником. 

b. Спорядження. Групи мають мати наступне спорядження — 
(1) Засоби зв’язку. Кожна група має радіостанцію КХ з пристроєм 

пакетної передачі даних для двостороннього зв'язку з базовими 
радіостанціями. Кожна група оснащена радіостанціями AN/PRC-90 або 
AN/PRC-112 для швидкого зв'язку, якщо необхідно організувати 
евакуацію групи. 

(2) Засоби спостереження. Групи встановлюють постійне 
спостереження за об'єктом у будь-яких погодних умовах. Група 
оснащується потужними оптичними приладами, що дають змогу 
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ідентифікувати транспортні засоби противника на відстані до 5000 
метрів. В умовах обмеженої видимості група ідентифікує транспортні 
засоби на відстані до 5000 метрів за допомогою надчутливих та 
інфрачервоних приладів. 

(3) Особисте обмундирування та спорядження. Групи можуть 
діяти в будь-яких кліматичних та природних умовах, та забезпечуватись 
предметами одягу та спорядження виходячи з цих умов (наприклад, 
лижами, зимовим одягом та взуттям для арктичних районів). 
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Розділ 2 

ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Для збору та передачі розвідувальних даних групи глибинної 

розвідки використовують навички піхотних підрозділів та рейнджерів, 
кваліфікованих операторів засобів зв'язку та розвідників-аналітиків. 
Основами бойового застосування груп глибинної розвідки є 
командування та управління, зв'язок, розробка бойових завдань та 
оперативне маскування. 

 
Глава I 

КОМАНДУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 
 
Командування та управління - процес керівництва та управління 

військами. Для операцій груп глибинної розвідки командування та 
управління мають бути ефективними у будь-яких умовах, особливо на 
всіх етапах оперативного циклу, з приділенням особливої уваги 
операціям, що проводяться в умовах використання противником засобів 
радіоелектронної протидії (рис. 2-1.) 

 

 
Рис. 2-1. Оперативний цикл. 
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2‐1. СТРУКТУРА 
 
Система командування та управління груп дальньої розвідки 

розроблена для швидкого розгортання груп, збору та передачі 
розвідувальних даних. Найважливіше значення для успішного 
командування та управління мають зв'язок, постійно діючі інструкції 
про стандартний порядок дій (SOP) та підготовка особового складу. 

a. Рота глибинної розвідки штатно входить до складу батальйону 
оцінки та аналізу розвідувальних даних бригади розвідки армійського 
корпусу. Бойові завдання роти визначаються розвідувальним відділом 
(G2) штабу корпусу у координації з іншими відділами та службами 
штабу. 

b. Загін глибинної розвідки штатно входить до складу батальйону 
розвідки дивізії. Бойові завдання загону визначаються розвідувальним 
відділом (G2) штабу дивізії в координації з іншими відділами та 
службами штабу. 

 
2‐2. ПОСТАНОВКА БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ 

Ефективне командування та управління дозволяє командуванню 
корпусу ставити бойові завдання роті глибинної розвідки, а загону 
глибинної розвідки швидко реагувати на запити розвідвідділу (G2) 
штабу дивізії (відділення збору та поширення розвідувальних даних) 
(CM&D)). Завдання, що виконуються підрозділами глибинної розвідки, 
забезпечують командирів корпусу та дивізії пріоритетними 
розвідувальними відомостями (PIR) та інформацією (IR), як це 
визначено планом збору розвідувальних відомостей. Вимоги командира 
до пріоритетних розвідувальних відомостей визначають організацію та 
ведення розвідки, спостереження, засічення цілей та проведення дій з 
оцінки завданих збитків. Пріоритет зазвичай надається отриманню 
відомостей, необхідних для проведення тривалих операцій. Чим 
швидше змінюються умови на полі бою, тим важливішими стають 
подібні операції груп глибинної розвідки. Поняття «пріоритетні 
розвідувальні відомості» служить для фокусування зусиль підрозділів 
збору розвідувальних відомостей про найважливіші об'єкти противника 
і місцевості. Збір розвідувальних відомостей забезпечує командира 
повною та точною інформацією про поле бою. Вимоги до пріоритетних 
розвідувальних відомостей та інформації є основою для операцій щодо 
їх збору; ці відомості потім всебічно аналізуються аналітичною 
службою комплексно з розвідувальним забезпеченням бойових дій 
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