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ПЕРЕДМОВА 

Сучасні досягнення науки та новітніх технологій дають можливість створювати 

надзвичайно складні технічні системи воєнного призначення (комплекси, зразки). До 

таких систем відноситься і нетрадиційна зброя. Поява терміна "нетрадиційна зброя" 

стала результатом аналізу відомої інформації про існуючі, розроблювані. а також 

перспективні системи озброєння, яким властиві певні характерні риси, що дозволяють 
. .. ~ 

ВИДІЛИТИ ІХ В ОКреМИИ ВИД. 

Цей посібник являє собою спробу систематизувати наявні знання про 

нетрадиційну зброю. 
В першому розділі аналізуються відомі визначення зброї взагалі і на їх основі . . . 

пропонується нове узагальнене визначення, шо вІДповІДає вимогам сучасностІ. 

Що стосується нетрадиційної зброї, то питання їі визначення розглядається 

особливо пильно. Спочатку проводиться аналіз відомих існуючих визначень. 

обrрунтовуєт~ся поняття традиційності і нетрадиційності. Замість поняття "зброя на · 
нетрадиційних принципах дії" пропонується застосовувати термін "нетрадиційна 

зброя", а також наводиться нове їі визначення. 

Другий розділ містить аналіз ознак класифікації і розробку безпосередньо 

класифікації нетрадиційної зброї. 

У третьому розділі дається характеристика усіх класів нетрадиційної зброї 
згідно з розробленою у другому розділі класифікацією. При цьому розглядаються 
електромагнітна зброя: електромагнітного імпульсу, рентгенівська, оптична (засоби 

когерентного і некогерентного випромінювання), радіочастотна, низькочастотна, 

електрична та плазмова; інформаційна зброя інформаційно-психологічного та 
інформаційно-технічного впливу; хімічна нетрадиційна зброя; біологічна нетрадиційна 

зброя; акустична зброя; кінетична нетрадиційна зброя; геофізична зброя; радіологічна 
зброя; пучкова зброя; психотронна зброя; нетрадиційні боєприпаси; ударні безпілотні 
літальні апарати багаторазового застосування. 

У четвертому розділі розглядаються загальні аспекти способів застосування 

нетрадиційної зброї та захисту від неї. 

У п'ятому розділі наводяться характеристики війни 

розглядається вплив нетрадиційної зброї на форми і способи 

боротьби. 

майбутнього та 

ведення збройної 

Розгляд конкретних класів нетрадиційної зброї для зручності проводився за 
єдиною схемою, яка містить визначення зброї, уражаючі фактори, об'єкти ураження, 

склад, характеристику засобів, приклади застосування і перспективи розвитку та, за 

наявності, засоби і способи захисту від такої зброї за кордоном і в Україні. 


