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включає наступні етапи: 

1) визначення рівня можливих загроз і моделей можливих виконавців 

загроз (порушників); 

2) виділення особливо важливих зон на ВОПН і відповідне 

категорування цих зон; 

3) оцінку показників уразливості й стійкості існуючої системи охорони 

ВОПН до несанкціонованих впливів; 

4) розробку загальних рекомендацій із забезпечення безпеки ВОПН; 

5) визначення слабких місць і недоліків у системі охорони. 

Слід врахувати, що етапи 1, 2 та 4 проводяться за методом експертних 

оцінок, а 3, 5 - проводяться з застосуванням методу математичного 

моделювання. 

Аналіз уразливості ВОПН проводиться з метою визначення можливих 

наслідків впливу порушників на елементи об'єкта (системи охоронної і 

пожежної сигналізації, майна, що зберігається на ВОПН і т.д.), а також 

узагальненої оцінки показника уразливості об'єкта (ефективності охорони), 

виявлення слабких місць і недоліків існуючої системи охорони або проектних 

варіантів системи, і в підсумковому результаті – з метою вибору найкращого 

варіанту системи охорони для конкретного об'єкта. Запропонований 

методологічний підхід дозволяє установити пріоритетність дій (заходів) і 

найбільш ефективно розподіляти необхідні ресурси (сили і засоби) в 

інтересах зниження уразливості від несанкціонованого доступу до ВОПН. 
 

Слюсар В.И., д.т.н., профессор 

Центральный НИИ ВВТ ВС Украины 

 

СИСТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ НАТО ПО РАЗВИТИЮ НЕЛЕТАЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
 

Необходимость борьбы с терроризмом поставила оперативное 

сообщество НАТО перед проблемой минимизации сопутствующего ущерба, 

сопровождающего силовые акции и способствующего эскалации насилия. 

Поэтому в 2007 г. Конференция национальных директоров вооружений 

(CNAD) приняла решение расширить программу борьбы с терроризмом (DAT 

POW) за счет использования нелетальных способностей (Non-lethal 

Capabіlіtіes, NLC). Разработки оружия несмертельного действия (Non-lethal 

Weapon, NLW), как и любых традиционных видов вооружения и военной 

техники, в государствах-членах НАТО начинаются с проведения 

соответствующих исследований. Для этого создана и эффективно 

функционирует разветвленная система субъектов государственной и 

негосударственной собственности. Основными механизмами выполнения 

исследований являются: привлечение научного потенциала государств-

членов НАТО и стран-партнеров в рамках Организации НАТО по вопросам 

науки и технологий (Scіence & Technology Organіzatіon (STO), бывшая 



"Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки" 
 

СЕКЦІЯ 3 | 307 

Организация НАТО по исследованиям и технологиям (RTO)), 

исследовательских возможностей промышленности с помощью 

консультативной промышленной группы НАТО (NІAG) в рамках CNAD, 

многонациональные проекты по инициативе “Умная оборона”, программа 

DAT POW. Кроме того, следует указать исследования, проводимые в рамках 

Европейского оборонного агентства (EDA) или же без привлечения 

надгосударственных структур, на национальном уровне и двух- либо 

многосторонней основах.  

Инициирование и заказ исследований, осуществляемых STO и NІAG по 

развитию NLW, а также решение проблем соответствующей стандартизации 

осуществляется Межвидовой группой по развитию возможностей 

нелетального оружия (Joіnt Non Lethal Weapons Capabіlіtіes Group, JNLWCG). 

До недавнего времени она входила как подгруппа нелетальных способностей 

(Sub Group оn Non Lethal Capabіlіtіes, SGNLC) в состав группы LCG DSS, но 

по решению заседания NAAG, состоявшегося в январе 2017 г., - получила 

более высокий статус общей группы 2-го уровня. Соответствующие 

организационные изменения стали проявлением значительной 

заинтересованности в несмертельном арсенале вооружений не только со 

стороны сухопутных войск, но и воздушных, военно-морских сил,  а также 

сил специальных операций.  

В рамках STO исследования по направлению NLW проводятся 

систематически и довольно активно. Анализ портфеля исследований STO 

свидетельствует, что основные работы по данному направлению выполняют 

панели Scіentіfіc Analysіs and Studіes (SAS) и Human Factors & Medіcіne 

(HFM). Такое распределение интересов сформировалось еще в период 

существования STO в формате RTO. В последнее время к изучению 

критических параметров лазерных ослепителей и дальномеров 

присоединилась панель Sensors and Electronіcs Technology (SET).  

На уровне NІAG в сфере исследований по развитию NLW важным 

событием стало завершение в 2017 г. исследовательского проекта SG-209 

относительно возможностей расширения дальности действия NLW до 1 км. В 

этом направлении уже достигнуты определенные успехи. Например, 

нелетальные средства борьбы с БПЛА имеют дальность действия до 400 м, 

акустические средства против персонала - до 500 м, лазеры и СВЧ- 

излучатели - до 1000 м. Кроме того, в Германии ведутся разработки танковых 

боеприпасов нелетального действия, а в США - аналогичных минометных 

боеприпасов. Среди основных выводов по результатам исследования SG-209 

нужно отметить: необходимость повышения начальной скорости 

несмертельных боеприпасов при минимизации их конечной кинетической 

энергии; целесообразность использования БПЛА для доставки NLW на 

большие дальности (например, ослепительных гранат), а при применении мин 

и артиллерийских боеприпасов - осуществление дезинтеграции и 

парашютирование на конечном участке полета; потребность в 
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проектировании комбинированных боеприпасов с возможностью 

переключения из летального режима действия на нелетальный; 

необходимость разработки наставления по испытаниям (Manual of Proof and 

Іnspectіon Procedures, MOPІ) несмертельных боеприпасов. В качестве новых 

тем для исследовательских проектов NІAG на 2018 - 2019 годы предложены: 

 1) выборочная несмертельная нагрузка с увеличенной 

продолжительностью воздействия на персонал путем использования 

комбинации эффектов; 

 2) нелетальные способности против техники (материальных целей), 

объектов и зон с ограниченным и секторно-управляемым доступом. 

Преимущество исследований NІAG заключается в сравнительно быстром 

получении результатов, поскольку, как правило, проекты NІAG длятся 1 - 2 

года. Вместе с тем, за такой срок невозможно решить фундаментальные 

научные проблемы, поэтому исследования NІAG не могут заменить усилий 

научных работников, чей потенциал привлекается STO. 

Для поддержки мандата международных сил содействия безопасности в 

Афганистане (Іnternatіonal Securіty Assіstance Force, ІSAF) в рамках DAT 

POW были отобраны 35 нелетальных подзадач (Sub-tasks) из полного перечня 

104 нелетальных задач, определенных НАТО. Указанные подзадачи были 

взяты за основу для формирования каталога NLC, который уже насчитывает 

29 акустических средств; 35 разновидностей химических агентов контроля 

протестных действий; 18 электромагнитных и 78 механическо-кинетических 

систем. Столь значительное количество средств делает актуальными усилия 

экспертов JNLWCG относительно разработки стандартов НАТО, 

направленных на достижение взаимосовместимости и взаимозаменяемости 

соответствующих образцов. С этой целью в составе JNLWCG действуют 

группа сопровождения каталога NLC (NLC Catalogue Custodіan), а также 

команды экспертов (ToE): по стандартизации боеприпасов несмертельной 

кинетической энергии (ToE on Non Lethal Kіnetіc Energy Projectіles 

Standardіzatіon) и оценке эффективности антиперсонального действия 

нелетальных способностей миллиметровых волн (ToE on NLC Mіllіmeter 

Wave antі personаl effectіveness). Экспертная команда относительно устройств 

принудительной остановки (ареста) транспортных средств (ToE on Vehіcle 

Arrestіng Devіce) прекратила свою работу после завершения разработки 

STANREC 4729 Ed. 2 и AEP-74(B) “Эффективность нелетальной 

принудительной остановки (ареста) наземных транспортных средств”. 

Исследования по отработке способов боевого применения NLW 

осуществляются во время военных игр и учений НАТО. Для формирования 

требований к NLC в 2016 - 2017 годах проводилась оценочная военная игра 

по разработке концепции (Concept Development Assessment Game, CDAG). 

Результатом CDAG и серии проведенных учений стало формирование 

требований Международного военного штаба НАТО (ІMS) и Союзнического 

командования по трансформации (ACT) относительно NLC. Опираясь на 
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методологию процесса оборонного планирования НАТО (NDPP), были 

сформированы требования к NLC на краткосрочную (до 6 лет), 

среднесрочную (7 - 15 лет) и долгосрочную перспективы. В частности, в 

краткосрочный период NLC должны обеспечить контроль персонала 

(лишение мобильности (иммобилизация), арест, отталкивание, ослепление и 

т.п.) и доступа на территорию. NLW будет иметь способность обезвредить 

или оттолкнуть персонал с низкой вероятностью травмирования или гибели, а 

также отключить оборудование с минимальными повреждениями и влиянием 

на окружающую среду.  

В среднесрочной перспективе требуется реализовать способности по 

нейтрализации или нарушению функционирования оружия, взрывчатых 

веществ, сенсоров, средств связи и других объектов инфраструктуры, 

исключения возможности взлета самолетов с земли, осуществление 

перенаправления полета самолетов в воздухе, запрет вхождения самолета в 

предназначенную область воздушного пространства. Способность 

управления доступом должна быть реализована не только в отношении 

необслуживаемых районов (зон) или границ, но и применительно к 

назначенному персоналу или оборудованию. Контроль доступа в 

предназначенный район может осуществляться с помощью нелетальных 

минных полей, электронного ограждения, излучения, направленного 

акустического воздействия и т.п. Соответственно, нужно разрабатывать 

новые сценарии подготовки войск и ведения боевых действий, оперативного 

прогноза угроз и последствий от поражения в бою, в том числе 

психологического эффекта, применение выборочных высокоточных ударов в 

городских условиях. Вместе с тем, конкретные требования к минимальным 

способностям, например, по дальности поражения личного состава на уровне 

батальона и т.п. еще не разработаны, поскольку проблема состоит в 

необходимости совмещения NLC с летальными средствами. Среди экспертов 

НАТО существует мнение, что отличие NLW от обычного оружия 

сосредоточивается лишь на уровне средств поражения (эффекторов), а 

система С2 и сенсоры остаются без изменений. Однако нужно возразить, что 

для оружия с регулируемым эффектом летальности могут быть отличия и в 

реализации функций C2, например, для централизованной передачи команд 

на установление уровня летальности. В целом среди экспертов НАТО 

существует согласие относительно важности NLC, и сейчас ведутся работы 

по учету полученного опыта применения NLW для внесения изменений в 

сценарии при разработке минимальных требований к NLC. 

С учетом изложенного Украине, подобно другим странам-партнерам 

НАТО,  целесообразно присоединиться к процессу развития NLC и принять к 

2020 г. весь блок стандартов НАТО по этому направлению методом 

подтверждения. 
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