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перспективА викОристАння беЗпіЛОтних ЛітАЛьних АпАрАтів  
під ЧАс несення сЛУжби З ОхОрОни грОМАдськОгО пОрядкУ

Анотація. Обґрунтована необхідність використання безпілотних літальних апаратів частинами та під-
розділами Національної гвардії України під час охорони громадського порядку та забезпечення громад-
ської безпеки. Проведений аналіз використання безпілотних літальних апаратів іноземними державами 
під час забезпечення громадської безпеки. На основі проведеного аналізу визначені основні напрямки 
розвитку та використання безпілотних літальних апаратів підрозділами гвардії. Наведена загальна ха-
рактеристика, призначення, функції, а також порядок використання безпілотних літальних апаратів. 
Наведені умови моніторингу, які забезпечать: оперативність та раціональність виробляємих рішень щодо 
маневру силами і засобами з визначенням їх потрібної кількості для успішного виконання завдань в 
сфері безпеки. Наведений набір факторів які сповільнюють інтеграцію безпілотників до частин та підроз-
ділів Національної гвардії України. 
ключові слова: Національна гвардія України, безпілотні літальні апарати, моніторинг, оперативна 
обстановка, охорона громадського порядку, забезпечення громадської безпеки.
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the prOspect Of using unmAnned AircrAft  
in the dutY tO prOtect public Order

summary. Necessity of use unmanned aerial vehicles by units of the National Guard of Ukraine is justified 
during the public order protection (the supplying of protection the life, health, rights, freedom and legitimate 
interests of citizens) and supplying of public safety during the meetings, processions, demonstrations and oth-
er mass events creating danger for life and citizens' health. The analysis of use unmanned aerial vehicles by 
foreign states during protection of public order and performance of police functions during meetings, demon-
strations, picketing (by the members of the association of gendarmerie-like forces and police of European states 
of the Mediterranean sea, called FIEP: France, Italy, Spain, Portugal) was held. On the basis of held analysis 
mainstreams of development and uses of unmanned aerial vehicles by the units of the National Guard of 
Ukraine on protection of public order are determined. It will provide accuracy of monitoring and completeness 
of received information for timely acceptance of correct (rational) decisions, to manoeuvre by forces and means 
for normalisation of operational situation in the crisis area (the area of performance of tasks). The general char-
acteristic, assignment, function, as well as order of use unmanned aerial vehicles is presented. Classification 
of unmanned aerial vehicles on categories is conducted: remotely manned air systems are systems containing: 
aircraft which is controlled by the pilot from remote pilot station; unmanned independent systems unmanned 
aerial systems functioning independently and are controlled with the aid of computer without interference of 
the pilot after takeoff. Offered proposals regarding standard requirements to use unmanned aerial vehicles. 
Timely and quality as well as accurate monitoring will ensure: promptness and rationality of the maneuver 
decisions being made by the public order protection forces and means with determination of their required 
amount for successful fulfillment of safety tasks. 
Keywords: the National Guard of Ukraine, unmanned aerial vehicles, monitoring, normalisation of the 
operational situation, the public order protection, supplying of the public safety.

Постановка проблеми. Розвиток Україн-
ської держави і громадянського суспіль-

ства у ХХІ ст., та його орієнтування в Європей-
ському напрямку, передбачають безпосереднє 
втілення в життя найактуальніших здобутків на-
уково-технічного прогресу. Наряду з цим, Украї-
на стала членом асоціації сил жандармерії та по-
ліції країн Європи та Середземного моря FIEP 
(від перших літер країн-засновниць: Франція, 
Італія, Іспанія, Португалія), а отже і Національ-
на гвардія України продовжує реформування 
та інтегрує найкращий досвід Європейських кра-
їн де важливою складовою правоохоронних орга-
нів є використання новітніх технологій [1]. Серед 
передових технологічних проривів – безпілотні 
технології. Отже за підсумками 2015 року Укра-

їна стрімко на-здогнала лідерів галузі (США 
та Ізраїль) та ввійшла до ТОП-3 країн світу з роз-
робки дронів (англ. drone, flyingrobot) – безпілот-
них літальних апаратів (БПЛА) [2], дистанційно 
керованих (пілотованих) операторами або так 
званими зовнішніми пілотами. 

На даний час використання БПЛА у підроз-
ділах гвардії є тільки у перспективі, хоча у всьо-
му світі правоохоронні органи використовують їх 
для виконання завдань з охорони громадського 
порядку та забезпечення громадської безпеки. 
Стримуючим фактором залишається невиріше-
ність питань з врегулювання використання цієї 
техніки у загальному повітряному просторі дер-
жави, хоча робота в цьому напрямку ведеться, 
потрібно лише її розвивати.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальнотеоретичним питанням використання 
БПЛА у військовій, правоохоронній та у сфері 
народного господарства присвячено достатньо 
уваги, але проблема інтеграції використання 
безпілотних літальних апаратів під час вико-
нання завдань з охорони громадського порядку 
в умовах сьогодення залишається актуальною.

Даним питанням присвячено праці вітчизня-
них та зарубіжних фахівців, а саме: в роботі [3] 
розглядається перспектива використання БПЛА 
для виконання завдань у військовій сфері.

У науковій праці [4] запропонована класифі-
кація яка розширює можливості щодо обґрунту-
вання вибору тих чи інших конкретних БПЛА 
для їх використання в інтересах народного гос-
подарства та національної безпеки України.

В роботі [5] розглянуто аспекти використан-
ня безпілотних комплексів для ведення різного 
виду моніторингу.

У праці [6] наведено короткий огляд досвіду 
регулювання використання безпілотних літаль-
них апаратів в різних країнах світу (США, Ка-
нада, Австралія, Об’єднане Королівство Великої 
Британії та Північної Ірландії, Франція, Півден-
на Америка та інш.).

В роботі [7] проведено аналіз нормативних ак-
тів, що регулюють застосування безпілотних лі-
тальних апаратів Національною поліцією Укра-
їни підчас правоохоронної діяльності. Зроблено 
акцент на недоліках у нормативних документах, 
якими передбачено реєстрацію, сертифікацію 
БПЛА, а також процедуру порядку надання до-
зволу на виконання ними польотів. 

У науковій праці [8] запропонований порядок 
планування раціонального застосування розвід-
увальних БПЛА під час виконання завдань із 
припинення масових заворушень.

У роботі [9] розглядаються особливості вико-
ристання територіальними правоохоронними ор-
ганами Росії на транспорті безпілотних літаль-
них апаратів з метою забезпечення безпеки на 
об’єктах транспортного комплексу.

Питання щодо перспектив використання 
БПЛА під час виконання завдань з охорони гро-
мадського порядку спеціально не вивчалися. 
В існуючих наукових працях вказане розгляда-
лось фрагментально, що обумовлює необхідність 
наукового аналізу даних питань.

Метою статті є дослідження перспективи ін-
тегрування безпілотних технологій у діяльність 
підрозділів Національної гвардії України під час 
виконання завдань по охороні громадського по-
рядку та забезпечення громадської безпеки.

виклад основного матеріалу. Національ-
на гвардія України є військовим формуванням 
з правоохоронними функціями, що входить до 
системи Міністерства внутрішніх справ України 
і призначено для виконання завдань із захисту 
та охорони життя, прав, свобод і законних інте-
ресів громадян, суспільства і держави від зло-
чинних та інших протиправних посягань, охоро-
ни громадського порядку (ОГП) та забезпечення 
громадської безпеки (ЗГБ), а також у взаємодії 
з правоохоронними органами – із забезпечення 
державної безпеки і захисту державного кордону, 
припинення терористичної діяльності, діяльності 
незаконних воєнізованих або збройних форму-

вань (груп), терористичних організацій, організо-
ваних груп та злочинних організацій [10].

Отже, одним із пріоритетних завдань сьогоден-
ня для НГУ є охорона громадського порядку, а для 
успішного та якісного виконання завдань з ОГП, 
потрібно проводити безперервний моніторинг. 
Однак забезпечити його непросто. Моніторинг 
проводився шляхом виставлення піших патрулів 
та патрулів на автомобілях. Однак сьогодні їм на 
зміну прийшли безпілотні літальні апарати.

БПЛА – це літальний апарат, що виконує політ 
без пілота на борту і керований в польоті автома-
тично, оператором з пункту управління або поєд-
нанням зазначених способів [11–13]. Сфера їх за-
стосування розширилася в рази, їх використовують 
поліцейські і цивільні служби, в тому числі для по-
шуково-рятувальних робіт, управління земельни-
ми ресурсами або топографічних зйомок [14].

Для цих цілей безпілотні літальні апарати 
оснащують апаратурою для ведення фото і відео 
зйомки. Зйомка виконується за допомогою каме-
ри, встановленої на БПЛА. Камера використо-
вується з метою більш оперативного візуального 
обстеження. На відміну від відео зйомки, фото-
зйомка має перевагу в плані більш високою роз-
дільною здатністю. Крім фото і відео зйомки, існує 
ще й тепловізійна зйомка. Така зйомка дозволяє 
проводити моніторинг в умовах обмеженої види-
мості (наприклад, туман) або вночі. Комбінуван-
ня різних видів зйомки дозволяє більш точно ви-
явити змінити в оперативній обстановці (ОО).

Одним із завдань, які ефективно вирішуються 
за допомогою використання безпілотних систем, 
є моніторинг ОО при проведенні масових захо-
дів. Наприклад, влітку 2007 року, для спостере-
ження за дотриманням громадського порядку 
в ході проведення рок-фестивалю британська 
поліція вперше застосувала мініатюрні безпі-
лотні апарати-квадрокоптери німецької компа-
нії microdrones GmbH, оснащені відеокамерами 
і приладами нічного бачення. Вони є майже 
безшумними і можуть вести візуальне спостере-
ження за районом з висоти в п'ятсот метрів. Зо-
браження, одержувані з БПЛА, надходять або 
на пульт чергового, або в спеціально обладнаний 
поліцейський автомобіль. Застосування таких 
нових систем виявилося настільки успішним, що 
і в подальшому поліцейські мають намір вико-
ристовувати цю систему для спостереження за 
мітингами, походами та іншими скупченнями 
людей, а також для патрулювання міських квар-
талів і спостереження за дорожнім рухом. 

Рішення використовувати безпілотні системи 
з метою боротьби зі злочинністю було не так дав-
но прийнято і американською поліцією. Так, два 
роки тому поліція Лос-Анджелеса почала екс-
плуатацію БЛА SkySeer. Це легкий малошумний 
безпілотний апарат літакового типу з розмахом 
крила 2 м і масою близько 1,8 кг. БПЛА оснаще-
ний камерою і має можливість пересилати дані 
в режимі реального часу на наземну станцію.

Використовує БПЛА і китайська поліція. 
Кілька років тому в китайському Наньнін був 
зданий в експлуатацію перший в Китаї багато-
функціональний безпілотний авіаційний ком-
плекс поліцейської служби. Комплекс використо-
вувався для контролю і патрулювання з повітря 
території проведення ярмарку Китай-АСЕАН. 
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За оцінками китайських фахівців, зона кон-
тролю одного такого безпілотного апарату екві-
валентна території, для спостереження за якої 
потрібні 120 задіяних поліцейських і 25 патруль-
них машин. У перспективі, за допомогою даного 
комплексу також планується здійснювати патру-
лювання високошвидкісних автострад і контроль 
прикордонних районів.

Варто відзначити, що безпілотна техніка засто-
совується у Національній гвардії України, але в об-
меженому порядку і для виконання завдань в зоні 
ООС. Розуміння прийшло з експлуатацією ком-
плексу безпілотних літальних апаратів для про-
ведення розвідки, так на практиці були напрацьо-
вані можливі сценарії використання нової техніки.

На сьогодні до основних напрямків викорис-
тання БПЛА підрозділами гвардії під час вико-
нання завдань по охороні громадського порядку 
відносяться:

– висотне спостереження при проведенні 
культурно-масових, суспільно-політичних і спор-
тивних заходів, а також під час припинення ма-
сових заворушень і загрози блокування об'єктів; 

– виявлення злочинів та адміністративних 
правопорушень, відео документування, забезпе-
чення зв'язку і управління наземними наряда-
ми гвардії та їх взаємодія з підрозділами Націо-
нальної поліції;

– моніторинг при забезпеченні безпеки до-
рожнього руху;

– повітряна розвідка, відстеження оператив-
ної обстановки під час виконання службово-бойо-
вих завдань;

– порятунок і пошук зниклих людей [15].

У будь-який час доби, в складних умовах 
і максимально короткі терміни застосування за-
значеної техніки дозволить здійснювати моніто-
ринг обстановки в режимі реального часу, забез-
печить якісний і своєчасний обмін інформацією 
між підрозділами гвардії та Національної полі-
ції, а також оперативне прийняття ними рішень.

висновки і пропозиції. Отже, використан-
ня БПЛА частинами та підрозділами гвардії під 
час виконання завдань з охорони громадського 
порядку та забезпечення громадської безпеки, 
надасть можливість здійснювати своєчасний 
та якісний моніторинг оперативної обстановки 
в районі виконання завдань. 

Своєчасний і якісний моніторинг забезпечить: 
оперативність та раціональність виробляємих 
рішень щодо маневру силами і засобами з ви-
значенням їх потрібної кількості для успішного 
виконання завдань в сфері безпеки. Але окрім 
позитивних сторін, є фактори, які стримують 
перспективу застосування БПЛА підрозділами 
гвардії для виконання завдань в сфері безпеки, 
до них відносяться:

– недостатня розробленість нормативно-пра-
вової бази, що регламентує використання БПЛА, 
з метою їх інтеграції до частин та підрозділів 
гвардії з охорони громадського порядку [16];

– залишається неврегульованими питання 
сертифікації, реєстрації, технічних вимог і умов 
експлуатації устаткування;

– мала кількість годин на навчання та під-
готовку фахівців з управління та експлуатації 
БПЛА з послідуючим створенням груп їх засто-
сування.
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