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заходи щодо оптимізації системи охорони праці слід не стільки для 

конкретного підприємства, скільки для всієї галузі в цілому. 
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Сьогоденний стан оснащення силових формувань спеціальних 

підрозділів Міністерства внутрішніх справ (МВС) України роботизо-

ваною та безпілотною технікою є загалом недостатнім. Перш за все 

оснащення безпілотними літальними апаратами потребують 
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підрозділи поліції з метою попередження, виявлення або фіксування 

правопорушення; охорони громадської безпеки і власності; забезпе-

чення безпеки осіб; забезпечення громадської безпеки і порядку. 
На сьогоднішньому етапі розвитку безпілотних технологій в 

Україні найбільш перспективним напрямком є впровадження без-
пілотних систем і, в першу чергу, безпілотних літальних апаратів 
спостереження [1]. 

Як показує практика, на сучасному етапі розвитку української 
безпілотної авіації в рамках МВС безпілотні літальні апарати вико-
ристовуються також силами ООС. Так, МВС дозволило поліцейсь-
ким використовувати безпілотні літальні апарати для забезпечення 
правопорядку та попередження злочинів наказом, що набув чинно-
сті 8 лютого 2018 року. А це фактично означає що дана галузь не-
ймовірно молода в Україні і потребує детальнішого розгляду і ви-
вчення. Проте досвід використання безпілотних літальних апаратів 
країнами Європи в власних МВС показує їх неймовірну користь і 
ефективність. 

Загалом за метою призначення їх можна поділити на 2 основні 
напрямки: точкове спостереження та плоскінний нагляд. Для точ-
кового спостереження в умовах міста якнайкраще підійде констру-
ктивна схема мультикоптера для нагляду за скупченнями людей, 
забезпечення громадської безпеки, порядку і т.п. Представником 
другого типу є схема фіксоване крило. Сферою застосування да-
ного типу є пошукові операції. 

Для забезпечення належного виконання поставлених моніто-
рингових завдань безпілотний літальний апарат повинен мати як-
найкращі показники тривалості польоту і мати задовільні показ-
ники протистояння засобам радіоелектронної боротьби. 

Таким чином, беручи до уваги дані обставини пропонуємо ско-
нцентрувати зусилля на  розробку вітчизняних безпілотних літаль-
них апаратів, які б задовольняли спецпідрозділи МВС України сво-
їми тактико-технічними характеристиками. 
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