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ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ 
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

На сьогоднішній день безпілотні літальні апарати (БПЛА) широко 
застосовуються для розв’язування різноманітних завдань при 
проведенні миротворчих операцій як силами правопорядку, так й 
військовослужбовцями для збору інформації та здійснення 
інформаційного обміну, для розвідки бойових порядків військ та 
корегування вогню артилерії. Однак, треба враховувати той факт, що 
БПЛА застосовуються також стороною супротивника або 
терористичними угрупуваннями. Так, наприклад, за допомогою 
спецзасобів на БПЛА типу «Орлан», російські спеціалісти 
пригнічували операторів мобільного GSM-зв’язку та здійснювали 
масову sms-розсилку на мобільні телефони українських військових з 
метою психологічного впливу. Тому завдання знищення БПЛА стає 
актуальним. Однак, існуючі вогневі засоби протиповітряної оборони та 
стрілецька зброя виявляються малоефективними в зв’язку з важкістю 
виявлення безпілотника, оскільки літальні апарати стають меншими та 
маневреними, літають на великих висотах, що робить їх практично 
непомітними для людського ока. Крім того, треба враховувати факт 
можливості розкриття своїх вогневих позицій. Через те для знищення 
безпілотників використовуються циліндричні фазовані антенні 
решітки, що дозволяє затрачати менше енергії в порівнянні зі 
звичайною антенною решіткою та зосередити ~ 90 % енергії в головній 
пелюстці антени. 

Науковий консультант М. М. Ясечко 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ МИРОТВОРЧОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬЩІ 

Польща має давню традицію участі в міжнародних операціях. З 
початку 1950-х років, взяли участь близько 84 000 польських 
військовослужбовців в 71 військових операціях за кордоном. Стратегія 
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участі польських збройних сил у міжнародних операціях закріплена 
документом, прийнятим 13 січня 2009 року Радою Міністрів в якому 
коротко сформульовані стратегічні цілі і завдання збройних сил 
Польщі в операціях за кордоном. Діяльність ООН з підтримання миру 
залишається досить актуальним питання в зовнішній політиці Польщі, 
але на сьогоднішній день перевага надається у співпраці з НАТО та 
ЄС. Участь в місіях за кордоном явно збільшили можливості 
польських військових. Це проявляється у виконанні наступних 
завдань: контроль польотів в зонах поділу, стежити за безпекою 
цивільних осіб, забезпечувати мир та правопорядок в зоні 
спостереження, надавати підтримку в своїх зонах відповідальності, 
арештовувати військових злочинців. Важливою проблемою, пов’язаною 
з участю в місіях за кордоном, особливо для солдатів, які постраждали 
під час виконання службових обов’язків, було питання догляду за 
пораненими, їх реабілітації та можливий захист. 

Враховуючи чітко визначений курс України на інтеграцію у 
європейські структури, було б доцільно використовувати досвід 
Польщі в миротворчій діяльності. Міжнародні місії надають змогу 
перевірити рівень боєздатності, мобільності, морально-психологічної і 
гуманітарної підготовки особового складу Збройних Сил України та 
військових формувань правоохоронних структур. Тим самим це є 
можливістю для України включитись у сферу міжнародного 
військового співробітництва та мати змогу використати широкі 
можливості удосконалити свою бойову підготовку. 
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РОЛЬ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ В МИРОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Нова Зеландія має довгу історію участі в миротворчій діяльності. 
Незважаючи на те, що це маленька країна у відносно ізольованому 
географічному розташуванні, Нова Зеландія є незмінним 
інтернаціоналістом і готова до співпраці заради забезпечення 
міжнародної безпеки. Нова Зеландія була одним із засновників 
Організації Об’єднаних Націй (ООН) і зараз допомагає організації у 
сприянні підтримання миру. Нова Зеландія бере участь у миротворчих 
операціях ООН починаючи з 1950 року. 

Незважаючи на те, що миротворчість часто розглядається як 
військова діяльність, цивільна поліція сьогодні все активніше приймає 


