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Напрями правового врегулювання та організаційного забезпечення 
використання безпілотних повітряних суден в Україні на сучасному етапі 

Метою статті є визначення напрямів правового врегулювання та організаційного забезпечення 
використання безпілотних повітряних суден в Україні як у цивільній сфері, так і в правоохоронній діяльності 
Національною поліцією. Методологія. Для досягнення поставленої мети застосовано методи системного 
аналізу, правового прогнозування, порівняльно-правовий, формально-логічний, системно-структурний. 
Емпіричну базу дослідження становлять праці вітчизняних й іноземних учених, які вивчали теоретичні 
питання правового врегулювання та організаційного забезпечення використання безпілотних літальних 
суден. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в статті окреслено напрями правового 
врегулювання та організаційного забезпечення використання безпілотних повітряних суден в Україні як у 
цивільній сфері, так і в правоохоронній діяльності Національною поліцією. Зокрема, запропоновано: 
імплементувати прийняті ЄС правила експлуатації безпілотних літальних суден у чинне законодавство 
нашої держави, визначивши державний орган, який буде здійснювати процедуру сертифікації (реєстрації) 
таких суден; нормативно врегулювати впровадження засобів радіоелектронної боротьби з безпілотними 
повітряними суднами над територією аеропортів та іншими об’єктами; розширити спектр технічних засобів, 
які можуть застосовувати правоохоронні органи та військові для протидії безпілотним літальним суднам; 
уніфікувати навчальні програми з підготовки операторів безпілотних літальних суден правоохоронних 
органів; нормативно впорядкувати використання територіальними органами та підрозділами Національної 
поліції України безпілотних літальних суден; продовжити заходи з визначення заборонених для польотів 
безпілотних літальних суден зон. Висновки. На підставі дослідження прогалин нормативно-правового 
регулювання використання безпілотних повітряних суден у цивільній та правоохоронній сферах окреслено 
напрями, за якими необхідно здійснювати правове врегулювання та організаційне забезпечення використання 
безпілотних повітряних суден в Україні, а також запропоновано зміни й доповнення до окремих нормативно-
правових актів, прийняття яких сприяло б урегулюванню повноважень правоохоронних органів у протидії 
протиправному використанню безпілотних повітряних суден. 

Ключові слова: безпілотне повітряне судно; безпілотник; правила; політ; авіація; правоохоронні органи. 

Вступ 

Протиправне використання безпілотних 
повітряних суден (далі – БПС) на прикладі 
блокування в грудні 2018 року аеропорту 
м. Гатвіка у Великій Британії, що позначилося на 
понад тисячі рейсів і 140 тис. пасажирів 
("Brytanska vlada", 2019), засвідчило наявність 
нових небезпечних викликів, які загрожують 
міжнародному суспільству, і потреби вжиття 
відповідних заходів реагування на нові загрози 
щодо перегляду нових правил та концепцій 
експлуатації БПС. Із цього приводу заступник 
глави британського МВС з питань безпеки Бен 
Уоллес на своїй сторінці у Twitter написав: 
«Поширеність таких пристроїв у поєднанні з 
труднощами застосування військових засобів 
протидії (безпілотникам) у цивільному середовищі 
означає, що простих рішень немає. Однак можу 
сказати, що зараз ми маємо можливість 
розгорнути в усьому Сполученому Королівстві 
засоби виявлення (безпілотників) для боротьби із 
цією загрозою» ("Rt. Hon Ben", 2018). 

У травні 2019 року Європейська комісія 
прийняла Правила ЄС, що забезпечують безпеку 
та безпеку руху БПС у Європі для людей на землі 

та в повітрі ("Commission Delegated", 2019/945; 
"Commission Implementing", 2019/947). Правила 
будуть застосовувати до всіх операторів БПС – як 
професіоналів, так і тих, хто літає на БПС для 
відпочинку. Це одне з вагомих досягнень у межах 
Європейської авіаційної стратегії, основними 
завданнями якої є підтримання найвищого рівня 
безпеки та конкурентоспроможності авіаційної 
галузі ЄС. 

Комісар з питань транспорту ЄС Віолета Балк 
заявила: «У ЄС тепер будуть діяти найновітніші у 
світі правила. Це прокладе шлях до безпечних й 
екологічних польотів безпілотників. Це також 
забезпечить необхідну ясність для ділового 
сектору й новаторів дронів у Європі» ("European 
Commission", 2019). 

У Конституції України ("Zakon Ukrainy", 2019) 
закріплено положення щодо реалізації страте-
гічного курсу держави на набуття повноправного 
членства України в ЄС та Організації Північно-
атлантичного договору, тому міжнародно-правові 
норми ЄС потребують імплементації у вітчизняне 
законодавство, зокрема у сфері забезпечення 
безпеки та безпеки руху БПС у нашій державі. 

Нормативне регулювання застосування БПС 
в Україні лише почали напрацьовувати. Протягом 
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останніх років прийнято низку нормативно-
правових актів стосовно цього питання. Водночас 
нерозв’язаними лишаються окремі проблеми 
правового регулювання й організаційного забезпе-
чення використання як приватних, так і державних 
БПС, про що неодноразово зауважували у своїх 
працях Ю. Ю. Орлов, Г. Ю. Репін, А.В. Арешонков 
(Orlov, Repin, & Areshonkov, 2013), Є. В. Кузьменко 
(Kuzmenko, 2017), М. Г. Луцький, В. П. Харченко, 
Д. О. Бугайко (Lutskyi, Kharchenko, & Buhaiko, 
2001), О. Ю. Іохов, В. Є. Козлов, В. Д. Лазарев, 
О. О. Щербина (Iokhov, Kozlov, Lazarev, 
Shcherbyna, 2018), Л. Ю. Грекова, Ю. О. Демченко 
(Hrekova, & Demchenko, 2018), В. В. Білоус (Bilous, 
2017) та ін. 

На виконання наказу МВС України від 
16 липня 2019 року № 572 створено робочу групу 
для підготовки нормативно-правової бази з питань 
протидії застосуванню безпілотних літальних 
апаратів. До складу цієї групи ввійшли представ-
ники науково-педагогічного складу Національної 
академії внутрішніх справ, які окреслили напрями, 
що потребують опрацювання з метою підвищення 
ефективності протидії протиправному вико-
ристанню БПС. 

Мета і завдання дослідження 

Метою статті є визначення напрямів право-
вого врегулювання та організаційного забезпе-
чення використання БПС в Україні як у цивільній 
сфері, так і в правоохоронній діяльності Націо-
нальною поліцією. Для досягнення цієї мети було 
сформульовано такі завдання:  

– проаналізувати наявні прогалини нормативно-
правового регулювання використання БПС у 
цивільній і правоохоронній сферах; 

– окреслити напрями, за якими необхідно 
здійснювати правове врегулювання й організаційне 
забезпечення використання БПС в Україні; 

– запропонувати зміни та доповнення до 
нормативно-правових актів, прийняття яких 
сприяло б урегулюванню повноважень право-
охоронних органів у протидії протиправному 
використанню БПС. 

Виклад основного матеріалу 

У травні 2019 року Єврокомісія затвердила 
правила, що діють у межах ЄС для БПС й 
операторів БПС, що спрямовані на підтримання 
загального рівня безпеки ("Commission 
Delegated", 2019/945; "Commission Implementing", 
2019/947). Аналіз цього міжнародного документа 
засвідчує, що більшість його норм – це технічні 
вимоги, що стосуються власників та операторів 
БПС. Зокрема, із червня 2020 року оператори 
безпілотних літаків повинні зареєструватися в 
країні ЄС, де вони мешкають або мають основну 
роботу. Кожен БПС також підлягатиме 

реєстрації, що надасть можливість відстежити 
його в разі необхідності. Водночас це не 
стосується операторів найменших БПС. 

Також у ЄС вводять універсальні критерії 
для визначення класу, безпечності та вимог до 
БПС. Розроблено детальніші правила щодо 
максимальної висоти та відстані польотів для 
БПС, також встановлено перелік операцій з БПС, 
які мають бути сертифіковані у зв’язку з ризиком, 
який вони становлять. 

З огляду на викладене, видається доцільним 
отримати на офіційному рівні зазначений 
міжнародний документ й імплементувати його 
міжнародно-правові норми у вітчизняне законо-
давство, зокрема в майбутні Правила надання 
дозволів на виконання польотів повітряних суден 
у повітряному просторі України, адже наказ 
Державної авіаційної служби України й Міністер-
ства оборони України від 11 травня 2018 року 
№ 430/210 «Про затвердження Авіаційних правил 
України “Правила використання повітряного 
простору України”» ("Nakaz Derzhavnoi aviatsinoi 
sluzhby", 2018) було прийнято до затверджених 
правил ЄС. 

За результатами ознайомлення з принци-
пами, що діють у межах ЄС для БПС і їхніх 
операторів, а також в інших країнах (Dalamagkidis, 
Valavanis, & Piegl, 2009; Marshall, Barnhart, 
Shappee, & Most, 2016), для підтримання 
загального рівня безпеки мають бути доопрацьо-
вані наявні правила сертифікації (реєстрації) та 
використання БПС у нашій державі, що передба-
чають покладення такого обов’язку не на 
користувачів, як запропоновано в Концепції 
регулювання напряму безпілотних повітряних 
суден ("Kontseptsiia rehuliuvannia", 2017), яку 
розробляє Державна авіаційна служба України, а 
на фізичних і юридичних осіб, які їх виробляють і 
ввозять в Україну незалежно від призначення 
БПС – для комерційних або некомерційних цілей. 
У нових правилах також слід передбачити 
можливість під час сертифікації (реєстрації) 
обов’язково вносити в програмне забезпечення 
БПС відповідні карти для польотів, які вже мають 
певні обмеження для польотів (аеропорти та 
заборонені зони), тож таке БПС фактично не 
зможе там літати. Одночасно необхідно запрова-
дити відповідальність (адміністративну та кримі-
нальну) за порушення (злом) програмного 
забезпечення БПС, зокрема якщо це спричинило 
тяжкі наслідки. 

Наступним напрямом урегулювання вико-
ристання БПС є визначення державного органу, 
який буде здійснювати процедуру сертифікації 
(реєстрації) БПС і контроль за їх реалізацією. 
Попри те, що такі повноваження прагне отримати 
Державна авіаційна служба України ("Kontseptsiia 
rehuliuvannia", 2017), у зв’язку з нечисельністю її 
підрозділів цей напрям діяльності можуть 
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перебрати на себе територіальні підрозділи 
Національної поліції України в межах дозвільної 
системи. Невизначеність питання гальмує 
внесення змін і доповнень до Кримінального 
кодексу України, Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, Повітряного кодексу 
України стосовно запровадження відповідальності 
не тільки для осіб, які протиправно викори-
стовують БПС, а й щодо фізичних і юридичних 
осіб, які будуть порушувати встановлені норми 
процедури сертифікації (реєстрації) таких БПС.  

Потребують опрацювання нові засоби 
протидії протиправному використанню БПС, які 
також необхідно закріпити в нормативно-
правових актах. Наприклад, шляхом внесення 
змін і доповнень у Положення про використання 
повітряного простору України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
6 грудня 2017 року № 954, у розділ «Заборона та 
обмеження щодо використання повітряного 
простору України» ("Postanova Kabinetu Ministriv", 
2017) та в Авіаційні правила України «Правила 
використання повітряного простору України», 
затвердженого наказом Державної авіаційної 
служби України і Міністерства оборони України 
від 11 травня 2018 року № 430/210, у розділ Х 
«Заборона та обмеження використання повітря-
ного простору» ("Nakaz Derzhavnoi aviatsinoi 
sluzhby", 2018) або в майбутні Правила надання 
дозволів на виконання польотів повітряних суден 
у повітряному просторі України ("Hromadske 
obhovorennia", 2017), де передбачити, що БПС у 
разі порушення ними правил польоту (а саме 
незаконне використання їх у зоні з особливим 
режимом використання повітряного простору або 
зонах обмеження польотів) можуть бути 
примусово посаджені (вимога перервати політ), 
пошкоджені або знищені правоохоронними 
органами або Збройними силами України, які 
забезпечують контроль за цією зоною, а їхніх 
операторів притягнуто до відповідальності за 
порушення встановлених правил польоту. 

З огляду на зазначене, протиправне 
використання БПС у межах аеропортів і його 
інфраструктури може не лише завдати значної 
матеріальної шкоди, а й загрожувати безпеці 
польотів, що засвідчує необхідність перегляду 
нових правил і стандартів експлуатації 

аеропортів (McFadyen, & Martin, 2016). Саме  
тому дослідники пропонують внести зміни до 
нормативно-правових актів, які регламентують 
діяльність аеропортів, з метою обов’язкового 
встановлення засобів радіоелектронної боротьби 
для протидії несанкціонованій появі БПС на їхній 
території, розробки яких неодноразово публіку-
вали (Iokhov, Kozlov, Lazarev, & Shcherbyna, 2018; 
Danyk, Manko, & Pavlyuk, 2013; Bilohurov, & 
Zaichko, 2016; Vyshnevskyi, Beilis, & Klymchenko, 
2017; Ishchenko, & Kyryliuk, 2017; Dressel, & 
Kochenderfer, 2019), як обов’язковий стандарт 
експлуатації таких об’єктів. У цьому контексті в 
нормативно-правових актах необхідно передба-
чити положення щодо обов’язкового встанов-
лення на ділянках та об’єктах, що належать 
підприємствам, установам та організаціям 
незалежно від форм власності засобів радіо-
розвідки та радіоелектронної боротьби з БПС, 
одночасно запровадивши відповідальність за 
пошкодження таких засобів, наприклад, шляхом 
внесення змін у диспозицію ст. 111 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення 
("Kodeks Ukrainy", 1984). 

Правоохоронні органи не мають достатніх 
прав і повноважень у протидії БПС. Тому 
нагальною є необхідність внести зміни й 
доповнення до законів України «Про Національну 
поліцію», «Про Національну гвардію України», 
«Про Службу безпеки України», «Про Державну 
прикордонну службу України», «Про Збройні 
сили України» та відповідних підзаконних 
нормативно-правових актів щодо розширення 
прав і повноважень з протидії порушенням 
використання повітряного простору, зокрема 
розширити спектр технічних засобів, які можуть 
застосовувати правоохоронні органи та військові 
з метою примусової посадки, взяття під контроль 
управління, пошкодження або знищення БПС. 
Для прикладу, шляхом внесення доповнень до 
ст. 42, 45 та 46 Закону України «Про Національну 
поліцію» ("Zakon Ukrainy", 2015) стосовно 
використання спеціальних засобів і вогнепальної 
зброї передбачити: якщо БПС своїми діями 
створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або 
поліцейського або якщо безпілотне повітряне судно 
використовують з метою вчинення злочину: 

 
 

Закон України «Про Національну поліцію» 

Чинна редакція Пропозиції НАВС 

Стаття 42. Поліцейські заходи примусу 
… 
4. Для виконання своїх повноважень поліцейські 
можуть використовувати такі спеціальні засоби: 
… 
9) засоби акустичного та мікрохвильового впливу; 
 

Стаття 42. Поліцейські заходи примусу 
… 
4. Для виконання своїх повноважень поліцейські 
можуть використовувати такі спеціальні засоби: 
… 
9) засоби акустичного та мікрохвильового впливу, 
засоби радіоелектронної боротьби; 
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Стаття 45. Застосування спеціальних засобів 
… 
8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, 
засоби акустичного та мікрохвильового впливу 
застосовуються для: 
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або 
об’єкт, що перебуває під охороною; 
б) затримання особи, яка чинить збройний опір, або з 
метою примусити таку особу залишити територію 
(транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну 
ділянку), де перебуває така особа; 
в) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, 
яка знаходиться у приміщенні; 
 

Стаття 45. Застосування спеціальних засобів 
… 
8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, 
засоби акустичного та мікрохвильового впливу 
застосовуються для: 
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або 
об’єкт, що перебуває під охороною; 
б) затримання особи, яка чинить збройний опір, або з 
метою примусити таку особу залишити територію 
(транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну 
ділянку), де перебуває така особа; 
в) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, 
яка знаходиться у приміщенні; 
г) примусового припинення польоту, взяття під 
контроль управління, пошкодження або знищення 
безпілотного повітряного судна; 

Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї 
… 
4. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках 
застосовувати вогнепальну зброю: 
… 
7) для зупинки транспортного засобу шляхом його 
пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу 
життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського. 
 
 
 
… 
9. Поліцейському заборонено застосовувати 
вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано 
шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та 
вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності 
відбиття нападу або крайньої необхідності. 

Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї 
… 
4. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках 
застосовувати вогнепальну зброю: 
… 
7) для зупинки транспортного засобу, примусового 
припинення польоту безпілотного повітряного 
судна шляхом його пошкодження, якщо водій чи 
безпілотне повітряне судно своїми діями створює 
загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського. 
… 
9. Поліцейському заборонено застосовувати 
вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано 
шкоди іншим особам, цивільним або державним 
повітряним суднам, а також у вогненебезпечних та 
вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності 
відбиття нападу або крайньої необхідності. 

 
Водночас питання застосування вогнепальної 

зброї потребує додаткового опрацювання з метою 
розроблення певних правил, щоб уникнути 
спричинення шкоди під час стрільби особам, які 
мешкають на верхніх поверхах будівель, 
повітряним суднам, зокрема цивільним і держав-
ним, іншим об’єктам, які можуть знаходитися в 
секторі обстрілу. 

Щодо застосування БПС правоохоронними 
органами необхідно уніфікувати навчальні 
програми з підготовки операторів БПС. 
Видається за доцільне вдосконалити процедуру 
підготовки (підвищення кваліфікації) операторів 
БПС і розроблення єдиних або уніфікованих 
навчальних програм одночасно для Національної 
поліції України, Національної гвардії України, 
Державної прикордонної служби України, 
Управління державної охорони України та 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, урахувавши спеціалізації цих органів. Такі 
програми мають бути затверджені Міністерством 
освіти і науки України й розроблені з огляду на 
потреби безпечного та професійного керування 
певними моделями (класами) БПС, передбачати 
отримання відповідного сертифіката й допуску до 
керування ("Pilot Training Recommendations", 
2016). Зазначене сприятиме вдосконаленню 

професійної складової операторів БПС і надасть 
можливість зняти відповідальність з керівництва 
закладів вищої освіти щодо неналежної 
підготовки таких фахівців. 

Хоча БПС в МВС України використовують 
уже протягом тривалого часу (Orlov, Repin, & 
Areshonkov, 2013; Holovan, & Trobiuk, 2019; 
Mykytiuk, 2018), досі не розроблено нормативно-
правового акта, який регламентував би порядок 
використання територіальними органами та 
підрозділами Національної поліції України БПС у 
правоохоронній діяльності. Прийняття такого 
документа сприяло б усуненню наявних прогалин 
у цій сфері, урегулювало б відповідальність 
поліцейських у разі заподіяння тілесних 
ушкоджень громадянам або завдання збитків 
юридичним і фізичним особам під час 
використання в правоохоронній діяльності БПС, 
наприклад, у разі його аварії. Правила виконання 
польотів безпілотними авіаційними комплексами 
державної авіації України, затверджені наказом 
Міністерства оборони України від 8 грудня 
2016 року № 661 ("Nakaz Ministerstva oborony", 
2016), не визначають усі особливості 
використання правоохоронним органами БПС у 
містах зі щільною забудовою, де наявні сторонні 
перешкоди (дерева, електричні стовпи і дроти 
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тощо) чи в разі необхідності здійснювати польоти 
над значною кількістю людей. 

Вважаємо за необхідне відповідним 
підрозділам Національної поліції України, 
Національної гвардії України, Служби безпеки 
України, Державної прикордонної служби України, 
Збройних сил України, Управління державної 
охорони України пришвидшити заходи щодо 
встановлення (активації) зон обмеження польотів, 
небезпечних зон для польотів БПС і поширення 
відповідної інформації через програмні продукти 
(карти польотів) серед операторів БПС. 

Наукова новизна 

Наукова новизна цієї статті полягає в 
окресленні напрямів правового врегулювання й 
організаційного забезпечення використання БПС в 
Україні як у цивільній сфері, так і в правоохоронній 
діяльності Національною поліцією. Зокрема, 
окреслено такі напрями: 

– імплементувати Правила та процедури 
експлуатації безпілотних літальних апаратів, 
розроблені Делегованою комісією ЄС від 24 травня 
2019 року № 2019/947, і «Про безпілотні літальні 
апарати та про операторів безпілотних літальних 
апаратів третіх країн», схвалені Делегованою 
комісією ЄС 12 березня 2019 року № 2019/945,  
у майбутні Правила надання дозволів на 
виконання польотів повітряних суден у повітряному 
просторі України щодо запровадження правил 
сертифікації (реєстрації) та використання БПС  
у цивільних цілях; 

– визначити державний орган, який буде 
здійснювати процедуру сертифікації (реєстрації) 
БПС і контроль за їх реалізацією, внести зміни до 
Кримінального кодексу України, Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, Повітряного 
кодексу України стосовно запровадження відпові-
дальності за порушення прийнятих правил; 

– забезпечити нормативно-правове регулю-
вання впровадження нових засобів протидії проти-
правному використанню БПС над територією 

аеропортів і над іншими об’єктами, одночасно 
запровадивши відповідальність за пошкодження 
таких засобів; 

– нормативно розширити спектр технічних 
засобів, які можуть застосовувати правоохоронні 
органи та військові з метою примусової посадки, 
взяття під контроль управління, пошкодження 
або знищення БПС; 

– здійснити заходи щодо уніфікації навча-
льних програм з підготовки операторів БПС і 
розроблення єдиних або уніфікованих навчальних 
програм одночасно для Національної поліції 
України, Національної гвардії України, Державної 
прикордонної служби України, Управління 
державної охорони України та Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, урахувавши 
спеціалізацію цих органів (такі програми має 
затвердити Міністерство освіти і науки України); 

– розробити нормативно-правовий акт 
МВС України, який регламентуватиме порядок 
використання територіальними органами та 
підрозділами Національної поліції України БПС у 
правоохоронній діяльності; 

– зацікавленим правоохоронним органам 
пришвидшити заходи щодо встановлення 
(активації) зон обмеження польотів БПС, 
небезпечних зон для польотів БПС і поширення 
відповідної інформації через програмні продукти 
(карти польотів) серед операторів БПС. 

Висновки 

На підставі дослідження наявних прогалин у 
нормативно-правовому регулюванні використання 
БПС у цивільній і правоохоронній сферах окрес-
лено напрями, за якими необхідно здійснювати 
правове врегулювання та організаційне забезпе-
чення використання БПС в Україні, а також 
запропоновано зміни й доповнення до нормативно-
правових актів, що сприятимуть регламентуванню 
повноважень правоохоронних органів у протидії 
протиправному використанню БПС. 
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Areas of Legal Settlement and Organizational Provision of the Use  
of Unmanned Air Vehicles in Ukraine at the Modern Stage 

The purpose of the article is to identify the directions of legal regulation and organizational support for the use of 
non-pilot air vessels in Ukraine, both for civilian and law enforcement purposes by the National Police. Methodology. To 
achieve this goal, methods of legal forecasting, system analysis, comparative-legal, formal-logical, system-structural 
were applied. The empirical basis of the research is the works of domestic and foreign scientists who have studied the 
theoretical issues of legal regulation and organizational support for the use of drones. The scientific novelty of the  
obtained results is that the article further reflected the scientific opinion on the development of legal regulation and 
organizational support for the use of unmanned aerial vehicles in Ukraine for both civilian and law enforcement purposes 
by the National Police. In particular, such directions are: to implement the adopted EU rules for the operation of 
unmanned aerial vehicles in the current legislation of our country with the definition of a state body that will carry out the 
procedure (certification) of such vessels; regulation of the introduction of electronic warfare with unmanned aerial 
vehicles over the territory of airports and other objects; expand the range of equipment that can be used by law 
enforcement and military to combat unmanned aerial vehicles; unification of training programs for the training of 
unmanned aerial vehicles operators by law enforcement agencies; legally regulate the usage of unmanned aerial 
vehicles by regional bodies and units of the National Police Ukraine; carry on measures to identify unmanned aerial 
vehicles in the zones. Conclusions. On the basis of the existing gaps in the regulatory and legal regulation of the use of 
unmanned aerial vehicles in civil and law enforcement spheres, the directions for legal regulation and organizational 
support of the use of unmanned aerial vehicles in Ukraine are outlined, as well as amendments and supplements to 
certain normative legal acts are proposed. The adoption of which would help regulate the powers of law enforcement 
agencies to counter the unlawful use of unmanned aerial vehicles. 

Keywords: unmanned aerial vehicles; non-pilot aircraft; rules; aviation; law enforcement agencies. 

 
 
 
 

 


