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SUMMARY 
The article is dedicated to the study of the current level of proficiency of representatives of criminal environment and law 

enforcement agencies in Ukraine and foreign countries in unmanned aerial technologies; criminalistics comprehension of their 
potential and determination of innovative directions of introducing unmanned aerial technologies, vehicles and systems into 
activities in the field of crime detection, solution, investigation, prevention, andjudicial inquiry. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню сучасного рівня оволодіння безпілотними літальними технологіями представника-

ми злочинного середовища і правоохоронними органами України та зарубіжних країн, криміналістичному осмислен-
ню потенціалу й визначенню інноваційних напрямів упровадження безпілотних літальних технологій, апаратів і систем 
у діяльність із виявлення, розкриття, розслідування, судового розгляду та запобігання кримінальним правопорушенням. 
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Постановка проблеми. Одвічне протистояння пра-
воохоронців і криміналітету є ареною невпинної 

боротьби за технологічну перевагу в усіх досяжних для 
сучасної людини вимірах. Серед особливостей об'єктивної 
реальності другого десятиліття XXI ст. варто відзначити 
те, що, крім земної поверхні, водного та віртуального про-
сторів, сферою активного протистояння став і повітряний 
простір. Однак нерідко через відсутність або зарегульова-
ність формальних процедур, бездарне керівництво й безіні-
ціативність виконавців у комплексі з іншими негативними 
чинниками на ниві впровадження інновацій правоохорон-
ні органи вимушені наздоганяти своїх опонентів. Нерідко 
з істотним відставанням і тільки у відповідь на нечувану 
раніше зухвалість злочинців. 

Наприклад, спеціальний загін щодо боротьби з дрона-
ми ("Anti-Drone Squad") у Департаменті поліції м. Токіо 
було створено тільки після того, як у квітні 2015 р. на дах 
будівлі канцелярії прем'єр-міністра Японії здійснив посад-
ку безпілотний літальний апарат із вантажем радіоактив-
ного піску. Поштовхом до втілення в життя японськими 
поліцейськими цієї інновації стало усвідомлення того, що 
"These days, stopping a bad guy with a drone sometimes takes 
a good guy with a drone" [1]. 

На наше переконання, давно назрілим стало досліджен-
ня безпілотних технологій і безпілотних літальних апара-
тів (далі - БПЛА, дронів, безпілотиків) не тільки як рані-
ше не відомого людству знаряддя злочину. Крізь призму 
теоретичних положень криміналістичної техніки сьогодні 
доцільно розглядати БПЛА як новітній науково-технічний 
засіб, продукт прогресивних інформаційних технологій, 
що може слугувати універсальним знаряддям забезпечення 
діяльності з виявлення, розкриття, розслідування, судового 
розгляду та запобігання злочинам, а також протидії зло-
чинності в повітряному просторі (anti-drone). 

Актуальність теми. Аналізу можливостей застосу-
вання безпілотних літальних апаратів для аерознімальних 
процесів [2], розвідки ділянок державного кордону [3], 
управління військами та засобами ураження [4], супроводу 
пошуково-рятувальних і аварійно-відновлювальних опе-
рацій [5] тощо присвячені численні праці представників 
різних галузей науки. Однак, попри майже десятиліття не 
тільки тестового, а й повсякденного використання БПЛА 
правоохоронними органами розвинених країн, у кримі-
налістичній літературі до теперішнього часу, крім науко-
вої праці К. Крассовські [6] та огляду закордонної преси, 
здійсненого Д. О. Матюшиним [7], окресленій проблемі 
практично не було приділено жодної уваги. 

Тому метою статті є аналіз сучасних потреб правоохо-
ронних органів у покращенні їх техніко-криміналістичного 
забезпечення, вивчення передового зарубіжного й вітчиз-
няного досвіду в цій царині та формулювання криміна-
лістичних рекомендацій щодо впровадження безпілотних 
технологій, апаратів і систем у діяльність із виявлення, 
розкриття, розслідування, судового розгляду та запобіган-
ня кримінальним правопорушенням. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Невід-
кладне впровадження в діяльність правоохоронних орга-
нів БПЛА і засобів протидії незаконному використанню 
дронів (illegal drones) сьогодні є затребуваним будь-якою 
країною світу, адже винахідливість зловмисників щодо 
протиправного використання безпілотних технологій не 
знає меж. Так, у США й деяких інших країнах БПЛА вже 
використовуються з метою доставления до пенітенціарних 
закладів заборонених предметів (наркотиків, тютюнових 
виробів, порнографії, засобів мобільного зв'язку тощо) [8]. 
Міністерство внутрішньої безпеки США наголошує, що 
терористи і злочинні організації вже неодноразово вико-
ристовували безпілотники для «незаконних чи насиль-
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ницьких дій», наводячи як приклад використання дронів 
терористами ІДІЛ для аеророзвідки з метою організа-
ції нападу на іракський нафтоперегінний завод у 2014 р. 
У зв'язку з цим висловлюється застереження, що терорис-
ти можуть використовувати дрони як знаряддя для атак на 
вразливі об'єкти інфраструктури [9]. 

Привід для того, щоб переконатися у справедливості 
цього застереження, виникає практично щоденно не тіль-
ки на Близькому Сході, а й на Європейському континенті. 
Так, малі розміри БПЛА та невеликий проміжок часу їх 
використання роблять їх малопомітними для засобів про-
типовітряної оборони (імовірність знищення БПЛА дорів-
нює 0,8), що, у свою чергу, дає змогу їх використання дивер-
сійно-розвідувальними групами, злочинними угруповання-
ми, контрабандистами під час розвідки державного кордону 
на ділянках їх перетину [10, с. 28-31]. Тому одночасно з тим, 
як на заході України мають місце факти використання не 
тільки легкомоторних літаків, мотодельтапланів й парапла-
нів, а й безпілотників, спеціально обладнаних для перемі-
щення тютюнових виробів через державний кордон контра-
бандним повітряним коридором [11], на сході нашої країни 
гібридні російсько-терористичні війська використовують 
розвідувальні та ударні БПЛА для проведення аеророзвід-
ки, коригування масованого вогню ствольної й реактивної 
артилерії, бомбардування позицій Збройних Сил України 
в зоні проведення АТО [12], а також ураження техніки, під-
палу складів і логістичних центрів у тилу [13; 14]. 

Російські вчені відзначають, що науково-технічний 
прогрес за останні два десятиліття звершив декілька ре-
волюцій, які призвели до великого прориву в питаннях 
використання комп'ютерів, штучного інтелекту, роботизо-
ваних комплексів у новому витку «перегонів» високоточ-
них озброєнь між конфліктуючими сторонами [15, с. 62]. 
Найближчим часом буде повністю стерта межа між БПЛА, 
роботизованими комплексами та високоточною зброєю на 
основі використання технічного (комп'ютерного) зору й 
управління засобами ураження штучним інтелектом [16]. 
Відтак, виходячи з того, що низка терористичних і злочин-
них угруповань уже продемонструвала свою здатність ви-
користовувати дрони для нападів або збирання інформації, 
фахівці Оксфордського дослідницького центру "Remote 
Control Group" дійшли обгрунтованого висновку, що теро-
ристи можуть використовувати БПЛА як прості, доступні та 
ефективні засоби доставки вибухових пристроїв [17]. Тому 
варто визнати абсолютно виправданою ініціативу МВС 
Франції щодо створення безпольотних зон над стадіонами, 
на яких проводилися матчі фінальної частини чемпіонату 
Європи з футболу 2016 p., а також використання технології 
виведення безпілотників із повітряного простору над спор-
тивними спорудами, зокрема, з метою запобігання розпи-
ленню в повітрі хімічної та біологічної зброї [18]. 

Перелік відомих засобів протидії незаконному вико-
ристанню БПЛА постійно розширюється. Іноді за рахунок 
доволі неординарних рішень. Наприклад, поліція Нідер-
ландів спільно з компанією "Guard From Above" тренує для 
перехоплення квадрокоптерів живих орлів [19]. Японські 
поліцейські в боротьбі з незаконним використанням дронів 
також не застосовують будь-якої зброї, яка могло б стано-
вити потенційну загрозу для оточуючих. Використовуваний 
ними «антидрон» являє собою гексакоптер "DJI Spreading 
Wings S900", оснащений сіткою розміром 2x3 м, прикріпле-
ною до його нижньої частини. Після того, як обертові лопаті 
захопленого БПЛА заплутуються в сітці, останній не може 
продовжувати свій політ, але й не падає, що дає змогу до-
ставити його цілим і неушкодженим у потрібне місце [20]. 

Застосування проти БПЛА бойових засобів протипові-
тряної оборони [21] чи щільного загороджувального вогню 
зі стрілецької зброї [22] ми принципово не розглядаємо че-

рез надзвичайно високий рівень їх небезпеки для оточую-
чих. Однак це не виключає використання останніх за пев-
них умов у деяких країнах чи їх адміністративно-територі-
альних одиницях. Наприклад, Сеймом Латвії пропонується 
внести до чинного законодавства зміни, відповідно до яких 
передбачається легалізувати примусову посадку або зни-
щення із застосуванням вогнепальної зброї або спеціальних 
засобів тих безпілотників, які наблизяться до військових 
об'єктів, потраплять у заборонені, обмежені або тимчасово 
зарезервовані для потреб армії повітряні зони [23]. А влада 
штату Каліфорнія пропонує дозволити збивати дрони, що 
заважають діяльності екстрених служб [24]. Низка амери-
канських компаній пропонує широкий перелік технічних 
засобів протидії [25] на той випадок, якщо збереження ці-
лісності БПЛА не є пріоритетним. Наприклад, компанія 
"Advanced Ballistics Concepts" планує розпочати виробни-
цтво призначених для знищення малих дронів патронів до 
стрілецької зброї "Skynet" і "Skynet+", які оснащуватимуть-
ся декількома кулями, з'єднаними між собою мотузками. 
Після залишення каналу стволу такі кулі розлітатимуться 
конусом, розтягуючи між собою своєрідну сітку діаме-
тром 1,5 м, яка й збиватиме дрони в повітрі [26]. Компанія 
"Battelle" розробила "DroneDefender" - пристрій, призначе-
ний для ураження дронів «загороджувальним вогнем» із ра-
діохвиль з відстані до 400 м. Спрямовуваний на підозрілий 
БПЛА електромагнітний потік налаштовано на найбільш 
часто використовувані частоти, в результаті чого дрон від-
мовляється виконувати команди свого оператора й падає з 
висоти [27]. Компанія "Boeing" розробила портативну ла-
зерну гармату, характерною особливістю якої є точність, що 
дає змогу дистанційно знищити дрон загалом або вивести 
з ладу окрему його частину [28]. А корпорація "Lockheed 
Martin" завершує розроблення зброї спрямованої енергії 
(англ. Directed Energy Weapon), призначеної для знищення 
дронів, що рояться (англ. Drone Swarms). Завдяки викорис-
танню великої кількості волоконних лазерів вона буде здат-
на атакувати в режимі «нон-стоп» не тільки одиночні, але й 
численні БПЛА, технології створення яких стрімко розви-
ваються, випереджають можливості сучасних систем НПО 
і створюють реальну загрозу руйнівних повітряних атак 
завдяки своїм компактним розмірам, які дають можливість 
знизити помітність (ефективну відображуючу поверхню) 
для наземних технічних засобів НПО [29]. 

Відзначимо, що протягом декількох останніх років ін-
новаційні технології у вигляді БПЛА почали впроваджу-
ватися в діяльність правоохоронних органів та екстрених 
служб багатьох країн світу для досягнення широкого пе-
реліку цілей. Зокрема, в Естонії, Польщі та Фінляндії -
з метою запобігання порушенню державних кордонів 
[30; 31; 32], у тому числі морських, як в Австралії [33], а над 
акваторією Середземного моря - для виявлення перевізни-
ків нелегальних мігрантів із Африки до берегів Європи [34]. 
У Швейцарії - для забезпечення особистої безпеки потер-
пілих і рятувальників під час пошуково-рятувальних опе-
рацій в Альпійських горах [35]. У Китаї - для спостережен-
ня за проведенням масових публічних заходів, супроводу 
пошукових операцій і надання допомоги в надзвичайних 
ситуаціях [36]. У Південній Кореї - для контролю за до-
держанням заходів безпеки на одному з найпопулярніших 
пляжів у найбільш завантажені дні шкільних канікул [37]. 
В Аргентині - для виявлення з повітря незадекларованої 
нерухомості й, відповідно, боротьби з ухиленням від спла-
ти податків на майно [38]. У Непалі та на о. Суматра - для 
моніторингу популяції рідкісних тварин; запобігання неза-
конному полюванню на лисиць у Великобританії і слонів у 
Намібії [39]. У Перу - для оперативного виявлення й запо-
бігання незаконному видобутку корисних копалин, вирубці 
лісів і браконьєрству в басейні р. Амазонки [40] тощо. 
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Сьогодні не може не викликати посмішки зумовле-
не об'єктивними реаліями початку XX ст. установлення 
кримінальної відповідальності за «пристосування до пе-
регонки спирту самоварів, котлів та іншого посуду...» 
[41, с. 128]. Традиційні органолептичні способи виявлен-
ня ознак цього злочину, засновані на феноменальній обі-
знаності конкретного правоохоронця з певною місцевістю 
та її мешканцями, а також навичках на власний нюх і зір 
визначити мало видимі ознаки самогоноваріння шляхом 
спостереження за селом із пагорба, розташованого з наві-
тряної сторони, яскраво візуалізовані в екранізації повісті 
О. Козачинського «Зелений фургон». Однак навіть там, де 
зі сплином століття подібні діяння залишилися недекри-
міналізованими, виявлення їх ознак здійснюється на інно-
ваційних засадах. Так, правоохоронні органи Республіки 
Білорусь використовують безпілотний літальний апарат 
«Бусел-М» для виявлення підпільних міні-заводів із ви-
робництва самогону. Оснащення цього БПЛА тепловізо-
ром і відеокамерою з підтриманням функції передачі віде-
озображення на землю в режимі реального часу дає змогу 
виявляти підозрілі джерела теплового випромінювання, 
від ще теплих самогонних апаратів до ємностей із брагою, 
а також характерні ознаки підпільних ґуралень: вирубані 
дерева, протоптані стежки, великі ємності тощо [42]. 

В Україні ж відомі приклади результативного викори-
стання БПЛА, що мали місце в діяльності різних органів 
сектору безпеки й оборони, з метою спостереження за міс-
цевістю під час проведення широкомасштабних спецопе-
рацій із запобігання терактам за участі співробітників СБУ, 
Національної поліції, військовослужбовців Національної 
гвардії та Збройних Сил України [43]; моніторингу дер-
жавного кордону [44]; запобігання порушенням правил 
безпеки дорожнього руху, контролю за дорожньою обста-
новкою [45], запобігання утворенню заторів на автошляхах 
і розкриття правопорушень у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху [46]; виявлення місць накопичення товар-
но-матеріальних цінностей, призначених для контрабанд-
ного переміщення через державний кордон [47], а також 
земельних ділянок, на яких учинено незаконний посів або 
незаконне вирощування рослин, що містять наркотичні ре-
човини (зокрема конопель) [48]. 

Заплановано використання БПЛА для патрулювання 
територій з метою запобігання незаконному видобуванню 
корисних копалин і незаконній порубці лісу [49], виявлен-
ня браконьєрів [50], ефективного пошуку людейу лісопар-
кових зонах у темний час доби, а також своєчасного ви-
явлення джерел займання [33], зокрема, у зоні відчуження 
ЧАЕС [51]. Ідеться навіть про створення в Департаменті 
протидії наркозлочинності Національної поліції України 
нового підрозділу - відділу аеромобільної розвідки, на 
який буде покладено функції виявлення незаконних посівів 
нарковмісних рослин маку та конопель, а також супроводу 
спецоперацій із затримання наркозлочинців [52]. 

Однак варто зауважити, що упровадження вищепере-
лічених ініціатив у більшості випадків Грунтуються або 
на безкорисливому прагненні окремих ентузіастів серед 
науковців, практиків чи волонтерів, або на комерційних 
інтересах деяких виробників чи продавців БПЛА. Ці іні-
ціативи дотепер залишаються не підкріпленими належним 
теоретичним обгрунтуванням і державним фінансуванням, 
що призводить до невиправдано низького для авіаційної 
країни рівня реалізації потенціалу безпілотних літальних 
технологій у сфері безпеки й оборони через використання 
під час вирішення важливих криміналістичних завдань не 
валідних останнім засобів. 

Так, згідно з міжнародною класифікацією, за функці-
ональним призначенням БПЛА діляться на шість груп: 
1) цілі та мішені; 2) охорона і спостереження; 3) розвідка 

поля бою; 4) логістика; 5) наукові дослідження; 6) цивільне 
застосування [53]. Однак в Україні правоохоронними ор-
ганами часто, замість БПЛА, що призначені для охорони 
і спостереження, використовуються безпілотники, призна-
чені для розвідки поля бою [52] або цивільні дрони [46]. 
За відсутності гарантованого державою високого рівня 
техніко-криміналістичного забезпечення правоохоронних 
органів і такий спрощений варіант упровадження безпі-
лотних технологій у криміналістичну практику має право 
на життя. А в деяких випадках може бути визнаний і до-
статнім. Як, наприклад, випадок використання цивільного 
дрона з метою дистанційного огляду потенційно небезпеч-
ного приміщення під час проведення 25 вересня 2016 р. 
в м. Дніпрі спецоперації із затримання озброєної особи, 
підозрюваної в убивстві двох патрульних поліцейських. 

Однак варто враховувати, що науково-технічні засоби 
криміналістики - це прилади, пристосування та матеріали, 
які використовуються для збирання, дослідження й викори-
стання доказів або створення умов, що ускладнюють учи-
нення злочинів. За походженням їх ділять на декілька груп. 
Крім науково-технічних засобів, запозичених із різних галу-
зей науки й техніки без спеціального пристосування до задо-
волення потреб криміналістики (1), вирізняють і ті засоби, 
що запозичені з різних галузей науки й техніки та спеціаль-
но пристосовані або можуть бути пристосовані до задово-
лення потреб криміналістики (2); а також ті, що спеціально 
створені або можуть бути створені для задоволення потреб 
криміналістики (3). На наше переконання, підвищенню яко-
сті й ефективності боротьби зі злочинністю, а також реалі-
зації принципу ефективності (раціональності) використання 
науково-технічних засобів сприятиме невідкладне оновлен-
ня техніко-криміналістичного забезпечення правоохорон-
них органів за рахунок упровадження БПЛА двох останніх 
із перелічених груп (спеціально створених або пристосова-
них для найбільш результативного виконання затребуваних 
криміналістичною практикою функцій). 

Функція, для виконання якої призначено конкретний за-
сіб, слугує критерієм для класифікації техніко-криміналіс-
тичних засобів за цільовим призначенням. У зв'язку з цим 
вирізняють засоби для такого: 1) виявлення слідів і предме-
тів - речових доказів; 2) фіксації слідів і криміналістично 
значущої інформації; 3) виготовлення матеріальних моде-
лей слідів і знарядь злочину; 4) закріплення та вилучен-
ня об'єктів, їх попереднього й експертного дослідження; 
5) дистанційного провадження слідчих (розшукових) дій; 
6) криміналістичної реєстрації; 7) наукової організації 
праці слідчого; 8) забезпечення особистої безпеки співро-
бітників правоохоронних органів; 9) фіксації правопоруш-
ників на місці події й запобігання злочинним посяганням; 
10) відстеження та фіксації місцезнаходження підозрюва-
ного чи обвинуваченого [54, с. 42-43]. 

Під безпілотними літальними апаратами (Unmanned 
Aerial Vehicles) потрібно розуміти літальні апарати бага-
торазового використання, які оснащені силовою установ-
кою, мають дистанційне, напівавтоматичне, автоматичне 
або комбіноване керування, здатні нести різні типи корис-
них навантажень, що дає їм змогу виконувати специфічні 
завдання в земній атмосфері або за її межами в проміжку 
часу, що відповідає виконанню завдання [55]. Відповід-
но до актуальних викликів і рівня розвитку НТП, сучасні 
БПЛА повинні 1) мати здатність перебувати у визначеному 
районі тривалий час, виконувати повітряне патрулювання 
в режимах максимальної дальності і тривалості польоту, 
виходити в район вирішення завдань (на цілі, об'єкти) з 
відповідним корисним навантаженням; 2) мати високий 
ступінь готовності до використання, безаварійності (або 
зведену до мінімуму кількість аварійних ситуацій під час 
зльоту й посади); 3) мати високий маневровий потенціал 
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(швидкість руху й дії, бойову стійкість), здатний забезпе-
чувати ефективну експлуатацію; 4) мати запас тривалості 
польоту після повернення з району оперативного призна-
чення; 5) бути оперативно сумісними для використання 
в складіугруповань [56, с. 21-27 ]. 

Революційний розвиток інформаційно-телекомуніка-
ційних і нанотехнологій, робототехніки і штучного інте-
лекту, досягнення в мініатюризації систем керування й 
оптико-електронної розвідки дали можливість радикально 
зменшити як загальну вагу обладнання, так і розміри та 
вартість БПЛА. Це дало змогу значно розширити спектр 
завдань, що на них покладаються [4, с. 73]. Тому заслуго-
вує на підтримку підхід О.Г. Корченка й О.С. Ілляша щодо 
класифікації БПЛА за функціональним призначенням 
на спостережні, моніторингові, дистанційно-зондувальні, 
розвідувальні, інформаційно-розвідувальні, розвідувально-
ударні, мішеневі, бойові, винищувальні, бомбардуваль-
ні, радіоелектронної безпеки, радіоелектронної боротьби, 
зв'язку, транспортні, забезпечувальні, охоронні, робочі, 
допоміжні та багатоцільові, під якими розуміють апарати 
зі змінним корисним навантаженням для вирішення ши-
рокого спектру завдань. При цьому зазначені вчені спра-
ведливо відзначають, що функціональне призначення 
пов'язано з вирішуваними завданнями, які, у свою чергу, 
залежать від тактико-технічних характеристик і вимог, що 
висуваються до бортового обладнання для виконання за-
вдань, поставлених перед БПЛА. Наприклад, цивільні ін-
формаційно-розвідувальні БПЛА можуть здійснювати опе-
ративне отримання, накопичення, обробку й передавання 
даних; аерофотозйомку; розвідку; пошук різних суб'єктів і 
об'єктів. Антитерористичні робочі БПЛА - контроль за ре-
зультатами антитерористичних операцій, коригування дій 
спецпідрозділів, захист осіб тощо [58, с. 33]. 

Результати оцінювання локальних воєн і збройних кон-
фліктів дали С.В. Тягаю змогу з упевненістю стверджува-
ти, що безпілотна авіація вже стала повноправною складо-
вою, що формує розвідувальну тріаду сумісно з космічною 
розвідкою та розвідкою із застосуванням пілотованої авіа-
ції. При цьому розвідувальні дані, отримані БПЛА, є більш 
достовірними, так як вони здобуваються за рахунок засто-
сування декількох видів розвідки одночасно (телевізійної, 
фотографічної, інфрачервоної, радіолокаційної) і пере-
даються в режимі реального часу [3, с. 27, ЗО]. БПЛА зі 
спеціальним корисним навантаженням можуть використо-
вуватися для ведення видової розвідки, спостереження, 
виявлення, упізнання й супроводження об'єктів (цілей); 
забезпечення двостороннього й радіорелейного зв'язку; 
ведення радіо- й радіотехнічної/радіоелектронної розвід-
ки, радіоелектронної боротьби; виявлення фактів застосу-
вання хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї; 
доставки вантажів; участі в інформаційних операціях; ви-
рішення завдань пошуку й порятунку; безпосередньої авіа-
ційної підтримки; участі в повітряно-наступальних опера-
ціях; контролю навколишнього середовищатощо [56]. 

Висновки. Вищевикладене дає змогу нам дійти виснов-
ку, що підґрунтям для визначення системи необхідних для 
задоволення актуальних потреб криміналістичної практи-
ки тактико-технічних характеристик БПЛА та їх бортового 
обладнання (корисного навантаження) повинні слугувати: 
1) функції, для виконання яких доцільно використовувати 
дистанційно пілотовані літальні апарати; 2) завдання орга-
нів безпеки й оборони, ефективність вирішення яких може 
бути значно покращена завдяки використанню БПЛА від-
повідного функціонального призначення. 

При цьому першочергова та безсумнівна цінність БПЛА 
для польової криміналістики полягає в придатності остан-
ніх слугувати мобільною платформою для розміщення й 
переміщення в часі та просторі корисного навантаження 

у вигляді різноманітних засобів візуального спостережен-
ня, кольорової чи спектрозональної фото- й відеозйомки, 
телевізійної і сканерної зйомки у світловому діапазоні, 
теплової інфрачервоної зйомки, мікрохвильової радіоме-
тричної й радіолокаційної зйомки в невидимому діапазоні; 
детекторів, дозиметрів, нелетальних засобів криміналіс-
тичної профілактики й роботизованих маніпуляторів тощо, 
придатних для збирання, фіксації та передавання в режимі 
реального часу криміналістично значущої інформації різ-
них видів, доставления до місця події й вилучення з нього 
різних предметів і дистанційного виконання інших важли-
вих криміналістичних завдань без ризику для життя і здо-
ров'я людей і тварин. 

Тому, на наше переконання, уже найближчим часом 
БПЛА можуть успішно використовуватися для підвищення 
ефективності роботи з виявлення, розкриття, розслідуван-
ня, судового розгляду та запобігання кримінальним пра-
вопорушенням під час провадження й супроводу з повітря 
широкого спектру слідчих (розшукових), негласних слід-
чих (розшукових), судових і процесуальних дій, реалізації 
контролюючими та правоохоронними органами визначе-
них законодавством повноважень шляхом упровадження 
безпілотних літальних апаратів у діяльність з 1) виявлення 
й попереднього дослідження слідів і предметів - речових 
доказів, пошуку людей, тварин і речей у важкодоступних 
чи небезпечних місцях, у т. ч. в нічний час доби та в інших 
несприятливих умовах; 2) фото- й відеофіксації певних об-
ставин правопорушень (подекуди в режимі реального часу), 
протиправних наслідків останніх, їх учасників, знарядь і за-
лишених ними слідів; 3) відібрання зразків, закріплення та 
вилучення об'єктів; 4) дистанційного провадження слідчих 
(розшукових), негласних слідчих (розшукових) і судових дій 
на відкритій місцевості та у великогабаритних приміщен-
нях; 5) наукової організації праці слідчого; 6) забезпечення 
особистої безпеки учасників кримінального провадження; 
7) фіксації правопорушників на місці події, припинення й 
запобігання злочинним посяганням; 8) відстеження та фік-
сації місцезнаходження підозрюваного або обвинуваченого. 

При цьому варто враховувати, що БПЛА є лише одним зі 
структурних елементів безпілотної літальної системи, яка, 
крім власне безпілотного літального апарата, включає стан-
ції управління та будь-які інші системні елементи безпілот-
ника, необхідні для виконання польоту (канали передавання 
даних контролю й управління, система зв'язку та елементів 
злету й посадки тощо). Своєю чергою, одна або декілька 
безпілотних літальних систем входять до складу безпілот-
ного авіаційного комплексу, який включає до свого складу 
один або декілька БПЛА, системи для транспортування, 
запуску, обслуговування й технічної підтримки, наземний 
пункт управління апаратом і корисним навантаженням, за-
соби зв'язку. Тому запорукою кардинального підвищення 
якості й ефективності криміналістичної практики може слу-
гувати впровадження в повсякденну практику не так розріз-
нених БПЛА, як безпілотних літальних систем і комплексів. 
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