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Анотація

Безпілотні авіаційні комплекси за досвідом проведення ООС (раніше АТО)
надають різноманітні можливості для підрозділів з ведення повітряної
розвідки, спостереження і рекогносцировки, тактичної авіаційної підтримки,
забезпечуючи, майже в реальному часі, виконання завдань з повітряної
розвідки, спостереження, цілевказання і корегування вогню артилерії. БпАК
можуть бути використані в звичайній операції у безпосередній близькості до
своїх військ або на віддаленій відстані, на флангах або в тилу.   

Вони можуть бути використані однаково добре в неприлеглих до поля бою
районах, наприклад, в антитерористичних операціях (боротьба із
повстанцями). За досвідом проведення ООС (раніше АТО) працюючи в
команді, БпАК та пілотовані літальні апарати забезпечують відмінне ведення
розвідки і підвищують точність нанесення артилерійських ударів.   

Для застосування в установах, закладах та організаціях усіх форм власності,
що здійснюють підготовку (навчання) військовослужбовців
(військовозобов’язаних), військових частинах (підрозділах), що виконують
відповідні завдання.
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ВСТУП 

 

Безпілотні авіаційні комплекси за досвідом проведення ООС  

(раніше АТО) надають різноманітні можливості для підрозділів з ведення 

повітряної розвідки, спостереження і рекогносцировки, тактичної авіаційної 

підтримки, забезпечуючи, майже в реальному часі, виконання завдань з 

повітряної розвідки, спостереження, цілевказання і корегування вогню 

артилерії. БпАК можуть бути використані в звичайній операції у безпосередній 

близькості до своїх військ або на віддаленій відстані, на флангах або в тилу 

(рисунок 1). Вони можуть бути використані однаково добре в неприлеглих до 

поля бою районах, наприклад, в антитерористичних операціях (боротьба із 

повстанцями). За досвідом проведення ООС (раніше АТО) працюючи в 

команді, БпАК та пілотовані літальні апарати забезпечують відмінне ведення 

розвідки і підвищують точність нанесення артилерійських ударів. 

Інші ключові можливості БпАК включають в себе повітряну розвідку за 

маршрутом, площинну і зональну повітряну розвідку, оцінку завданих бойових 

ушкоджень об’єктам противника і ретрансляцію каналів зв’язку.  

Планування застосування безпілотних літальних апаратів в якості 

інтегрованого елемента в поєднанні із колективним застосуванням зброї може 

бути складним завданням, але має важливе значення. 
 

 
 

Рисунок 1 – БпАК на сучасному полі бою. 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 
Точка (пункт) управління – точка яку легко визначити на місцевості або 

на електронному навігаційному засобі, який використовується, для 
забезпечення необхідного контролю під час руху повітряного судна у повітрі. 
Це графічні заходи управління, які використовуються для сегмента повітряного 
коридору, схожі на контрольно-пропускні пункти на маршруті по землі. 

Повітряний коридор – повітряний коридор, який обмежує повітряний 
маршрут повітряного судна біля або нижче значення висоти, визначеної для 
використання дружньому повітряному судну, щоб уникнути вогню своїх військ 
(сил) і позиції де-конфлікту стрільби артилерійських систем з використанням 
авіації. 

Координаційний рівень – це процедурний засіб для поділу руху 
повітряного судна з нерухомим крилом і гвинтокрилих повітряних суден 
шляхом визначення висоти, нижче якої повітряні судна з нерухомим крилом, 
зазвичай, не літають. Висота визначається в плані здійснення управління 
повітряним рухом із вказанням, який характер носить це значення висоти 
(рекомендаційний або обов’язковий). Всі користувачі повітряного простору 
повинні узгоджувати з відповідними органами координуючими повітряний 
простір структурні процедури переходу скрізь нього або виконання стрільби у 
повітряному просторі. 

Коробка – тривимірна модель засобів координації вогневої підтримки, 
яка використовується для полегшення і пришвидшення атаки з повітря цілей, 
що знаходяться на поверхні і можуть бути доповнені або інтегровані до 
моделей ведення вогню з поверхні на поверхню непрямою наводкою. 

Обмежені робочі зони (райони) – повітряний простір певних розмірів, 
створений для конкретних робочих ситуацій (наприклад, зона запуску БпАК і 
зона його приземлення) або наданий, на вимогу, у відповідності до умов 
виконання завдання одного або декількох користувачів у обмеженому 
повітряному просторі. 

Експлуатація БпАК – стадія життєвого циклу БпАК з моменту 
прийняття його експлуатантом від виробника чи ремонтного підприємства до 
зняття з експлуатації. 

Несправність – стан об’єкта, за яким він не здатний виконувати хоча б 
одну із заданих функцій об’єкта. 

Пошкодження – подія, яка полягає в порушенні справного стану об’єкта, 
коли зберігається його працездатність. 

Зберігання БпАК під час експлуатації – перебування БпАК у 
спеціально відведеному місці в заданому стані для забезпечення його 
зберігання протягом установленого строку. 

Рекламація – письмова заява одержувача установленої форми 
постачальнику (підприємству-виробнику чи ремонтному підприємству – 
виконавцю ремонту) продукції про виявлені в період дії гарантійних 
зобов’язань невідповідності якості та/або комплектності поставленої продукції 
(виконаних робіт) встановленим вимогам, вимога про відновлення або заміну 
продукції, яка відмовила, повторне виконання робіт. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

Скорочення та 
умовні 

позначення 
Повне словосполучення та поняття, що скорочується 

 

1 2 

АТО Антитерористична операція 
БН (OPORD) Бойовий наказ (operation order) 

БпЛА (UA) Безпілотний літальний апарат (unmanned aircraft) 

БпАК (UAS) Безпілотний авіаційний комплекс (unmanned aircraft system) 

ВВ (RVT) Віддалений відеотермінал (remote video terminal) 
ДКПВ 
(ROVER) 

Дистанційно керований передавач відео (remotely operated 
video enhanced receiver)   

ЗМУ (CBRN) Зброя масового ураження (chemical, biological, radiological, 
and nuclear) 

ЗУПР (ACO) Наказ по здійсненню УПР (airspace control order) 

ІВФ Інші військові формування, утворені відповідно 
до законів України 

ІАС Інженерно-авіаційна служба 

ІП (IWS) Інформаційний простір (information workspace) 
ІЧ (IR) Інфрачервоний (infrared) 

ЕД Експлуатаційна документація 

ЕО (EO) Електронно-оптичний (electro-optical) 

ЄСВТ 
(OSRVT) 

Єдина система віддалених терміналів відео (one system remote 
video terminal) 

КЕ Керівництво з технічної експлуатації 

КЛЕ Керівництво з льотної експлуатації 
КП (CP) Командний пункт (command post) 

НЗА (ATO) Наказ про завдання авіації (air tasking order) 

ООС Операція Об’єднаних сил 

ОО (SPINS) Особливі обов’язки (special instructions) 
ООЗ (ROZ) Обмежена оперативна зона (restricted operation zone) 

ОУ БпА Органи управління безпілотної авіації 

ОШ (S3) Офіцер штабу (operation staff officer) 
ПДП (GCS) Пунктів дистанційного пілотування (ground control station) 

ППО (AAA) Засоби ППО (anti-aircraft artillery) 

РЕБ (EW) Радіоелектронна боротьба (electronic warfare) 

РЛС (СА SAR) РЛС з синтетичною апертурою (synthetic aperture radar) 
РТО Регламент технічного обслуговування 

СМО (JMO) Спільні морські операції (joint maritime operations) 

СР (ISR) Система розвідки (intelligence, surveillance, and reconnaissance)  

УВБ (ROE) Умови (правила)введення у бій (rules of engagement) 
УК (C2) Управління та контроль (command and control) 

УПР (AC2) Управління повітряним рухом (airspace command and control) 

ЦОВВ Центральні органи виконавчої влади 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БпАК 

 

1.1. Склад та класифікація БпАК 

 

До складу БпАК залежно від класифікації та технічних особливостей 

безпілотних літальних апаратів та безпілотних авіаційних комплексів входять 

також такі компоненти: 
 

1) засоби зв’язку з органом управління повітряним рухом та обладнання 

спостереження (засоби голосового радіозв’язку, зв’язку “керівник польотами – 

зовнішній пілот (оператор)” по лінії передачі даних, система радіомовного 

автоматичного залежного спостереження, прийомовідповідач вторинного 

оглядового радіолокатора тощо); 

2) навігаційне обладнання; 

3) обладнання, що забезпечує зліт та посадку БпЛА (залежно від способу 

зльоту та посадки); 

4) обчислювач управління польотом, система управління польотом та 

автопілот; 

5) обладнання контролю технічного стану комплексу; 

6) система припинення польоту, яка дає змогу в аварійній ситуації 

контрольованим чином безпечно завершити політ; 

7) обладнання, що забезпечує повернення БпЛА в район зльоту у разі 

виходу з ладу лінії керування та контролю; 

8) озброєння та спеціальне обладнання для виконання бойових і 

спеціальних завдань (застосування авіаційних засобів ураження, розвідки та 

цілевказання, радіоелектронної боротьби, спостереження та моніторингу 

об'єктів, території тощо). 
 

Таблиця 1 зображує класифікацію БпЛА БпАК за основними ознаками. 

 

Таблиця 1 

 

Зведена класифікація БпЛА БпАК за основними ознаками 

 

Клас Рівень застосування Бойовий радіус 

Категорія БпЛА 

БпАК держав – 

членів НАТО 
 

1 2 3 4 

І клас  

< 150 кг 

мікро 

(тактичні) 

злітна маса < 2 кг 

до 5 км 

(зона прямої 

видимості) 

micro 

міні 

(тактичні поля бою) 

2 кг ≤ злітна маса ≤ 15 кг 

більше 5 км 

(зона прямої 

видимості) 

mini 

малі 

(тактичні) 

злітна маса > 15 кг 

більше 25 км 

(зона прямої 

видимості) 

small 
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1 2 3 4 

ІІ клас  

150-600 кг 

тактичні 

(оперативно-тактичні) 

більше 50 км 

(зона прямої 

видимості) 

tactical 

ІІІ клас  

> 600 кг 

оперативні 

більше 200 км 

(поза зоною прямої 

видимості) 

MALE 

стратегічні 

більше 200 км 

(поза зоною прямої 

видимості) 

HALE 

 

БпЛА (крім автономних) пілотуються з пунктів дистанційного 

пілотування з використанням лінії керування та контролю. Протягом польоту 

керування БпЛА здійснюється з одного або з декількох ПДП (але в жодному 

разі не одночасно). 

ПДП є портативним пристроєм або багатопультовою (однопультовою) 

станцією, може знаходитися в приміщеннях або поза приміщеннями та можуть 

бути стаціонарними або мобільними (встановленими на транспортному засобі / 

кораблі / повітряному судні або переносними). Доступ сторонніх осіб до ПДП 

забороняється. 

Лінія керування та контролю є симплексною або дуплексною, її 

використовують в умовах прямої радіовидимості (line of sight – LOS) або за 

межами радіовидимості (beyond line of sight – BLOS): 
 

1) LOS - передавач та приймач знаходяться в межах зони дії взаємної лінії 

радіозв’язку і взаємодіють безпосередньо або через наземну мережу за умови, 

що дистанційний передавач знаходиться в межах LOS з БпЛА; 

2) BLOS - будь-яка конфігурація, в якій передавач та приймач не 

знаходяться в межах LOS. Поняття BLOS охоплює будь-які системи (наземні, 

повітряні, супутникові), у рамках яких ПДП взаємодіє з одним або декількома 

ПДП. 
 

1.2. Конфігурації пункту дистанційного пілотування 

 

Ручне керування (категорія A BLOS). 

Керування передбачає ручне управління ручкою керування БпЛА, 

педалями керування рулем повороту та важелем керування двигуном або 

застосування автопілота для встановлення та дотримання заданого режиму 

польоту (аналогічно керуванню пілотованим). Керування категорії A є 

найвищим рівнем керування польотом БпЛА зовнішнім пілотом (оператором). 

Керування за допомогою автопілота (категорія B BLOS). 

Керування категорії B здійснюється за допомогою автопілота, при цьому 

забезпечується можливість ручного керування швидкістю, висотою, курсом та 

вертикальною швидкістю. 

Для категорії B забезпечуються гнучкість керування в рамках інтерфейсу 

автопілота та варіанти передачі аварійних команд. 
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Керування за допомогою точок маршруту (категорія C BLOS) 

Керування категорії C передбачає обмежений контроль за БпЛА протягом 

польоту з боку зовнішнього пілота (оператора). Маршрут за планом польоту 

змінюється шляхом введення нових точок маршруту та/або їх видалення із 

запрограмованого плану польоту. 

Керування категорії C потребує надання зовнішньому пілоту (оператору) 

додаткового часу для проведення оцінки обстановки, польотних даних та 

введення нових характеристик. 

Керування БпЛА у межах прямої видимості (LOS) під час зльоту та/або 

посадки з наступною передачею управління для виконання польоту за межами 

прямої видимості (BLOS). 

При пілотуванні в умовах LOS (під час зльоту і посадки) з наступною 

передачею керування для виконання польоту в умовах BLOS або навпаки для 

підтримки візуального контакту з БпЛА необхідно залучати додаткового 

зовнішнього пілота (оператора). 

Під час виконання польоту в умовах LOS для БпЛА, що виконує політ за 

межами прямої видимості (BLOS), дозволяється використання іншого ПДП, 

який відрізняється від ПДП, задіяного на ділянці польоту за маршрутом. 

 

1.3. Питання планування застосування БпАК 

 

Рекомендації з планування застосування БпАК подібні до рекомендацій із 

планування застосування наземної компоненти і майже ідентичні процесам 

планування застосування пілотованих літальних апаратів. 

Військовослужбовець штабу розвідки своєю діяльністю сприяє просуванню 

потоків інформації у процесі взаємодії між підрозділами, які застосовують 

БпАК і підтримуючими (доданими) підрозділами та забезпечує усвідомлення 

підтримуючими (доданими) підрозділами можливостей і обмежень 

застосування БпАК.  

БпАК може реалізувати виконання декількох задач протягом усього 

виконання завдання завдяки різноманітному цільовому навантаженню і 

наявності у БпЛА бойової (ударної) частини. 

 

1.4. Процедури планування застосування БпАК 

  

Кожен політ БпЛА вимагає виконання процесу планування польоту, який 

базується на врахуванні розміру літака, висоти його польоту над рівнем моря 

(землі), швидкості польоту БпЛА, профілю завдання, яке він виконує і правил 

використання повітряного простору. 

Різні етапи виконання завдання можуть бути виконані різними 

операторами (членами екіпажу) (наприклад, злітно-посадкова команда і екіпаж, 

що виконує розвідку). 

Особовий склад, який планує політ БпЛА повинен усвідомити мету 

завдання, цілі завдання тощо. Всі етапи виконання завдання узгоджуються 



Книги, які можуть вас зацікавити

Боротьба з
безпілотними

літальними апаратами
(за досвідом

проведення ООС
(раніше АТО)

Військова розвідка.
Навчальний посібник

Теорія і практика
застосування

безпілотних літальних
апаратів (дронів)

Довідник з основних
понять військової

топографії

Тактика легкої піхоти
для дій малих груп

Керівництво з бойової
роботи підрозділів

безпілотних авіаційних
комплексів ракетних

військ і артилерії
Збройних Сил України
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