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Проте ці правила у такій редакції значно ускладнять використання дро-
нів для службових потреб як Національної поліції України, так і інших пра-
воохоронних органів. Наприклад, у суді може бути оскаржено законність 
отримання доказів за допомогою використання квадрокоптерів.  

Тому, на нашу думку, в Авіаційних правилах України слід передбачити 
окремий розділ щодо можливості використання безпілотних літальних апара-
тів підрозділами Національної поліції України та інших правоохоронних орга-
нів. В цьому розділі, зокрема, бажано розробити спрощену процедуру отри-
мання права на політ, а також розширити межі використання квадрокоптерів. 
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Побудова прозорої системи публічного управління, створення профе-
сійного інституту державної служби передбачає створення ефективної, про-
зорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із застосуван-
ням новітніх інформаційно-комунікативних технологій, яка здатна виробляти 
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і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий 
розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики. Досяг-
нення омріяної мети неможливе без підтримання в належному стані суспіль-
них відносин, що забезпечують законно встановлений і регламентований 
державою порядок управління. 

Нормальна діяльність органів державної влади та місцевого самовряду-
вання, повинна розумітися як сукупність відносин, що складаються між ор-
ганами державного управління та інституціями громадянського суспільства, з 
приводу здійснення першими адміністративно-розпорядчих функцій суворо в 
межах закону, а з боку громадян − підпорядкованості, обов'язковості вико-
нання та дотримання законних рішень і вимог даних органів. Посягання на 
порядок управління не лише порушують нормальну діяльність органів дер-
жавного управління, а й підривають авторитет влади та її представників в 
очах громадськості, що в сучасній Україні і так викликає особливе занепоко-
єння. До того ж подібного роду діяння нерідко ставлять під загрозу заподіян-
ня шкоди особистій безпеці представників влади, їх життю, здоров'ю, честі і 
гідності, а також відповідні блага їхніх близьких.  

Вказане переконує в необхідності застосування широкого спектра засо-
бів адміністративно-правової охорони відповідних суспільних відносин. Од-
нак складність належної охорони та захисту встановленого порядку управ-
ління полягає в тому, що коло відносин, які потребують регулювання з боку 
держави, постійно зростає. Тому вдосконалення теоретичних засад функціо-
нування та розвитку суспільних відносин у сфері встановленого порядку 
управління, поліпшення діяльності інститутів державної влади та місцевого 
самоврядування є однією із найактуальніших проблем науки адміністратив-
ного права. 

Під порядком управління, на думку деяких учених, розуміється «суку-
пність правил, що закріплюють і регулюють організацію та компетенцію ор-
ганів влади та управління і громадських організацій, а також їх відносини з 
громадянами» [1, с. 433]. Інші визначають порядок управління як «правильну 
діяльність державного апарату», розуміючи при цьому її у вигляді діяльності 
органів влади та управління [2, с. 385]. 

Порядок управління являє собою складну соціальну систему з усіма 
властивими їй ознаками, включаючи сукупність елементів, що утворюють її 
структуру, їх внутрішні взаємозв'язок і взаємодію з такими соціальними сис-
темами, як державний і громадський порядок, громадська безпека та інші. 
Свідомо приречені на невдачі спроби розкрити сутність порядку управління 
без розгляду його в якості системи суспільних відносин. Попередній висно-
вок про те, що елементами порядку управління є суспільні відносини, а в кі-
нцевому рахунку, дії і вчинки людей, має принципове значення, проте, до кі-
нця не вирішує проблем порядку управління як обʼєкта правової охорони.  

Адміністративно-правова охорона порядку управління включає в себе 
комплекс різноманітних організаційно-правових, профілактичних заходів, 
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здійснюваних органами державної влади при безпосередній участі громадян 
та їх об'єднань, які реалізуються за допомогою різних форм контролю та на-
гляду за виконанням чинного законодавства у даній сфері, забезпечення по-
рядку управління, захисту прав і законних інтересів суб'єктів управлінських 
відносин, виявлення і припинення правопорушень, притягнення винних до 
адміністративної відповідальності і реалізації засобів адміністративно-
правового та громадського впливу на правопорушників. 

Отже, забезпечення порядку управління і пов'язану з цим сукупність 
суспільних відносин можна розглядати в широкому і вузькому сенсі. Забез-
печення порядку управління, в широкому сенсі, включає комплекс політич-
них, економічних, ідеологічних, організаційних, правових та інших заходів, 
призначених і використовуваних в рамках відповідної компетенції органами 
законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, Президентом України та йо-
го апаратом, прокуратурою, іншими державними структурами, органами міс-
цевого самоврядування, громадськими об'єднаннями для збереження сфор-
мованих управлінських відносин, подальшого вдосконалення та стимулю-
вання прогресивних тенденцій їх розвитку. 

Порядок управління у вузькому сенсі, забезпечується сукупністю (сис-
темою) державних органів, що реалізують правотворчі, правозастосовні, пра-
воохоронні та забезпечувальні функції, а також громадських об'єднань за 
умови надання їм владних повноважень. 

Важливість адміністративно-правової охорони встановленого порядку 
управління, на нашу думку, зумовлено: необхідністю забезпечення ефектив-
ності функціонування всього державного механізму; значним спектром від-
носин, які підлягають охороні; найбільшою кількістю правопорушень, які 
розташовані не тільки у главі 15 КУпАП, а й в інших главах Кодексу; різно-
манітністю родового об’єкта посягання; значною кількістю нормативних 
приписів, які регулюють відповідну сферу державно-управлінських відносин, 
тощо. 
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