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АНОТАЦІЯ 

 

Оверченко Д.Г. Тактико-психологічні аспекти превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністюю 081 «Право» – Одеський державний університет внутрішніх 

справ. – Одеса, 2021. – Рукопис. 

 

Дисертаційна праця присвячена дослідженню особливостей 

превентивної діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів.   

На основі теоретичного аналізу літературних джерел та нормативно-

правового регулювання діяльності поліцейських під час масових і охоронних 

заходів, запропоновано внести зміни до Наказу Національної поліції України 

«Положення про Департамент превентивної діяльності Національної поліції 

України» від 27 листопада 2015 року №123 та до розділу І доповнивши 

пунктом 10 «…10. Визначення основних термінів наказу…». Це сприятиме 

систематизації наявних знань у поліцейських  Національної поліції України, 

а також конкретизації напрямів превентивної діяльності.  

Наголошено, що суб’єктами превентивної діяльності під час масових та 

охоронних заходів є поліцейські відділів масових і охоронних заходів та 

відділів (секторів) превентивної комунікації Управління превентивної 

діяльності Головного управління Національної поліції в областях. Об’єктами 

превентивної діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів 

Управління превентивної діяльності Головного управління Національної 

поліції в областях є: а) права і свободи людини, інтереси суспільства й 

держави; б) публічний (громадський) порядок; в) безпека дорожнього руху в 

місцях перебування та на маршрутах руху посадових осіб, щодо яких 

здійснюється державна охорона; г) детермінанти та умови, що сприяють 

масовому заворушенню під час масових та охоронних заходів; 
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д) організатори та учасники масових заходів; є) особа правопорушника або 

особа, яка готується до правопорушення під час масових та охоронних 

заходів; ж) злочинний намір конкретної особи на стадіях його виявлення або 

готування до масового заворушення. Об’єктами превентивної діяльності 

поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації Управління 

превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в 

областях є організатори та учасники масових заходів. 

Зазначено, що метою превентивної діяльності поліцейських відділів 

масових і охоронних заходів та відділів (секторів) превентивної комунікації 

Управління превентивної діяльності Головного управління Національної 

поліції в областях є забезпечення публічної безпеки і порядку під час 

масових і охоронних заходів. 

Констатовано, що поліція у своїй діяльності керується такими 

принципами: верховенства права, дотримання прав і свобод людини, 

законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з 

населенням на засадах партнерства; безперервності. Запропоновано 

розширити, конкретизувати та доповнити принципи превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів (гуманності, етичності, 

демократизму, об'єктивності, реальності, індивідуальності, диференціації, 

селективності, системності, плановості, послідовності, інтегрованості, 

комплексності, конкретності, науковості, мобільності, наступності, 

своєчасності, динамічності) та поліцейських відділів (секторів) превентивної 

комунікації (окрім вище вказаних ще доповнити такими як: об'єктивності, 

доступності, конкретності, несуперечності, детермінізму, систематичності, 

системності, комплексності). 

На підставі нормативно-правових актів, що регламентують 

превентивну діяльність поліцейських Національної поліції України взагалі та 

превентивної діяльності поліцейських під час масових охоронних заходів, 

виокремлено загальні функціонально-діяльнісні компоненти превентивної 

діяльності поліцейських Національної поліції України (індивідуально-
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превентивний, попереджувальний, віктимологічної профілактики, захисний, 

комунікативний, ресоціалізаціонний, піклувальний, контролю, фіксаційний, 

аналітичний, організаційний, просвітній) та персоніфіковані функціонально-

діяльнісні компоненти превентивної діяльності поліцейських відділів 

масових та охоронних заходів (комунікативний, профілактичний, 

запобіжний, фіксаційний, інформаційно-аналітичний, організаційний, 

контролю, операціональний) та поліцейських відділів (секторів) превентивної 

комунікації Управління превентивної діяльності Головного управління 

Національної поліції України в областях (комунікативний, профілактичний, 

запобіжний, організаційний). 

Відповідно до виділених функціонально-діяльнісних компонентів 

превентивної діяльності поліцейських під час масових та охоронних заходів 

виокремлено функції поліцейських відділів (відділень) Управління 

превентивної діяльності (профілактичну, запобіжну, попереджуючу, 

припинення правопорушень, відвернення правопорушень та охоронну, 

забезпечення); функції для поліцейських відділів масових і охоронних 

заходів (гносеологічну, методичну, організаційну, комунікативну, 

прогностичну, пошукову, креативну, перцептивну, синтезуючу, 

інтерпретаційну, пояснювальну, констатуючу, критичну), а також 

поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації (комунікативну, 

гносеологічну, інформаційну, пояснювальну, інтерпретаційну, констатуючу, 

перцептивну, прогностичну, організаційну, регулятивну, координаційну, 

контролюючу, відволікаючу). 

Зазначені загальні та персоніфіковані функціонально-діяльнісні 

компоненти превентивної діяльності, а також функції превентивної 

діяльності уточнюють та конкретизують професійну сферу діяльності 

поліцейських цих відділів, а також удосконалюють теорію юридичної 

психології стосовно превентивної діяльності поліцейських Національної 

поліції України під час масових та охоронних заходів. 
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Наголошено, що поліцейські відділів масових і охоронних заходів 

здійснюють свої професійні функції у трьох напрямах: 1) забезпечення 

публічної безпеки і порядку в публічних місцях у зв'язку з проведенням 

масових і охоронних заходів; 2) проведення переговорної діяльності з 

організаторами та учасниками масових заходів або масових заворушень та 

3) забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час 

супроводження автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна 

охорона. Так як, інформація за третім напрямом носить гриф «ДСК» та 

«Таємно», тому у дисертації відповідно до двох перших напрямів діяльності, 

– визначено та систематизовано основні завдання поліцейських відділів 

масових та охоронної заходів та поліцейських відділів (секторів) 

превентивної комунікації на підготовчому, основному та заключному етапах.  

Зазначено, що відсутність нормативно-правового акту, який би 

регламентував діяльність відділів масових і охоронних заходів Управління 

превентивної діяльності Головного управління Національної поліції, впливає 

на якість та результативність професійної діяльності поліцейських. 

Запропоновано розробити та затвердити наказ Національної поліції України 

«Про затвердження Положення про відділи масових та охоронних заходів 

Управління превентивної діяльності Головних управлінь Національної 

поліції». Це сприятиме зміцненню кадрового потенціалу, підвищенню рівня 

компетентності офіцерів поліції, зростанню якості та результативності 

професійної діяльності, підвищенню авторитету поліції у очах населення.  

Автором встановлено проблему кваліфікованої підготовки фахівців для 

відділів масових та охоронних заходів. Запропоновано здійснювати 

підготовку фахівців на факультетах підготовки фахівців для превентивної 

діяльності за спеціалізаціями, тобто окремо – дільничних офіцерів поліції, 

офіцерів поліції ювенальної превенції; офіцерів поліції відділів охорони 

публічного порядку; офіцерів поліції відділів організації діяльності груп 

реагування та тощо. Це сприятиме підвищенню рівня компетентності 

фахівців, а також вплине на якість результатів професійної діяльності.  



5 

 

Проведене анонімне анкетування сприяло встановленню певної 

некомпетентності у галузі переговорної діяльності поліцейських відділів 

(секторів) превентивної комунікації. Підкреслена необхідність розкриття 

змісту складових комунікативної компетентності поліцейського відділу 

(сектору) превентивної комунікації у галузі переговорної діяльності. Це 

сприятиме спрямуванню підготовки фахівців на компетентністний підхід. 

У роботі запропоновано включити у психограму фахівців у галузі 

переговорної діяльності такі групи професійно важливих якостей: 

1) інтелектуальні – прогностичність, розсудливість, обміркованість, 

винахідливість, спостережливість, пильність; 2) вольові – стійкість, 

стриманість, обережність, дисциплінованість; 3) моральні – надійність, 

відповідальність, правосвідомість; 4) комунікативні – дипломатичність, 

толерантність, емпатійність, доступність, тактовність, доброзичливість, 

контактність, авторитетність. Наголошено на необхідності здійснення 

професійно-психологічного відбору фахівців для комплектування відділів 

(секторів) превентивної комунікації з урахуванням вище вказаного переліку 

якостей. 

Запропоновано науково-практичні рекомендацій щодо тактики 

проведення переговорів під час проведення мирних зібрань та інших масових 

заходів; тактики проведення суб’єктами переговорної діяльності переговорів 

з організатором та учасниками масового заходу під час масових заворушень; 

тактики проведення переговорів з різними типами натовпу під час масових 

заворушень. 

Зазначено, що переговори під час масового заходу – це досягнення 

домовленості між суб’єктами переговорної діяльності та об’єктами 

переговорної діяльності стосовно забезпечення публічної (громадської) 

безпеки та порядку. Суб’єктами переговорної діяльності є поліцейські, які 

пройшли спеціальну підготовку у галузі переговорної діяльності (зокрема, 

поліцейські відділу (сектору) первинної комунікації, поліцейські відділу 

масових та охоронних заходів та ін.). Об’єктами переговорної діяльності є 
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ініціатор, керівник, організатор масового заходу, а також особи, що беруть 

участь у масовому заході (учасники). Предметом переговорної діяльності є 

ключова проблема, яка потребує розв’язання та вирішення. Головною метою 

переговорів суб’єктів з об’єктами переговорної діяльності під час проведення 

мирних зібрань та інших масових заходів є забезпечення публічної 

(громадської) безпеки та порядку. Запропоновано перелік принципів 

проведення переговорів з об’єктами переговорної діяльності та розкрито їх 

зміст – об'єктивності, доступності, несуперечності, конкретності, 

детермінізму, систематичності, системності, комплексності. Виокремлено та 

розкрито зміст таких функцій переговорної діяльності: комунікативної, 

гносеологічної, інформаційної, пояснювальної, інтерпретаційної, 

констатуючої, перцептивної, прогностичної, організаційної, 

попереджувальної, регулятивної, координаційної, контролюючої, 

відволікаючої. Описано основні правила проведення переговорів з об’єктами 

переговорної діяльності з позицій а саме – що поліцейський повинен робити 

під час переговорів та що він не повинен робити. Зазначені положення 

необхідні для систематизації наукових положень щодо переговорної 

діяльності, вони сприятимуть удосконаленню уявлень поліцейських щодо 

основних положень переговорної діяльності.  

Наголошено, що компетентність суб’єкта переговорної діяльності у 

галузі переговорної діяльності – це здатність досягати домовленостей 

стосовно забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку з 

організаторами та учасниками масових заходів. У дисертації розкрито зміст 

компетентності у галузі переговорної діяльності, через складові, що її 

детермінують (професійно важливі знання, уміння та навички, професійно 

важливі якості, професійно важливі здібності, мотивацію та досвід). 

На підставі аналізу наукових розвідок та результатів анонімного 

анкетування було розроблено «Картку груп професійно важливих умінь» 

(організаційно-правові,  лідерські, комунікативні, перцептивно-когнітивні, 
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діагностичні уміння та уміння самоврядування), які повинні бути притаманні 

суб’єктам переговорної діяльності.  

У роботі виокремлено такі особливості масових заворушень: 1) можуть 

носити непередбачуваний, невизначений, екстремальний, іноді 

неконтрольований характер; 2) можуть бути довготривалими; 3) можуть 

завчасно плануватися; 4) можуть бути спонтанними; 5) можуть мати велику 

кількість учасників; 6) можуть розгортатися на тлі масового емоційного 

зараження; 7) відрізнятися вищим ступенем конформізму її учасників, які 

діють вкрай емоційно й одностайно; 8) можуть мати руйнівну деструктивну 

спрямованість; 9) можуть супроводжуватися: а) погромами, знищенням 

майна, підпалами; б) захопленням будівель або споруд; в) опором 

представникам влади; г) із застосуванням зброї або інших предметів, які 

використовуються як зброя; д) насильницьким виселенням громадян; 

е) насиллям над особистістю; є) заподіянням шкоди здоров’ю різного ступеня 

тяжкості; ж) нанесенням побоїв і катувань та ін.  

У дисертації запропоновано науково-практичні рекомендації щодо 

тактико-психологічних особливостей проведення суб’єктами переговорної 

діяльності з різними типами натовпу та різними категоріями учасників 

масових заворушень шляхом розкриття: 1) характеристик типів натовпу за 

характером поведінки людей (оказіонального (випадкового), 

конвенціонального, експресивного, екстатичного, агресивного, панічного, 

стягального, повстанського), 2) психологічних особливостей кожного типу 

натовпу та 3) головних правил здійснення професійних функцій 

поліцейськими відділів превентивної комунікації. Запропоновано алгоритм 

дій поліцейських під час різних видів масових заворушень (спонтанних, 

спровокованих, завчасно підготовлених) та підготовчому, основному та 

заключному етапах здійснення професійних функцій. Це сприятиме 

систематизації наукових положень щодо тактико-психологічного 

забезпечення правопорядку та проведення переговорної діяльності, а також 
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удосконаленню уявлень поліцейських щодо основних положень переговорної 

діяльності.  

Розкрито сутність рольових позиції учасників масового заворушення та 

індивідуально-психологічні особливості учасників масового заворушення, 

стратегії та форми поведінки, психологічні особливості натовпу, – знаючи які 

суб’єкти переговорної діяльності, разом з іншими поліцейськими, зможуть 

своєчасно припинити масове заворушення та не допустити людських втрат. 

Ключові слова: поліцейській, превентивна діяльність, відділ масових і 

охоронних заходів, відділ превентивної комунікації, превентивна 

комунікації, переговори, масове заворушення, правопорядок. 
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ANNOTATION 

 

D.G. Overchenko Tactical and psychological aspects of preventive activities 

of police departments of mass and security actions. - Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 081 

"Law" - Odessa State University of Internal Affairs - Odesa, 2021. - Manuscript. 

 

The dissertation work is devoted to research the features of preventive 

activity of police departments of mass and security actions. 

Based on the theoretical analysis of literature sources and legal regulation of 

police activities during mass and security actions, it is proposed to make changes 

in the Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine "Regulations on the 

Department of Preventive Activities of the National Police of Ukraine" from 

November 27, 2015 №123 and to add paragraph 2 in the section I "… Definition of 

the main terms of the order…". This will contribute to the systematization of 

existing knowledge of the police of the National Police of Ukraine, as well as the 

specification of areas of preventive activity. 

It is emphasized that the subjects of preventive activities during mass and 

security activities are police departments of mass and security actions and 

departments of preventive communication of the Department of Preventive 

Activities of the Main Directorate of the National Police of Ukraine in the regions. 

Objects of preventive activity of police departments of mass and security measures 

of the Department of preventive activity of the Main Directorate of the National 

Police of Ukraine in the regions are: a) human rights and freedoms, the interests of 

society and the state; b) public order; c) traffic safety at the places of stay and on 

the routes of movement of officials in respect of whom state protection is 

provided; d) determinants and conditions that contribute to mass unrest during 

mass and security actions; e) organizers and participants of mass events; g) the 

person of the offender or a person who is preparing for the offense during mass and 



10 

 

security events; g) criminal intent of a particular person at the stages of its 

detection or preparation for mass riots. The objects of preventive activity of police 

departments of preventive communication of the Department of Preventive 

Activity of the Main Directorate of the National Police of Ukraine in the regions 

are the organizers and participants of mass events. 

It is noted that the purpose of preventive activities of police departments of 

mass and security measures and departments of preventive communication of the 

Department of Preventive Activities of the Main Directorate of the National Police 

of Ukraine in the regions is to ensure public safety and order during mass and 

security events. 

It is stated that the police in its activity is guided by the following principles: 

rule of law, respect for human rights and freedoms, legality, openness and 

transparency, political neutrality, interaction with the population on a partnership 

basis; constancy. It is proposed to expand, specify and supplement the principles of 

preventive activities of police departments of mass and security measures 

(humanity, ethics, democracy, objectivity, reality, individuality, differentiation, 

selectivity, system, planning, consistency, integration, complexity, specificity, 

science, mobility, continuity, timeliness, dynamism) and police departments of 

preventive communication (in addition to the above, add such as: objectivity, 

accessibility, specificity, consistency, determinism, systematic, comprehensive). 

On the basis of normative-legal acts that regulate preventive activity of 

policemen of the National Police of Ukraine in general and preventive activity of 

policemen during mass security measures, it is pointed out the general functional-

activity components of preventive activity of policemen of the National Police of 

Ukraine (individual-preventive, precautionary, victimological preventive, 

protective, communicative, resocialization, caring, control, fixation, analytical, 

organizational, educational) and personalized functional and activity components 

of preventive activities of police divisions of mass and security measures 

(communicative, preventive, precautionary, fixation, information-analytical, 

organizational, control, organizational) and of police departments of preventive 
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communication of the Department of preventive activities of the Main Department 

of the National Police of Ukraine in the regions (communicative, preventive, 

precautionary, organizational). 

In accordance with our selected functional- active components of preventive 

activities of policemen during mass and security activities there are pointed out the 

functions of preventive activities (preventive, precautionary, warning, cessation of 

offenses, prevention of offenses and security, provision) and functions for police 

divisions of mass and security activities (epistemological, methodological, 

organizational, communicative, prognostic, researching, creative, perceptual, 

synthesizing, interpretive, explanatory, ascertaining, critical), as well as police 

departments of preventive communication (communicative, epistemological, 

informational, explanatory, interpretational, ascertaining, perceptual, prognostic, 

organizational, regulatory, coordination, controlling, distracting). 

Specified the general and personalized functional-active components of 

preventive activity, as well as leading and additional functions of preventive 

activity specify and concretize the professional sphere of activity of policemen of 

these departments, and also improve the theory of legal psychology concerning 

preventive activity of policemen of National Police of Ukraine during mass and 

security actions. 

It is emphasized that police divisions of mass and security measures carry 

out their professional functions in three areas: 1) ensuring public safety and order 

in public places because of mass and security measures conducting; 2) conducting 

negotiations with the organizers and participants of mass events or mass riots; 

3) ensuring safe and unimpeded traffic during cars maintenance for persons in 

respect for whom state protection is provided. Since the information in the third 

areas is marked "FSU" and "Secret", so the text pays more attention to the first and 

second area of police divisions of mass and security activities. In accordance with 

these three areas of activity the main tasks of the police divisions of mass and 

security activities and police departments of preventive communication at the 

preparatory, main and final stages are systematized.  
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It is noted that the lack of a regulatory-legal act that would regulate the 

activities of the departments of mass and security measures of the Department of 

Preventive Activities of the Main Department of the National Police of Ukraine, 

affects the quality and effectiveness of professional activities of police officers. It 

is proposed to develop and approve the order of the National Police of Ukraine 

"On approval of the Regulations on the divisions of mass and security measures of 

the Department of Preventive Activities of the Main Departments of the National 

Police of Ukraine." This will help to strengthen human resources, to increase the 

level of competence of police officers, to increase the quality and effectiveness of 

professional activities, to increase the authority of the police in the eyes of the 

population. 

The author identified the problem of qualified training for specialists of 

divisions of mass and security measures. It is proposed to train specialists at the 

specialists training faculties for preventive activities by specializations, i.e. 

separately - district police officers, juvenile prevention police officers; police 

officers of public order protection divisions; police officers of response teams, etc. 

This will increase the level of competence of professionals, as well as affect the 

quality of professional results. 

The anonymous survey that was done affected the finding of certain 

incompetence in the field of negotiation activities of police departments of 

preventive communication. The need to disclose the content of the components of 

the communicative competence of the police group of preventive communication 

in the field of negotiation is emphasized. This will help direct the training of 

specialists to a competency-based approach. 

The work proposes to include in the psychogram of specialists in the field of 

negotiation the following groups of professionally important qualities: 

1) intellectual - predictability, prudence, thoughtfulness, ingenuity, observation, 

vigilance; 2) strong-willed - stability, restraint, caution, discipline; 3) moral - 

reliability, responsibility, legal awareness; 4) communicative - diplomacy, 

tolerance, empathy, accessibility, tact, friendliness, contact, authority. Emphasis is 
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placed on the need for professional and psychological selection of specialists for 

the staffing of preventive communication departments, taking into account the 

above list of qualities. 

Scientific and practical recommendations on the tactics of negotiations 

during peaceful assemblies and other mass events are offered; tactics of police 

communication group negotiations with the organizer and participants of the mass 

event during the riots; tactics of negotiating with different types of crowds during 

riots. 

It is stated that negotiations during a mass event are an agreement between 

the subjects of negotiation and the objects of negotiation on ensuring public 

security and order. The subjects of negotiation activities are police officers who 

have undergone special training in the field of negotiation activities (in particular, 

police officers of the primary communication department), police officers of the 

mass and security measures departments, etc.). The objects of negotiation are the 

initiator, leader, organizer of the mass event, as well as persons participating in the 

mass event (participants). The subject of negotiation is a key problem that needs to 

be addressed and solved. The main purpose of negotiations between the subjects of 

the objects of negotiation during peaceful assemblies and other mass events is to 

ensure public security and order. The list of principles of negotiations with the 

objects of negotiation activity is offered and their content is revealed - objectivity, 

accessibility, consistency, concreteness, determinism, systematicity, 

systematization, complexity. The content of the following functions of negotiation 

activity is singled out and revealed: communicative, epistemological, 

informational, explanatory, interpretive, ascertaining, perceptual, prognostic, 

organizational, preventive, regulatory, coordination, controlling, distracting. 

Described the basic rules of negotiating with the objects of negotiation from the 

standpoint - what the police officer should do during the negotiations and what he 

should not do. These provisions are necessary for the systematization of scientific 

provisions on negotiation, they will help improve the perception of police officers 

on the basic provisions of negotiation.  
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It is emphasized that the competence of the police communication group in 

the field of negotiation is the ability to reach agreements on ensuring public 

security and order with the organizers and participants of mass events. The 

dissertation reveals the content of competence in the field of negotiation, through 

the components that determine it (professionally important knowledge, skills, 

professionally important qualities, professionally important abilities, motivation 

and experience). 

Based on the analysis of scientific research and the results of anonymous 

questionnaires, a Card of departments of professionally important skills 

(organizationally-legal, leadership, communicative, perceptual-cognitive, 

diagnostic and self-management skills) was developed, which should be inherent 

in police departments (groups) of preventive communication.  

The following features of mass riots are singled out in the work: 1) they can 

be unpredictable, indefinite, extreme, sometimes uncontrolled; 2) can be long-

lasting; 3) can be planned in advance; 4) can be spontaneous; 5) may have a large 

number of participants; 6) can unfold against the background of mass emotional 

infection; 7) differ in the highest degree of conformism of its participants, who act 

extremely emotionally and unanimously; 8) can have a destructive orientation; 

9) may be accompanied by: a) pogroms, destruction of property, arson; b) seizure 

of buildings or structures; c) resistance to government officials; d) with the use of 

weapons or other objects used as weapons; e) forced eviction of citizens; f) 

violence against the person; g) causing damage to health of varying severity; g) 

beating and torture, etc. 

The dissertation offers scientific and practical recommendations on tactical 

and psychological features of police negotiations with different types of crowds 

and different categories of participants in riots by disclosing: 1) characteristics of 

types of crowds by the nature of human behavior (occasional), conventional, 

expressive, ecstatic, aggressive, panic, restraining, insurgent), 2) psychological 

features of each type of crowd and 3) the main rules of professional functions of 

police officers of the preventive communication group. An algorithm of police 
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actions during various types of mass riots (spontaneous, provoked, prepared in 

advance) and preparatory, main and final stages of professional functions is 

proposed. This will contribute to the systematization of scientific provisions on 

tactical and psychological support of law and order and negotiation, as well as to 

improve the understanding of the police on the basic provisions of negotiation. 

The essence of the role positions of mass riot participants and individual 

psychological features of mass riot participants, strategies and forms of behavior, 

psychological peculiarities of the crowd are revealed - knowing which police 

departments of preventive communication, together with other police officers, will 

be able to stop the mass riots in time and prevent human losses. 

Key words: policeman, preventive activity, division of mass and security 

measures, department of preventive communication, preventive communication, 

negotiations, mass riot, law and order. 
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