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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.  
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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 
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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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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На сучасному етапі 

розвитку та модернізації діяльності органів та підрозділів Національної 

поліції України, провідне значення має саме удосконалення змісту та форм 

різновидів її діяльності. Провідним та вагомим видом діяльності в поліції є 

превентивна діяльність, яка реалізується поліцейськими відділень (відділів) 

Управління превентивної діяльності Головного управління національної 

поліції в областях. 

Психологічні основи превентивної діяльності поліцейських в 

основному розглянуті у підручниках та навчальних посібниках «Юридична 

психологія» (Чуфаровський Ю.В., 1997; Курбатова Т. М., 2001; 

Васильєв В.Л., 2003.; Казміренко Л. І., Моісеєва Є. М., 2007; 

Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., 2008; Коновалова В.О., 

Шепітько В.Ю., 2008; Самойлов О.Є., Корольчук М.С., Корольчук В.М., 

Миронець С.М., Ржевський Г.М., 2015 та ін.).  

Питання профілактики, запобігання та припинення кримінальних 

правопорушень були висвітлені у наукових працях В.В. Голини, А.Г. Лекаря, 

О.М. Литвинова, І.П. Козаченка, Я.Ю. Кондратьєва, В.О. Криволапчука, 

З.Р. Кісіль, Р.В. В. Кісіль, С.В. Погребняка, В.В. Середи, О.О. Юхна та ін.  

Деякі аспекти превентивної діяльності поліцейських висвітлювалися у 

дисертаціях, наприклад: «Функціонально-правові та психологічні засади 

індивідуально-превентивної діяльності дільничного офіцера поліції» Ребенок 

Н.О, 2018; «Адміністративно-правовий статус Національної поліції України 

як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини» Дручек О.М., 2018; 

«Адміністративно-правові засади забезпечення Національною поліцією 

України публічної безпеки в умовах антитерористичної операції» 

Аброськін В.В., 2018; «Адміністративно-правове забезпечення превентивної 

діяльності поліції» Лакійчук Я.О., 2019 та ін. Однак, тактико-психологічні 

аспекти превентивної діяльності поліцейських відділів масових і охоронних 
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заходів Управління превентивної діяльності Головного управління 

Національної поліції (надалі – УПД ГУНП) в областях у наукових працях не 

були розкриті. 

Отже, актуальність дисертаційної роботи «Тактико-психологічні 

аспекти превентивної діяльності поліцейських під час масових і охоронних 

заходів» визначається необхідністю комплексного вивчення особливостей 

превентивної діяльності поліцейських під час масових і охоронних заходів,  

розробкою науково-практичних рекомендацій щодо тактико-психологічних 

особливостей забезпечення правопорядку та проведення переговорної 

діяльності поліцейських під час різних видів масових заворушень з різними 

типами натовпу та з різними категоріями учасників масових заворушень.  

Затверджено тему дисертації «Тактико-психологічні аспекти 

превентивної діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів» 

та наукового керівника (професора кафедри криміналістики та судової 

медицини, доктора юридичних наук, професора Цільмак О.М.) Вченою 

радою Одеського державного університету внутрішніх справ від 08 

листопада 2018 р., протокол № 2. 

Мета і завдання дослідження. 

Метою дисертації є розробка науково-практичних рекомендацій щодо 

тактико-психологічних особливостей забезпечення правопорядку та 

проведення переговорів під час масових заходів, на підставі теоретичного 

обґрунтування та емпіричного дослідження особливостей превентивної 

діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів.  

Завдання дослідження: 

– визначити основні загальні положення теорії превентивної 

діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів: категоріально-

понятійний апарат, мету, принципи, суб’єктів та об’єктів превентивної 

діяльності; 

– виокремити функціонально-діяльнісні компоненти превентивної 

діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів та відділів 
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(секторів) превентивної комунікації Управлінь превентивної діяльності 

ГУНП в областях та на їх основі конкретизувати функції; 

– визначити основні завдання поліцейських відділів масових і 

охоронних заходів Управлінь превентивної діяльності ГУНП в областях 

відповідно до напрямів діяльності на основному та заключних етапах 

здійснення професійних функцій; 

– встановити рівень комунікативної компетентності суб’єктів 

переговорної діяльності; 

– встановити реальний та еталонний профіль професійно важливих 

якостей суб’єктів переговорної діяльності; 

– розробити загальнотеоретичні положення переговорної 

діяльності поліцейських під час масових заходів; 

– розробити, апробувати та запровадити науково-практичні 

рекомендації щодо тактико-психологічних особливостей забезпечення 

правопорядку та проведення переговорів під час масових заворушень ; 

– розробити, апробувати та запровадити науково-практичні 

рекомендації щодо тактико-психологічних особливостей проведення 

поліцейськими переговорів з різними категоріями учасників масових 

заворушень. 

Об’єкт дослідження – є суспільні відносини по забезпеченню 

органами, підрозділами Національної поліції права громадян на 

проведення мирних заходів. 

Предмет дослідження – тактико-психологічні аспекти превентивної 

діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів. 

Методи дослідження. Мета й завдання дисертації зумовлюють 

використання відповідних методів дослідження: теоретичні – опис; 

класифікації – при аналізі та узагальненні наявних наукових даних, 

пов’язаних із проблемою дослідження (розділи 1–3); системний аналіз – при 

вивченні та установленні особливостей та умов превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів (розділи 1 і 2); 
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анкетування – для отримання додаткової інформації про превентивну 

діяльність та досліджуваних (розділ 2); метод експертного оцінювання – для 

встановлення актуальних питань превентивної діяльності, реального та 

еталонного профілю професійно важливих якостей поліцейських відділу 

превентивної комунікації розділ та їх рівня компетентності (розділ 2); 

методи обробки даних – з метою кількісного та якісного аналізу результатів 

емпіричного дослідження з використанням методу математичної статистики 

(розділ 2). 

Емпірична база дослідження. Емпіричне дослідження проводилася 

поетапно протягом 2017 – 2019 років. У дослідженні брали участь 119 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях 

(надалі – респондентів), зокрема: ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області – 57; 

ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області – 22; ВМОЗ УПД ГУНП в 

Дніпропетровській області – 20; ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області – 20.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розширені 

уявлень про превентивну діяльність поліцейських відділів масових і 

охоронних заходів з урахуванням їх напрямів діяльності та специфіки. 

Зокрема: 

вперше: 

– визначено: мету, принципи, суб’єктів та об’єктів превентивної 

діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів (у тому числі й 

відділів (секторів) превентивної комунікації) Управлінь превентивної 

діяльності ГУНП в областях; 

– виокремлено загальні та персоніфіковані функціонально-

діяльнісні компоненти превентивної діяльності та функції поліцейських 

відділів масових і охоронних заходів і відділів (секторів) превентивної 

комунікації Управлінь превентивної діяльності ГУНП в областях; 

– визначено (відповідно до норм нормативно-правових актів 

України та напрямів діяльності) завдання, які повинні вирішувати 

поліцейські відділів масових і охоронних заходів та відділів (секторів) 
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превентивної комунікації Управлінь превентивної діяльності ГУНП в 

областях на етапах здійснення професійних функції (підготовчому, 

основному та заключному); 

– запропоновано внести зміни до Наказу НП України «Положення 

про Департамент превентивної діяльності Національної поліції України» від 

27 листопада 2015 року №123 [15] та до розділу І, доповнивши пунктом 10 

«…10. Визначення основних термінів наказу» та конкретизовано, за 

стилістичними правилами слововживання іменників, зміст термінів 

(превентивна діяльність, профілактика, загальне запобігання 

правопорушенню, індивідуальне запобігання правопорушенню, 

попередження правопорушень, припинення правопорушень, відвернення 

правопорушень); 

– розкрито зміст компетентності суб’єктів переговорної діяльності 

через складові, що її детермінують (професійно важливі знання, уміння та 

навички, професійно важливі якості, професійно важливі здібності, 

мотивацію та досвід); 

– запропоновано «Картку груп професійно важливих умінь 

суб’єктів переговорної діяльності», яка складається з таких груп умінь як: 

організаційно-правові, лідерські, комунікативні, перцептивно-когнітивні, 

діагностичні та самоврядування; 

– встановлено реальний та еталонний профіль інтелектуальних, 

вольових, моральних, комунікативних груп професійно важливих якостей 

суб’єктів переговорної діяльності;  

– визначено загальні положення теорії переговорної діяльності: 

суб’єктів, об’єктів, предмет переговорної діяльності, головну мету, принципи 

проведення переговорів з об’єктами переговорної діяльності, функції 

переговорної діяльності; основні правила проведення переговорів з 

об’єктами переговорної діяльності; 

– запропоновано науково-практичні рекомендації щодо тактико-

психологічних особливостей забезпечення правопорядку та проведення 
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переговорів під час проведення мирних зібрань та інших масових заходів; 

щодо тактики проведення суб’єктами переговорної діяльності, переговорів з 

організатором та учасниками масового заходу під час масових заворушень; 

щодо тактики проведення під час масових заворушень переговорів з різними 

типами натовпу; 

– розроблено загальну концепцію наказу №3788 від 07.11.2017 

«Про створення на базі ГУНП в Одеській області постійної поліцейської 

групи превентивної комунікації та затвердження положення про неї»; 

удосконалено  

– категоріально-понятійний апарат превентивної діяльності: 

«переговори під час масового заходу», «превентивна діяльність», 

«профілактика», «загальне запобігання правопорушенню», «індивідуальне 

запобігання правопорушенню», «припинення правопорушень», 

«попередження правопорушень», «відвернення правопорушень», 

«компетентність у галузі переговорної діяльності», «професійно-

психологічна готовність до здійснення переговорної діяльності»; 

набули подальшого розвитку: 

– загальнотеоретичні положення переговорної діяльності 

поліцейських під час масових заходів; 

– перелік психологічних особливостей масових заходів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і рекомендації 

впроваджені та мають перспективи використання в: 

службовій діяльності – у діяльність підрозділів та груп (на тепер – 

відділів) превентивної комунікації УПД ГУНП в областях та м. Київ (акти 

впровадження: Департаменту превентивної діяльності Національної поліції 

України від 24.05.2018; Головного управління Національної поліції в 

Одеській області від 06.03.2018); при розробці рекомендацій щодо 

переговорної діяльності груп превентивної комунікації ГУНП в областях (акт 

впровадження Державного науково-дослідного інституту МВС України від 
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17.05.2018); 

освітньому процесі – при підготовці та проведенні лекцій, 

семінарських та практичних занять зі здобувачами вищої освіти з навчальних 

дисциплін «Соціальна психологія» та «Комунікативна компетентність 

працівників поліції» (акт впровадження Харківського національного 

університету внутрішніх справ від 19.02.2018); «Професійно-психологічна 

підготовка працівників Національної поліції» (акт впровадження Одеського 

державного університету внутрішніх справ від 26.02.2018); 

нормотворчому процесі – при розробці наказу №3788 від 07.11.2017 

«Про створення на базі ГУНП в Одеській області постійної поліцейської 

групи превентивної комунікації та затвердження положення про неї» (акт 

впровадження Головного управління Національної поліції в Одеській області 

від 23.01.2018).  

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано здобувачем 

самостійно.  

Апробація матеріалів дисертації. Теоретичні та емпіричні результати 

дослідження опубліковано в збірниках матеріалів міжнародних та 

всеукраїнських конференціях, круглих столах: «Організація професійної 

підготовки підрозділів Національної поліції України» (м. Одеса, 31 жовтня 

2017р.); «Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки в 

сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід» (м. Дніпропетровськ, 

17 листопада 2017 р.); «Участь правоохоронних органів та військових 

формувань України у забезпеченні громадської безпеки» (м. Харків, 30 

листопада 2017 р.); «Психологічні засади забезпечення службової діяльності 

працівників правоохоронних органів» (м. Кривий Ріг, 15 лютого 2018 р.); 

«Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової 

держави» (м. Одеса 30 березня 2018 р.); «Психологічні та педагогічні 

проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи 

МВС України» (м. Харків 30 березня 2018 р.); «Службова підготовка як 
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система заходів, спрямованих на вдосконалення  знань, умінь та навичок 

працівників Національної поліції України» (Одеса, 02 жовтня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображені у 

16 наукових працях, серед яких: вісім наукових статей в яких опубліковані 

основні наукові результати дисертації, сім статей, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації, одні науково-практичні рекомендації, які додатково 

відображають наукові результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних 

висновків, додатків, списку використаних джерел (184 найменувань на 19 

сторінках) і 11 додатків (на 24 сторінках). Робота ілюстрована 8 таблицями та 

11 малюнками. Загальний обсяг роботи становить 263 сторінок з яких 

основний текст дисертації становить 192 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1.  

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРЕВЕНТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 

 

1.1. Загальні положення превентивної діяльності поліцейських 

 

1.1.1. Основний категоріально-понятійний апарат теорії 

превентивної діяльності. Сучасне українське суспільство як ніколи 

потребує у реалізації комплексної програми по упровадженню системи 

заходів превентивного характеру. Питання профілактики, запобігання та 

припинення кримінальних правопорушень були висвітлені у наукових 

працях та дисертаціях В.В. Голини [56], А.Г. Лекаря [105], О.М. Литвинова 

[106], І.П. Козаченка [83], Я.Ю. Кондратьєва [84], С.В. Погребняка [137], 

О.О. Юхна [176] та ін.  

Однак, загальні положення превентивної діяльності поліцейських 

відділів масових і охоронних заходів Управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної поліції (надалі – УПД ГУНП) у наукових 

працях не були розкриті. 

Превентивна діяльність поліцейських органів Національної поліції 

України регламентується низкою нормативно-правових актів, зокрема:  

1) Законами України – «Конституція України» [1], «Про Національну 

поліцію України» [10], «Кодексу цивільного захисту України» [2] та ін.;  

2) Постановами Кабінету Міністрів України – «Положення про 

Національну поліцію» [19]; «Положення про єдину державну систему 

запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх 

наслідків» [14] та ін.;  

3) наказами МВС України – «Положення про Департамент 

превентивної діяльності Національної поліції України» [16]; «Інструкція про 

порядок взаємодії територіальних органів поліції та міжрегіональних 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF/paran9#n9
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територіальних органів Національної поліції України під час реагування на 

надзвичайні ситуації, у випадку уведення правового режиму воєнного чи 

надзвичайного стан» [15] та ін. 

Отже, аналізуючи зміст нормативно-правових актів, що регламентують 

процес здійснення поліцейськими превентивної діяльності, нами було 

встановлено, що у них зазначені такі словосполучення як: «превентивна 

діяльність», «захід превентивного характеру», «превентивні поліцейські 

заходи», «індивідуально-превентивна робота» та ін. Однак, визначення 

змісту дефініції «превентивна діяльність» у жодному з нормативно-правових 

актів не має. Тому, перед тим як розпочинати досліджувати «Тактико-

психологічні аспекти превентивної діяльності поліцейських відділів масових 

і охоронних заходів», ми вважаємо, що насамперед необхідно з’ясувати, що 

саме визначає термін «превентивна діяльність». Для цього ми проаналізуємо 

наукові праці вчених різних галузей наук. 

Слід зазначити, що серед вчених у галузі права, є доволі багато думок 

стосовно змісту дефініцій «превенція», «превентивна діяльність», 

«профілактика», «профілактична діяльність» «попередження», 

«запобігання», «відвернення» та «припинення». Тому, ми вважаємо за 

необхідне здійснити аналіз наукових праць стосовно змісту зазначених 

дефініцій та систематизувати інформацію щодо мети, завдань та принципів 

превентивної діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів.  

Дефініції «профілактика», «запобігання», «відвернення», «припинення» 

та «превенція» мають різне мовно-семантичне значення, тому проаналізуємо 

наукові погляди вчених стосовно їх змісту. Отже, «профілактика» походить 

від грецької «prophylaktikos» – попереджувальний, тобто попередні заходи 

для недопущення чого-небудь.  

Вчені у галузі права трактують профілактику як: 

– комплекс заходів соціально-психологічного, медичного та 

педагогічного характеру, спрямованих на нейтралізацію впливу негативних 
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факторів соціального середовища на особистість з метою попередження 

відхилень у її поведінці [152]; 

– багаторівневу систему державних та громадських цілеспрямованих 

заходів щодо виявлення, усунення, нейтралізації причин та умов злочинності 

[93]; 

– сукупність попереджувальних заходів, спрямованих на збереження і 

зміцнення нормального стану, порядку [40]; 

– сукупність різних взаємозалежних між собою заходів, які 

реалізуються як державними, так і громадськими структурами, спрямованих 

на попередження правопорушень, усунення причин, таким чином сприяючи 

нормальному процесу реалізації громадянами своїх прав і обов'язків [158]; 

– заходи, які спрямовані на нейтралізацію або усунення причин і умов 

здійснення правопорушень, що складаються в цілеспрямованому, 

попереджувальному впливі на осіб з антисуспільною поведінкою як у 

власних інтересах, так і в інтересах суспільства, а також спрямовані на 

зниження рівня ризику стати жертвами кримінальних посягань [143]; 

– діяльність з усунення, нейтралізації або послаблення факторів, що 

породжують злочинність або сприяють їй [76]; 

– вплив на причини злочинності та умови, сприяючі їй [59]; 

– систему державних та громадських заходів, спрямованих на 

усунення або нейтралізацію, ослаблення причин і умов злочинності, 

утримання від злочинів правопорушників та корекції їх поведінки, аналіз 

злочинності за її спрямованістю, механізмом дії, етапами, масштабом, 

змістом, суб'єктами та іншими параметрами [162]; 

– систему заходів щодо усунення процесів визначення та причин 

злочинності, що впливають на все населення або його відділу, виділяються 

по загальним економічним, соціальним, іншим критеріям, і створюють 

вірогідність злочинної поведінки практично всіх представників цих 

соціальних груп [92]; 
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– сукупність заходів щодо завчасного виявлення та усунення 

негативних явищ, які виникли чи можуть виникнути і детермінувати 

злочинність або її окремі види [91]; 

– особливий вид соціального управління, який покликаний забезпечити 

безпеку правоохоронних цінностей і полягає у розробці та здійсненні 

спеціальних заходів щодо виявлення й усунення детермінант злочинності, а 

також справлянні запобіжного впливу на осіб, схильних до протиправної 

поведінки [64]; 

–  багаторівневу систему державних та громадських цілеспрямованих 

заходів щодо виявлення, усунення, нейтралізації причин та умов злочинності 

[90] та ін. 

Залежно від того, на які явища і процеси спрямовані профілактичні 

заходи, виділяють такі види профілактики: «…профілактику випередження, 

обмеження, усунення та захисту…» [93]. 

Науковці виокремлюють загальну й індивідуальну (приватну) 

профілактику. На їх думку, під загальною профілактикою правопорушень 

слід розуміти «…діяльність щодо виявлення детермінант злочинності, а 

також розробку і здійснення заходів, спрямованих на їх усунення чи 

нейтралізацію …» [93].  

Індивідуальна профілактика – це «…система цілеспрямованого, 

організованого, з урахуванням педагогічних вимог виховного впливу на 

свідомість, почуття, волю профілактованої особи з метою усунення, 

нейтралізації, блокування у неї негативних і, одночасно, формування 

позитивних якостей, стереотипів і звичок законослухняної поведінки…» [73]. 

Таким чином, термін «профілактика» в основному науковцями 

зводиться до процесу виявлення, усунення, нейтралізації причин та умов 

правопорушень. 

Й тому, на нашу думку, профілактика у контексті превентивної 

діяльності поліцейських Національної поліції України – це певна система 

випереджаючих заходів, спрямованих на унеможливлення настання певних 
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негативних протиправних явищ і процесів, шляхом виявлення, усунення, 

нейтралізації причин і умов для здійснення правопорушень. 

Розрізняють такі види профілактичної діяльності, як комплекс 

заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу біологічних і 

соціально-психологічних факторів, які [162]:  

1) впливають на формування девіантної поведінки (первинна); 

2) спрямовані на роботу з особами з девіантними та асоціальними 

формами поведінки (вторинна); 

3) спрямовані на запобігання поновлення у особи девіантної та 

антисоціальної поведінки (третинна). 

Профілактична діяльність включає в себе такі стадії:  

1) виявлення та вивчення причин і умов, що сприяють здійсненню 

правопорушень, а також становленню особистості правопорушника [162];  

2) розробка відповідних профілактичних заходів [162]; 

3) усунення та нейтралізація причин і умов, що сприяють здійсненню 

правопорушень. 

Як кожен вид діяльності профілактика правопорушень має свою мету 

та завдання. Отже, на думку вчених, основною метою профілактики 

правопорушень є:  

- обмеження дії негативних явищ і процесів, взаємопов’язаних зі 

злочинністю [76];  

- усунення (нейтралізація) детермінант злочинних проявів [90];  

- ліквідація криміногенних факторів у мікросередовищі особи, які 

формують її антисуспільну позицію і мотивацію злочинної поведінки [90];  

- превентивний вплив на особу, яка за своїм антисуспільним способом 

життя здатна скоїти злочин [76]; 

– захист особистості, суспільства і держави від протиправних посягань 

[166]. 

Виходячи із вказаних цілей, завданнями профілактики 

правопорушень, на думку науковців є:  
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- формування законослухняної поведінки громадян і посадових осіб 

[166]; 

- зниження розмірів збитку і втрат від правопорушень [166]; 

- усунення причин і умов вчинення правопорушень [166]; 

- недопущення скоєння правопорушень з боку фізичних та юридичних 

осіб [166]; 

- виявлення й аналіз явищ, процесів, обставин, які виступають 

детермінантами злочинів [93];  

- вивчення чинників, що призводять до формування особи злочинця та 

реалізації злочинних намірів [93];  

- встановлення кола осіб, від яких можна очікувати скоєння злочинів, і 

цілеспрямований профілактично-виховний вплив на них [93];  

- усунення або нейтралізація криміногенних факторів на 

індивідуальному рівні [93]. 

Профілактична діяльність ґрунтується на таких принципах, як [93]: 

законність, гуманність, наукова обґрунтованість, демократизм, 

диференціація, своєчасність, плановість, комплексність. 

Профілактика правопорушень здійснюється в формах загального та 

індивідуального впливу на об'єкти профілактики правопорушень [166]. 

Загальна профілактика правопорушень реалізується шляхом 

застосування [166]:  

1) соціально-економічних заходів; 

2) організаційно-управлінських заходів; 

3) ідеологічних і виховних заходів; 

4) технічних заходів; 

5) правових заходів. 

Заходами індивідуальної профілактики правопорушень є [166]: 

1) профілактична бесіда; 

2) внесення подання про усунення причин і умов, що сприяють 

вчиненню правопорушень; 
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3) встановлення особливих вимог до поведінки правопорушника; 

4) профілактичний облік і контроль; 

5) примусові заходи медичного характеру та виховного впливу, що 

встановлюються судом; 

6) встановлення судом адміністративного нагляду. 

Є такі рівні профілактики злочинів: 

1) загальносоціальна профілактика, тобто попереджувальна діяльність, 

що здійснюється у суспільстві в цілому [177]; 

2) профілактика у соціальних групах і колективах [177];  

3) індивідуальна профілактика (рання і безпосередня) [177].  

4) профілактика злочинів на регіональному або галузевому рівні [94]. 

Суб’єктами профілактики є [74]:   

а) органи та організації, які керують, спрямовують, координують 

попереджувальну діяльність (органи державної влади і управління); 

б) органи та організації, які безпосередньо здійснюють профілактичні 

заходи (МВС, СБУ, прокуратура, суд, спеціально створені громадські 

формування); 

в) суб’єкти, у функції яких частково входить здійснення запобіжних 

заходів – заклади освіти, охорони здоров’я, адміністрації підприємств, 

установ, організацій тощо. 

Об’єктами профілактики у науковій літературі визнаються [74, 93, 162, 

166 та ін]:  

а) злочинність; 

б) детермінанти злочинності; 

в) особа правопорушника; 

г) умови формування особи правопорушника, які необхідно корегувати. 

У теоретичну розробку засобів, способів і методів профілактики 

правопорушень значний внесок зробили такі вчені, як: С.Б. Алімов, 

О.І. Алексєєв, Ю.Д. Блувштейн, С.В. Бородін, М.Ю. Валуйська, В.В. Голіна, 



38 

 

М.Н. Голоднюк, О.М. Джужа, А.І. Долгова, Л.М. Давиденко, К.С. Ігошев, 

В.Н. Кудрявцев, В.П. Лобзяков, В.П. Лихолоб, І.П. Рущенко, В.П. Сальников, 

В.П. Філонов, О.О. Юхно та ін. 

Щодо дефініцій «попередження», «відвернення», «відвернення» та 

«запобігання». У деяких працях вчені використовують дефініцію 

«попередження», а у деяких – «запобігання» або «відвернення». Слід 

зазначити, що за стилістичними правилами слововживання іменник 

«попередження» необхідно використовувати, якщо мовиться йдеться про 

недопущення якогось негативного явища. Тобто необхідно використовувати 

зазначені іменники у таких контекстах: 

1) запобігання (чому), 

2) відвернення (чогось); 

3) попередження (про щось), тобто наперед повідомляти кого-небудь 

про щось. 

Вчені-кримінологи вважають, що є два види процесу запобігання 

правопорушенням – загальне та індивідуальне. 

На думку вчених, загальне запобігання правопорушенням – це: 

– система об’єктивних і суб’єктивних передумов локалізації й 

зниження злочинності, а також комплекс державних і суспільних заходів, 

спрямованих на викорінення цього соціального явища, його причин і умов 

[96]; 

– система заходів, що вживаються суспільством з метою стримування 

поширення злочинності і зниження її рівня шляхом запобігання й 

припинення конкретних злочинів [76]; 

– недопущення здійснення злочинів на стадії їх планування та 

підготовки [92]; 

– застосування мір по оздоровленню і економічній, і соціальній, і 

політичній, і духовній сфер життя суспільства [64]; 

– засоби соціального регулювання суспільних відносин у цілях 

усунення причин злочинності; як міра взаємодія економіко-соціального, 
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навчально-педагогічного, організаційного та правового характеру; як 

сполучення  різних рівнів попередження злочинів [76]; 

– система заходів щодо усунення процесів детермінації і причинності 

злочинності, що впливають на все населення або його групи, що виділяються 

за загальними економічними, соціальними, іншими критеріями, і створюють 

ймовірність злочинної поведінки практично всіх представників цих 

соціальних груп [95]; 

– сукупність різноманітних видів діяльності і заходів у державі, 

спрямованих на вдосконалення суспільних відносин з метою усунення 

негативних явищ та процесів, що породжують злочинність або сприяють їй, а 

також недопущення вчинення злочинів на різних стадіях злочинної 

поведінки [94, 95]; 

– діяльність держави та суспільства, що спрямована на утримання 

злочинності на можливо мінімальному рівні через усунення її причин й умов, 

а також на недопущення та припинення конкретних злочинів [93] та ін. 

Отже аналізуючи зміст дефініції «запобігання» ми бачимо, що його 

трактування переплітається зі визначенням дефініції «профілактика». На 

нашу думку, «профілактика правопорушень» – це більш ширше поняття, ніж 

«запобігання».  

На нашу думку, під терміном «загальне запобігання правопорушенню» 

слід розуміти – сукупність заходів, спрямованих на процес перешкоджання 

вчиненню правопорушення на стадії його планування та підготовки.  

Щодо індивідуального запобігання правопорушенню. На думку вчених 

індивідуальне запобігання правопорушенням – це, перш за все: 

– система засобів адміністративного примусу, спрямованих на 

недопущення здійснення наміру конкретної особи до початку зазіхання на 

вчинення правопорушень [143]; 

– вплив на тих осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів, а 

також на навколишнє їх соціальне середовище [95] та ін. 
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Метою індивідуального запобігання правопорушенням є позитивна 

корекція особистості, що тягне зміну її поведінки від антигромадської до 

законослухняної [95].  

Завданнями індивідуального запобігання правопорушенням є [95]:  

а) виявлення осіб, чия поведінка свідчить про реальну можливість 

вчинення ними злочинів;  

б) вивчення цих осіб і джерел негативного впливу на них;  

в) прогнозування індивідуальної поведінки;  

г) планування заходів індивідуального попередження;  

д) позитивний коригуючий вплив на них. 

На нашу думку, під терміном «індивідуальне запобігання 

правопорушенню» слід розуміти – сукупність заходів, спрямованих на 

процес «…перешкоджання здійсненню злочинного наміру конкретної особи 

до початку посягання на стадіях виявлення наміру або готування до 

злочину…» [76]. 

Питання запобігання правопорушенням були розкриті у наукових 

пряцях: Ю.М. Антоняна, Ю.М. Аргунової Г.А. Аванесова,, О.М. Бандурки, 

В.І. Борисова, Ю.В. Бауліна, В.О. Глушкова, В.В. Голіни, Л.М. Давиденка, 

О.М. Джужи, І.М. Даньшина, Т.А. Денисової, А.І. Долгової, В.І. Женунтія, 

А.Ф. Зелінського, М. Й. Коржанського, О.М. Костенка, В.М. Кудрявцева, 

О.М. Литвинова, С.Я. Лихової, П.П. Михайленка, В.О. Навроцького, 

О.В. Негодченка, О.Б. Сахарова, В.П. Тихого, В.П. Філонова, П.Л. Фріса, 

М.І. Хавронюка, В.І. Шакуна, О.О. Юхна та ін. 

Щодо терміну «попередження» – це насамперед повідомлення кого-

небудь про щось [152]. Тобто дефініція «попередження правопорушень» 

має на нашу думку таке трактування – пересторога особи від протиправного 

наміру та недопущення його реалізації.  

На думку вчених у галузі права «припинення правопорушень» – це: 

– недопущення подальшої кримінальної поведінки [162]; 
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– сукупність видів діяльності, спрямованих на недопущення 

завершення розпочатого злочину шляхом розроблення і здійснення 

спеціальних заходів [92]; 

– дії, які спрямовані на зупинення злочинної діяльності, що вже 

почалася, та на недопущення настанню злочинного результату [90] та ін. 

Ми вважаємо, що припинення правопорушень – це сукупність заходів, 

спрямованих на процес недопущення або зупинення протиправної діяльності. 

Відвернення злочинів – це сукупність «…заходів, спрямованих на 

окремі групи та конкретних осіб, які виношують злочинні наміри, 

замислюють вчинення злочинів і позитивно сприймають злочинний спосіб 

життя, з метою дискредитування злочинної поведінки, добровільної відмови 

від злочинної мотивації та наміру або продовження злочинної діяльності. 

Відвернення злочинів має місце тоді, коли злочинна поведінка проходить 

етап від моменту формування злочинного мотиву до початку виконання 

злочину…» [94]. 

Щодо терміну «превенція», слід зазначити, що це слово походить від 

латинської «praeventivus» – запобіжний; той, що випереджає дії суперника. 

Аналізуючи наукові праці вчених стосовно дефініції «превенція», ми дійшли 

висновку, що в основному науковці дотримуються таких трьох визначень, а 

саме, на їх думку «превенція» це:  

– система заходів, спрямованих на попередження злочинів [169]; 

– попередження, запобігання, профілактика [141]; 

– профілактичні та інші заходи, які спрямовані на запобігання злочинам 

та іншим правопорушенням [159]. 

Вчені-юристи виокремлюють загальну та спеціальну (приватну) 

превенцію. Під загальною превенцією вони розуміють [44, 98, 113]: 

– попередження скоєння правопорушень іншими особами113]; 

– профілактику (попередження) злочинів під впливом кримінально-

правової заборони [98]; 

https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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– профілактику (попередження) злочинів під впливом кримінально-

правового заборони для досягнення та забезпечення нормативно закріпленої 

поведінки [44]; 

– заборона вчинення злочинного діяння та загроза покарання тих, хто 

може вчинити таке діяння [113] та ін.  

Приватна (спеціальна) превенція, на думку вчених, – це [44, 98, 113]: 

– попередження скоєння правопорушень тією ж самою особою (тим 

самим правопорушником), яка утримається в майбутньому від такої 

поведінки, щоб уникнути повторного настання несприятливих наслідків 

[113]; 

– профілактика (попередження) вчинення нових злочинних акцій 

особами, які вже скоїли будь-які злочини, що досягається шляхом 

застосування до них заходів кримінального покарання, примусових заходів 

медичного і виховного характеру, а також умовного засудження [44]; 

– застосування покарання до особи, що вчинила злочин [98] та ін. 

Що стосується дефініції «превентивна діяльність», науковці 

пропонують такі визначення, що це: 

– діяльність, яка спрямована на попередження певних явищ і процесів 

[116]; 

– діяльність, яка спрямована на попередження певних явищ і процесів, 

профілактику деструктивної поведінки людей [142] та ін. 

На нашу думку, превентивна діяльність поліцейських Національної 

поліції України – це система заходів по профілактиці, запобіганню, 

відверненню та припиненню адміністративних та кримінальних 

правопорушень.  

Таким чином, ми вважаємо, що термін «превенція» є найбільш ширшим 

за своїм значенням ніж терміни «профілактика», «запобігання», 

«відвернення» та «припинення». Превентивна діяльність складається з таких 

напрямів діяльності поліцейських, як профілактика, запобігання, відвернення 

та припинення (див. рис. 1.1).  
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Рис. 1.1. Взаємозв’язок превентивної діяльності з іншими видами  

 

Для того щоби систематизувати знання поліцейських та чітко 

визначити напрямки превентивної діяльності, ми вважаємо за необхідне 

внести зміни до Наказу МВС України «Положення про Департамент 

превентивної діяльності Національної поліції України» від 27 листопада 2015 

року №123 [16] та до розділу І, доповнити пунктом 10., який викласти у 

наступній редакції [131]: 

«…2. Визначення основних термінів наказу: 

1. Терміни, які їх вжито в цьому наказі, якщо немає окремих вказівок, 

мають таке значення: 

1) превентивна діяльність – це система заходів по профілактиці, 

запобіганню, відверненню та припиненню адміністративних та 

кримінальних правопорушень; 

2) профілактика – це певна система випереджаючих заходів, 

спрямованих на унеможливлення настання певних негативних протиправних 

явищ і процесів, шляхом виявлення, усунення, нейтралізації причин і умов для 

здійснення правопорушень; 

3) загальне запобігання правопорушенню – сукупність заходів, 

спрямованих на процес перешкоджання вчиненню правопорушення на стадії 

його планування та підготовки; 

4) індивідуальне запобігання правопорушенню – сукупність заходів, 

спрямованих на процес перешкоджання здійсненню злочинного наміру 

конкретної особи до початку посягання на стадіях виявлення наміру або 

готування до злочину; 
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5) попередження правопорушень – пересторога особи від 

протиправного наміру та недопущення його реалізації; 

6) припинення правопорушень – це сукупність заходів, спрямованих на 

процес недопущення або зупинення протиправної діяльності; 

7) відвернення правопорушень – це сукупність заходів, спрямованих на 

спонукання окремих груп та конкретних осіб, які виношують злочинні 

наміри, замислюють вчинення злочинів і позитивно сприймають злочинний 

спосіб життя, до добровільної відмови від злочинного наміру або від 

продовження злочинної діяльності…». 

Це сприятиме систематизації наявних знань у поліцейських  

Національної поліції України, а також конкретизації превентивних заходів.  

Аналізуючи нормативно-правові акти, що регламентують превентивну 

діяльність поліцейських відділів масових і охоронних заходів (надалі – 

ВМОЗ) УПД ГУНП в областях, ми можемо зазначити, що працівники ВМОЗ 

під час масових та охоронних заходів відповідають за три основні напрями 

діяльності, а саме: 

1) забезпечення публічної безпеки та правопорядку під час мирних 

масових заходів (Наказ НП України «Положення про Департамент 

превентивної діяльності Національної поліції України» [16]); 

2) проведення переговорної діяльності з організаторами та учасниками 

масових заходів або масових заворушень; 

2) забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час 

супроводження автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна 

охорона (наказ МВС України та Управління державної охорони України 

«Про затвердження Інструкції із забезпечення безпечного і безперешкодного 

проїзду під час супроводження автомобілів з посадовими особами, стосовно 

яких здійснюється державна охорона» від 27.02. 2017 № 157/60 [23]) – 

інформація щодо діяльності за цим напрямом носить гриф «Таємно» та «Для 

службового користування», тому ми не будемо торкатися цього напряму.  
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Зазначені напрями діяльності забезпечуються поліцейськими ВМОЗ 

УПД ГУНП в областях. З моменту створення відділів масових і охоронних 

заходів (2015 рік), за ініціативою Конституційної місії Європейського союзу, 

розпочалася підготовка фахівців у галузі переговорної діяльності. Такі 

фахівці були підготовлені та спочатку входили до ВМОЗ УПД ГУНП в 

областях, потім були створені Групи превентивної комунікації (лютий 2017), 

які протягом 2017-2018 років у деяких ГУНП в областях (а саме в ГУНП в 

ГУНП в Київській області (2017), Одеській області (2018), ГУНП в 

Дніпропетровській області (2018) та ГУНП в Львівській області (2018)), – 

були відокремлені у відділи превентивної комунікації УПД ГУНП в 

областях. В інших УПД ГУНП в областях – створено сектора превентивної 

комунікації УПД ГУНП в областях. Так як, відділи масових та охоронних 

заходів, а також відділи (сектори) первинної комунікації, а також так як – 

суб’єктами переговорної діяльності під час масових та охоронних заходів є 

поліцейські, які пройшли спеціальну підготовку у галузі переговорної 

діяльності (зокрема, поліцейські відділу (сектору) первинної комунікації 

(надалі – В(С)ПК), поліцейські відділу масових та охоронних заходів та ін.), 

тобто поліцейські цих відділів під масових на охоронних заходів працюють у 

команді, то ми у нашому досліджені будемо надалі розробляти ці два 

напрями діяльності. 

1.1.2. Мета, завдання та принципи превентивної діяльності УПД 

ГУНП в областях. Превентивну діяльність здійснюють Управління 

превентивної діяльності (надалі – УПД) Головного управління Національної 

поліції (надалі – ГУНП) в областях. Як відомо, кожна діяльність має свою 

мету, завдання та принципи. Й тому, для забезпечення комплексного підходу 

до превентивної діяльності поліцейських Національної поліції України, ми 

розглянемо – мету, завдання та принципи превентивної діяльності УПД 

ГУНП в областях. 

Отже, проаналізувавши зміст статей Закону України «Про Національну 

поліцію України» [10], Постанови Кабінету Міністрів України «Положення 
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про Національну поліцію» [19], ми визначили, що метою превентивної 

діяльності органів Національної поліції є:  

– забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 

держави, протидія злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку 

(п.1, ст. 23 [18], п.1, ст. 3 [14]); 

– запобігання вчиненню правопорушень (п.2, ст. 23 [10], п.2, ст. 4 [19]); 

– виявлення причин та умов, що сприяють учиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень, вжиття в межах своєї компетенції заходів 

щодо їх усунення (п.4, ст. 23 [10], п.3, ст. 4 [19]); 

– забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у 

парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових 

портах, інших публічних місцях (п.10, ст. 23 [19]); 

– контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками 

та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній 

мережі (п.11, ст. 23 [19]); 

– контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-

правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, вжиття заходів щодо запобігання 

дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального 

патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі 

(п.17, ст. 23 [19]); 

– запобігання та припинення насильства в сім’ї (п.18, ст. 23 [10]; п. 23, 

ст. 4 [19]); 

– контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами 

спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних 

засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових 

речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які 

поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ (п.21, ст. 23 [10]) 

та ін.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16
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Отже, діяльнісна сторона мети превентивної діяльності 

поліцейських органів Національної поліції – це виявлення, забезпечення, 

підтримання, запобігання, протидія, усунення та контроль.  

Основні завдання та принципи превентивної діяльності 

Національної поліції України зазначені у Законі України «Про Національну 

поліцію України» [10]; Постанові Кабінету України «Положення про 

Національну поліцію» [19]; наказі Національної поліції України «Положення 

про Департамент превентивної діяльності Національної поліції України» 

№123 від 27 листопада 2015 року [16] та відповідних Положеннях 

превентивної діяльності Головних управлінь Національної поліції в областях. 

1.1.3. Мета, суб’єкти, об’єкти, принципи превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в 

областях.  

Зазначені напрями є взаємопов’язаними, однак, вони мають певні 

особливості та власні завдання. За час роботи над дисертацією, ми ініціювали 

створення окремих відділів  

Превентивну діяльність по забезпеченню публічної безпеки і порядку 

під час масових заходів здійснюють відділи масових і охоронних заходів 

(надалі – ВМОЗ) УПД ГУНП в областях, а також відділу (сектору) 

превентивної комунікації УПД ГУНП в областях.  

Необхідно наголосити на тому, що на сьогодні не має жодного наказу 

МВС України, який би регламентував діяльність поліцейських ВМОЗ, а 

також В(С)ПК УПД ГУНП в областях, а це у свою чергу негативно впливає 

на якість здійснення ними професійних функцій.  

Тому, ми визначимо персоніфіковані для превентивної діяльності 

поліцейських ВМОЗ та В(С)ПК УПД ГУНП в областях – мету, суб’єкти, 

об’єкти, принципи превентивної діяльності під час масових і охоронних 

заходів. 
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Метою превентивної діяльності під час масових та охоронних 

заходів поліцейських ВМОЗ та В(С)ПК УПД ГУНП в областях є 

забезпечення публічної безпеки і порядку [126]. 

Отже, суб’єктами превентивної діяльності під час масових та 

охоронних заходів є поліцейські ВМОЗ та поліцейські В(С)ПК УПД ГУНП в 

областях [126]. 

Об’єктами превентивної діяльності під час масових та охоронних 

заходів поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях є [126]: 

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; 

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 під час масових та охоронних 

заходів поліцейських В(С)ПК УПД ГУНП в областях є організатори та 

учасники масових заходів [126].  

Поліція у своїй діяльності керується такими принципами [3, 12, 15]: 

верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, 

відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням 

на засадах партнерства; безперервності. Що стосується превентивної 

діяльності поліцейських ВМОЗ, ми вважаємо за необхідне, зазначені 

принципи розширити та конкретизувати. Отже, поліцейські ВМОЗ УПД 

ГУНП в областях під час здійснення професійних функцій повинні 

дотримуватися ще й таких принципів (див. рис. 1.2) [126]. 
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Рис. 1.2. Принципи превентивної діяльності поліцейських відділів 

масових і охоронних заходів 

Отже [126]: 

– гуманності, тобто захист гідності та інтересів людини шляхом 

очищення її духовного світу від антисуспільних установок і орієнтацій, 

усунення чинників деформації особи [40];  

– етичності, тобто реалізація поліцейськими превентивних заходів на 

моральних основах; 

– демократизму, тобто широка участь у боротьбі зі злочинністю 

державних органів, громадських формувань та окремих громадян [40];  

– об'єктивності, тобто проведення превентивних заходів з 

урахуванням усіх факторів та причин; 

– реальності, тобто превентивні заходи повинні об'єктивно відповідати 

можливостям їх реалізації; 

– індивідуальності, тобто індивідуальний підхід під час проведення 

превентивних заходів з урахуванням неповторної специфічності кожної 

конкретної ситуації; 

– диференціації, тобто врахування специфіки факторів, що 

детермінують злочинність шляхом криміногенного впливу на особу, а також 

індивідуальних особливостей правопорушників [90];  
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– селективності, тобто проведення превентивних заходів на основі 

вибіркової концентрації на певних фактах та об’єктах; 

– системності, тобто послідовність, узгодженість, взаємозв'язок усіх 

заходів превентивної діяльності на усіх рівнях профілактичної діяльності; 

–  плановості, тобто здійснення превентивної діяльності за 

відповідною програмою;  

– послідовності, тобто поетапна реалізація превентивних заходів; 

– інтегрованості, тобто вжиття превентивних заходів в усі соціальні 

сфери;  

– комплексності, тобто використання різноманітних форм, методів і 

засобів попередження, спрямованих не тільки на злочинність, а й на ті 

соціальні, економічні, політичні, духовні та інші фактори, які її обумовлюють 

[90]; 

– конкретності, тобто реалізація поліцейськими чітких та конкретних 

превентивних заходів; 

– науковості, тобто реалізація поліцейськими превентивних заходів 

шляхом науково-обґрунтованих форм, засобів, методів та прийомів; 

– мобільності, тобто реалізація поліцейськими превентивних заходів 

залежно від умов, суб’єктів та об’єктів сфери впливу; 

– наступності, тобто реалізація поліцейськими превентивних заходів з 

використанням набутого досвіду; 

– своєчасності, тобто випереджаюче проведення превентивних 

заходів, які б не дали можливості скоїти злочин [90];  

– динамічності, тобто проведення превентивних заходів з урахуванням 

механізмів розвитку певної події або дослідних ознак та ін.  

Слід відокремити ще такі принципи превентивної діяльності під час 

масових та охоронних заходів поліцейських відділів (секторів) 

превентивної комунікації [126]:  

1) об'єктивності – усі факти та інформація, що повідомляються під 

час превентивної комунікації, повинні бути істинними та достовірними; 
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2) доступності – суб’єкт превентивної комунікації повинен доводити 

до об’єктів переговорної діяльність інформацію у доступній для них формі; 

3) конкретності – факти та інформація, що надається під час 

превентивної комунікації, повинна бути чіткою, конкретною, лаконічною, 

мати максимально чіткі межі; 

4) несуперечності – факти та інформація не повинні бути 

суперечливими; 

5) детермінізму (причинної обумовленості) – превентивна комунікація 

повинна проводитися тільки з урахуванням об’єктивних та суб’єктивних 

причин масового заходу, причин виникнення тієї чи іншої проблеми; 

6) систематичності – процес викладу фактів або надання інформації, 

або застосування того чи іншого аргументу чи контраргументу повинен 

ґрунтуватися на дотриманні раціональної послідовності; 

7) системності – інформація, що надається поліцейським В(С)ПК 

організаторам та учасникам масового заходу, повинна ґрунтуватися на 

критеріях єдності, цілісності та системності; 

8) комплексності – переговорна діяльність повинна здійснюватися з 

урахуванням якомога більшої кількості зв'язків певного соціального та 

індивідуально-психологічного процесу чи явища з іншими, з обов’язковим 

виокремленням із них найсуттєвіших. 

Таким чином, принципи, що вказані у статтях 6-12 Закону України 

«Про Національну поліцію», та принципи, зазначені нами, є необхідною 

умовою забезпечення ефективності та результативності переговорної 

діяльності під час проведення мирних зібрань та інших масових заходів.  

Превентивна діяльність поліцейських відділів масових і охоронних 

заходів та відділів (секторів) превентивної комунікації УПД ГУНП в 

областях повинна обов’язково ґрунтуватися на зазначених принципах, так як 

саме вони впливають на якість та результативність здійсню вальних 

превентивних заходів.  
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Таким чином, підводячи підсумок, хотілося би наголосити на тому, що 

необхідно на рівні НП України розробити та затвердити наказ «Про  

затвердження Положень «Про превентивну діяльність поліцейських відділів 

масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях», та «Про превентивну 

діяльність поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації УПД 

ГУНП в областях». У яких, обов’язково передбачити такі розділи: основні 

терміни, які стосуються превентивної діяльності; мету; основні завдання, 

принципи, функції превентивної діяльності; права поліцейських відділів 

масових і охоронних заходів та відділів (секторів) превентивної комунікації 

УПД ГУНП в областях, організація й забезпечення превентивної діяльності. 

Ми вважаємо, що без зазначеного наказу не буде забезпечена 

результативність та ефективність превентивної діяльності поліцейських цих 

відділів, так як не має конкретики їх діяльності [126]. 

У цьому підрозділі нами було уточнений зміст дефініцій: «превентивна 

діяльність», «профілактична діяльність», «загальне запобігання 

правопорушенню», «індивідуальне запобігання правопорушенню», 

«попередження правопорушень», «припинення правопорушень», 

«відвернення правопорушень». Визначені та конкретизовані суб’єкти та 

об’єкти превентивної діяльності; мета, завдання та принципи превентивної 

діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів та відділів 

(секторів) превентивної комунікації УПД ГУНП в областях. Матеріал 

підрозділу 1.1 сприятиме розвитку теорії у галузі юридичної психології та 

допоможе при розробці Наказів МВС України: 1) «Про затвердження 

Положення про превентивну діяльність поліцейських відділів масових і 

охоронних заходів УПД ГУНП в областях» та 2)  «Про затвердження 

Положення про превентивну діяльність поліцейських відділів (секторів) 

превентивної комунікації УПД ГУНП в областях». 
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1.2. Функціонально-діяльнісні компоненти та функції превентивної 

діяльності поліцейських у контексті нормативно-правового 

забезпечення 

 

1.2.1. Загальні функціонально-діяльнісні компоненти превентивної 

діяльності поліцейських. На сучасному етапі розвитку органів 

правопорядку існує велика кількість проблемних питань, які 

унеможливлюють якість та результативність правоохоронної діяльності. 

Рівень злочинності стрімко зростає, тоді як превентивна діяльність органів 

Національної поліції України залишається недосконалою. 

Превентивну діяльність здійснюють підрозділи Управління 

превентивної діяльності Головного управління Національної в областях. 

Як зазначалося у підрозділі 1.1 у своїй діяльності УПД ГУНП в 

областях керуються законами України, указами Президента, постановами 

Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МВС 

України та іншими нормативно-правовими актами. У відповідності до яких, 

на ці підрозділи покладено дуже багато різноманітних, різногалузевих 

функцій. 

Однак, існує проблема чіткого розподілу функцій між підрозділами 

УПД ГУНП в областях. Так, зокрема, не має жодного нормативно-правового 

акту, у якому би були чітко викладені функції поліцейських відділів масових 

і охоронних заходів (надалі ВМОЗ) та відділів (секторів) превентивної 

комунікації (надалі – В(С)ПК) УПД ГУНП в областях. Тому, ми вважаємо за 

необхідне здійснити дослідження загальних функціонально-діяльнісних 

компонентів превентивної діяльності поліцейських Національної поліції 

України та персоніфікованих для поліцейських цих відділів точок зору права 

та юридичної психології.  

На думку О.М. Цільмак превентивна діяльність [168]: «…є 

багатофункціональною та охоплює такі напрями як: профілактичний, 

організаційний, засвідчувальний, прогностичний, конструктивний, 
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комунікативний, виховний, аналітичний, психологічний, просвітницький 

тощо…». Однак, після опублікування авторами підручника, був прийнятий 

Закон України «Про Національну поліцію України» [10] та Постанова 

Кабінету Міністрів України «Положення про Національну поліцію» [19]. Й у 

зв’язку з цим, функціонально-діяльнісні компоненти превентивної діяльності 

набули значних змін. 

Відповідно до статті 31 Закону України «Національну поліцію 

України» є такі превентивні поліцейські заходи [10]: 1) перевірка документів 

особи; 2) опитування особи; 3) поверхнева перевірка і огляд; 4) зупинення 

транспортного засобу; 5) вимога залишити місце і обмеження доступу до 

визначеної території; 6) обмеження пересування особи, транспортного засобу 

або фактичного володіння річчю; 7) проникнення до житла чи іншого 

володіння особи; 8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів 

внутрішніх справ; 9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що 

мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, 

відеозапису; 10) перевірка дотримання обмежень, установлених законом 

стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших 

категорій осіб; 11) поліцейське піклування. 

Отже, аналізуючи норми Закону України «Національну поліцію 

України» [10], а також Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про Національну поліцію» [19] та інші 

нормативно-правові акти, що регламентують превентивну діяльність 

поліцейських Національної поліції України, ми вважаємо, що слід 

виокремити такі загальні функціонально-діяльнісні компоненти 

превентивної діяльності органів Національної поліції України [125]: 

1. Комунікативний компонент. Він сприяє [125]: 

а) встановленню причин та умов, що призводять до вчинення 

кримінальних та адміністративних правопорушень; 

б) запобіганню та припиненню групових порушень публічного 

(громадського) порядку, масових заворушень; 
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в) здійсненню моніторингу оперативної обстановки в певній області; 

г) роз'ясненню населенню законів, інших нормативних актів з питань 

безпеки дорожнього руху; 

д) взаємодії з іншими службами ГУНП в областях з розшуку 

викраденого транспорту і транспортних засобів, що зникли з місць скоєння 

дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. 

є) отриманню інформації, яка необхідна для виконання поліцейських 

повноважень та ін. 

2. Запобіжний компонент. Він забезпечує [125]: 

а) проведення перевірки документів особи, з метою профілактики та 

припинення вчинення правопорушення;  

б) проведення заходів по запобіганню дитячому дорожньо-

транспортному травматизму та порушенням Правил дорожнього руху 

неповнолітніми;  

в) проведення заходів по запобіганню дитячому дорожньо-

транспортному травматизму; 

г) проведення заходів по запобіганню порушень Правил дорожнього 

руху; 

д) своєчасному вжиттю заходів щодо запобігання дитячій 

бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі;  

є) процес запобігання дитячій бездоглядності, здійснює профілактику 

причин самовільного залишення дітьми домівок чи навчально-виховних 

закладів; 

ж) дотримання вимог законів щодо опіки, піклування над дітьми-

сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування та ін. 

3. Віктимологічної профілактики компонент. Він забезпечує 

розробку та застосування прийомів недопущення виникнення віктимних 

ситуацій для відокремлених груп потенційних жертв злочинів та ін. [125]. 

4. Захисний компонент. Він забезпечує [125]: 
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а) проведення перевірки документів особи, для затримання особи, яка 

підозрюється у вчиненні правопорушення;  

б) здійснення поверхневої перевірки особи та транспортного засобу для 

визволення особи, свобода якої обмежується в незаконний спосіб; 

в) вилучення речі, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить 

загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб; 

г) процес припинення правопорушення; 

д) публічну безпеку і порядок, охорону життя і здоров’я людей; 

є) запобігання небезпеки, у разі якщо річ або транспортний засіб 

можуть бути використані особою з метою посягання на своє життя і здоров’я 

або на життя чи здоров’я іншої людини, або пошкодження чужої речі; 

ж) рятування життя людей та цінного майна під час надзвичайних 

ситуацій; 

з) ужиття заходів із запобігання та припинення насильства в сім’ї та ін. 

5. Ресоціалізаційний компонент. Він забезпечує процес ужиття 

заходів, спрямованих на осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі у 

напряму [125]: 

а) соціальної адаптації, тобто їх пристосування до життя в новому 

співтоваристві;  

б) повернення їх до самостійного загальноприйнятого соціально-

нормативного життя в суспільстві; 

в) свідоме відновлення їх в соціальному статусі повноправного члена 

суспільства та ін. 

6. Піклувальний компонент. Він може здійснюватися щодо (ст. 41, 

[10]): 

а) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без догляду; 

б) особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи 

спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалася на підставі 

судового рішення; 

в) особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу; 
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г) особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп’яніння 

втратила здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку 

оточуючим або собі. 

Піклування здійснюється з метою [125]: 

а) соціального патронажу дітей, які відбували покарання у виді 

позбавлення волі; 

б) попередження реальної небезпеки оточуючим від особи, яка 

перебуває у публічному місці і внаслідок сп’яніння втратила здатність 

самостійно пересуватися; 

в) попередження реальної небезпеки оточуючим від особи, яка має 

ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну небезпеку 

оточуючим або собі та ін. 

7. Компонент контролю. Він забезпечує здійснення контролю за 

[125]: 

а) дотриманням фізичними і юридичними особами спеціальних правил 

і порядку зберігання та використання зброї, спеціальних засобів 

індивідуального захисту й активної оборони, боєприпасів, вибухових 

речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які 

поширюється дозвільна система; 

б) додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів 

щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування;  

в) безпекою дорожнього руху під час надання послуг з перевезення 

пасажирів чи вантажів, у тому числі небезпечних, додержанням 

законодавства у зазначеній сфері; 

г) видачею в установленому порядку документів щодо погодження 

маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів; 

д) дотриманням власниками (володільцями) транспортних засобів, а 

також громадянами, посадовими і службовими особами вимог Закону 
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України «Про дорожній рух», правил, норм та стандартів з питань 

забезпечення безпеки дорожнього руху та ін. 

8. Фіксаційний компонент. Він спрямований на здійснення фіксації 

діяльності за допомогою застосування технічних приладів і технічних 

засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і 

кінозйомки, відеозапису, з метою «…1) попередження, виявлення або 

фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, 

забезпечення безпеки осіб; 2) забезпечення дотримання правил дорожнього 

руху…» щодо (ст. 40, [2]) та ін. 

9. Аналітичний компонент. Він забезпечує процес аналізу [125]: 

а) обставин і причин дорожньо-транспортних пригод, загиблих і 

потерпілих у них, з метою розробки та здійснення заходів щодо 

профілактики таких пригод та запобігання їх учиненню;  

б) рівня злочинності у районі та найбільш розповсюджених злочинів; 

в) результатів фіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього 

руху в автоматичному режимі та ін. 

10. Організаційний компонент. Він забезпечує процес [125]: 

а) своєчасного внесення відомостей про виникнення дорожньо-

транспортних пригод на вулично-дорожній осіб до єдиної централізованої 

бази даних; 

б) адміністративно-правозастосовної діяльності підрозділів ГУНП в 

областях для попередження і реагування на адміністративні та кримінальні 

прояви та ін. 

11. Просвітній компонент. Він забезпечує процес [125]: 

а) роз'яснення серед населення законів, інших нормативних актів з 

питань безпеки дорожнього руху, використовує з цією метою засоби масової 

інформації, кіно-, відео- і друковану продукцію; 

б) проведення конкурсів, змагань серед неповнолітніх; 

в) вивчення Правил дорожнього руху неповнолітніми та іншими 

громадянами та ін. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16


59 

 

12. Засвідчувальний компонент. Він забезпечує процес 

протоколювання у разі [125]: 

а) адміністративних та кримінальних правопорушень; 

б) тимчасового обмеження фактичного володіння особою річчю; 

в) застосування поліцейського піклування та ін. 

13. Індивідуально-превентивний компонент. Він забезпечує роботу з 

[125]: 

а) особами, які перебувають на профілактичних обліках у 

підпорядкованих підрозділах, насамперед з особами, звільненими з місць 

позбавлення волі, та тими, що вчиняють насильство в сім’ї; 

б) неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом; 

в) особами, які втягують дітей у злочинну діяльність, пияцтво, зайняття 

жебрацтвом та іншу протиправну діяльність; 

г) дітьми, які пиячать, займаються жебрацтвом, та які здійснюють 

протиправну діяльність та ін. 

14.Попереджувальний компонент. Він забезпечує процес [125]: 

а) попередження жорстокого поводження з дітьми, учинення стосовно 

них насильства, у тому числі батьками, законними представниками; 

б) своєчасного вилучення дитини у разі загрози її життю і здоров’ю, 

влаштування її до спеціальних установ та ін. 

Отже, структуровані нами функціонально-діяльнісні компоненти 

превентивної діяльності складні, внутрішньо змістовно наповнені та чітко 

відображають зміст превентивної діяльності. Однак слід пам’ятати, що ці 

компоненти тісно взаємопов’язані та взаємно доповнюють один одного. 

Тобто тільки їх комплексне застосування сприятиме ефективному вирішенню 

основних завдань превентивної діяльності та досягненню мети превентивної 

діяльності Національної поліції України.  

Як зазначалося у підрозділі 1.1 головною метою превентивної 

діяльності поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях є забезпечення 

публічної безпеки і порядку під час масових і охоронних заходів. 



60 

 

Ст. 39 Конституції України надає право громадянам «…збиратися 

мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 

проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи 

місцевого самоврядування…» [1]. У мирних зібраннях можуть взяти участь 

усі громадяни, хто бажає. Мирні зібрання носять мирний характер їх 

проведення.  

Ст. 315 Цивільного кодексу України [13] передбачає право фізичних 

осіб на мирні збори, конференції, засідання, фестивалі тощо. Відповідно до 

частини другої цієї статті обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання 

може встановлюватися судом відповідно до закону. 

Отже, поліцейські повинні якісно та ефективно забезпечувати охорону 

правопорядку під час масових заходів (мирних зборів, мітингів, 

демонстрацій, походів, конференцій, засідань, фестивалів та ін.).  

1.2.2. Функції превентивної діяльності поліцейських УПД ГУНП в 

областях. Відповідно до виділених нами функціонально-діяльнісних 

компонентів превентивної діяльності поліцейських під час охоронних та 

масових заходів слід виокремити такі функції превентивної діяльності 

поліцейських [125]: 

а) профілактичну – вона забезпечує унеможливлення настання певних 

негативних протиправних явищ і процесів під час масових заходів, шляхом 

виявлення, усунення, нейтралізації причин і умов для здійснення 

правопорушень; 

б) запобіжну – вона забезпечує процес перешкоджання вчиненню 

правопорушення на стадії його планування та підготовки; 

в) попереджуючу – вона забезпечує під час масових заходів процес 

перестороги особи (осіб) від протиправного наміру та недопущення його 

реалізації; 

г) припинення правопорушень – вона забезпечує процес недопущення 

або зупинення протиправної діяльності під час масових заходів; 
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д) відвернення правопорушень – вона забезпечує процес 

дискредитування злочинної поведінки, добровільної відмови від злочинної 

мотивації та наміру або продовження злочинної діяльності окремих груп та 

конкретних осіб, які виношують злочинні наміри, замислюють вчинення 

злочинів і позитивно сприймають злочинний спосіб життя; 

є) охоронну – вона забезпечує під час масових заходів процес 

«…охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 

держави…» (п. 2, ст. 2. [10]); 

ж) забезпечуючу – тобто забезпечення під час масових заходів 

публічної безпеки і порядку (п. 1, ст. 2. [10]). 

Таким чином, провідними функціями превентивної діяльності під час 

масових та охоронних заходів є профілактична, запобіжна, попереджуюча, 

припинення, відвернення, запобігання та охоронна. 

Слід підкреслити, що основними підрозділами, які відповідають за 

покладені на них провідні функції є відділи масових і охоронних заходів та 

відділи превентивної комунікації. Тому, у контексті нормативно-правового 

регулювання розглянемо їх функціонально-діяльнісні компоненти та функції 

превентивної діяльності поліцейських цих відділів. 

1.2.3. Функціонально-діяльнісні компоненти превентивної 

діяльності поліцейських відділів масових та охоронних заходів.  Отже, 

аналізуючи зміст нормативно-правових актів України: 1) Законів України – 

«Конституція України» [1], «Про Національну поліцію України» [10], 

«Кодексу цивільного захисту України» [2] та ін.; 2) Постанов Кабінету 

Міністрів України – «Положення про Національну поліцію» [19]; 

«Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і 

припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків» [14] та ін.; 

3) Наказів МВС України – «Положення про Департамент превентивної 

діяльності Національної поліції України» [16]; «Інструкція про порядок 

взаємодії територіальних органів поліції та міжрегіональних територіальних 

органів Національної поліції України під час реагування на надзвичайні 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF/paran9#n9
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ситуації, у випадку уведення правового режиму воєнного чи надзвичайного 

стан» [15]; 4) наказу МВС України та Управління державної охорони 

України «Про затвердження Інструкції із забезпечення безпечного і 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з посадовими 

особами, стосовно яких здійснюється державна охорона» [23] та інших 

нормативно-правових актів ми вважаємо, що слід виокремити такі 

персоніфіковані функціонально-діяльнісні компоненти превентивної 

діяльності поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях (див. рис. 1.3): 

 

Рис. 1.3. Функціонально-діяльнісні компоненти превентивної 

діяльності поліцейських відділів охоронних та масових заходів УПД ГУНП і 

областях 

 

1. Комунікативний компонент. Його основною суттю є: 

а) отримання інформації стосовно детермінант та умов, що сприяють 

скоєнню кримінальних та адміністративних правопорушень під час масових 

та охоронних заходів; 

б) пересторога особи від протиправного наміру та недопущення його 

реалізації; 

в) отримання інформації стосовно стану підготовки організаторів до 

масового заходу; 

г) роз'яснення учасникам масових заходів основних положень мирних 

зібрань та наслідків протиправної поведінки; 

д) отримання інформації від інших служб (УДО, СБУ та ін.) щодо 

підготовки до масового заходу; 
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є) ведення переговорів з організаторами та учасниками масових заходів 

у разі виникнення конфліктних ситуацій з метою їх розв’язання та/або 

недопущення їх подальшого розвитку; 

ж) отримання інформації стосовно факторів ризику, які можуть 

негативно вплинути на процес забезпечення безпечного і безперешкодного 

проїзду під час супроводження автомобілів з посадовими особами, стосовно 

яких здійснюється державна охорона; 

з) проведення інструктажів залучених сил та засобів до забезпечення 

публічної безпеки під час масових заходів; 

і) вимога «…від особи (осіб) залишити визначене місце на певний 

строк або заборонити чи обмежити особам доступ до визначеної території 

або об’єктів, якщо це необхідно для забезпечення публічної безпеки і 

порядку, охорони життя і здоров’я людей, для збереження та фіксації слідів 

правопорушення…» (ст.36 [6]);   

к) попередження осіб (групи осіб) про необхідність «…припинення 

групових порушень публічного (громадського) порядку, масових 

заворушень…» (п.1., р.3. [10]); 

л) налагодження взаємодії з організаторами масових заходів на етапах 

підготовки до їх проведення та/або на їх початку; 

м) підтримання комунікації з учасниками масових заходів під час їх 

проведення, зокрема роз’яснення громадянам їх прав і обов’язків, підстав та 

порядку дій поліції щодо забезпечення публічної (громадської) безпеки і 

порядку та ін. 

2. Профілактичний компонент. Його основною суттю є: 

а) унеможливлення настання певних негативних протиправних явищ і 

процесів під час масових та охоронних заходів; 

б) виявлення, усунення, нейтралізації причин і умов для здійснення 

правопорушень під час масових заходів; 

в) усунення, нейтралізації або послаблення факторів, що породжують 

злочинність або сприяють їй; 
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г) встановлення кола осіб, від яких можна очікувати скоєння злочинів 

під час масових заходів та здійснення цілеспрямованого профілактично-

виховного впливу на них; 

д) унеможливлення порушень Правил дорожнього руху під час 

забезпечення безпечного і безперешкодного проїзду під час супроводження 

автомобілів з посадовими особами, стосовно яких здійснюється державна 

охорона та ін. 

3. Запобіжний компонент. Його основною суттю є: 

а) недопущення здійснення злочинів на стадії їх планування та 

підготовки до масового заворушення; 

б) проведення перевірки документів особи, якщо «…існує достатньо 

підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити 

правопорушення…» (ст.32 [10]); або «…особа перебуває на території чи 

об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального 

поліцейського контролю…» (ст.32 [2]); або «…зовнішні ознаки особи чи 

транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що 

особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути 

знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення…» (ст.32 [10]); 

в) «…здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні 

вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним 

оглядом речі або транспортного засобу…» (ст.33 [10]); 

г) проведення поверхневої перевірки речі або транспортного засобу 

особи (ст.34 [2]);  

д) вилучення речі, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить 

загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб; 

є) тимчасове обмеження фактичного «…володіння річчю або 

пересування транспортного засобу для запобігання небезпеці, якщо є 

достатні підстави вважати, що річ або транспортний засіб можуть бути 

використані особою з метою посягання на своє життя і здоров’я або на життя 

чи здоров’я іншої людини, або пошкодження чужої речі…» (п. 4, ст..37 [10]); 
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ж) недопущення здійснення наміру конкретної особи до початку 

зазіхання на вчинення правопорушень під час масових заходів та ін. 

4. Компонент контролю. Він забезпечує здійснення контролю за: 

а) дотриманням власниками (володільцями) транспортних засобів, а 

також громадянами, посадовими і службовими особами вимог Закону 

України «Про дорожній рух», правил, норм та стандартів з питань 

забезпечення безпеки дорожнього руху та ін. (п. 18, р.3 [10]); 

б) дотриманням учасниками мирного масового заходу норм 

законодавства; 

в) діями організатора масового заходу для унеможливлення настання 

масового заворушення або запобігання злочинам; 

г) діяльністю інших поліцейських під час забезпечення громадського 

порідку у публічних місцях; 

є) учасниками та організаторами масового зібрання для своєчасного 

вжиття мір по унеможливленню настання масового заворушення та ін.  

5. Організаційний компонент. Його суттю є: 

а) організація забезпечення публічної безпеки та порядку, безпеки 

дорожнього руху в місцях перебування та на маршрутах руху посадових осіб, 

щодо яких здійснюється державна охорона (п. 4, р.3 [10]); 

б) організація та здійснення супроводження транспортних засобів у 

випадках, передбачених законом (п. 16, р.3 [10]); 

в) організація роботи із взаємодії з населенням та громадськими 

формуваннями з охорони громадського порядку (п. 32, р.3 [10]); 

г) організація взаємодії з іншими правоохоронними органами щодо 

реагування на правопорушення та інші події (п. 41, р.3 [10]); 

д) організація інформування громадськості (у тому числі потенційних 

учасників заходу) про заплановані ГУНП в областях заходи щодо 

забезпечення публічної безпеки та порядку у зв’язку з проведенням заходів, 

зокрема про обмеження (превентивні поліцейські заходи), які будуть або 

можуть бути запроваджені з цією метою поліцією стосовно громадян; 
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є) організація забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, 

площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах та інших 

публічних місцях, зокрема під час проведення масових (мирних зібрань, 

культурно-видовищних та публічних релігійних заходів, виборів та 

референдумів) та спортивних (футбольних матчів та інших масштабних 

спортивних змагань) заходів, організації формування відповідних обліків, 

запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку, масових заворушень (п. 3, р.3 [10]) та ін. 

6. Фіксаційний компонент. Його суттю є: 

а) здійснення фіксації діяльності за допомогою застосування технічних 

приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, 

відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, з метою 

«…1) попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони 

громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб; 2) забезпечення 

дотримання правил дорожнього руху…» тощо (ст. 40, [10]). 

б) протоколювання у разі адміністративних та кримінальних 

правопорушень; 

в) протоколювання у разі тимчасового обмеження фактичного 

володіння особою річчю та ін. 

7. Операціональний компонент. Його суттю є: 

а) підтримання публічної безпеки і порядку під час проведення масових 

(мирних зібрань, культурно-видовищних та публічних релігійних заходів, 

виборів та референдумів) та спортивних (футбольних матчів та інших 

масштабних спортивних змагань) заходів (п. 4, р.3. [10]); 

б) охорона прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави (п.1, 

р.2 [18]); 

в) обмеження або заборона руху «…транспорту і пішоходів на окремих 

ділянках вулиць і автомобільних доріг у разі затримання осіб відповідно до 

закону, під час аварій, інших надзвичайних ситуацій, якщо це необхідно для 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16
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забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони життя і здоров’я 

людей…» (п. 2, ст. 36 [10]); 

г) проникнення «…до житла чи іншого володіння особи без 

вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із 

1) рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій; 

2) безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; 

3) припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі 

або іншому володінні…» (п. 1, ст.38 [10]); 

д) вилучення зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, вибухових 

речовин та матеріалів, інших предметів у випадку якщо вони «…загрожують 

громадській безпеці…» (п. 3, ст.39 [10]); 

є) забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час 

супроводження автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна 

охорона (п. 5., р. 4, [10]); 

ж) забезпечення публічної безпеки та порядку, безпеки дорожнього 

руху в місцях перебування та на маршрутах руху посадових осіб, щодо яких 

здійснюється державна охорона (ст. 4, р. 3 [10]); 

з) вжиття «…заходів, спрямованих на усунення загроз життю та 

здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення 

кримінального, адміністративного правопорушення (ст.23, р.4. [10]); 

і) вжиття «…заходів, для забезпечення публічної безпеки і порядку на 

вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, 

морських та річкових портах, інших публічних місцях…» (ст.23, р.4. [10]); 

к) застосовування заходів примусу (фізичного впливу (сили), 

спеціальних засобів та вогнепальної зброї) у відповідності до ст. 43-46 

Закону України «Про Національну поліцію» [10]) та ін. 

8. Інформаційно-аналітичний компонент. Його суттю є: 

а) здійснення інформаційно-пошукової та інформаційно-аналітичної 

роботи (ст.25, р.4. [10]); 
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б) здійснення інформаційної взаємодії з іншими органами державної 

влади України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними 

організаціями (ст.25, р.4. [10]); 

в) накопичення статистичних, аналітичних, службових та інших 

матеріалів за напрямом діяльності, користування інформаційними базами 

даних та автоматизованими інформаційними системами органів і підрозділів 

Національної поліції (п. 4, р.4 [10]); 

г) аналіз інформації стосовно масового заворушення, яке планується, її 

систематизація та узагальнення; 

д) аналіз стану підготовки організаторів до масового заходу; 

є) аналіз причин та умов, що сприяли масовому заворушенню, або що 

можуть спричинити його виникнення; 

ж) аналіз тенденцій та змін в оперативній обстановці у публічних 

місцях пов’язані із проведенням масових заходів; 

з) узагальнення практики роботи відділів та відділень поліції по 

попередженню та припиненню групових порушень публічного порядку та ін.  

Отже, зміст виділених нами функціонально-діяльнісних компонентів 

превентивної діяльності поліцейських відділів охоронних та масових заходів 

УПД ГУНП в областях (див. рис. 1.3) не є вичерпаним, так як кожний з цих 

компонентів обумовлений різноманітністю професійних функцій 

поліцейських зазначених відділів. Однак, ми вважаємо за необхідне 

наголосити, що зазначені компоненти є взаємопов’язаними та 

взаємообумовленими. 

1.2.4. Функції превентивної діяльності поліцейських відділів 

масових і охоронних заходів.  

На нашу думку, окрім вищевказаних функцій  превентивної діяльності 

полыцейських необхідно виокремити такі функції превентивної діяльності 

поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях: 

 гносеологічну – вона забезпечує процес пізнання основних ризиків 

масового заходу, механізму розвитку тієї чи іншої події під час нього тощо;  
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 методичну – вона забезпечує відбір найбільш ефективних способів, 

методів, прийомів та засобів для забезпечення публічного порядку та для 

запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку, масових заворушень;  

 організаційну – вона забезпечує організацію превентивної діяльності 

у відповідності до її напрямів та завдань; 

 комунікативну – вона забезпечує процес збору інформації та 

перевірки фактичних даних стосовно масового заворушення, що планується; 

процес комунікації з колегами, з організаціями та підприємствами тощо; 

 прогностичну – вона забезпечує передбачення (пророкування) 

основних подій під час масового заходу для планування основних тактичних 

заходів превентивної діяльності; 

 пошукову – вона забезпечує пошук інформації стосовно намірів 

організаторів до організації масового заворушення; 

 креативну – вона забезпечує творчій, нестандартний підхід під час 

здійснення превентивних заходів; 

 перцептивну – вона забезпечує сприйняття, оцінку і розуміння 

ситуації, яка відбувається на підготовчому етапі до масового заходу або 

масового заворушення, під час масового заходу або масового заворушення та 

після масового заходу або масового заворушення; 

 синтезуючу – вона забезпечує з'єднання або об'єднання раніше 

розрізнених елементів, характеристик, властивостей, ознак, речей, понять в 

одне ціле, тобто забезпечує впорядкування накопиченої інформації для 

виявлення внутрішньої єдності отриманих відомостей про процеси та 

закономірності, об'єкти, суб’єкти протиправного явища; 

 інтерпретаційну – вона забезпечує роз’яснення суб’єктивних та 

об’єктивних причин масового заворушення тощо;  

 пояснювальну – вона забезпечує розкриття сутності юридично 

значимих фактів тощо; 
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 констатуючу – вона забезпечує процес реєстрації, фіксації, опису, 

накопичення масиву відомостей про об'єкти, суб’єкти, процеси та 

закономірності масових заворушень; 

 критичну – вона забезпечує процес виявлення суперечностей у 

отриманій інформації щодо підготовки осіб до масового заворушення; 

помилок процесу припинення масових заворушень, супроводу автомобілів з 

особами щодо яких здійснюється державна охорона, помилок під час 

переговорної діяльності з організаторами та учасниками масових заворушень 

тощо. 

Зазначені функції (гносеологічна, методична, організаційна, 

комунікативна, прогностична, пошукова, креативна, перцептивна, 

синтезуюча, інтерпретаційна, пояснювальна, констатуюча, критична) 

вказують на складний аналітико-прикладний характер превентивної 

діяльності поліцейських ВМОЗ під час масових та охоронних заходів. 

1.2.5. Функціонально-діяльнісні компоненти превентивної 

діяльності поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації та 

їх функції. Аналізуючи зміст нормативно-правових актів України [1, 2, 10, 

19, 14, 16, 15, 23], а також зміст доручення Національної поліції України 

«Про запровадження в територіальних органах і підрозділах Національної 

поліції постійно діючих робочих груп поліцейських з питань комунікації з 

організаторами та учасниками масових заходів» [26] та інших нормативно-

правових актів ми вважаємо, що слід виокремити такі персоніфіковані 

функціонально-діяльнісні компоненти превентивної діяльності 

поліцейських В(С)ПК УПД ГУНП в областях [133]: 

1. Комунікативний компонент. Його основною суттю є [133]: 

а) пересторога особи від протиправного наміру та недопущення його 

реалізації; 

б) роз'яснення учасникам масових заходів основних положень мирних 

зібрань та наслідків протиправної поведінки; 
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в) ведення переговорів з організаторами та учасниками масових заходів 

у разі виникнення конфліктних ситуацій з метою їх розв’язання та/або 

недопущення їх подальшого розвитку; 

г) попередження осіб (групи осіб) про необхідність «…припинення 

групових порушень публічного (громадського) порядку, масових 

заворушень…» (п.1., р.3. [10]); 

д) налагодження взаємодії з організаторами масових заходів на етапах 

підготовки до їх проведення та/або на їх початку; 

є) підтримання комунікації з учасниками масових заходів під час їх 

проведення, зокрема роз’яснення громадянам їх прав і обов’язків, підстав та 

порядку дій поліції щодо забезпечення публічної (громадської) безпеки і 

порядку та ін. 

2. Профілактичний компонент. Його основною суттю є 

унеможливлення настання певних негативних протиправних явищ і процесів 

під час масових та охоронних заходів [133].  

3. Запобіжний компонент. Його основною суттю є [133]: 

а) недопущення здійснення злочинів на стадії їх планування та 

підготовки до масового заворушення; 

б) недопущення здійснення наміру конкретної особи до початку 

зазіхання на вчинення правопорушень під час масових заходів та ін. 

4. Організаційний компонент. Його суттю є [133]: 

а) організація роботи із взаємодії з населенням та громадськими 

формуваннями з охорони громадського порядку (п. 32, р.3 [10]); 

б) організація інформування громадськості (у тому числі потенційних 

учасників заходу) про заплановані ГУНП в областях заходи щодо 

забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку у зв’язку з 

проведенням заходів, зокрема про обмеження (превентивні поліцейські 

заходи), які будуть або можуть бути запроваджені з цією метою поліцією 

стосовно громадян та ін.. 
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Таким чином, персоніфікованими функціонально-діяльнісними 

компонентами превентивної діяльності поліцейських В(С)ПК УПД ГУНП в 

областях є комунікативний, профілактичний, запобіжний та організаційний.  

Що стосується функцій поліцейських В(С)ПК під час масових і 

охоронних заходів, ми вважаємо, що слід виділити такі [133]:  

 комунікативну – забезпечує процес збору інформації та її перевірки, 

процес домовленостей тощо;  

 гносеологічну – забезпечує процес пізнання основних характеристик 

об’єктів переговорної діяльності, ключових причин масового зібрання тощо;  

 інформаційну – забезпечує процес збору необхідної інформації щодо 

учасників масового заходу (ініціатора, керівника, організатора масового 

заходу, осіб, що беруть участь у масовому заході);  

 пояснювальну – забезпечує розкриття сутності юридично значимих 

явищ, подій, ситуацій, поведінки об’єкта (об’єктів) переговорної діяльності 

тощо; 

 інтерпретаційну – забезпечує роз’яснення норм законодавства, 

причин масового заходу, закономірностей розвитку масових явищ тощо;  

 констатуючу – забезпечує процес накопичення масиву відомостей 

про об'єктів переговорної діяльності, закономірності масових явищ тощо; 

 перцептивну – забезпечує процес сприйняття, оцінку і розуміння 

суб’єктами переговорної діяльності певних ознак, характеристик, 

властивостей масового явища та об’єктів переговорної діяльності; 

 прогностичну – забезпечує процес передбачення імовірного 

розвитку подій під час масового заходу, передбачення імовірної стратегії 

поведінки того чи іншого об'єкта переговорної діяльності; 

 організаційну – забезпечує організацію певних заходів для 

попередження та запобігання адміністративних та кримінальних 

правопорушень під час масових заходів; 
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 регулятивну – забезпечує процес урегулювання певних суперечок, 

спірних питань, що виникають під час масових заходів; 

 координаційну – забезпечує процес координації учасників масових 

заходів; 

 контролюючу – забезпечує процес контролю за виконанням 

домовленостей, контроль над ситуацією та ін.; 

 відволікаючу – забезпечує процес відволікання уваги об’єктів 

переговорної діяльності для перегрупування або нарощування сил та ін. 

Отже, зазначені функції (комунікативна, гносеологічна, інформаційна, 

пояснювальна, інтерпретаційна, констатуюча, перцептивна, прогностична, 

організаційна, регулятивна, координаційна, контролююча, відволікаюча) 

розкривають основний зміст превентивної комунікації поліцейських В(С)ПК 

та вказують на певні напрями, за якими вона повинна відбуватися [133]. 

Таким чином, у цьому підрозділі нами були проаналізовані 

нормативно-правові акти, що регламентують превентивну діяльність 

поліцейських Національної поліції України взагалі та превентивної 

діяльності поліцейських відділів (секторів) охоронних та масових заходів 

УПД ГУНП. На підставі цього аналізу ми виокремили загальні 

функціонально-діяльнісні компоненти превентивної діяльності поліцейських 

Національної поліції (індивідуально-превентивний, попереджувальний, 

віктимологічної профілактики, захисний, комунікативний, 

ресоціалізаціонний, піклувальний, контролю, фіксаційний, аналітичний, 

організаційний, просвітній) та персоніфіковані функціонально-діяльнісні 

компоненти превентивної діяльності поліцейських відділів охоронних та 

масових заходів УПД ГУНП в областях (комунікативний, профілактичний, 

запобіжний, фіксаційний, інформаційно-аналітичний, організаційний, 

контролю, операціональний), а також поліцейських відділів (секторів) 

превентивної комунікації (комунікативний, профілактичний, запобіжний, 

організаційний). 
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Відповідно до виділених нами функціонально-діяльнісних компонентів 

превентивної діяльності поліцейських під час масових та охоронних заходів 

ми виокремили функції превентивної діяльності поліцейських відділів 

(відділень) превентивної діяльності УПД ГУНП в областях (профілактичну, 

запобіжну, попереджуючу, припинення правопорушень, відвернення 

правопорушень та охоронну, забезпечення); функції для поліцейських ВМОЗ 

УПД ГУНП в областях (гносеологічну, методичну, організаційну, 

комунікативну, прогностичну, пошукову, креативну, перцептивні, 

синтезуючу, інтерпретаційну, пояснювальну, констатуючу, критичну), а 

також функції поліцейських В(С)ПК УПД ГУНП в областях (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 ВМОЗ та В(С)ПК УПД ГУНП в областях, а також 

удосконалюють теорію юридичної психології стосовно превентивної 

діяльності поліцейських Національної поліції України під час масових та 

охоронних заходів. 

 

 

1.3. Основні завдання поліцейських відділів масових і охоронних 

заходів та відділів (секторів) превентивної комунікації на етапах 

здійснення професійної діяльності 

 

1.3.1. Основні завдання поліцейських під час забезпечення 

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

масових і охоронних заходів. Головними завданнями органів та підрозділів 

Національної поліції України «…є надання поліцейських послуг у сферах: 
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1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод 

людини, а також інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 4) 

надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 

особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують такої допомоги…» [10].  

Поліцейських відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в 

областях разом з поліцейськими інших підрозділів Національної поліції 

повинні якісно та ефективно забезпечувати охорону правопорядку під час 

масових заходів (мирних зборів, мітингів, демонстрацій, походів, 

конференцій, засідань, фестивалів та ін.).  

Існують такі різновиди заходів, охорону правопорядку під час яких, 

повинні забезпечувати поліцейські, а саме:  

1) заходи за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона; 

2) заходи біля органів державної влади України, а також їх засідання; 

3) заходи біля іноземних дипломатичних установ, а також 

дипломатичні заходи; 

4) заходи на об’єктах транспортної інфраструктури; 

5) спортивні заходи; 

6) культурно-видовищні заходи; 

7) публічні релігійні заходи; 

8) безстрокові заходи та ін. 

Як ми зазначали вище (у підрозділі 1.1.) поліцейські ВМОЗ УПД ГУНП 

в областях забезпечують три основні напрями діяльності, а саме: 

1) забезпечення публічної безпеки та правопорядку під час мирних 

масових заходів (Наказ НП України «Положення про Департамент 

превентивної діяльності Національної поліції України» [16]); 

2) проведення переговорної діяльності з організаторами та учасниками 

масових заходів або масових заворушень; 

3) забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час 

супроводження автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна 



76 

 

охорона (наказ МВС України та Управління державної охорони України 

«Про затвердження Інструкції із забезпечення безпечного і безперешкодного 

проїзду під час супроводження автомобілів з посадовими особами, стосовно 

яких здійснюється державна охорона» від 27.02. 2017 № 157/60 [23]) – 

зазначений напрям носить гриф «Таємно» та «ДСК», тому ми не будемо 

його описувати у нашій роботі. 

Зазначені напрями є взаємопов’язаними, однак, вони мають певні 

особливості та власні завдання. Тому, розглянемо зазначені напрями у 

контексті нормативно-правової регламентації діяльності поліцейських ВМОЗ 

УПД ГУНП в областях та визначимо їх основні завдання та етапах 

здійснення професійних функцій (підготовчому, основному та заключному).  

Щодо першого напряму діяльності поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в 

областях - забезпечення публічної безпеки і порядку в публічних місцях у 

зв'язку з проведенням масових і охоронних заходів. 

Проведення масових заходів та мирних зібрань регламентується 

низкою нормативно-правових актів. Так,  відповідно до статті 39 Конституції 

України громадяни мають право «…збиратися мирно, без зброї і проводити 

збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно 

сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування…» [1]. У мирних зібраннях можуть взяти участь усі 

громадяни, хто бажає. Мирні зібрання носять мирний характер їх 

проведення.  

Ст. 315 Цивільного кодексу України [13] передбачає право фізичних 

осіб на мирні збори, конференції, засідання, фестивалі тощо. Відповідно до 

частини другої цієї статті обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання 

може встановлюватися судом відповідно до закону. 

На сьогодні в Україні констатується відсутність Закону України «Про 

порядок організації і проведення мирних заходів». Законопроект, що був 

запропонований, так й не прийнятий оскільки у ньому правові норми не 

сформульовані з достатньою чіткістю. Й отже, сучасний стан правового 
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регулювання порядку організації і проведення мирних заходів є 

недосконалим й потребує законодавчого врегулювання порядку організації і 

проведення мирних заходів.  

Для належної організації забезпечення публічної безпеки і порядку в 

публічних місцях, діяльність поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП, здійснюється 

у відповідності до таких нормативно-правових актів:   

1) Законів України – «Конституція України» [1], «Про Національну 

поліцію України» [10], «Кодексу цивільного захисту України» [2], «Про 

громадські об'єднання» [6], «Цивільний кодекс України» [13] та ін.;  

2) Постанов Кабінету Міністрів України – «Положення про 

Національну поліцію» [19]; «Положення про єдину державну систему 

запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх 

наслідків» [14] та ін.;  

3) наказів МВС України – «Про затвердження Порядку організації 

взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України під 

час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку» [20]; 

«Про затвердження Порядку медичного забезпечення поліцейських та 

військовослужбовців Національної гвардії України при виконанні 

оперативно-службових завдань під час подолання наслідків надзвичайних 

ситуацій, припинення групового порушення громадської безпеки і порядку 

чи масових заворушень» [21]; 

4) наказів Національної поліції України – «Положення про 

Департамент превентивної діяльності Національної поліції України» [16];  

«Інструкція про порядок взаємодії територіальних органів поліції та 

міжрегіональних територіальних органів Національної поліції України під 

час реагування на надзвичайні ситуації, у випадку уведення правового 

режиму воєнного чи надзвичайного стану» [15]; 

4) наказів Головних управлінь Національної поліції України в областях 

– «Про організацію забезпечення публічної безпеки і порядку в публічних 

місцях у зв'язку з проведенням масових і охоронних заходів» [24] та ін. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/4572-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/4572-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0085-17#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0085-17#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0085-17#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0085-17#n13
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Слід підкреслити, що кожний напрям діяльності має свої завдання. Так, 

аналізуючи вищезазначені нормативно-правові акти, слід вказати на те, що не 

має у них конкретики, щодо завдань поліцейських у відповідності напрямів 

діяльності. Тому, у нашому дослідженні, ми систематизуємо завдання 

відповідно до трьох основних напрямів діяльності.  

Для якісного забезпечення публічної безпеки і порядку в публічних 

місцях у зв'язку з проведенням масових і охоронних заходів поліцейські 

ВМОЗ УПД ГУНП в областях повинні вирішувати певні завдання.  

Отже, на підготовчому етапі до забезпечення публічної безпеки і 

порядку під час проведення масових заходів поліцейські ВМОЗ УПД ГУНП 

в областях повинні вирішувати такі завдання: 

– здійснювати моніторинг оперативної обстановки в державі (п. 41, 

ст. 4 [16]);  

– здійснювати моніторинг оперативної обстановки стосовно 

забезпечення публічної безпеки та порядку в публічних місцях у зв'язку з 

проведенням масових заходів; 

– вивчати тенденції та зміни в оперативній обстановці у публічних 

місцях пов’язаних із проведенням масових заходів; 

– вивчати, аналізувати і узагальнювати результати та ефективність 

поліцейської діяльності (п. 41, ст. 4 [16]);  

– інформувати у порядку та спосіб, які передбачені законом, органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, а також громадськість 

про здійснення державної політики у сферах забезпечення охорони прав і 

свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки і порядку (п. 41, ст. 4 [16]); 

– вживати заходи із забезпечення публічної безпеки і порядку на 

вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, 

морських та річкових портах, інших публічних місцях (п. 14, ст. 4 [16]); 

– здійснювати превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану 

на запобігання вчиненню правопорушень (пп. 1., ст. 23 [10]); 
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– виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень, вживати у межах своєї компетенції заходів 

для їх усунення (пп.2., ст.23 [10]); 

– забезпечувати взаємодію та обмін інформацією з органами місцевої 

влади і самоврядування, іншими органами поліції щодо проведення різного 

роду суспільно-політичних, соціально-економічних, культурно-видовищних, 

релігійних, спортивних та інших масових заходів на певній території; 

– налагоджувати систематичну взаємодію з керівництвом органів 

державної влади і місцевого самоврядування, керівниками та активістами 

політичних партій, рухів, громадських об’єднань і організацій, лідерами 

релігійних громад і населенням щодо інформування підрозділу поліції про 

організацію масових заходів на території оперативного обслуговування [24]; 

– оцінювати ступень ризику масового заходу відповідно до критеріїв: 

1) масові заходи підвищеного ступеня ризику; 2) масові заходи звичайного 

ступеня ризику [24]; 

– розробляти сценарії можливого розвитку подій при проведенні 

масового заходу (прогнозований; з ускладненнями оперативної обстановки 

(незначні порушення публічної безпеки і порядку, виникнення конфліктів 

між учасниками різнополярних акцій); критичний (грубі порушення 

публічної безпеки і порядку) [24];  

– розробляти розрахунки (плани) сил і засобів поліції щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових 

заходів, на основі наявної поточної інформації та тенденцій в суспільстві, з 

урахуванням змін в оперативній обстановці у публічних місцях, пов’язаних із 

проведенням масових заходів [24]; 

– визначати завдання для кожного залученого підрозділу за 

територіальним (об’єкт, зона, сектор, дільниця, тощо) та функціональним 

(документування протиправних дій, забезпечення вибухобезпеки, 

забезпечення БДР, тощо) принципами [24]; 
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– інформувати УПД ГУНП в областях про проведення масових 

заходів на території оперативного обслуговування [24]; 

– перешкоджати вчиненню правопорушення на стадії його планування 

та підготовки до масового заворушення; 

–  унеможливлювати реалізацію злочинного наміру конкретної особи 

до початку посягання на стадіях виявлення наміру або готування до масового 

заворушення та ін. 

На основному етапі забезпечення публічної безпеки і порядку під час 

проведення масових заходів поліцейські ВМОЗ УПД ГУНП в областях 

повинні вирішувати такі завдання: 

– підтримання публічної безпеки і порядку під час проведення 

масових (мирних зібрань, культурно-видовищних та публічних релігійних 

заходів, виборів та референдумів) та спортивних (футбольних матчів та 

інших масштабних спортивних змагань) заходів (п. 4, р.3. [16]); 

– охорона прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави (п.1, 

р.2 [16]); 

– забезпечувати (охорону) публічної (громадської) безпеки і порядку 

під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, інших 

масових та спортивних заходів, а також під час заходів у публічних 

(громадських) місцях за участю осіб, щодо яких здійснюється державна 

охорона (п. 4 [20]); 

– забезпечувати безпеку дорожнього руху, охорону прав і свобод 

людини, інтересів суспільства й держави, протидію злочинності порядок 

(п. 1, р. 2 [16]); 

– опитувати особу, якщо існує достатньо підстав вважати, що вона 

володіє інформацією, необхідною для виконання поліцейських повноважень 

(п.1, ст.33 [10]); 

– зупиняти осіб та/або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав 

вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено або 
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яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб (п.2, 

ст.34 [10]); 

– здійснювати поверхневий огляд особи, речі або транспортного засобу 

(ст.34 [10]); 

– заборонити чи обмежити особам доступ до визначеної території або 

об’єктів, якщо це необхідно для забезпечення публічної безпеки і порядку, 

охорони життя і здоров’я людей, для збереження та фіксації слідів 

правопорушення (п.1, ст.36 [2]); 

– вживати всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема 

домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок 

кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а 

також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи 

здоров’я (пп. 14., ст.23 [10]); 

– проникати до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого 

рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із: 1) рятуванням 

життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій; 

2) безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; 

3) припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі 

або іншому володінні (п.1, ст.38 [10]); 

– здійснювати запобігання настання певної негативної ситуації, події, 

конфлікту під час масових та охоронних заходів; 

– здійснювати профілактику, запобігання, відвернення та припинення 

адміністративних та кримінальних правопорушень під час масових та 

охоронних заходів;· 

– унеможливлювати настання певних негативних протиправних явищ 

і процесів під час масових та охоронних заходів, шляхом виявлення, 

усунення, нейтралізації причин і умов для здійснення правопорушень; 

– попереджати можливість вчинення під час масових заходів 

кримінальних або адміністративних правопорушень; 
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– не допускати або зупиняти протиправну діяльність під час масових 

заходів; 

– дискредитувати злочинну поведінку окремих груп та конкретних 

осіб, які виношують злочинні наміри, замислюють вчинення злочинів під час 

масових заходів; спонукання їх до добровільної відмови від злочинної 

мотивації та наміру або продовження злочинної діяльності; 

– здійснювати пересторогу особи або групи осіб від протиправного 

наміру та недопущення його реалізації під час масових заходів;  

– запобігати та припиняти групові порушення публічного 

(громадського) порядку, масових заворушень; 

– застосовувати у разі необхідності та у відповідності до статей 42-46 

Закону України «Про Національну поліцію» [10] такі заходи примусу: 

1) фізичний вплив (сила); 2) спеціальні засоби; 3) вогнепальну зброю та ін. 

На заключному етапі до забезпечення публічної безпеки і порядку 

під час проведення масових заходів поліцейські ВМОЗ УПД ГУНП в 

областях повинні вирішувати такі завдання: 

– надати до УПД ГУНП в областях матеріали фото- і кінозйомки, 

відеозапису перебігу подій під час проведення заходу, зокрема при 

виникненні загроз публічній безпеці та порядку, життю та здоров'ю громадян 

[24]; 

– узагальнити та проаналізувати результати службової діяльності 

підрозділів превентивної діяльності відповідальних за дотримання публічної 

безпеки та порядку відділів та відділень поліції області; 

– узагальнити матеріали по лініях роботи для розгляду на засіданнях 

колегій, оперативних нарадах ГУНП в областях; 

– розробляти проекти протокольних рішень, вказівок, методичних 

рекомендацій, оглядів і інших рішень, направлених на покращення роботи 

ВМОЗ УПД із забезпечення правопорядку та публічної безпеки; 

– надавати методично-практичну допомогу працівникам підрозділів та 

служб превенції відділів та відділень ГУНП в областях за напрямком 
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забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових 

заходів; 

– аналізувати усі недоліки та промахи процесу підготовки та процесу 

забезпечення правопорядку та публічної безпеки під час масових заходів та 

ін. 

Таким чином, систематизовані нами завдання у відповідності до етапів 

забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових 

заходів, чітко вказують на ті функції та завдання, що повинні виконувати та 

вирішувати поліцейські ВМОЗ УПД ГУНП в областях. 

На сьогодні не має чітких інструкцій щодо організації та забезпечення 

поліцейськими ВМОЗ УПД ГУНП в областях публічної безпеки і порядку під 

час проведення масових заходів, як й відсутнє нормативно-правове 

регулювання діяльності поліцейських на підготовчому, основному та 

заключному етапах  охорони правопорядку під час масових заходів.  

Положення нормативно-правових актів, що стосується цього напряму 

діяльності поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях фрагментарні та 

розмиті. Це породжує некомпетентність та неефективність дій щодо охорони 

правопорядку під час масових заходів.  

1.3.2. Основні завдання поліцейських В(С)ПК під час масових 

заходів та охоронних заходів. У Головних управліннях Національної поліції 

України створено постійно діючі робочі груп поліцейських з питань 

комунікації з організаторами та учасниками масових заходів (далі – групи 

превентивної комунікації) [27]. 

Зазначені відділи (раніше - групи) створено з метою апробації в Україні 

європейських стандартів у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку в 

публічних місцях у зв’язку з проведенням мирних зібрань та інших масових 

заходів, відповідно до підпункту 2 пункту 40 «Плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 

№ 1393-р [29], пункту 60 «Плану заходів Національної поліції України з 
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реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 

2020 року», затвердженого наказом Національної поліції України від 

03.06.2016 № 466 [30], доручення Національної поліції України «Про 

реалізацію в окремих територіальних органах і підрозділах Національної 

поліції пілотного проекту щодо запровадження діяльності груп комунікації 

під час проведення мирних зібрань та інших масових заходів» від 02.02.2017 

№ 1178/02/20-2017 [28]; першої статті 22 Закону України «Про Національну 

поліцію» [10], підпункту 16 пункту 11 «Положення про Національну 

поліцію», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28 жовтня 2015 року № 877 [19] та ін. 

Відповідно до пункті 5 доручення Національної поліції «Про 

запровадження в територіальних органах і підрозділах Національної поліції 

постійно діючих робочих груп поліцейських з питань комунікації з 

організаторами та учасниками масових заходів» [26] відділів (секторів) 

превентивної комунікації повинні залучатися під час проведення:  

– масових заходів підвищеного ступеня ризику відповідно до критеріїв 

оцінки; 

– мирних зібрань біля органів влади та на об’єктах транспорту 

незалежно від їх ступеня ризику. 

Так як, це пілотний проект, то на сучасному етапі розвитку системи 

Національної поліції України, виникає дуже багато різноманітних 

проблемних питань, які стають перешкодами на шляху до ефективного та 

результативного виконання поліцейськими своїх професійних функцій під 

час проведення мирних зібрань та інших масових заходів. Однією з таких 

проблем є відсутність методичних рекомендацій щодо тактики проведення 

переговорів під час проведення мирних зібрань та інших масових заходів. 

Для якісного забезпечення переговорної діяльності під час 

проведенням масових і охоронних заходів, під час масових заходів  

поліцейські відділів (секторів) превентивної комунікації УПД ГУНП в 

областях повинні вирішувати певні завдання.  
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У методичних рекомендаціях «Щодо організації функціонування в 

органах та підрозділах ГУНП в областях постійно діючої робочої групи 

поліцейських з питань комунікації з організаторами та учасниками масових 

заходів» на працівників групи превентивної комунікації покладаються такі 

завдання [28]:  

1) налагодження взаємодії з організатором та учасниками масового 

заходу з метою додаткового уточнення: 

програми проведення заходу; 

порядку взаємодії поліцейських з учасниками заходу під час його 

проведення та в разі виникнення загроз публічній (громадській) безпеці та 

порядку, життю та здоров’ю громадян; 

2) підтримання комунікації з учасниками масового заходу, зокрема: 

сприяння, у межах компетенції поліції, реалізації учасниками заходу їх 

прав і свобод; 

інформування учасників заходу про заплановані дії поліції щодо 

забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку; 

роз’яснення учасникам заходу підстави, мету та умови можливого чи 

фактичного запровадження поліцією обмежень (застосування превентивних 

поліцейських заходів); 

попередження учасників заходу про адміністративну та кримінальну 

відповідальність у разі вчинення ними правопорушень; 

3) проведення переговорів з організатором та учасниками масового 

заходу у разі виникнення конфліктних ситуацій з метою їх розв’язання та/або 

недопущення подальшого розвитку. За необхідності, наприклад під час 

проведення мирного зібрання, поліцейські зі складу групи превентивної 

комунікації можуть виконувати посередницькі функції з метою 

налагодження діалогу між організатором зібрання та підприємством 

(установою, організацією), компетенції якого стосуються вимоги учасників 

заходу. 
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На нашу думку, зазначені завдання необхідно конкретизувати у 

відповідності до етапів здійснення професійних функції (підготовчого, 

основного та заключного). 

Отже, на підготовчому етапі поліцейські відділів (секторів) 

превентивної комунікації УПД ГУНП в областях повинні вирішувати 

такі завдання: 

1) здійснити моніторинг оперативної обстановки на певній території у 

зв’язку з виникненням надзвичайних подій, суспільних процесів (конфліктів 

між соціальними, расовими, етнічними та релігійними групами населення, та 

суб’єктами господарювання незалежно від форм власності) та проведенням 

масових заходів, що можуть впливати на стан публічної безпеки і порядку, 

зокрема [27]:  

а) збирати інформацію щодо запланованих масових заходів, а також 

виникнення надзвичайних подій і суспільних процесів, що можуть впливати 

на стан публічної безпеки і порядку; 

б) здійснити оцінку ступеню ризику масових заходів, суспільних 

процесів та надзвичайних подій (звичайний або підвищений); 

2) налагодити взаємодію з організаторами масових заходів на етапах 

підготовки до їх проведення та/або на їх початку [26]; 

3) встановити формальних та неформальних організаторів масових 

заходів; 

4) організувати взаємодію з організаторами запланованих масових 

заходів для уточнення в робочому порядку програми проведення заходів; у 

разі оцінки підвищеного ступеню ризику заходу – проводити спільної наради 

чи робочої зустрічі з метою визначення порядку взаємодії під час проведення 

заходу та в разі виникнення загроз публічній (громадській) безпеці та 

порядку, життю та здоров’ю громадян [27]; 

5) інформувати громадськість (у тому числі потенційних учасників 

заходів чи суспільних процесів) про заплановані ГУНП в областях заходи 

щодо забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку у зв’язку з 



87 

 

проведенням заходів чи виникненням надзвичайної події або суспільних 

процесів, зокрема про обмеження (превентивні поліцейські заходи), які 

будуть або можуть бути запроваджені з цією метою поліцією стосовно 

громадян. Пояснювати правові підстави та загальну стратегію дій поліції 

щодо забезпечення публічної безпеки і порядку [27]; 

6) провести в формі діалогу переговори з організаторами масових 

заходів чи учасниками суспільних процесів у місцях їх проведення чи 

виникнення, з метою додаткового уточнення: програми проведення заходів; 

потреб та мотивів поведінки; порядку взаємодії поліцейських та учасників 

під час їх проведення та в разі виникнення загроз публічної (громадської) 

безпеки та порядку, життю та здоров’ю громадян [27]; 

7) розробити позитивні та негативні сценарії плину переговорів; 

8) розробити плани проведення переговорів за кожним сценарієм та ін. 

На основному етапі поліцейські відділів (секторів) превентивної 

комунікації УПД ГУНП в областях повинні вирішувати такі завдання: 

1) інформувати учасників заходів про заходи, що здійснюються 

поліцією щодо забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку у 

зв’язку з їх проведенням [27]; 

2) роз’яснити учасникам заходів підстави, мету та умови фактичного чи 

можливого запровадження поліцією обмежень (превентивних поліцейських 

заходів) щодо них [27]; 

3) підтримувати комунікацію з учасниками масових заходів під час їх 

проведення, зокрема роз’яснювати громадянам їх прав і обов’язків, підстав та 

порядку дій поліції щодо забезпечення публічної (громадської) безпеки і 

порядку [26]; 

4)здійснювати моніторинг оперативної обстановки безпосередньо в 

місцях проведення заходів, зокрема у зв’язку з поведінкою їх учасників [26]; 

5) налагоджувати діалог між організатором зібрання та підприємством 

(установою, організацією); 

6) проводити переговори з організаторами та учасниками масових 
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заходів у разі виникнення конфліктних ситуацій [26]; 

7) сприяти, у межах компетенції поліції, реалізації учасниками заходів 

їх прав і свобод [27];  

8) розв’язувати та/або не допускати подальшого розвитку масового 

заходу [29];  

9) припиняти комунікативні провокації щодо масового заворушення з 

боку організатора масового заходу;  

10) припиняти маніпуляцію свідомістю учасників масового заходу; 

11) проводити переговори з організатором та учасниками масового 

заходу у разі виникнення конфліктних ситуацій з метою їх розв’язання та/або 

недопущення подальшого розвитку [27]; 

12) виконувати посередницькі функції для налагодження діалогу між 

організатором зібрання та підприємством (установою, організацією), 

компетенції якого стосуються вимоги учасників заходу [27]; 

13)здійснювати відволікання уваги об’єктів переговорної діяльності 

для перегрупування або нарощування сил та засобів; 

14) досягати домовленостей стосовно забезпечення публічної 

(громадської) безпеки та порядку з організаторами та учасниками масових 

заходів; 

15) працювати у тісній взаємодії з іншими підрозділами, що залучені 

до забезпечення публічної безпеки і порядку під час масових заходів  та ін. 

На заключному етапі поліцейські відділів (секторів) превентивної 

комунікації УПД ГУНП в областях повинні вирішувати такі завдання: 

1) проаналізувати усі недоліки та промахи під час підготовки до 

переговорної діяльності та під час проведення переговорів;  

2) узагальнити та проаналізувати результати переговорної діяльності; 

3) розробити проекти протокольних рішень, вказівок, методичних 

рекомендацій, оглядів і інших рішень, направлених на покращення роботи 

переговорної діяльності та ін. 
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Таким чином, нами у цьому підрозділі відповідно до нормативно 

правових актів України, що регламентують діяльність  поліцейських ВПД та 

В(С)ПК УПД ГУНП в областях нами конкретизовано завдання, які вони 

повинні вирішувати на етапах здійснення професійних функції (підготовчого, 

основного та заключного). Для систематизації та конкретизації напрямів 

діяльності поліцейських В(С)ПК УПД ГУНП в областях запропоновано 

розробити «Положення про діяльність відділів (секторів) превентивної 

комунікації» та розробити науково-практичні рекомендації щодо проведення 

переговорної діяльності під час масових та охоронних заходів та під час 

масових заворушень. 

Висновки за першим розділом 

1. Підкреслено, що за стилістичними правилами слововживання 

іменники необхідно використовувати у таких контекстах: а) запобігання 

(чому), б) відвернення (чогось); в) попередження (про щось) – наперед 

повідомляти кого-небудь про щось.  

Запропоновано внести зміни до Наказу Національної поліції України 

«Положення про Департамент превентивної діяльності Національної поліції 

України» від 27 листопада 2015 року №123 [16] до розділу І, доповнити 

пункт 10, який викласти у наступній редакції: 

«…10. Визначення основних термінів: 

1. Терміни, які їх вжито в цьому наказі, якщо немає окремих вказівок, 

мають таке значення: 

1) превентивна діяльність – це система заходів по профілактиці, 

запобіганню, відверненню та припиненню адміністративних та кримінальних 

правопорушень; 

2) профілактика – це певна система випереджаючих заходів, 

спрямованих на унеможливлення настання певних негативних протиправних 

явищ і процесів, шляхом виявлення, усунення, нейтралізації причин і умов 

для здійснення правопорушень; 



90 

 

3) загальне запобігання правопорушенню – сукупність заходів, 

спрямованих на процес перешкоджання вчиненню правопорушення на стадії 

його планування та підготовки; 

4) індивідуальне запобігання правопорушенню – сукупність заходів, 

спрямованих на процес перешкоджання здійсненню злочинного наміру 

конкретної особи до початку посягання на стадіях виявлення наміру або 

готування до злочину; 

5) попередження правопорушень – пересторога особи від 

протиправного наміру та недопущення його реалізації; 

6) припинення правопорушень – це сукупність заходів, спрямованих 

на процес недопущення або зупинення протиправної діяльності; 

7) відвернення правопорушень – це сукупність заходів, спрямованих 

на спонукання окремих груп та конкретних осіб, які виношують злочинні 

наміри, замислюють вчинення злочинів і позитивно сприймають злочинний 

спосіб життя, до добровільної відмови від злочинного наміру або від 

продовження злочинної діяльності…». 

Це сприятиме систематизації наявних знань у поліцейських  

Національної поліції України, а також конкретизації напрямів превентивної 

діяльності.  

2. Суб’єктами превентивної діяльності під час масових та охоронних 

заходів є поліцейські відділів масових і охоронних заходів та відділів 

(секторів) превентивної комунікації УПД ГУНП в областях. Об’єктами 

превентивної діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів 

УПД ГУНП 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; 

д) організатори та учасники масових заходів; є) особа правопорушника або 

особа, яка готується до правопорушення під час масових та охоронних 
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заходів; ж) злочинний намір конкретної особи на стадіях його виявлення або 

готування до масового заворушення. Об’єктами превентивної діяльності 

поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації УПД ГУНП в 

областях є організатори та учасники масових заходів. 

3. Метою превентивної діяльності поліцейських відділів масових і 

охоронних заходів та відділів (секторів) превентивної комунікації УПД 

ГУНП в областях є забезпечення публічної безпеки і порядку під час масових 

і охоронних заходів. 

4. Підкреслено, 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 та конкретизувати принципи превентивної 

діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в 

областях. До них віднесено такі принципи як: гуманності, етичності, 

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

селективності, системності, плановості, послідовності, інтегрованості, 

комплексності, конкретності, науковості, мобільності, наступності, 

своєчасності, динамічності.  

А також запропоновані принципи превентивної діяльності 

поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації УПД ГУНП в 

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

детермінізму, систематичності, системності, комплексності. 

5. 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-

превентивний, попереджувальний, віктимологічної профілактики, захисний, 

комунікативний, ресоціалізаціонний, піклувальний, контролю, фіксаційний, 
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аналітичний, організаційний, просвітній) та персоніфіковані функціонально-

діяльнісні компоненти превентивної діяльності поліцейських ВМОЗ 

(комунікативний, профілактичний, запобіжний, фіксаційний, інформаційно-

аналітичний, організаційний, контролю, операціональний) та поліцейських 

відділів (секторів) превентивної комунікації УПД ГУНП в областях 

(комунікативний, профілактичний, запобіжний, організаційний). 

Відповідно до виділених нами функціонально-діяльнісних компонентів 

превентивної діяльності поліцейських під час масових та охоронних заходів 

виокремлено функції превентивної діяльності поліцейських відділів 

(відділень) УПД ГУНП в областях (профілактичну, запобіжну, 

попереджуючу, припинення правопорушень, відвернення правопорушень та 

охоронну, забезпечення), функції поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в 

областях (гносеологічну, методичну, організаційну, комунікативну, 

прогностичну, пошукову, креативну, перцептивні, синтезуючу, 

інтерпретаційну, пояснювальну, констатуючу, критичну), а також 

поліцейських В(С)ПК УПД ГУНП в областях (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 поліцейських ВМОЗ та В(С)ПК УПД ГУНП в областях, – 

уточнюють та конкретизують професійну сферу їхньої діяльності, а також 

удосконалюють теорію юридичної психології стосовно превентивної 

діяльності поліцейських Національної поліції України під час масових та 

охоронних заходів. 

6. Виокремлено три основні напрями діяльності поліцейських ВМОЗ 

УПД ГУНП в областях: 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 
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заходів або масових заворушень; 3) забезпечення безпечного та 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами щодо 

яких здійснюється державна охорона. Відповідно до цих двох напрямів 

діяльності систематизовано основні завдання поліцейських відділів 

(секторів) масових та охоронної заходів УПД ГУНП в областях на 

підготовчому, основному та заключних етапах. Щодо напряму – 

забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 

автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона, ми його не 

описували, так як ця інформація носить гриф «Таємно» та «ДСК». А також 

конкретизовано основні завдання поліцейських відділів (секторів) 

превентивної комунікації УПД ГУНП в областях на підготовчому, основному 

та заключних етапах. 

7. Відповідно до нормативно правових актів України, що 

регламентують діяльність поліцейських ВМОЗ та В(С)ПК УПД ГУНП в 

областях конкретизовано завдання, які вони повинні вирішувати на етапах 

здійснення професійних функції (підготовчого, основного та заключного).  

8. Запропоновано розробити проект наказу Національної поліції 

України «Про затвердження Положення про відділи масових та охоронних 

заходів Управління превентивної діяльності Головного управління 

Національної поліції» та «Про затвердження Положення про відділення 

(сектор) превентивної комунікації Управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної поліції». У яких запропоновано 

передбачити мету, суб’єкти, об’єкти превентивної діяльності, головні 

завдання поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях на етапах здійснення 

превентивної діяльності у відповідності до напрямів діяльності. Це 

сприятиме систематизації знань щодо превентивної діяльності поліцейських 

відділів масових та охоронних заходів та відділів (секторів) превентивної 

комунікації Управління превентивної діяльності Головного управління 

національної поліції в областях, а також чіткому розподілу функцій серед 

працівників.



94 

 

 

РОЗДІЛ 2. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ВІДДІЛІВ МАСОВИХ І ОХОРОННИХ ЗАХОДІВ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

 

2.1. Актуальні питання діяльності поліцейських відділів масових і 

охоронних заходів УПД ГУНП в областях 

 

На сучасному етапі реформування органів та підрозділів Національної 

поліції України є низка проблемних питань, які потребують нагального 

вирішення. Так, за останні роки у Національній поліції було створено багато 

нових управлінь, відділів, відділень та підрозділів. Деякі підрозділи 

перейшли з одного управління  в інше (наприклад, кримінальна служба у 

справах дітей була віднесена до кримінальної міліції, нині, змінивши назву 

на «відділ ювенальної превенції», його віднесено до Управління 

превентивної діяльності). Отже, до структури Управління превентивної 

діяльності ГУНП в областях увійшли такі структурні підрозділи: 

1) Відділ дільничних офіцерів поліції; 

2) Відділ ювенальної превенції; 

3) Відділ контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи; 

4) Відділ охорони публічного порядку. 

У кожному обласному ГУНП в областях по різному сформовані відділи 

Управління превентивної діяльності. Так, наприклад, до структури 

Управління превентивної діяльності ГУНП в Київський входять: 

1) Відділ аналізу та організації діяльності груп Управління 

превентивної діяльності ГУНП в Київській області реагування; 

2) Відділ охорони публічного порядку; 

3) Відділ дільничних офіцерів поліції; 
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4) Відділ ювенальної превенції. 

А до Управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області 

входять: 

1) Відділ дільничних офіцерів поліції; 

2) Відділ ювенальної превенції; 

3) Відділ охорони публічного порядку; 

4) Відділ організації діяльності груп реагування; 

5) Відділ масових і охоронних заходів. 

Відділи масових і охоронних заходів УПД ГУНП в Одеській області 

було створено у 2015 році, однак, на сьогодні, є доволі багато проблемних 

моментів, які хотілося би дослідити на які хотілося би звернути увагу.  

Як зазначалося у підрозділі 1.3 відділи масових і охоронних заходів 

відповідають за три основних напрямів їх роботи, а саме: 

1) забезпечення публічної безпеки та правопорядку під час мирних 

масових заходів; 

2) проведення переговорної діяльності з організаторами та учасниками  

масових заходів або масових заворушень; 

3) забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час 

супроводження автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна 

охорона. 

Хотілося зазначити, що за цими напрямами є певні наукові праці, які 

розкривають певні питання. Так, питання щодо практики проведення 

масових заходів та адміністративно-правового регулювання при забезпеченні 

громадської безпеки розглядали у своїх наукових працях:  Поліщук В. 

Г.,1999 [138]; Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В., 2007 [33]; 

Барабаш О. В.,  2014 [42]; Азаров Ю. Ю., Павлов Д. М., Чубенко А. Г., 2014 

[35]; Костюк В. Л., Молотай В. А., Пелагеша О.Г., Сивухін В. С., 2011 [111]; 

Батраченко О. В., 2014 [43]; Середа В. В., Гурковський М.П., Назар Ю. С., 

Когут Я. М., Перепелиця А. В., 2015 [148] та ін. 
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Питання охорони громадського порядку під час проведення 

футбольних матчів розглядалися  у наукових працях: А. А. Вознюк та ін 2011 

[71];  Коваленка В. В., 2012 [134]; Басов А. В., 2012 [41]; Фатхутдінов В. Г., 

2015 [160] та ін. 

Питання масових заходів та їх вплив на громадську безпеку 

розглядалися такими науковцями як: Доценко О. О., 2003 [65]; 

Чертенкова А.М., 2011 [163]; Заросило В. В., 2014 [75]; Кузнецов В. В., 2013 

[100]; Євтушок В.А., Лижник О.С., 2016 [69] та ін. 

Тактика дій під час масових заходів була описана науковцями: Зелений 

В. І., Дзюба В. І.; 2009 [77]; Лящук Р. М., 2016 [108] та ін. 

Так, як відділи масових і охоронних заходів з’явилися тільки у 2015 

році, а наукових напрацювань питань тактико-психологічних аспектів 

превентивної діяльності поліцейських під час масових і охоронних заходів не 

має, тому нас саме цікавлять ці питання.  

Тому, для встановлення проблемних питань превентивної діяльності 

поліцейських під час масових і охоронних на зазначених напрямах роботи 

нами було розроблено 2 анкети: «Встановлення проблемних питань 

діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в 

областях» (див. додаток А) та «Встановлення проблемних питань 

переговорної діяльності поліцейських відділів (секторів) превентивної 

комунікації з організаторами та учасниками масових заходів» (див. додаток 

Б).  

У четвертому кварталі 2017 року ми провели анонімне анкетування 

офіцерів поліції відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в 

Хмельницькій, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Всього 

охоплено 119 поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях (надалі – 

респондентів), зокрема:  

1) ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області – 57;  

2) ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області – 22;  

3) ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області – 20; 
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4) ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області – 20.  

Розглянемо результати анкетування за цими двома анкетами. Отже, 

щодо результатів анкетування за першою анкетою.  

Метою розробки анкети «Встановлення проблемних питань 

діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в 

областях» було встановлення проблемних питань стосовно: 

1) нормативно-правового регулювання діяльності ВМОЗ УПД ГУНП в 

областях за трьома основними напрямами діяльності; 

2) системи підготовки фахівців для ВМОЗ УПД ГУНП в областях за 

трьома основними напрямами діяльності; 

3) рівня компетентності фахівців у ВМОЗ УПД ГУНП в областях за 

трьома основними напрямами діяльності; 

4) відсутності спеціально підготовлених фахівців у ВМОЗ УПД ГУНП 

в областях для забезпечення основних напрямів діяльності. 

Респондентам необхідно було обрати з запропонованого переліку саме 

ті проблемні питання, які заважають ефективному процесові здійснення 

професійної діяльності. Підсумкові результати анонімного анкетування 

представлені у додатках А.1–А.4. 

Як зазначалося у першому розділі, превентивна діяльність 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях 

регламентується низкою нормативно-правових актів, зокрема, Законами 

України; «Конституція України» [1], «Про Національну поліцію України» 

[10], «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської 

безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів» [12] та 

ін.; Постановами Кабінету Міністрів України: «Положення про Національну 

поліцію» [19]; наказами НП України: «Положення про Департамент 

превентивної діяльності Національної поліції України» [16]; «Про 

затвердження Порядку організації взаємодії Національної гвардії України та 

Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної 

(громадської) безпеки і порядку» [20]; наказом ГУНП в областях «Про 
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організацію забезпечення публічної безпеки і порядку в публічних місцях у 

зв'язку з проведенням масових і охоронних заходів» [24] та ін.  

Основні функції поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях 

конкретизовано у третьому розділі наказу Національної поліції України 

«Положення про Департамент превентивної діяльності Національної поліції 

України» [16]. Аналізуючи текст зазначеного наказу, ми бачимо, що певну 

неконкретність, мішанину та невизначеність функцій. Отже, у нормативно-

правових актах не має конкретики щодо діяльності офіцерів поліції ВМОЗ 

УПД ГУНП в областях.  

У підрозділі 1.3 ми пропонували розробити та затвердити наказ 

Національної поліції України «Про затвердження Положення про відділи 

масових та охоронних заходів Управління превентивної діяльності Головних 

управлінь Національної поліції України». Підтвердження нашої пропозиції 

виказали й респонденти.  

Отже, на думку респондентів, поліцейським ВМОЗ УПД ГУНП в 

областях ефективному процесові забезпечення публічної безпеки і порядку 

під час проведення мирних зібрань та інших масових заходів, заважає 

(дивись рис. 2.1): 

1. Недосконалість нормативно-правового регулювання діяльності 

відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях – так 

відмітило:  

а) 26 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 23 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  

в) 15 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 35% працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 25 %. Отже, приблизно ¼ 

респондентів вважає, що констатується недосконалість нормативно-

правового регулювання діяльності ВМОЗ УПД ГУНП в областях. 
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Рис. 2.1. Гістограма відповідей поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях 

стосовно недосконалості нормативно-правового регулювання 

 

Примітка: 

1. Не досконалість нормативно-правового регулювання діяльності відділів масових 

і охоронних заходів УПД ГУНП в областях. 

2. Не досконалість нормативно-правового регулювання забезпечення 

поліцейськими публічної безпеки у публічних місцях. 

3. Не досконалість нормативно-правового регулювання взаємодії поліцейських з 

іншими підрозділами для забезпечення публічної безпеки у публічних місцях.  

4. Не досконалість нормативно-правового регулювання взаємодії поліцейських з 

іншими підрозділами для забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час 

супроводження автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона. 

 

2. Недосконалість нормативно-правового регулювання забезпечення 

поліцейськими публічної безпеки у публічних місцях – так відмітило: 

а) 33 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 9 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  

в) 20 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 40% працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 26%. Отже, приблизно ¼ 

респондентів вважає, що констатується недосконалість нормативно-

правового регулювання у напрямку забезпечення поліцейськими ВМОЗ УПД 

ГУНП в областях публічної безпеки у публічних місцях. 
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3. Недосконалість нормативно-правового регулювання взаємодії 

поліцейських з іншими підрозділами для забезпечення публічної безпеки у 

публічних місцях – так відмітило: 

а) 38 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 36 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  

в) 50 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 30 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 39 %. Отже, переважна 

більшість респондентів вважає, що констатується недосконалість 

нормативно-правового регулювання у напрямку взаємодії поліцейських 

ВМОЗ УПД ГУНП в областях з іншими підрозділами для забезпечення 

публічної безпеки у публічних місцях. 

4. Недосконалість нормативно-правового регулювання взаємодії 

поліцейських з іншими підрозділами для забезпечення безпечного та 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами 

щодо яких здійснюється державна охорона – так відмітило: 

а) 30 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 36 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  

в) 15 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 10 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 23%. Отже, приблизно ¼ 

респондентів вважає, що констатується недосконалість нормативно-

правового регулювання у напрямку взаємодії поліцейських ВМОЗ УПД 

ГУНП в областях з іншими підрозділами для забезпечення безпечного та 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами щодо 

яких здійснюється державна охорона. 

Як ми бачимо з відповідей, на недосконалість нормативно-правового 

регулювання діяльності ВМОЗ УПД ГУНП в областях вказує третина 

респондентів. При чому, опрацьовуючи результати анонімного анкетування, 

ми констатували, що респонденти обирали всього один із варіантів 
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відповідей, тобто той, що, на їх думку, є найбільш актуальним. Таким чином, 

за результатами анонімного анкетування ми констатуємо проблему 

недосконалої нормативно-правової регуляції діяльності ВМОЗ УПД ГУНП в 

областях за трьома основними напрямами діяльності. 

Отже, наступним проблемним питанням, що заважає ефективному 

процесові забезпечення поліцейськими публічної безпеки і порядку під час 

проведення мирних зібрань та інших масових заходів, є відсутність чіткої 

системи підготовки фахівців для ВМОЗ УПД ГУНП в областях.  

Як відомо, є сім закладів вищої освіти системи МВС України (надалі – 

ЗВО): 1. Одеський державний університет внутрішніх справ; 

2. Львівський державний університет внутрішніх справ; 

3. Харківський національний університет внутрішніх справ; 

4. Національна академія внутрішніх справ; 

5. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; 

6. Луганський державний університет внутрішніх справ; 

7. Донецький державний університет внутрішніх справ. 

У цих закладах вищої освіти МВС України є факультети підготовки 

кадрів для превентивної діяльності. Аналізуючи представлену на офіційних 

сайтах закладах вищої освіти МВС України інформацію, ми в цих 

навчальних закладах здійснюється підготовка фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності Національної поліції України за спеціальністю 

«Правоохоронна діяльність» (6.030402) та «Право» (081) освітнього ступеня 

«бакалавр».  

У Одеському державному університеті внутрішніх справ, Національній 

академії внутрішніх справ, Львівському державному університеті внутрішніх 

справ та Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

здійснюється підготовка фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

Національної поліції України у загальному контексті, тобто передбачається 

для усіх відділів Управління превентивної діяльності ГУНП в областях. 
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Й тільки у Харківському державному університеті внутрішніх справ 

здійснюється підготовка фахівців за спеціалізацією навчання – підготовка 

фахівців для підрозділів превентивної діяльності (інспекторів превентивної 

діяльності, інспекторів ювенальної превенції).  

Отже, у чотирьох закладах вищої освіти не має спеціалізації й тільки в 

Харківському національному університеті внутрішніх справ здійснюється 

підготовка фахівців за спеціалізацією інспекторів превентивної діяльності, 

інспекторів ювенальної превенції. Таким чином, конкретно для відділів 

масових та охоронних заходів УПД ГУНП в областях у закладах вищої 

освіти підготовка кадрів не здійснюється.  

Усі курсанти факультетів підготовки кадрів для превентивної 

діяльності закладів вищої освіти МВС України вивчають такі навчальні 

дисципліни, як: «Вогнева підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка», 

«Фізична підготовка» та інші, але їх не достатньо для того щоби ефективно 

виконувати поліцейськими ВМОЗ УПД ГУНП в областях професійні функції 

під час забезпечення публічної безпеки та порядку.  
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Рис. 2.2. Гістограма відповідей поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях 

стосовно відсутності чіткої системи підготовки фахівців 

 

Примітка 
1. Відсутність чіткої системи підготовки фахівців для забезпечення публічної 

безпеки під час проведення масових та спортивних заходів. 
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2. Відсутність чіткої системи підготовки фахівців для запобігання та припинення 

групових порушень публічного (громадського) порядку. 

3. Відсутність чіткої системи підготовки фахівців для проведення переговорів під 

час масових заворушень.  

4. Відсутність чіткої системи підготовки фахівців для забезпечення безпечного та 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами щодо яких 

здійснюється державна охорона 

 

Це наше твердження підтверджується результатами професійної 

діяльності офіцерів поліції ВМОЗ УПД ГУНП в областях, а також й 

результатами анонімного анкетування респондентів. Отже, на думку 

респондентів (див. рис. 2.2): 

1. Відсутня чітка система підготовки фахівців для забезпечення 

публічної безпеки під час проведення масових та спортивних заходів – так 

відмітило: 

а) 19 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 18 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  

в) 15 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 20 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 18%. Отже, приблизно 1/5 

респондентів вважає, що відсутня чітка система підготовки фахівців для 

забезпечення публічної безпеки під час проведення масових та спортивних 

заходів, зокрема фахівців для ВМОЗ УПД ГУНП в областях. 

2. Відсутня чітка система підготовки фахівців для запобігання та 

припинення групових порушень публічного (громадського) порядку – так 

відмітило: 

а) 33 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 32 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  

в) 45 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 40 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 38%. Отже, переважна 

більшість респондентів вважає, що відсутня чітка система підготовки 
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фахівців для ВМОЗ УПД ГУНП в областях у напрямку запобігання та 

припинення групових порушень публічного (громадського) порядку. 

3. Відсутня чітка система підготовки фахівців для проведення 

переговорів під час масових заворушень – так відмітило: 

а) 37 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 27 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  

в) 20 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 50 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 34%. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що відсутня чітка система підготовки фахівців для 

проведення переговорів під час масових заворушень. 

4. Відсутня чітка система підготовки фахівців для забезпечення 

безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 

автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона – так 

відмітило: 

а) 16 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 27 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  

в) 20 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 15 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 20 %. Отже, приблизно 1/5 

респондентів вважає, що відсутня чітка система підготовки фахівців для 

забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 

автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона. 

Таким чином, підводячи підсумок, хотілося би підкреслити проблему 

відсутності цілеспрямованої підготовки фахівців для ВМОЗ УПД ГУНП в 

областях. Це в свою чергу впливає на рівень компетентності поліцейських. 

Отже, для того щоби встановити сучасний стан рівня компетентності 

фахівців ВМОЗ УПД ГУНП в областях нами було запропоновано 

респондентам відмітити, за якими напрямами превентивної діяльності 

відмічається саме недостатня компетентність поліцейських. Отже, на думку 
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респондентів в відділах масових та охоронних заходів констатується (див. 

рис. 2.3): 

1. Недостатня компетентність поліцейських у галузі забезпечення 

публічної безпеки під час проведення масових та спортивних заходів – так 

відмітило: 

а) 23 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 23 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  

в) 20 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 20 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 22%. Отже, приблизно 1/5 

респондентів вважає, що у поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях 

недостатня компетентність у галузі забезпечення публічної безпеки під час 

проведення масових та спортивних заходів. 
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Рис. 2.3. Гістограма відповідей респондентів стосовно недостатньої компетентність 

поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях 

 

Примітка: 

1. Недостатня компетентність поліцейських у галузі забезпечення публічної 

безпеки під час проведення масових та спортивних заходів. 

2. Недостатня компетентність поліцейських у галузі запобігання та припинення 

групових порушень публічного (громадського) порядку. 

3. Недостатня компетентність поліцейських у галузі проведення переговорів під 

час масових заворушень. 
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4. Недостатня компетентність поліцейських у галузі забезпечення безпечного та 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами щодо яких 

здійснюється державна охорона. 

 

2. Недостатня компетентність поліцейських у галузі запобігання 

та припинення групових порушень публічного (громадського) порядку – так 

відмітило: 

а) 49 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 41 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  

в) 35 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 25 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 38 %. Отже, переважна 

більшість респондентів вважає, що у поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в 

областях недостатня компетентність у галузі запобігання та припинення 

групових порушень публічного (громадського) порядку. 

3. Недостатня компетентність поліцейських у галузі проведення 

переговорів під час масових заворушень – так відмітило: 

а) 40 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 32 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  

в) 15 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 35 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 31%. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що у поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях 

недостатня компетентність у галузі проведення переговорів під час масових 

заворушень. 

4. Недостатня компетентність поліцейських у галузі забезпечення 

безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 

автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона – так 

відмітило: 

а) 19 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 5 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  
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в) 15 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 30 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 17 %. Отже, приблизно 1/5 

респондентів вважає, що у поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях 

недостатня компетентність у галузі забезпечення безпечного та 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами щодо 

яких здійснюється державна охорона. 

Підводячи підсумок, ми можемо констатувати про недостатню 

компетентність поліцейських під час виконання професійних функцій за 

основними напрямами діяльності. 

Для того щоби перевірити факт відсутності компетентних фахівців у 

відділах масових та охоронних заходів УПД ГУНП в областях ми 

запропонували респондентам відмітити це за такими напрямами: 

1) відсутність компетентних фахівців для забезпечення публічної 

безпеки під час проведення масових та спортивних заходів; 

2) відсутність компетентних фахівців для запобігання та припинення 

групових порушень публічного (громадського) порядку; 

3) відсутність компетентних фахівців для проведення переговорів під 

час масових заворушень; 

4) відсутність компетентних фахівців для забезпечення безпечного та 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами щодо 

яких здійснюється державна охорона. 

Отже, поліцейськими ВМОЗ УПД ГУНП в областях констатується 

(див. рис. 2.4):  

1. Відсутність компетентних фахівців для забезпечення публічної 

безпеки під час проведення масових та спортивних заходів – так відмітило: 

а) 21 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 18 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  

в) 30 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 20 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  
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Середньоарифметичний показник склав 22 %. Отже, приблизно ¼ 

респондентів вважає, що в відділах масових та охоронних заходів УПД 

ГУНП в областях констатується відсутність компетентних фахівців для 

забезпечення публічної безпеки під час проведення масових та спортивних 

заходів. 
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Рис. 2.4. Гістограма відповідей поліцейських стосовно відсутності 

компетентних фахівців у ВМОЗ УПД ГУНП в областях 

Примітка: 

1. Відсутність компетентних фахівців для забезпечення публічної 

безпеки під час проведення масових та спортивних заходів. 

2. Відсутність компетентних фахівців для запобігання та припинення 

групових порушень публічного (громадського) порядку. 

3. Відсутність компетентних фахівців для проведення переговорів під 

час масових заворушень. 

4. Відсутність компетентних фахівців для забезпечення безпечного та 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами щодо 

яких здійснюється державна охорона. 

 

2. Відсутність компетентних фахівців для запобігання та 

припинення групових порушень публічного (громадського) порядку – так 

відмітило: 

а) 54 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 36 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  



109 

 

в) 15 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 35 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 35 %. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що в відділах масових та охоронних заходів УПД 

ГУНП в областях відсутні компетентні фахівці для запобігання та 

припинення групових порушень публічного (громадського) порядку. 

3. Відсутність компетентних фахівців для проведення переговорів 

під час масових заворушень – так відмітило: 

а) 40 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 14 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  

в) 30 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 30 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 29 %. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що в відділах масових та охоронних заходів УПД 

ГУНП в областях відсутні компетентні фахівці для проведення переговорів 

під час масових заворушень. 

4. Відсутність компетентних фахівців для забезпечення безпечного 

та безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами 

щодо яких здійснюється державна охорона – так відмітило: 

а) 18 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Одеській області;  

б) 32 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Хмельницькій області;  

в) 25 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Дніпропетровській області; 

г) 20 % працівників ВМОЗ УПД ГУНП в Львівській області.  

Середньоарифметичний показник склав – 24 %. Отже, приблизно ¼ 

респондентів вважає, що в відділах масових та охоронних заходів УПД 

ГУНП в областях відсутні компетентні фахівці для забезпечення безпечного 

та безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами 

щодо яких здійснюється державна охорона. 

Отже, результати анонімного анкетування вказали на той факт, що 

завдяки недосконалому нормативно-правовому регулювання превентивної 
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діяльності поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях, а також завдяки 

недосконалої системи підготовки фахівців для відділів масових та охоронних 

заходів УПД ГУНП в областях, – на сучасному етапі констатується певна 

некомпетентність фахівців ВМОЗ УПД ГУНП в областях. 

Таким чином, підводячи підсумки, слід наголосити на двох глобальних 

проблемах діяльності поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях:  

перша, відсутність нормативно-правового акту, що регламентував би 

діяльність офіцерів поліції ВМОЗ УПД ГУНП в областях; 

друга, відсутність кваліфікованої спеціалізованої підготовки фахівців 

для відділів масових та охоронних заходів УПД ГУНП в областях. 

Для усунення цих проблемних питань ми пропонуємо: 

1. Розробити та затвердити наказ Національної поліції України «Про 

затвердження Положення про відділи масових та охоронних заходів 

Управління превентивної діяльності Головних управлінь Національної 

поліції України». 

2. Здійснювати підготовку фахівців на факультетах підготовки фахівців 

для превентивної діяльності за спеціалізаціями, тобто окремо – дільничних 

офіцерів поліції, офіцерів поліції ВМОЗ УПД ГУНП в областях, офіцерів 

поліції ювенальної превенції; офіцерів поліції відділів охорони публічного 

порядку; офіцерів поліції відділів організації діяльності груп реагування та 

тощо.  

Все це сприятиме: 1) зміцненню кадрового потенціалу, 2) підвищенню 

рівня компетентності офіцерів поліції, 3) зростанню якості та 

результативності професійної діяльності, 4) підвищенню авторитету поліції у 

очах населення.  

За такими напрямами роботи відділів масових і охоронних заходів, як: 

«забезпечення публічної безпеки та правопорядку під час мирних масових 

заходів» та «забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час 

супроводження автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна 

охорона»: 
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1) методика та тактика дій чітко прописана у вказівках, 

розпорядженнях та наказах МВС та Національної поліції України;  

2)  інформація, яка міститься у вказівках, розпорядженнях та наказах 

МВС та Національної поліції України має в основному гриф ДСК та гриф 

«Таємно»; 

3) деякі аспекти цих напрямів ми описали у наукових статтях 

«Тактико-психологічні особливості переговорів з різними категоріями 

організаторів масових заворушень» (Оверченко Д.Г., 2017 – Таємно). 

Тому, у подальшому, ми будемо більшість наукових положень 

присвячувати саме напряму діяльності поліцейських відділів масових і 

охоронних заходів – проведення переговорної діяльності з організаторами та 

учасниками масових заходів або масових заворушень. 

 

 

2.2. Рівень комунікативної компетентності поліцейських відділу 

превентивної комунікації 

 

Одним із основних напрямів діяльності поліцейських ВМОЗ УПД 

ГУНП в областях є проведення переговорів під час забезпечення публічної 

безпеки і порядку. 

Як відомо, головними завданнями органів та підрозділів Національної 

поліції України «…є надання поліцейських послуг у сферах: 1) забезпечення 

публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також 

інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в межах, 

визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 

потребують такої допомоги…» [10].  

Виконання зазначених завдань можливе лише за наявності високого 

рівня комунікативної компетентності поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в 

областях, у тому числі й у галузі переговорної діяльності. 
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Отже, для вирішення головних завдань органів та підрозділів 

Національної поліції України у Головних управліннях Національної поліції 

України створено постійно діючі робочі групи поліцейських з питань 

комунікації з організаторами та учасниками масових. На сьогодні створено 

відділи превентивної комунікації (надалі – В(С)ПК) 

Зазначені відділи створено з метою апробації в Україні європейських 

стандартів у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку в публічних 

місцях у зв’язку з проведенням мирних зібрань та інших масових заходів, 

відповідно до статті 22 Закону України «Про Національну поліцію» [10], пп. 

16 п. 11 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877 [19], пп. 2 п. 40 

Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період 

до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

23.11.2015 № 1393-р [29], п. 60 Плану заходів Національної поліції України з 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 

затвердженого наказом Національної поліції України від 03.06.2016 № 466 

[30], доручення Національної поліції України «Про реалізацію в окремих 

територіальних органах і підрозділах Національної поліції пілотного проекту 

щодо запровадження діяльності груп комунікації під час проведення мирних 

зібрань та інших масових заходів» від 02.02.2017 № 1178/02/20-2017 [28], а 

також іншими наказами та дорученнями [11-13, 16, 17] та ін. 

Відповідно до пункту 5 доручення Національної поліції «Про 

запровадження в територіальних органах і підрозділах Національної поліції 

постійно діючих робочих груп поліцейських з питань комунікації з 

організаторами та учасниками масових заходів» [26] групи превентивної 

комунікації повинні залучатися під час проведення:  

– масових заходів підвищеного ступеня ризику відповідно до критеріїв 

оцінки; 

– мирних зібрань біля органів влади та на об’єктах транспорту 

незалежно від їх ступеня ризику. 
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До складу відділу превентивної комунікації увійшли представники 

різних відділів та відділень, більшість з яких є офіцерами поліції ВМОЗ УПД 

ГУНП в областях. 

Оскільки це пілотний проект, то на сучасному етапі розвитку системи 

Національної поліції України виникає дуже багато різноманітних 

проблемних питань, які стають перешкодами на шляху до ефективного та 

результативного виконання поліцейськими своїх професійних функцій під 

час проведення мирних зібрань та інших масових заходів. 

Як відомо правова комунікація є основною у діяльності поліції. Й тому,  

нами для встановлення основних проблемних моментів комунікативної 

діяльності поліцейських ВМОЗ УПД ГУНП в областях, у тому числі й 

переговорної, нами була розроблена анкета «Встановлення проблемних 

питань переговорної діяльності поліцейських відділів (секторів) 

превентивної комунікації з організаторами та учасниками масових заходів» 

(див. додаток Б) та проведено анонімне анкетування 119 поліцейських ВМОЗ 

УПД ГУНП в областях, у тому числі й відділу превентивної комунікації 

(надалі – респондентів). Підсумкові результати анонімного анкетування 

представлені у додатках Б.1-Б.4. 

Метою розробки анкети було: 

1) встановлення у офіцерів поліції ВМОЗ УПД ГУНП в областях 

прогалин у знаннях та уміннях у галузі комунікації, у тому числі й 

переговорної діяльності; 

2) встановлення помилок, які часто, або іноді зустрічаються під час 

переговорній діяльності поліцейських з організаторами та учасниками 

масового заходу, або не зустрічаються взагалі; 

3) визначення ступеню розвитку професійно важливих якостей, 

необхідних для переговорної діяльності (визначення реального та взіркового 

профілю). 

Чк відомо, професійна компетентість фахівця обумовлюється та 

детермінується вхаємоповязаними та взаємообумовлениими такими 
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психологічними складовими як професійноважливі знання, уміння, навички, 

якості; мотивацією, досвідом тощо (Оверченко Д.Г., 2017 [117]).  

Отже, для встановлення прогалин у знаннях респондентів, ми 

запропоновали їм відмітити, яких саме їм не вистачає знань для 

ефективного забезпечення переговорної діяльності під час масових заходів 

(див. рис. 2.2.1).  

Респонденти зазначити, що їм (див. рис. 2.5): 

Не вистачає знань стосовно загальних положень переговорної 

діяльності – так вказало: 

а) 35 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 15 % респондентів з Львівської області; 

в) 27 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 30 % респондентів з Одеської області.  
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Рис. 2.5. Гістограма відповідей респондентів стосовно нестачі знань у галузі 

переговорної діяльності 

Примітка: 

1. Не вистачає знань стосовно загальних положень переговорної діяльності 

2. Не вистачає знань стосовно технології переговорного процесу 

3. Не вистачає знань стосовно методів та прийомів переговорної діяльності 

4. Не вистачає знань стосовно основних правил та принципів переговорної 

діяльності 

5. Не вистачає знань стосовно технології переговорів в умовах конфліктності 

6. Не вистачає знань стосовно технології ефективного завершення переговорного 

процесу 

7. Не вистачає знань стосовно механізмів та законів формування та розвитку 

натовпу 

8. Не вистачає знань стосовно типів конфліктних осіб 
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9. Не вистачає знань стосовно тактичних прийомів переговорної діяльності з 

різними типами конфліктних осіб 

10. Не вистачає знань стосовно тактичних прийомів нейтралізації організатора та 

керівника масового заходу 

11. Не вистачає знань стосовно тактичних особливостей запобігання та ліквідація 

паніки 

12. Не вистачає знань стосовно феномену викривлення в процесі циркуляції чуток 

13. Не вистачає знань стосовно бар’єрів та труднощів спілкування 

14. Не вистачає знань стосовно особливостей вербальної та невербальної 

комунікації 
 

Середньоарифметичний  показник склав – 27 %. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що їм бракує знань стосовно загальних положень 

переговорної діяльності. 

Не вистачає знань стосовно технології переговорного процесу – так 

вказало: 

а) 40 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 45 % респондентів з Львівської області; 

в) 36 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 38 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 40 %. Отже, приблизно 

трохи менше ½ респондентів вважає, що їм бракує знань стосовно технології 

переговорного процесу. 

Не вистачає знань стосовно методів та прийомів переговорної 

діяльності – так вказало: 

а) 45 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 45 % респондентів з Львівської області; 

в) 32 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 28 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 38 %. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що їм бракує знань стосовно методів та прийомів 

переговорної діяльності. 

Не вистачає знань стосовно основних правил та принципів 

переговорної діяльності – так вказало: 

а) 30 % респондентів з Дніпропетровській області; 
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б) 40 % респондентів з Львівської області; 

в) 18 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 30 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 30 %. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що їм бракує знань стосовно основних правил та 

принципів переговорної діяльності. 

Не вистачає знань стосовно технології переговорів в умовах 

конфліктності – так вказало:  

а) 20 % респондентів з Дніпропетровській області;  

б) 60 % респондентів з Львівської області; 

в) 50 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 26 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 39 %. Отже, трохи менше 

половини респондентів вважає, що їм бракує знань стосовно технології 

переговорів в умовах конфліктності.  

Не вистачає знань стосовно технології ефективного завершення 

переговорного процесу – так вказало: 

а) 40 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 50 % респондентів з Львівської області; 

в) 27 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 35 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 38 %. Отже, трохи менше 

половини респондентів вважає, що їм бракує знань стосовно технології 

ефективного завершення переговорного процесу. 

Не вистачає знань стосовно механізмів та законів формування та 

розвитку натовпу – так вказало: 

а) 20 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 60 % респондентів з Львівської області; 

в) 36 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 37 % респондентів з Одеської області.  
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Середньоарифметичний  показник склав – 38 %. Отже, трохи менше 

половини респондентів вважає, що їм бракує знань стосовно механізмів та 

законів формування та розвитку натовпу. 

Не вистачає знань стосовно типів конфліктних осіб – так вказало: 

а) 35 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 55 % респондентів з Львівської області; 

в) 18 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 38 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 37 %. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що їм бракує знань стосовно типів конфліктних осіб. 

Не вистачає знань стосовно тактичних прийомів переговорної 

діяльності з різними типами конфліктних осіб – так вказало:  

а) 40 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 45 % респондентів з Львівської області; 

в) 32 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 44 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 40 %. Отже, трохи менше 

половини респондентів вважає, що їм бракує знань стосовно тактичних 

прийомів переговорної діяльності з різними типами конфліктних осіб. 

Не вистачає знань стосовно тактичних прийомів нейтралізації 

організатора та керівника масового заходу – так вказало: 

а) 15 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 65 % респондентів з Львівської області; 

в) 18 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 33 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 33 %. Отже, 1\3 

респондентів вважає, що їм бракує знань стосовно тактичних прийомів 

нейтралізації організатора та керівника масового заходу. 

Не вистачає знань стосовно тактичних особливостей запобігання 

та ліквідація паніки – так вказало: 
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а) 40 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 50 % респондентів з Львівської області; 

в) 14 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 47 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 35 %. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що їм бракує знань стосовно тактичних особливостей 

запобігання та ліквідація паніки. 

Не вистачає знань стосовно феномену викривлення в процесі 

циркуляції чуток – так вказало: 

а) 60 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 60 % респондентів з Львівської області; 

в) 36 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 54 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 53 %. Отже, ½ респондентів 

вважає, що їм бракує знань стосовно феномену викривлення в процесі 

циркуляції чуток. 

Не вистачає знань стосовно бар’єрів та труднощів спілкування – 

так вказало: 

а) 30 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 40 % респондентів з Львівської області; 

в) 36 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 12 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 30 %. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що їм бракує знань стосовно бар’єрів та труднощів 

спілкування.  

Не вистачає знань стосовно особливостей вербальної та 

невербальної комунікації – так вказало: 

а) 40 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 65 % респондентів з Львівської області; 

в) 18 % респондентів з Хмельницької області;  
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г) 33 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 39 %. Отже, трохи менше 

половини респондентів вважає, що їм бракує знань стосовно особливостей 

вербальної та невербальної комунікації. 

Підводячи підсумки хотілося би наголосити на проблемі професійно-

психологічної підготовки фахівців для ВМОЗ УПД ГУНП в областях. 

Зазначені проблеми спонукають не ефективність здійснення професійних 

функцій як під час забезпечення публічної безпеки та порядку під час 

проведення мирних зібрань та інших масових заходів, а також й не 

ефективність здійснення переговорної діяльності під час масових заходів та 

масових заворушень. Все це оголяє проблему підготовки компетентних 

фахівців для ВМОЗ УПД ГУНП в областях.  

Важливим критерієм професіоналізму є комунікативні уміння 

поліцейських, у тому числі й уміння проводити переговорну діяльність. 

Отже, нами було запропоновано з 18 ключових умінь, що необхідні для 

переговорної діяльності, обрати ті, що не розвинуті особисто у поліцейського 

ВМОЗ УПД ГУНП в областях. Підсумкові результати анонімного 

анкетування представлені у додатках Б.1-Б.4.  

Отже, респондентам було запропоновано відмітити, яких саме уміння 

для ефективного забезпечення переговорної діяльності під час масових 

заходів у них не розвинуті (див. рис. 2.6). Таким чином, вони зазначили, що 

їм: 
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Рис. 2.6. Гістограма відповідей респондентів стосовно нестачі умінь у галузі 

переговорної діяльності 

 

Примітка: 

1.Не вистачає умінь планувати переговорний процес. 

2.Не вистачає умінь встановлювати контакти та підтримувати бесіду з людьми. 

3.Не вистачає умінь досягати компромісу з об’єктами переговорної діяльності. 

4.Не вистачає умінь долати бар’єри та труднощі спілкування під час переговорів. 

5.Не вистачає умінь слухати, чути та почути. 

6.Не вистачає умінь дивитися, бачити та побачити. 

7.Не вистачає умінь визначати з натовпу лідера або з людину, яку буде слухати 

натовп. 

8.Не вистачає умінь прогнозувати плин переговорів. 

9.Не вистачає умінь використовувати в процесі комунікативної взаємодії 

різноманітні стилі спілкування. 

10. Не вистачає умінь аргументувати та переконувати. 

11. Не вистачає умінь поділяти проблему на складові. 

12. Не вистачає умінь діагностувати та інтерпретувати невербальні сигнали 

об’єктів переговорної діяльності (погляд, міміку, жести, пози). 

13. Не вистачає умінь володіти різними способами вирішення конфліктних 

ситуацій. 

14. Не вистачає умінь визначати тип конфліктної особистості. 

15. Не вистачає умінь підбирати індивідуальні тактичні прийоми переговорної 

діяльності з різними типами конфліктних осіб. 

16. Не вистачає умінь проводити переговори в умовах конфліктності. 

17. Не вистачає умінь швидко приймати правильні рішення, які базуються на 

доцільності, раціональності та вимогах закону. 

18. Не вистачає умінь доступно пояснювати правові підстави та загальну стратегію 

дій поліції по забезпеченню публічної (громадської) безпеки та порядку під час масових 

заходів. 

 

Не вистачає умінь планувати переговорний процес – так вказало: 

а) 40 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 15 % респондентів з Львівської області; 
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в) 14 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 19 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 22 %. Отже, приблизно ¼ 

респондентів вважає, що їм бракує умінь планувати переговорний процес. 

Не вистачає умінь встановлювати контакти та підтримувати 

бесіду з людьми – так вказало: 

а) 15 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 15 % респондентів з Львівської області; 

в) 23 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 9 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 16 %. Отже, приблизно 1/6 

респондентів вважає, що їм бракує умінь встановлювати контакти та 

підтримувати бесіду з людьми. 

Не вистачає умінь досягати компромісу з об’єктами переговорної 

діяльності – так вказало: 

а) 50 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 20 % респондентів з Львівської області; 

в) 46 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 21 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 34 %. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що їм бракує умінь досягати компромісу з об’єктами 

переговорної діяльності. 

Не вистачає умінь долати бар’єри та труднощі спілкування під час 

переговорів – так вказало: 

а) 35 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б)30  % респондентів з Львівської області; 

в) 14 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 32 % респондентів з Одеської області.  
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Середньоарифметичний  показник склав – 28 %. Отже, приблизно ¼ 

респондентів вважає, що їм бракує умінь долати бар’єри та труднощі 

спілкування під час переговорів. 

Не вистачає умінь слухати, чути та почути – так вказало: 

а) 25 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 30 % респондентів з Львівської області; 

в) 14 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 14 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 16 %. Отже, приблизно 1/6 

респондентів вважає, що їм бракує умінь слухати, чути та почути. 

Не вистачає умінь дивитися, бачити та побачити – так вказало: 

а) 15 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 15 % респондентів з Львівської області; 

в) 14 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 7 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 12 %. Отже, приблизно 1/9 

респондентів вважає, що їм бракує умінь дивитися, бачити та побачити. 

Не вистачає умінь визначати з натовпу лідера або з людину, яку 

буде слухати натовп – так вказало: 

а) 30 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 15 % респондентів з Львівської області; 

в) 32 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 12% респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 25 %. Отже, ¼ респондентів 

вважає, що їм бракує умінь визначати з натовпу лідера або з людину, яку 

буде слухати натовп. 

Не вистачає умінь прогнозувати плин переговорів – так вказало: 

а) 15 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 20 % респондентів з Львівської області; 

в) 5 % респондентів з Хмельницької області;  
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г) 28 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 17 %. Отже, приблизно 1/6 

респондентів вважає, що їм бракує умінь прогнозувати плин переговорів. 

Не вистачає умінь використовувати в процесі комунікативної 

взаємодії різноманітні стилі спілкування – так вказало: 

а) 30 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 50 % респондентів з Львівської області; 

в) 23 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 32 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 34 %. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що їм бракує умінь використовувати в процесі 

комунікативної взаємодії різноманітні стилі спілкування. 

Не вистачає умінь аргументувати та переконувати – так вказало: 

а) 40 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 20 % респондентів з Львівської області; 

в) 9 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 7 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 19 %. Отже, приблизно 1/5 

респондентів вважає, що їм бракує умінь аргументувати та переконувати. 

Не вистачає умінь поділяти проблему на складові – так вказало: 

а) 5 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 25 % респондентів з Львівської області; 

в) 32 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 16 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 20 %. Отже, 1/5 

респондентів вважає, що їм бракує умінь поділяти проблему на складові. 

Не вистачає умінь діагностувати та інтерпретувати невербальні 

сигнали об’єктів переговорної діяльності (погляд, міміку, жести, пози) – 

так вказало: 

а) 35 % респондентів з Дніпропетровській області; 
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б) 45 % респондентів з Львівської області; 

в) 9 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 21 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 28 %. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що їм бракує умінь діагностувати та інтерпретувати 

невербальні сигнали об’єктів переговорної діяльності (погляд, міміку, жести, 

пози). 

Не вистачає умінь володіти різними способами вирішення 

конфліктних ситуацій – так вказало: 

а) 35 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 20 % респондентів з Львівської області; 

в) 14 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 30 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 25 %. Отже, 1/4 

респондентів вважає, що їм бракує умінь володіти різними способами 

вирішення конфліктних ситуацій. 

Не вистачає умінь визначати тип конфліктної особистості – так 

вказало: 

а) 15 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 30 % респондентів з Львівської області; 

в) 9 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 28 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 21 %. Отже, приблизно 1/5 

респондентів вважає, що їм бракує умінь визначати тип конфліктної 

особистості. 

Не вистачає умінь підбирати індивідуальні тактичні прийоми 

переговорної діяльності з різними типами конфліктних осіб – так вказало: 

а) 25 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 45 % респондентів з Львівської області; 

в) 23 % респондентів з Хмельницької області;  
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г) 30 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 28 %. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що їм бракує умінь підбирати індивідуальні тактичні 

прийоми переговорної діяльності з різними типами конфліктних осіб. 

Не вистачає умінь проводити переговори в умовах конфліктності – 

так вказало: 

а) 25 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 25 % респондентів з Львівської області; 

в) 23 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 23 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 24 %. Отже, приблизно ¼ 

респондентів вважає, що їм бракує умінь проводити переговори в умовах 

конфліктності. 

Не вистачає умінь швидко приймати правильні рішення, які 

базуються на доцільності, раціональності та вимогах закону – так 

вказало: 

а) 30 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 35 % респондентів з Львівської області; 

в) 18 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 33 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 27 %. Отже, приблизно 1/3 

респондентів вважає, що їм бракує умінь швидко приймати правильні 

рішення, які базуються на доцільності, раціональності та вимогах закону. 

Не вистачає умінь доступно пояснювати правові підстави та 

загальну стратегію дій поліції по забезпеченню публічної (громадської) 

безпеки та порядку під час масових заходів – так вказало: 

а) 75 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 30 % респондентів з Львівської області; 

в) 32 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 25 % респондентів з Одеської області.  
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Середньоарифметичний  показник склав – 41 %. Отже, приблизно ½ 

респондентів вважає, що їм бракує умінь пояснювати правові підстави та 

загальну стратегію дій поліції по забезпеченню публічної (громадської) 

безпеки та порядку під час масових заходів. 

Підводячи підсумок хотілося наголосити на тому, що брак знань 

спонукає нестачу умінь. А це у свою чергу детермінує помилки під час 

переговорної діяльності. Таким чином, нами було запропонований перелік 10 

основних помилок, які зустрічаються під час переговорної діяльності 

поліцейських з організаторами та учасниками масового заходу, а також 

респонденти могли написати власні міркування щодо зазначених помилок. 

Респондентам було запропоновано вказати на ті помилки, що часто 

зустрічають, або іноді зустрічають, або не зустрічаються взагалі.  
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Рис. 2.7. Гістограма відповідей респондентів стосовно помилок, які дуже часто 

зустрічаються під час переговорній діяльності поліцейських з організаторами та 

учасниками масового заходу 
Примітка: 

Дуже часто зустрічаються під час переговорній діяльності поліцейських з організаторами 

та учасниками масового заходу такі помилки: 
1. квапливість  

2. «перескакування» з одного питання на інше 

3. перехід «на особистості» 

4. невпевненість у собі 
5. невміння вислухати 

6. невміння визначати у натовпі лідерів 

7. невміння переконувати 
8. невміння доступно доносити інформацію 

9. невміння наполягати на дотриманні правопорядку 

10. намагання перекричати натовп 
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Отже, дуже часто у переговорній діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу зустрічаються такі помилки 

(див. рис. 2.2.3): 

1. Квапливість – так вказало:  

а) 5 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 18 % респондентів з Хмельницької області;  

в) 16 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 11 %. Отже, приблизно 1/10 

респондентів вважає, що під час переговорної діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу дуже часто зустрічається 

квапливість. 

2. «Перескакування» з одного питання на інше – так вказало: 

а) 10 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 15 % респондентів з Львівської області; 

в) 18 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 25 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 17 %. Отже, приблизно 1/6 

респондентів вважає, що у переговорній діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу дуже часто зустрічаються 

«перескакування» з одного питання на інше. 

3. Перехід «на особистості» – так вказало: 

а) 20 респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 20 респондентів з Львівської області; 

в) 27 респондентів з Хмельницької області;  

г) 30 респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 25 %. Отже, приблизно ¼ 

респондентів вважає, що під час переговорної діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу дуже часто зустрічається 

перехід «на особистості».  
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4. Невпевненість у собі – так вказало: 

а) 10 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 10 % респондентів з Львівської області; 

в) 14 % респондентів з Хмельницької області. 

Середньоарифметичний показник склав – 9 %. Отже, приблизно 1/10 

респондентів вважає, що під час переговорної діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу дуже часто зустрічається 

невпевненість у собі. 

5. Невміння вислухати – так вказало: 

а) 15 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 10 % респондентів з Львівської області; 

в) 14 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 9 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 12 %. Отже, приблизно 1/10 

респондентів вважає, що під час переговорної діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу дуже часто зустрічається 

невміння вислухати. 

6. Невміння визначати у натовпі лідерів – так вказало: 

а) 35 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 9 % респондентів з Хмельницької області;  

в) 7 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 13 %. Отже, приблизно 1/10 

респондентів вважає, що під час переговорної діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу дуже часто зустрічається 

невміння визначати у натовпі лідерів. 

7. Невміння переконувати – так вказало: 

а) 20 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 20 % респондентів з Львівської області; 

в) 9 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 7 % респондентів з Одеської області.  
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Середньоарифметичний показник склав – 14 %. Отже, приблизно 1/7 

респондентів вважає, що під час переговорної діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу дуже часто зустрічається 

невміння переконувати. 

8. Невміння доступно доносити інформацію – так вказало: 

а) 15 % респондентів з Львівської області; 

б) 14 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 7 %. Отже, приблизно 1/15 

респондентів вважає, що під час переговорної діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу дуже часто зустрічається 

невміння доступно доносити інформацію. 

9. Невміння наполягати на дотриманні правопорядку – так вказало: 

а) 15 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 5 % респондентів з Львівської області; 

в) 9 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 12 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 10 %. Отже, 1/10 

респондентів вважає, що під час переговорної діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу дуже часто зустрічається 

невміння наполягати на дотриманні правопорядку. 

10. Намагання перекричати натовп – так вказало: 

а) 10 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 20 % респондентів з Львівської області; 

в) 14 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 18 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 16 %. Отже, приблизно 1/8 

респондентів вважає, що під час переговорної діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу дуже часто зустрічається 

намагання перекричати натовп.  
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Рис. 2.8. Гістограма відповідей респондентів стосовно помилок, що іноді 

зустрічаються під час переговорній діяльності поліцейських з організаторами та 

учасниками масового заходу 
Примітка: 

Іноді зустрічаються під час переговорній діяльності поліцейських з організаторами та 
учасниками масового заходу такі помилки: 

1. квапливість  

2. «перескакування» з одного питання на інше 
3. перехід «на особистості» 

4. невпевненість у собі 

5. невміння вислухати 

6. невміння визначати у натовпі лідерів 
7. невміння переконувати 

8. невміння доступно доносити інформацію 

9. невміння наполягати на дотриманні правопорядку 
10. намагання перекричати натовп 

 

Отже, іноді у переговорній діяльності поліцейських з організаторами та 

учасниками масового заходу зустрічаються такі помилки (див. рис. 2.8): 

1. Квапливість – так вказало:  

а) 40 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 70% респондентів з Львівської області; 

в) 50 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 46 % респондентів з Одеської області. 

Середньоарифметичний показник склав – 52 %. Отже, половина 

респондентів вважає, що під час переговорної діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу іноді зустрічається  

1. «Перескакування» з одного питання на інше – так вказало: 
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а) 45 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 50 % респондентів з Львівської області; 

в) 50 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 56 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний  показник склав – 50 %. Отже, половина 

респондентів вважає, що у переговорній діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу іноді зустрічаються 

«перескакування» з одного питання на інше. 

2. Перехід «на особистості» – так вказало: 

а) 5 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 35 % респондентів з Львівської області; 

в) 46 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 54 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 35 %. Отже, приблизно 1\3 

респондентів вважає, що під час переговорної діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу іноді зустрічається перехід 

«на особистості».  

3. Невпевненість у собі – так вказало: 

а) 50 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 50 % респондентів з Львівської області; 

в) 50 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 60 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 53 %. Отже, половина 

респондентів вважає, що під час переговорної діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу іноді зустрічається 

невпевненість у собі. 

4. Невміння вислухати – так вказало: 

а) 35 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 45 % респондентів з Львівської області; 

в) 64 % респондентів з Хмельницької області;  
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г) 58 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 51 %. Отже, половина 

респондентів вважає, що під час переговорної діяльності поліцейських з 

організаторами та учасниками масового заходу іноді зустрічається невміння 

вислухати. 

5. Невміння визначати у натовпі лідерів – так вказало: 

а) 20 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 40 % респондентів з Львівської області; 

в) 55 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 60 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 44 %. Отже, приблизно 

половина респондентів вважає, що під час переговорної діяльності 

поліцейських з організаторами та учасниками масового заходу іноді 

зустрічається невміння визначати у натовпі лідерів. 

6. Невміння переконувати – так вказало: 

а) 20 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б)50 % респондентів з Львівської області; 

в) 50 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 60 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 45 %. Отже, трохи менше 

половини респондентів вважає, що під час переговорної діяльності 

поліцейських з організаторами та учасниками масового заходу іноді 

зустрічається невміння переконувати. 

7. Невміння доступно доносити інформацію – так вказало: 

а) 55 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 50 % респондентів з Львівської області; 

в) 59 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 56 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 55 %. Отже, трохи більше 

половини респондентів вважає, що під час переговорної діяльності 
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поліцейських з організаторами та учасниками масового заходу іноді 

зустрічається невміння доступно доносити інформацію. 

8. Невміння наполягати на дотриманні правопорядку – так 

вказало: 

а) 55 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 60 % респондентів з Львівської області; 

в) 50  % респондентів з Хмельницької області;  

г) 47 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 53 %. Отже, трохи більше 

половини респондентів вважає, що під час переговорної діяльності 

поліцейських з організаторами та учасниками масового заходу іноді 

зустрічається невміння наполягати на дотриманні правопорядку. 

9. Намагання перекричати натовп – так вказало: 

а) 50 % респондентів з Дніпропетровській області; 

б) 45 % респондентів з Львівської області; 

в) 46 % респондентів з Хмельницької області;  

г) 56 % респондентів з Одеської області.  

Середньоарифметичний показник склав – 49 %. Отже, приблизно 

половина респондентів вважає, що під час переговорної діяльності 

поліцейських з організаторами та учасниками масового заходу іноді 

зустрічається намагання перекричати натовп.  

Підводячи підсумки хотілося підкреслити, що проведене анонімне 

анкетування оголило саме питання певної комунікативної некомпетентності 

ВМОЗ УПД ГУНП в областях у галузі переговорної діяльності.  

Для підвищення рівня комунікативної компетентності суб’єктів 

переговорної діяльності пропонуємо: 

1. Провести підвищення кваліфікації суб’єктів переговорної діяльності. 

Під час якого необхідно озброїти їх знаннями у галузі психології 

спілкування, а також на практичних заняттях розвивати уміння ефективно 

здійснювати переговорну діяльність у різних мінливих умовах професійної 
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діяльності. За результатами підвищення кваліфікації обов’язково перевірити 

ступінь розвитку у офіцерів поліції знань та умінь у галузі переговорної 

діяльності. 

2. Розробити психограму суб’єкта переговорної діяльності. 

3. Визначити та описати зміст складових комунікативної 

компетентності суб’єкта переговорної діяльності. Це сприятиме 

спрямуванню підготовки фахівців на компетентністний підхід. 

4. Аналізуючи стан методичного забезпечення ВМОЗ УПД ГУНП в 

областях та відділів (секторів) превентивної комунікації, встановлено, що на 

сьогодні відсутні методичні рекомендації щодо тактики проведення 

переговорів під час проведення мирних зібрань та інших масових заходів, а 

також рекомендацій щодо тактики суб’єктів переговорної діяльності 

переговорів з організатором та учасниками масового заходу під час масових 

заворушень. Тому, пропонуємо розробити науково-практичні рекомендації 

щодо тактики проведення суб’єктами переговорної діяльності переговорів: 

1) під час проведення мирних зібрань та інших масових заходів, 2) з 

організатором та учасниками масового заходу під час масових заворушень; 

3) під час масових заворушень переговорів з різними типами натовпу.  

 

 

2.3. Реальний та еталонний профіль професійно важливих якостей 

поліцейських відділу превентивної комунікації 

 

Важливе значення для переговорної діяльності мають професійно 

важливі якості поліцейських відділу превентивної комунікації. Ми 

запропонували респондентами здійснити експертизу професійно важливих 

якостей, що розвинуті у них, а також визначити, які необхідні професійно 

важливі якості поліцейському відділу превентивної комунікації в ідеалі. 
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Оцінювання запропонували здійснити за п’ятибальною школою, де: 5 – 

визначає дуже високий ступінь розвитку певної якості; 4 – високий, 3 – 

середній; 2 – низький та 1 – дуже низький. 

Отже, ми вважаємо, що описувати професійно важливі якості 

поліцейського превентивної комунікації необхідно у відповідності до таких 

груп 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. 

Таблиця 2.1. 

Еталонний та реальний профіль професійно важливих інтелектуальних 

якостей поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації 

Якості 

Респонденти 

Дніпропетровської області 

Респонденти 

Львівської області 

Еталонні Наявні Еталонні Наявні 

3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

прогностичність  20 80  10 45 45 15 30 55 10 60 30 

розсудливість  15 85  5 45 50 10 25 65 15 70 25 

обміркованість  10 90  5 55 40 5 40 55 20 50 30 

винахідливість 5 10 85  5 55 40 15 30 55 15 40 55 

спостережливість   100  10 25 65  45 55 10 35 55 

пильність  5 95  10 30 60  45 55 5 50 45 

 

Перша група професійно важливих якостей – інтелектуальні. 

Зазначена група якостей є досить важливою, так як під час переговорної 

діяльності вони є ключовими с точки зору того, що сприяють саме 

обережному використанню вербальної та невербальної комунікації.  

Аналізуючи данні (дивися таблиці 2.1 та 2.2) ми бачимо, що респонденти в 

основному вказали на недостатній ступінь розвитку у них професійно 

важливих інтелектуальних якостей, порівняно з еталонними. Залежно від 

області, в якій працюють респонденти, показники реального та еталонного 

профілів відрізняються.  
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Таблиця 2.2. 

Еталонний та реальний профіль професійно важливих інтелектуальних 

якостей поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації 

Якості 

Респонденти  

Одеської області 

Респонденти 

Хмельницької області 

Еталонні Наявні Еталонні Наявні 

3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 

прогностичність 7 40 53  16 51 33   36 9 55  18 55 27 

розсудливість 9 38 53  12 53 35   14 18 68  9 55 36 

обміркованість 7 42 51  29 46 30 5  5 27 64  14 46 41 

винахідливість 11 44 45  9 54 37   14 18 64 5 14 55 27 

спостережливість 12 42 46  23 42 35   5 41 55  5 68 27 

пильність 16 40 44  30 28 42   5 41 55  5 34 32 

 

Однак майже всі респонденти переконані, що інтелектуальні 

професійно важливі якості повинні мати високий та дуже високий ступінь 

розвитку. Це пояснюється тим, що: прогностичність – допомагає суб’єктам 

переговорної діяльності прогнозувати події, ситуації, наслідки та результати 

переговорної діяльності; розсудливість – допомагає досить виважено 

(вербально та невербально) поводити себе під час переговорів; 

обміркованість – допомагає поліцейському досить ґрунтовно підходити до 

формулювань та висловлювань під час переговорної діяльності; 

винахідливість – допомагає поліцейському швидко винайти найбільш 

необхідний аргумент або контраргумент під час переговорної діяльності; 

спостережливість – допомагає поліцейському уважно слідкувати за словами 

опонента (-ів), за їх вербальними та невербальними ознаками; за всім 

процесом переговорної діяльності; пильність – допомагає поліцейському 

бути завжди на готові та поводити себе обережно. 

Наступна група професійно важливих якостей суб’єктів переговорної 

діяльності – вольові, які забезпечують здатність особи керувати своїми 

діями. Як відомо воля – це основа особистості. Саме вона лежить в основі 

розвитку та саморозвитку особистості, в основі забезпечення ефективності та 

результативності професійної діяльності.  

За результатами анкетування встановлено (див. табл. 2.3 та 2.4), що 

експертні оцінки поліцейських відділів первинної комунікації  стосовно 
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ступеню розвитку вольових якостей в основному не збігаються. Однак, в 

основному респонденти переконанні, що вольові якості: стійкість, 

стриманість та обережність, – повинні мати високий та дуже високий ступінь 

розвитку у суб’єктів переговорної діяльності.  

Таблиця 2.3. 

Еталонний та реальний профіль професійно важливих вольових якостей 

поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації 

Якості 

Респонденти 

Дніпропетровської області 

Респонденти 

Львівської області 

Еталонні Наявні Еталонні Наявні 

3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

стійкість   100  15 10 75 20 40 40 20 35 45 

стриманість  10 90  30 20 50 15 35 50 25 40 35 

обережність 5 10 85  20 35 45 5 25 70 30 55 15 

дисциплінованість 5 5 90  10 50 40  20 80 10 40 50 

 

Таблиця 2.4. 

Еталонний та реальний профіль професійно важливих вольових якостей 

поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації 

Якості 

Респонденти  

Одеської області 

Респонденти 

Хмельницької області 

Еталонні Наявні Еталонні Наявні 

3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 

стійкість 2 40 58  16 46 38   9 32 59  14 55 32 

стриманість 14 25 61  4 56 40   9 27 64 5 9 46 41 

обережність 16 30 54   58 42   5 41 55  9 59 32 

дисциплінованість 11 21 68  33 44 33  5  36 59  5 55 41 

 

Це обумовлено тим, що стійкість – допомагає поліцейському 

витримувати психоемоційні та фізичні навантаження; стриманість – 

допомагає поліцейському виважено поводити себе, не проявляти власних 

емоцій та не демонструвати власне ставлення; обережність – допомагає 

поліцейському досить обачно поводити себе під час переговорної діяльності; 

дисциплінованість – допомагає поліцейському чітко дотримуватися правових 

норм та суспільних правил поведінки. 

Наступна група професійно важливих якостей поліцейських відділів 

первинної комунікації – моральні, які лежать в основі моральної 

особистісної та суспільно-професійної поведінки поліцейських відділів 

первинної комунікації.  
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За результатами анонімного анкетування (див. табл. 2.5.та 2.6) 

встановлено, що еталонні моральні якості у суб’єктів переговорної діяльності 

за ступенем розвитку вище, ніж реальні моральні якості. 

Таблиця 2.5. 

Еталонний та реальний профіль професійно важливих моральних 

якостей якості поліцейських відділів (секторів) превентивної 

комунікації 

Якості 

Респонденти 

Дніпропетровської області 

Респонденти 

Львівської області 

Еталонні Наявні Еталонні Наявні 

3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

надійність 10 10 80   40 60  35 65 5 70 25 

відповідальність 5 10 85  20 35 45  15 85 15 45 40 

правосвідомість  10 90  10 40 50  55 45 15 30 55 

 

Таблиця 2.6. 

Еталонний та реальний профіль професійно важливих моральних 

якостей поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації 

Якості 

Респонденти  

Одеської області 

Респонденти 

Хмельницької області 

Еталонні Наявні Еталонні Наявні 

3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 

надійність 7 25 68  9 47 44   18 27 55  5 64 32 

відповідальність 2 30 68  14 42 44  5 5 36 55  23 55 23 

правосвідомість 16 32 52  24 46 40   9 41 50  5 64 32 

 

Слід вказати, що моральні якості мають вагоме значення для процесу 

переговорної діяльності. Так як саме у процесі переговорної діяльності 

демонстрування суб’єктом переговорної діяльності особистісної надійності, 

правосвідомості та відповідальності досить сильно впливає на результативну 

складову (домовленість) переговорного процесу.  

Наступна група професійно важливих якостей суб’єктів переговорної 

діяльності – комунікативні. Як відомо комунікація є основою переговорної 

діяльності. За результатами анонімного анкетування (див. табл. 2.7.та 2.8) 

встановлено, що еталонні комунікативні якості повинні мати високий та 

дуже високий ступінь розвитку. 
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Таблиця 2.7. 

Еталонний та реальний профіль професійно важливих комунікативних 

якостей суб’єктів переговорної діяльності 

Якості 

Респонденти 

Дніпропетровської області 

Респонденти 

Львівської області 

Еталонні Наявні Еталонні Наявні 

3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

дипломатичність  5 95  10 35 55  25 75 10 55 45 

толерантність  5 95  20 20 60  35 65 5 50 45 

емпатійність  5 95 15 20 20 45 15 55 30 10 45 45 

доступність   100  10 30 60  40 60 15 35 50 

тактовність   100  30 45 25  60 40 25 45 30 

доброзичливість  10 90  30 45 25  30 70 35 60 15 

контактність   100 5 15 25 55  35 65 15 40 45 

авторитетність   100  15 35 50  50 50 20 45 35 

 

Таблиця 2.8. 

Еталонний та реальний профіль професійно важливих комунікативних 

якостей суб’єктів переговорної діяльності 

Якості 

Респонденти  

Одеської області 

Респонденти 

Хмельницької області 

Еталонні Наявні Еталонні Наявні 

3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 

дипломатичність 23 38 49  32 38 30   5 41 55  18 59 27 

толерантність 21 40 39  21 44 35   9 36 55  14 59 27 

емпатійність 12 42 46  19 51 38   18 27 55 5 18 50 27 

доступність 28 44 28  19 51 38  9 5 32 55 5 14 55 27 

тактовність 11 40 49  7 51 42   9 36 55 8 18 50 27 

доброзичливість 7 38 55  10 46 44   18 32 50  18 55 27 

контактність 14 44 48  28 40 32    41 59  18 59 23 

авторитетність 9 33 58  24 44 42   9 36 55  18 68 14 

 

Комунікативні професійно важливі якості обумовлюють 

комунікативний потенціал суб’єктів переговорної діяльності під час 

здійснення переговорної діяльності. Група комунікативних професійно 

важливих якостей взаємопов’язана інтелектуальними, моральними й 

вольовими групами якостей. Група комунікативних професійно важливих 

якостей суб’єктів переговорної діяльності є у структурі психограми досить 

важливою, так як:  

1) дипломатичність – дозволяє поліцейському під час переговорів 

врегульовувати конфліктне протистояння, використовуючи, з урахуванням 
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конкретних умов і характеру розв'язуваних завдань, сукупність практичних 

заходів, прийомів і методів; 

2) толерантність – дозволяє поліцейському під час переговорів терпимо 

ставитися до інших, не засуджувати опонентів, а намагатися їх зрозуміти та 

переконати у правомірному напрямку; 

3) емпатійність – дозволяє поліцейському у необхідних випадках 

демонструвати співпереживання, розуміння іншого, його почуттів, емоцій, 

станів, це насамперед необхідно для прогнозування наслідків та 

обмірковування найбільш вагомих аргументів та контраргументів; 

4) доступність – дозволяє поліцейському під час переговорів говорити 

чітко та зрозуміло; 

5) тактовність – дозволяє поліцейському під час переговорів виявляти 

такт, коректність висловлювань; 

6) доброзичливість – дозволяє поліцейському під час переговорів 

проявляти увагу до оточуючих людей, демонструвати позитивну правомірну 

комунікативну налаштованість; 

7) контактність – дозволяє поліцейському під час переговорів бути 

комунікативно доступим;  

8) авторитетність – дозволяє поліцейському під час переговорів 

показувати, що йому можна довіряти, демонструвати харизматичність. 

Таким чином, за результатами анонімного анкетування, було 

встановлено, що на думку більшості респондентів, у суб’єктів переговорної 

діяльності повинні бути розвинуті на високому та дуже високому рівні 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. 
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Пропонуймо, здійснювати професійно-психологічний відбір фахівців 

для комплектування відділів (секторів) превентивної комунікації з 

урахуванням переліку професійно важливих якостей, що були експертно 

оцінені респондентами (інтелектуальні, вольові, моральні, комунікативні). 

Висновки за другим розділом 

1. Встановлено проблему кваліфікованої підготовки фахівців для 

відділів масових та охоронних заходів УПД ГУНП в областях. 

Запропоновано здійснювати підготовку фахівців на факультетах підготовки 

фахівців для превентивної діяльності за спеціалізаціями, тобто окремо – 

дільничних офіцерів поліції, офіцерів поліції ВМОЗ УПД ГУНП в областях, 

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.  

2. Зазначено, що відсутність нормативно-правового акту, що 

регламентував би діяльність ВМОЗ УПД ГУНП в областях, впливає на якість 

та результативність професійної діяльності поліцейських таких відділів. 

Запропоновано розробити та затвердити наказ Національної поліції України 

«Про затвердження Положення про відділи масових та охоронних заходів 

Управління превентивної діяльності Головних управлінь Національної 

поліції України». Це сприятиме зміцненню кадрового потенціалу, 

підвищенню рівня компетентності офіцерів поліції, зростанню якості та 

результативності професійної діяльності, підвищенню авторитету поліції у 

очах населення.  

3. Наголошено, що за такими напрямами роботи відділів масових і 

охоронних заходів, як: «забезпечення публічної безпеки та правопорядку під 

час мирних масових заходів» та «забезпечення безпечного та 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами щодо 

яких здійснюється державна охорона»: 1) методика та тактика дій чітко 

прописана у вказівках, розпорядженнях та наказах МВС та Національної 
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поліції України; 2)  інформація, яка міститься у вказівках, розпорядженнях та 

наказах МВС та Національної поліції України має в основному гриф ДСК та 

гриф «Таємно». Тому, у подальшому, ми будемо більшість наукових 

положень присвячувати саме напряму діяльності поліцейських відділів 

масових і охоронних заходів – забезпечення правопорядку та проведення 

переговорної діяльності з організаторами та учасниками масових заходів або 

масових заворушень. 

4.  Проведене анонімне анкетування сприяло встановленню певної 

некомпетентності у галузі переговорної діяльності суб’єктів переговорної 

діяльності. Запропоновано для забезпечення ефективності превентивної 

діяльності провести підвищення кваліфікації поліцейських відділів (секторів) 

превентивної комунікації та ВМОЗ УПД ГУНП в областях. Під час якого 

озброїти їх знаннями у галузі психології спілкування, а також на практичних 

заняттях розвивати уміння ефективно здійснювати переговорну діяльність у 

різних мінливих умовах професійної діяльності. За результатами підвищення 

кваліфікації обов’язково перевірити ступінь розвитку у офіцерів поліції знань 

та умінь у галузі переговорної діяльності. 

5. Підкреслена необхідність розкриття змісту складових 

комунікативної компетентності суб’єктів переговорної діяльності у галузі 

переговорної діяльності. Це сприятиме спрямуванню підготовки фахівців на 

компетентністний підхід. 

6. Запропоновано включити у психограму фахівців у галузі 

переговорної діяльності включити 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 



143 

 

професійно-психологічного відбору фахівців для комплектування відділів 

(секторів) превентивної комунікації з урахуванням вище вказаного переліку. 

7. Підкреслена необхідність розроблення науково-практичних 

рекомендацій щодо тактики проведення переговорів під час проведення 

мирних зібрань та інших масових заходів; тактики проведення поліцейським 

переговорів з організатором та учасниками масового заходу під час масових 

заворушень; тактики проведення під час масових заворушень переговорів з 

різними типами натовпу. 



144 

 

РОЗДІЛ 3. 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТАКТИКО-

ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВОПОРЯДКУ ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАХОДІВ І МАСОВИХ 

ЗАВОРУШЕНЬ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ 

 

 

3.1. Основні положення переговорної діяльності поліцейських під 

час масових заходів 

 

3.1.1. Загальнотеоретичні положення переговорної діяльності 

поліцейських під час масових заходів. Переговори – це комунікативна 

взаємодія між сторонами для спільного обговорення та вирішення спірних 

проблем шляхом досягнення домовленостей (угод).  

Психологічні основи переговорної діяльності розглядалися у працях: 

Мокшанцев Р. І., 2002 [112]; Стил П.Т., Бизор Т., 2004 [155]; Левіцкі Р., 

Сондерс Д., Баррі Б., Мінтон Дж., 2006 [103]; Дубінін Ю. В., 2007 [67]; 

Власова Н., 2008 [55]; Майер Р., 2008 [110]; Фішер Р., 2008 [161]; Юрі У., 

2008 [161]; Василенко І. А., 2011 [50]; Гоулстон М. Я., 2011 [57]; 

Кузнєцов І.М., 2011 [101]; Блінов О. А., 2013 [45] та ін.  

Особливості введення переговорів в екстремальних ситуаціях 

розглядали у своїх наукових працях: Chris Hatcher etc.,1998 [182]; 

Столяренко О.М., 2002 [157]; Паттерсон К., Гренні Дж., Мак-Міллан Р., 

Світцлєр Эл., 2007 [136]; Караяні А.Г., Цвєтков В.Л., 2011 [81] та ін. 

Психологічні особливості переговорної діяльності поліцейських у своїх 

роботах розглядали: Ілларіонов В. П., 1993 [80]; Дубова І. О., 2000 [68]; 

Александров Д.О. Юхновець Г.О. Казміренко Л.І., 2002 [36]; Вахніна В.В., 

2010 [51], 2011 [52], 2016 [53]; Юренкова В.А., 2013 [170]; Саакян М. Б., 2013 

[149]; Юренкова В.А., Душкін А.С., 2014 [171]; Яковенко С.І., Мороз Л.І., 

Тягнирядно Є.В., Цільмак О.М., 2017 [144]; Кубишко В. Л. Вахніна В.В., 
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Крук В.М., 2018 [99] та ін. Ми ж розглянемо основні положення переговорної 

діяльності поліцейських під час масових заходів.  

Отже, характерними особливостями переговорів є [115]:  

1. Наявність проблеми.  

2. Подібність і відмінність інтересів сторін.  

3. Взаємозалежність учасників переговорів. 

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, де:  

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 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. 

У залежності від виду масового заходу мета переговорів може 

відрізнятися. Однак, 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.  

Основними завданнями переговорів під час проведення мирних 

зібрань та інших масових заходів є: 

– налагодження взаємодії з організаторами масових заходів на етапах 

підготовки до їх проведення та/або на їх початку [112]; 

– встановлення формальних та неформальних організаторів 

масових заходів; 

– підтримання комунікації з учасниками масових заходів під час їх 

проведення, зокрема роз’яснення громадянам їх прав і обов’язків, підстав та 
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порядку дій поліції щодо забезпечення публічної (громадської) безпеки і 

порядку [112]; 

– ведення переговорів з організаторами та учасниками масових заходів 

у разі виникнення конфліктних ситуацій [112]; 

– розв’язання та/або недопущення подальшого розвитку масового 

заходу [58];  

– припинення комунікативної провокації з боку організатора масового 

заходу;  

– припинення маніпуляції свідомістю учасників масового заходу;  

– налагодження діалогу між організатором зібрання та підприємством 

(установою, організацією) та ін. 

3.1.2. Характеристика основних умов, що впливають на 

ефективність та результативність переговорної діяльності під час 

масових заходів. Отже, серед таких умов слід виділити: 

1) дотримання поліцейськими принципів проведення переговорів з 

об’єктами переговорної діяльності; 

2) дотримання поліцейськими основних правил проведення переговорів 

з об’єктами переговорної діяльності; 

3) професійну зовнішню поведінку поліцейських; 

4) компетентність поліцейських у галузі переговорної діяльності; 

5) професійно-психологічна готовність поліцейських до здійснення 

переговорної діяльності. 

Розглянемо зміст зазначених умов. Переговорна діяльність суб’єкта 

переговорної діяльності з об’єктами переговорної діяльності під час 

проведення мирних зібрань та інших масових заходів повинна базуватися на 

низці принципів.  

Наступною обов’язковою умовою переговорної діяльності є 

дотримання поліцейським, який пройшов підготовку у галузі переговорної 

діяльності основних правил проведення переговорів з об’єктами 

переговорної діяльності. Аналізуючи наукові праці з даної тематики [97, 
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102, 104, 112, 109, 114, 115] та маючи власний досвід, ми вважаємо за 

необхідне основні правила поведінки поліцейського під час переговорів з 

організаторами та учасниками масових заходів викласти з таких позицій – що 

поліцейський повинен робити під час переговорів, та що він не повинен 

робити. Отже, поліцейський повинен: 

1) ініціювати процес переговорів (той, хто контролює початок, частіше 

за все контролює і його завершення); 

2) виявляти етичність, ввічливість і культурне ставлення; 

3) бути наполегливим та гранично ввічливим; 

4) повідомляти натовпу тільки перевірені факти та дані;  

5) демонструвати жести, які охоплюють увесь натовп та жести-

символи, які мають культурне чи політичне значення; 

6) своєчасно припиняти переговори у разі підвищеної небезпеки; 

7) чітко пояснювати співрозмовнику в доступній формі правові 

підстави та загальну стратегію дій поліції щодо забезпечення публічної 

(громадської) безпеки та порядку під час масових заходів; 

8) уточнювати позицію об’єкта (об’єктів) переговорної діяльності; 

9) слідкувати за мімікою, жестами та позою об’єкта (об’єктів) 

переговорної діяльності; 

10) обирати влучний момент для підведення проміжних підсумків; 

11) дотримуватися наступного порядку викладення аргументів [10]: 

сильні - середньої сили - найсильніший (козирна карта); 

12) надавати можливість об’єктам (об’єктові) переговорної 

діяльності «зберегти обличчя»;  

13) систематично перевіряти чи правильно він розуміє об’єкта 

(об’єктів)  переговорної діяльності; 

14) виявляти витримку та зберігати спокій; 

15) визначати та підкреслювати загальні інтереси («В наших 

інтересах запобігти втратам серед мирного населення»); 

16) нести відповідальність за зміст слів, що були сказані; 
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17) використовувати логічні аргументи для того, щоб запропонувати 

розумний вихід із ситуації, що склалася; 

18) нагадувати про можливість застосування сили в крайньому 

випадку; 

19) залучати осіб, що беруть участь у масових заходах, на свій бік 

(якщо ситуація дозволяє це) та підключати їх до пошуку рішення; 

20) задавати запитання, які змусять осіб, що беруть участь у масових 

заходах, думати та розмірковувати; 

21) доступно роз’яснювати та надавати тлумачення нормам Закону, 

які повинні дотримуватися особи, що беруть участь у масових заходах; 

22) підкреслювати, що метою переговорів є припинення 

протиправних дій, а не покарання осіб, що беруть участь у масових заходах; 

23) говорити таким тоном, начебто потрібне рішення вже досягнуто; 

24) запропонувати альтернативне рішення, якщо у спірному питанні 

неможливо досягти компромісу;  

25) демонструвати необґрунтованість і безглуздість чуток; 

26) будувати гарні відносини з учасниками масових заходів; 

27) замінювати у процесі переговорів «ти» на «ви», «я» на «ми»; 

28) обговорювати правила проведення переговорів та ін. 

Поліцейський у процесі проведення переговорів з об’єктами 

переговорної діяльності під час проведення мирних зібрань та інших масових 

заходів не повинен: 

1) віддавати ініціативу переговорів іншій стороні (це призведе до 

втрати контролю над ситуацією); 

2) провокувати осіб, що беруть участь у масових заходах; 

3) вживати конфліктогенні слова, здійснювати конфліктогенні дії або 

виявляти бездіяльність (це може призвести до конфлікту); 

4) перефразовувати власними словами висловлювання об’єкта 

(об’єктів) переговорної діяльності (це може визвати агресію, оскільки 
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перефразовування несе нову розстановку акцентів, завдяки чому втрачається 

головна ідея); 

5) описувати емоційний стан осіб, що беруть участь у масовому заході 

(оскільки не всі можуть його відчувати, тим самим знижується бажання 

слухати переговірника); 

6) надавати негативну оцінку поведінці та висловлюванням осіб, що 

беруть участь у масовому заході;  

7) принижувати організатора та учасників масових заходів; 

8) виявляти зверхність, зневагу і презирство до осіб, що беруть участь 

у масових заходах; 

9) ігнорувати певні позиції об’єкта (об’єктів) переговорної діяльності; 

10) ігнорувати думку об’єкта (об’єктів)  переговорної діяльності; 

11) брехати, говорити напівправду, уводити натовп в оману; 

12) «заганяти» об’єкта (об’єктів)  переговорної діяльності «в кут»;  

13) «заганяти себе в кут»; 

14) знижувати власний статус; 

15) принижувати статус об’єкта (об’єктів) переговорної діяльності; 

16) ставитися упереджено до аргументів об’єкта (об’єктів) 

переговорної діяльності; 

17) вплутуватися в суперечки; 

18) довго тримати паузу; 

19) піддаватися на провокації; 

20) давати волю емоціям; 

21) допускати прояви агресивності у своїй поведінці, рухах, міміці; 

22) відповідати на образи;  

23) погрожувати та залякувати застосуванням сили; 

24) висловлювати власну думку про те, що відбувається; 

25) починати дискусію з будь-ким із натовпу; 

26) маніпулювати опозиційно налаштованим натовпом; 



150 

 

27) переходити на особистості (переговірнику треба чітко 

розмежувати об’єкта (об’єктів)  переговорної діяльності та предмет 

переговорів); 

28) спиратися на домисли, здогадки або на суб'єктивну думку 

окремої людини; 

29) відхилятися від предмета переговорів; 

30) застосовувати психологічні пастки та ін. 

Таким чином, дотримання поліцейським основних правил проведення 

переговорів з організаторами та учасниками масових заходів є обов’язковою 

умовою для забезпечення ефективності та результативності переговорної 

діяльності. 

Наступною обов’язковою умовою для забезпечення ефективного 

процесу переговорної діяльності є професійна зовнішня поведінка 

поліцейського. Отже, поліцейський своїм зовнішнім виглядом повинен 

демонструвати: 

1) надійність; 

2) правосвідомість; 

3) респектабельність; 

4) харизматичність; 

5) особистісну та професійну гідність;  

6) впевненість, спокій та деяку холоднокровність; 

7) твердість та сталість законних намірів; 

8) нейтралітет до гасел, проголошуваних у натовпі; 

9) узгодженість невербальної комунікації з вербальною. 

Дуже важливою умовою для ефективного здійснення процесу 

переговорної діяльності є компетентність у галузі переговорної діяльності, 

під якою слід розуміти здатність поліцейського досягати домовленостей 

стосовно забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку з 

організаторами та учасниками масових заходів. Компетентність ґрунтується 

на професійно важливих знаннях, уміннях, навичках, якостях, здібностях, 
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мотивації та досвіді. Для того, щоб мати повне уявлення стосовно феномену 

компетентності, ми вважаємо за необхідне розглянути конкретний зміст 

зазначених складових. 

Отже, поліцейські, які пройшли підготовку у галузі переговорної 

діяльності, повинні знати [117]: 

– нормативно-правові акти щодо дотримання прав людини та 

забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку під час масових 

заходів; 

– правові підстави та загальну стратегію дій поліції щодо забезпечення 

публічної (громадської) безпеки та порядку під час масових заходів; 

– різновиди масових заходів; 

– загальні положення переговорної діяльності; 

– психологічні механізми переговорного процесу; 

– технологію переговорного процесу; 

– основні завдання поліцейських на різних етапах переговорної 

діяльності; 

– структуру, динаміку та механізми переговорного процесу;  

– основні тактичні методи та прийоми переговорної діяльності; 

– основні правила та принципи переговорної діяльності; 

– основи планування переговорного процесу; 

– технологію ефективного завершення переговорного процесу; 

– технологію переговорів в умовах конфліктності; 

– основні правила посередництва у переговорному процесі; 

– механізми та закони формування та розвитку натовпу; 

– етапи формування натовпу; 

– рольову структуру учасників натовпу (організатори, бунтівники, 

конфліктні особистості, ті, хто сумлінно помиляється, емоційно нестійкі, 

допитливі та ті, кого залучили під впливом погроз із боку організаторів і 

підбурювачів [178]); 
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– класифікацію натовпу: а) за характером поведінки людей 

виокремлюють такі різновиди натовпу: оказіональний (випадковий); 

конвенціональний, експресивний, екстатичний, діючий, агресивний, 

панічний, стягальний, повстанський; б) за фактором керованості – стихійний 

та керований; в) за рівнем активності – пасивний (спокійний) та активний 

[178]); 

– типи конфліктних осіб (демонстративний, ригідний, надточний, 

агресивний, некерований, сутяжник, мнимий альтруїст [178]); 

– основні тактичні прийоми переговорної діяльності з різними типами 

конфліктних осіб; 

– основні тактичні прийоми нейтралізації організатора та керівника 

масового заходу; 

– основи ефективного слухання; 

– прийоми управління та маніпуляції; 

– психологічні особливості стихійної масової поведінки; 

– фактори та механізми масової паніки; 

– тактичні особливості запобігання та ліквідації паніки; 

– феномен та класифікацію чуток; 

– феномен викривлення в процесі циркуляції чуток; 

– стилі та стратегії ефективного спілкування; 

– особливості вербальної та невербальної комунікації; 

– особливості мовної поведінки осіб різних національно-культурних 

груп; 

– бар’єри та труднощі спілкування та ін. 

Аналізуючи наукові та практичні надбання у галузі переговорної 

діяльності ми розробили «Картку професійно важливих умінь суб’єктів 

переговорної діяльності». Отже, у суб’єктів переговорної діяльності повинні 

бути розвинуті такі групи умінь, а саме (Оверченко Д.Г., 2020 [123]): 

1) організаційно-правові уміння [123]: 

– планувати переговорний процес; 
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– доступно пояснювати правові підстави та загальну стратегію дій 

поліції щодо забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку під 

час масових заходів; 

– залучати, мотивувати і направляти колег в потрібне русло; 

– шукати можливості вирішити ту чи іншу проблему та ін.; 

2) лідерські [123]: 

– наполягати на дотриманні правопорядку;  

– швидко приймати правильні рішення, які базуються на 

доцільності, раціональності та вимогах закону; 

– контролювати хід переговорів; 

– невербально впливати на суб’єктів переговорів; 

– домагатися поставлених цілей для досягнення результатів; 

– протистояти маніпуляціям і тиску в переговорах та ін.; 

3) комунікативні [123]: 

– вести (фасилітувати / модерувати) переговори; 

– встановлювати контакти та підтримувати бесіду з суб’єктами 

переговорів; 

– долати бар’єри та труднощі спілкування під час переговорів; 

– задавати відкриті і доречні запитання в ході переговорів; 

– досягати компромісу з суб’єктами переговорної діяльності; 

– використовувати в процесі комунікативної взаємодії різноманітні 

стилі спілкування; 

– переконливо викладати аргументи; 

– володіти різними способами вирішення конфліктних ситуацій; 

– проводити переговори в умовах конфліктності; 

– доступно доносити інформацію; 

– брати в ході переговорів ініціативу в свої руки та ін.; 

4) перцептивно-когнітивні [123]: 

– слухати, чути та почути; 

– дивитися, бачити та побачити; 
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– прогнозувати плин переговорів; 

– визначати з натовпу лідера або з людину, яку буде слухати 

натовп; 

– поділяти ключове проблемне питання переговорів на складові; 

–  «…використовувати дискурсивні стратегії ведення 

переговорів…» [181] (Jonathan Matusitz, 2013; с.24); 

– проактивно вирішувати складні завдання; 

– детально аналізувати відповіді суб’єкта переговорів та адекватно 

реагувати на них; 

– висувати конструктивні пропозиції, які вирішують конфліктну 

ситуацію; 

– формулювати якісні пропозиції; 

– продуктивно «переформатувати» контрпропозицію суб’єктів 

переговорів та ін.; 

4) діагностичні [123]: 

– діагностувати та інтерпретувати невербальні сигнали (погляд, 

міміку, жести, пози) об’єктів переговорної діяльності; 

– визначати мотиви суб’єкта переговорів; 

– оцінювати сильні і слабкі сторони суб’єкта переговорів; 

– визначати у натовпі лідерів; 

– визначати тип конфліктної особистості; 

– підбирати індивідуальні тактичні прийоми переговорної 

діяльності з різними типами конфліктних осіб та ін.; 

5) самоврядування [123]: 

– швидко, ефективно та адекватно реагувати на зміну ситуації; 

– пристосовуватися до тривалих навантажень; 

– витримувати негативний тиск на переговорах; 

– працювати в багатозадачному режимі; 

– керувати власними емоціями та емоційними станами за любих 

життєвих обставин; 



155 

 

– контролювати те, що можна контролювати: власні паравербаліку 

(жести, міміку та позу), вербаліку, парафонічні показники (тембр, тон, 

інтонація та ін.); 

– залишатися спокійним і холоднокровним у складних чи 

небезпечних ситуаціях, в ситуації повної метушні і безладу; 

– миттєво концентруватися; 

– неупереджено ставиться до суб’єктів переговорів та ін. 

Слід підкреслити, що саме зазначений перелік професійно важливих 

умінь повинен бути притаманним суб’єктам переговорної діяльності. Й тоді 

не буде фатальних невиправний помилок під час переговорної діяльності, 

особливо тоді, коли йдеться про життя та здоров’я людей. 

Запропонована Картка груп професійно важливих умінь, які повинні 

бути притаманні поліцейським, посприятиме розробленню навчально-

методичного забезпечення для підготовки фахівців у галузі переговорної 

діяльності.  

Наступна складова, що обумовлює компетентність суб’єкта 

переговорної діяльності є навички. Отже, у поліцейського повинні бути 

розвинуті наступні різновиди навичок:  

1) перцептивні – це автоматизовані чуттєві відображення властивостей 

і характеристик добре знайомого, неодноразово сприйнятого раніше [167];  

2) інтелектуальні – автоматизовані способи розв'язання раніше відомої 

задачі [167];  

3) рухові – звичні автоматизовані впливи на зовнішній об'єкт із 

допомогою рухів з метою його перетворення [167];  

4) змішані – базуються на поєднанні вищезазначених різновидів [79].  

Вони, у свою чергу, поділяються на [167]: життєдіяльнісні, поведінкові, 

комунікативні, технологічні.  

Життєдіяльнісні навички – це звичні автоматизовані способи 

здійснення певного різновиду діяльності (побутові, гігієнічні, спортивні, 

учбові, професійні та ін.) [167].  
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Поведінкові – це автоматизовані звичні форми, стилі та стратегії 

поведінки [35].  

Комунікативні – лексико-граматичні, фонетичні, мелодико-

інтонаційні, темпо-ритмічні, мовленнєві, виразного читання, письмові та ін. 

[197].  

Технологічні навички забезпечують процес володіння поліцейським 

тактичними прийомами переговорної діяльності щодо припинення 

заворушень під час масових заходів та ін.  

Важливе значення для компетентності суб’єкта переговорної діяльності 

мають професійно важливі якості, серед яких, на нашу думку, слід 

виокремити: прогностичність, розсудливість, обміркованість, стійкість, 

стриманість, обережність, надійність, дисциплінованість, відповідальність, 

впевненість, дипломатичність, толерантність, емпатійність, доступність, 

тактовність, доброзичливість, товариськість, контактність, мовна спритність, 

привабливість та ін. [117]. 

У суб’єкта переговорної діяльності повинна бути розвинута звичка 

правомірно здійснювати переговорну діяльність під час масових заходів і 

масових заворушень. Вона формується з набуттям досвіду, тому дуже 

важливе значення має процес формування та розвитку у поліцейських 

різноманітних умінь та навичок переговорної діяльності [117].  

Не кожний поліцейський може ефективно здійснювати переговорну 

діяльність, для цього у суб’єкта переговорної діяльності повинні бути 

розвинуті певні професійно важливі здібності до переговорної діяльності. 

Серед таких спеціальних здібностей необхідно виділити [117]: 

1. Діагностичні, тобто здатність поліцейського:  

а) визначати рольову структуру учасників натовпу та виокремлювати з 

них керівників, організаторів, бунтівників, конфліктних осіб, тих, хто 

сумлінно помиляється, емоційно нестійких, допитливих та тих, кого 

залучили організатори та підбурювачі шляхом погроз;  

б) визначати характерологічні особливості різних типів осіб;  
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в) визначати поведінкові стратегії різних категорій осіб;  

г) здійснювати аудіовізуальну психодіагностику та ін. 

2. Оцінні, тобто здатність поліцейського:  

а) оцінювати ступінь ефективності того чи іншого способу, методу, 

тактичного прийому переговорної діяльності;  

б) оцінювати наслідки власної стратегії поведінки;  

в) оцінювати ситуацію масового заходу та ін.  

3. Стратегічно-тактичні, тобто здатність поліцейського:  

а) ефективно планувати переговорну діяльність;  

б) «бачити» перспективу;  

в) визначати головну мету та завдання переговорної діяльності;  

г) ураховувати різноманітні ризики, що можуть виникнути під час 

переговорного процесу та ін.  

4. Організаторські, тобто здатність поліцейського:  

а) визначати головні та невідкладні завдання при організації 

переговорної діяльності;  

б) безпосередньо організовувати власну діяльність;  

в) організовувати переговорну діяльність та ін. 

5. Лідерські, тобто здатність поліцейського управляти іншими.  

6. Прогностичні, тобто здатність поліцейського: 

а) передбачати можливі небажані явища під час переговорної 

діяльності; 

б) передбачати наслідки переговорної діяльності; 

в) передбачати наслідки застосованих тактичних прийомів та ін. 

7. Перцептивні, тобто здатність поліцейського: 

а) відчувати та розуміти психічні стани людей;  

б) проникати у їх внутрішній світ;  

в) адекватно інтерпретувати їхню поведінку та ін.  

8. Мобілізаційні, тобто здатність поліцейського до:  
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а) емоційно-вольової саморегуляції під час здійснення переговорної 

діяльності;  

б) самоорганізації;  

в) підтримки власного професійного інтересу до переговорної 

діяльності та ін. 

Також велике значення для ефективного процесу переговорної 

діяльності під час масових заходів має мотивація суб’єкта переговорної 

діяльності, яка визначається у його: 

а) бажанні бути ефективним переговірником;  

б) потребі якісно здійснювати переговорний процес; 

в) мотиві досягати професійних успіхів у переговорній діяльності. 

Таким чином, компетентність суб’єкта переговорної діяльності 

ґрунтується на комплексі взаємопов’язаних та взаємодетермінованих 

професійно важливих складових, таких як: знання, уміння, навички, 

здібності, досвід, мотивація, якості. Описаний нами конкретний зміст 

зазначених складових сприятиме визначенню змісту освіти у галузі 

переговорної діяльності поліцейських відділів (секторів) превентивної 

комунікації [117].  

Необхідно також підкреслити, що зазначений різновид компетентності 

взаємопов’язаний з іншими різновидами компетентності (кримінально-

правовою, адміністративно-правовою, психологічною, соціальною, 

комунікативною та ін.), які у поєднанні впливають на рівень професіоналізму 

поліцейського відділу (сектору) превентивної комунікації. 

Важливою умовою для ефективного здійснення переговорів з 

об’єктами переговорної діяльності є професійно-психологічна готовність 

суб’єкта переговорної діяльності до здійснення переговорної діяльності під 

час проведення мирних зібрань та інших масових заходів.  

Професійно-психологічна готовність до здійснення переговорної 

діяльності – це настрой суб’єкта переговорної діяльності на правомірний 
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процес домовленості з об’єктами переговорної діяльності під час проведення 

мирних зібрань та інших масових заходів [117]. 

Слід зазначити, що мирні зібрання та інші масові заходи мають 

невизначений характер. А все, що невідомо, викликає почуття тривоги та 

страху. Поліцейським необхідно пам’ятати, що страх – це природно, він 

завжди виникає, коли є невизначеність. Необхідно морально та психологічно 

себе підготувати до того, що переговори можуть бути й неефективними. 

Кожна невдача – це урок, який веде до усвідомлення поліцейськими 

помилок, до набуття досвіду.  

Отже, готуючись до переговорної діяльності поліцейський повинен 

налаштувати себе на різні варіанти розвитку ситуації та уявно здійснити 

візуалізацію розвитку позитивних та негативних сценаріїв переговорної 

діяльності під час проведення мирних зібрань та інших масових заходів, 

зосереджуючись на шляхах вирішення тих чи інших складних ситуацій. 

Поліцейським, які відчувають сильне почуття тривоги або страху, 

рекомендовано застосувати методи саморегуляції (аутотренінг, дихальні 

вправи, сугестивні методи, методи самонаказу, точковий масаж та ін.). 

Страхи, які є нав’язливими, необхідно відпрацювати, тобто візуалізувати їх, 

визначити різні варіанти розвитку ситуацій та знайти вихід з різних ситуацій.  

Коли працівник навчиться долати страхи, тоді можна говорити про 

сформовану професійно-психологічну готовність до дій в різноманітних 

обставинах, що сприятиме ефективності виконання професійних функцій. 

Професійно-психологічна готовність суб’єкта переговорної діяльності 

до здійснення переговорної діяльності під час проведення мирних зібрань та 

інших масових заходів базується на його впевненості у собі (власних силах, 

уміннях, навичках) та на впевненості в інших, тобто у професійних діях 

працівників відділів (секторів) превентивної комунікації та поліцейських 

інших підрозділів, що будуть брати участь у забезпеченні публічної 

(громадської) безпеки та порядку під час проведення мирних зібрань та 

інших масових заходів.  
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Підводячи підсумки, хотілося би зазначити, що нами вперше 

структуровані загальні положення переговорної діяльності під час 

проведення мирних зібрань та інших масових заходів, а також описано їх 

конкретний зміст. Так, нами було: 1) уточнено зміст поняття «переговори під 

час масового заходу»; «професійно-психологічна готовність»; 

«компетентність у галузі переговорної діяльності»; 2) розкрито зміст таких 

основних положень переговорної діяльності як: суб’єкт та об’єкт 

переговорної діяльності, предмет переговорної діяльності, головна мета 

переговорної діяльності; 3) запропоновано перелік принципів проведення 

переговорів з об’єктами переговорної діяльності та розкрито їх зміст 

(об'єктивності, доступності, несуперечності, конкретності, детермінізму, 

систематичності, системності, комплексності); 4) виокремлено та розкрито 

зміст функцій переговорної діяльності (комунікативної, гносеологічної, 

інформаційної, пояснювальної, інтерпретаційної, констатуючої, 

перцептивної, прогностичної, організаційної, попереджувальної, 

регулятивної, координаційної, контролюючої, відволікаючої); 5) описано 

основні правила проведення переговорів з об’єктами переговорної діяльності 

з позицій – що суб’єкт переговорної діяльності повинен робити під час 

переговорів та що він не повинен робити; 6) сформовано критерії професійно 

важливої зовнішньої поведінки суб’єктів переговорної діяльності; 

7) 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).  

6. Запропоновано включити у психограму фахівців у галузі 

переговорної діяльності включити такі групи професійно важливих якостей 

як інтелектуальні, емоційно-вольові, моральні та комунікативні. На основі 

виокремлених груп умінь здійснювати професійно-психологічний відбір 

фахівців для комплектування груп превентивної комунікації. 
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Таким чином, зазначені положення необхідні для систематизації 

наукових розробок щодо переговорної діяльності, вони сприятимуть 

удосконаленню уявлень поліцейських щодо основних принципів 

переговорної діяльності.  

 

 

3.2. Тактико-психологічні особливості забезпечення правопорядку 

та проведення переговорів під час масових заворушень 

 

3.2.1. Класифікація масових заворушень. Масові заворушення 

завжди суттєво впливають на життєдіяльність громадян. Масові заворушення 

вивчалися вченими у галузі кримінального права та процесу, 

адміністративного права та процесу, службово-бойової діяльності, соціальної 

психології, юридичної психології. Однак, спеціальним предметом 

дослідження науковців не виступали саме тактико-психологічні особливості 

проведення переговорів з різними типами натовпу під час масових 

заворушень. 

Масові заворушення можна класифікувати за [58, 59, 70, 104 та ін.]:  

1) причинами виникнення (політичні, економічні, соціальні, етнічні, 

релігійні, екологічні, внаслідок неправомірних дій поліції та ін.) [70];  

2) характером виникнення:  

а) спонтанні – наприклад, масові заворушення невдоволених 

спортивних вболівальників;  

б) завчасно підготовлені – які мають певну причину та вимоги; 

в) спровоковані – що спровоковані зацікавленими особами під час масового 

заходу);  

3) тривалістю:  

а) довготривалі – відбуваються тривалий час;  

б) короткотривалі – відбуваються певний проміжок часу;  

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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4) масштабом (міжнародні, республіканські, регіональні, локальні або 

місцеві) [59];  

5) об’єктом спрямування:  

а) соціальноспрямовані – погроми конкретних установ, магазинів, 

кіосків, підпали та інші подібні дії;  

б) персонально спрямовані – погроми квартир (домівок) певних 

громадян;  

в) хаотично спрямовані – погроми усього, що зустрічається на шляху);  

6) тяжкістю наслідків – масові заворушення, що:  

а) спричинили смерть людей;  

б) спричинили тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості; 

в) завдали значної матеріальної шкоди [104];  

7) кількістю учасників – (великі, середні, дрібні) [9];  

8) можливістю участі (загальнодоступні, обмежені кількістю 

учасників) [58];  

9) місцем виникнення:  

а) у населених пунктах [104];  

б) у виправних установах [104];  

в) на підприємствах, установах). 

Масові заворушення мають певні особливості. Вони можуть: 

1) носити непередбачуваний, невизначений, екстремальний, іноді 

неконтрольований характер;  

2) бути довготривалими;  

3) завчасно плануватися;  

4) бути спонтанними;  

5) мати велику кількість учасників;  

6) розгортатися на тлі масового емоційного зараження;  

7) відрізнятися вищим ступенем конформізму її учасників, які діють 

вкрай емоційно й одностайно;  

8) мати руйнівну деструктивну спрямованість;  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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9) 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 зв’язку з цим, до командної роботи поліцейських, які беруть участь 

у забезпеченні публічної безпеки під час масових заворушень, є низка вимог, 

серед яких слід виділити такі: 

1. Поліцейські повинні дотримуватися вимог нормативно-правових 

актів, принципів професійної діяльності та правил і принципів переговорної 

діяльності. 

2. Поліцейські відділів масових і охоронних заходів та відділів 

(секторів) превентивної комунікації УПД ГУНП в областях повинні 

працювати у тісній взаємодії з іншими підрозділами, що залучені до 

забезпечення публічної безпеки і порядку під час масових заворушень. 

3. У команди поліцейських відділів масових і охоронних заходів та 

відділів (секторів) превентивної комунікації УПД ГУНП в областях повинна 

бути своя система знаків-сигналів. Зазначену систему знаків-сигналів 

повинні знати й інші поліцейські, що безпосередньо працюють з командою 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів та відділів превентивної 

комунікації. Це надасть можливість своєчасно зреагувати на небезпеку та 

вжити необхідних заходів. 

4. Якщо перед натовпом виступає головний переговірник, то інші 

поліцейські повинні пильно слідкувати за натовпом та за сигналами-знаками. 
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У той же час поліцейські, які прикривають парламентаря, повинні слідкувати 

за натовпом та за попереджуючими сигналами-знаками інших поліцейських. 

5. Командна робота вимагає від поліцейських правомірності, точності, 

чіткості та злагодженості дій. 

3.2.2. Тактико-психологічні особливості забезпечення 

правопорядку та проведення переговорної діяльності поліцейськими під 

час різних видів масових заворушень. Слід зазначити, що під час масових 

заворушень велике значення має переговорна діяльність із об’єктами 

масового заворушення. Тому, на нашу думку, необхідно розглянути тактико-

психологічні особливості переговорної діяльності суб’єктів переговорної 

діяльності під час масових заворушень у трьох напрямах, тобто під час [124]:  

1) спонтанних масових заворушень;  

2) спровокованих;  

3) завчасно підготовлених. 

Отже, як свідчить практичний досвід роботи, під час спонтанних 

масових заворушень переговорна діяльність діяльності суб’єктів 

переговорної діяльності в основному зводиться до: 

а) переконливих вимог припинити масове заворушення; 

б) роз’яснення громадянам їхніх прав та обов’язків; 

в) пояснення підстав та порядку дій поліції із забезпечення публічної 

(громадської) безпеки і порядку та ін.  

Головний переговірник під час спонтанних масових заворушень 

повинен дотримуватися певних правил переговорів. Зокрема, він повинен 

[124]: 

1) говорити чітко, впевнено, спокійно, переконливо та по суті справи; 

2) демонструвати непохитність вимог, що пред'являються; 

3)  виявляти внутрішню силу, харизматичність; 

4) спостерігати за реакцією натовпу на певні речення; 

5) спостерігати за сигналами-знаками інших поліцейських та ін. 
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Поліцейському слід пам’ятати, що натовп готовий піти за будь-якою 

людиною, яка владним тоном надає чіткі та конкретні вказівки та 

розпорядження! 

Суб’єкт переговорної діяльності ні в якому разі не повинен [124]: 

1) провокувати агресію натовпу; 

2) погрожувати та залякувати застосуванням спецзасобів та сили; 

3) ображати та принижувати натовп; 

4) надавати негативну оцінку поведінці та висловлюванням осіб, які 

беруть участь у масовому заході; 

5) розпочинати дискусію з кимось одним із натовпу та ін. 

У разі невиконання учасниками масового заворушення рекомендацій 

поліцейського переговірника, для припинення масового заворушення 

застосовуються спеціальні засоби та сила.  

Як показує практика, стихійне масове заворушення умовно можна 

поділити на три фази [124]:  

1) початок масового заворушення;  

2) кульмінаційне розгортання масового заворушення;  

3) згасання масового заворушення. 

Слід підкреслити, що робота головного суб’єкта переговорної 

діяльності має сенс тільки на початку масового заворушення. Під час 

кульмінаційного розгортання стихійного масового заворушення натовп 

погано розуміє вимоги парламентаря. Стадні інстинкти, відчуття єдності 

переживання, відчуття колективної сили та могутності, відчуття анонімності 

та безкарності – все це та інше звужує свідомість особи, й вона, 

підкоряючись масовому настрою (масовому психозу), веде себе 

безвідповідально. Тому, під час цієї фази розгортання масового заворушення 

керівниками поліції найчастіше приймається рішення про припинення 

масового заворушення шляхом застосування спеціальних засобів та сили 

[124].  



166 

 

У випадку, якщо парламентарю все ж таки вдасться привернути увагу 

натовпу до себе, то йому слід дотримуватися головних принципів та правил 

переговорів, що вказані вище. 

Стихійні масові заворушення часто бувають спровокованими. Слід 

зазначити, що процес розвитку масових заворушень, які завчасно 

готуються, мають чотири стадії [124]: 

І. Виникнення передумов, тобто гострих та болючих причин для 

масового заворушення (ускладнення обстановки (соціально-економічної, 

політичної та ін.), загострення протиріч, кризові явища тощо[59]). 

ІІ. Підготовка до масового заворушення зацікавленими особами. 

ІІІ. Основна – характеризується двома етапами [58]: 

1) Виникнення приводу для масового заворушення – з'являється 

формальний привід, який використовується зацікавленими особами як 

детонатор, або запускається у натовп певна провокація. 

2) Безпосередня реалізація масового заворушення – деструктивні, 

агресивні та руйнівні дії, висунення вимог з позиції сили та в той же час 

раптовість і невідворотність дій; створення перешкод для цілеспрямованих 

дій силових структур; привернення уваги засобів масової інформації до подій 

тощо. 

ІV. Заключна – обстановка після масових заворушень. Вона може як 

нормалізуватися так і ускладнитися в будь-який момент (із-за відчуття 

незадоволеності результатами або під впливом чуток, або провокаційних 

гасел тощо) [58]. 

Слід підкреслити, що провокації під час масових заходів можуть бути: 

1) спонтанними (наприклад, детонатором масового заворушення 

можуть стати:  

а) агресивні особи, які отримують насолоду від бійки, від 

екстремальності ситуації, від того, що треба ризикнути, або які просто хочуть 

похизуватися власною силою;  
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б) конфліктні особи, які під час масового заворушення надають волю 

своїй агресивності та «випускають пар» тощо);  

2) завчасно підготовленими, наприклад:  

а) групою однодумців, які бажають своїми діями довести свою правоту 

або які бажають переконати інших в неправоті організаторів масового заходу 

тощо;  

б) представниками опозиційних політичних партій, які своїми 

провокаційними гаслами бажають переконати учасників масового заходу у 

тому, що тільки вони можуть щось змінити, що тільки вони зможуть навести 

лад у державі (селищі, місті, районі);  

в) іншими зацікавленими особами. 

Тому суб’єктам переговорної діяльності в областях необхідно завчасно 

передбачати такі провокації та вживати превентивних заходів щодо 

попередження масового заворушення під час масових та спортивних заходів, 

які плануються. 

3.2.3. Основні завдання поліцейських на етапах забезпечення 

безпеки і порядку у публічних місцях. Як відомо, процес забезпечення 

безпеки і порядку у публічних місцях та під час проведення масових та 

спортивних заходів, запобігання та припинення групових порушень 

публічного (громадського) порядку, масових заворушень має три стадії 

реалізації, а саме підготовчу, основну та заключну.  

Щодо підготовчої стадії, слід зазначити, що поліцейським відділу 

масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях, відділу (сектору) 

превентивної комунікації УПД ГУНП в областях, спільно з працівниками 

Управління оперативної служби (надалі – УОС) та інших служб, що 

залучаються до забезпечення публічної безпеки та порядку під час масового 

заходу, необхідно: 

І. Зібрати необхідну інформацію про: 

а) замовника заходу, керівника та організатора (спосіб життя, 

соціальний статус, їх уразливі місця, істинну особистісну мету тощо) – цю 



168 

 

інформацію можна буде використати під час негласної роботи у натовпі для 

розкриття правди щодо істинної мети організованого заходу; 

б) причини формування натовпу (це у подальшому сприятиме 

знаходженню переговірниками аргументів та контраргументів);  

в) мету і мотиви дій більшої частини натовпу, що планує взяти участь у 

масовому заході (це у подальшому сприятиме переорієнтуванню натовпу на 

іншу мету);  

г) факти, що слугують безпосереднім приводом масового заходу 

(винайти недоліки, неточності у фактах для їх подальшого логічного 

спростування);  

д) гострі проблемні питання, що можуть розбурхати свідомість людей у 

натовпі (винайти факти щодо нейтралізації проблемних питань);  

ж) основні інтереси більшої частини натовпу; 

з) основні гасла масового заходу; 

і) можливих провокаторів або організаторів масових заворушень та ін. 

Усю отриману інформацію необхідно обов’язково фіксувати.  

ІІ. Проаналізувати отриману інформацію та виділити з неї  факти, 

невизначеності, здогадки та домисли.  

На окремому аркуші у таблиці зафіксувати усі факти. 

ІІІ. Ранжувати домисли та здогадки за ступенем їх ймовірності та 

зафіксувати їх на окремих аркушах.  

ІV. Всі невизначеності, домисли, здогадки та іншу інформацію слід 

обов’язково перевіряти. Для цього слід клопотати перед УОС про перевірку 

точності отриманих даних (тобто мінімізувати ймовірність негативного 

впливу під час масового заходу недостовірних або недоступних даних). 

V. Визначити уразливі місця місцевості, де планується масовий захід. 

VI. Ужити превентивних заходів щодо унеможливлення провокацій. 

VII. Поліцейські відділу превентивної комунікації повинні: 

7.1. Розробити позитивні та негативні сценарії плину переговорів. 
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7.2. Обговорити позитивні та негативні сценарії плину переговорів та 

спрогнозувати імовірні ризики, що можуть виникнути під час масового 

заходу.  

Можливі такі фактори виникнення ризиків [23]:  

а) фактори ризику непрогнозованих ситуацій, спричинених 

невизначеністю ситуації;  

б) фактори форс-мажорного ризику;  

в) фактори інформаційного ризику, що обумовлені неповнотою, 

невизначеністю, недостовірністю, неоднозначністю початкової інформації. 

7.3. Відповідно до кожного сценарію здійснити оцінку ризиків та 

визначити їх ступінь небезпечності за такими рівнями [23]: 

а) критичний рівень (дуже високий) – не рекомендовано проводити 

переговори. Найбільш доцільним буде застосування спеціальних засобів та 

сили; 

б) високий рівень – не рекомендовано проводити переговори, найбільш 

ефективним буде вжиття додаткових превентивних заходів. Найбільш 

доцільним буде застосування сили та спецзасобів; 

в) середній рівень – процес проведення переговорів є небезпечним для 

поліцейських. Попереджувальні заходи сценарного плану проведення 

переговорів слід удосконалити та вжити додаткових заходів щодо захисту 

головного переговірника; 

г) низький рівень (гранично допустимий) – заходи сценарного плану 

проведення переговорів слід удосконалити, вжити додаткових превентивних 

заходів щодо захисту головного переговірника;  

д) незначний рівень – сценарний план проведення переговорів є 

допустимим для його реалізації. 

7.4. Розробити плани проведення переговорів за кожним сценарієм (у 

ньому обов’язково передбачити порядок пред’явлення аргументів та 

контраргументів). 
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Підготуватися до переговорів, тобто опрацювати очікувані запитання, 

заперечення, список «даю-отримую», компроміси і альтернативи тощо. 

VIII. Розробити план дій поліцейських для забезпечення публічної 

безпеки та правопорядку під час масового заходу, обов’язково урахувавши 

плани проведення переговорів за кожним сценарієм. 

Плани дій під час масових заворушень повинні:  

а) бути чіткими, точними та раціональними;  

б) ураховувати усі фактори (негативні та позитивні), які можуть стати 

на шляху виконання професійних обов’язків та під час переговорів (тобто 

необхідно передбачити усі ризики, які можуть виникнути під час здійснення 

професійних функцій);  

в) передбачити найбільш важливі фактори та тенденції, які 

сприятимуть забезпеченню публічної безпеки і порядку або можуть 

негативно впливати на процес виконання професійних обов’язків та на 

процес переговорів;  

г) передбачити розстановку сил та засобів під час масового 

заворушення для прикриття головного переговірника;  

д) передбачати розміщення оперативних працівників для негласної 

роботи у натовпі та членів відділу превентивної комунікації для реалізації 

тактичних прийомів комунікації з учасниками масового заходу.  

IX. Обрати систему знаків-сигналів для поліцейських. 

X. Налагодити взаємодію з організатором (організаторами) масового 

заходу.  

XI. Клопотати про необхідність підготовки спеціальної техніки для 

блокування стільникового зв’язку (у випадку якщо керівника (організатора) 

масового заворушення не виявлено). 

Отже, хотілося би підкреслити, що поліцейські відділу (сектору) 

превентивної комунікації повинні завчасно готуватися до масових заходів 

різноманітного характеру (політичного, релігійного, етнічного, культурно-

масового та ін.). Це сприятиме швидкій мобілізації поліцейських та їх 
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налаштуванню на конкретні дії щодо забезпечення безпеки і порядку у 

публічних місцях. 

Під час основної стадії забезпечення безпеки і порядку у публічних 

місцях поліцейським необхідно: 

І. Пильно слідкувати за тим, що відбувається у натовпі. У разі 

виявлення підбурювача, вони повинні намогтися нейтралізувати його 

шляхом застосування контраргументів та аргументів, які стосуються 

предмета провокації; або вжити заходів щодо його затримання.  

ІІ. Якщо під час масового заходу виникло провокаційне гасло, яке 

поширюється, то поліцейські повинні нейтралізувати підбурювача 

(наприклад, затримати у якості підозрюваного у крадіжці, розбійному нападі; 

відділити від натовпу для перевірки документів тощо) та ін. 

Масове заворушення може стрімко розвиватися та набирати темп, а 

може й поступово (залежить від провокації та осіб, що беруть участь у 

масовому заході). У випадку стрімкого розвитку масового заворушення 

парламентар із відділу превентивної комунікації повинен негайно розпочати 

переговори, дотримуючись певних принципів та правил переговорів (дивись 

главу 1).  

Якщо масове заворушення не носить стрімкий характер, то суб’єкти 

переговорної діяльності повинні дотримуватися таких етапів проведення 

переговорів:  

1) інформаційно-діагностувального; 

2) переговорного;  

3) досягнення домовленості. 

Отже, на першому етапі вони повинні: 

1. Зайняти свою позицію у натовпі відповідно до плану. Метою цього 

заходу є: 

а) здійснення негласної роботи з учасниками масового заходу; 

б) збір необхідної інформації; 
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в) реалізація тактичних прийомів щодо припинення масового 

заворушення;  

г) перевірка попередньо отриманої інформації, відповідно до якої 

складені плани переговорів та дій поліцейських; 

д) встановлення формальних організаторів масового заворушення та 

неформальних лідерів; 

є) встановлення того, хто приховано керує масовим заходом (за 

можливості нейтралізувати його, наприклад, розпочати перевіряти 

документи, розпитувати його, опитувати та ін.).  

2. Налагодити взаємодію з організатором (організаторами) масового 

заходу. 

3. Визначити тип особистості:  

а) лідера (організатора, керівника) масового заворушення 

(епілептоїдний, демонстративний або ригідний тип);  

б) підбурювача (агресор (шерманівський танк, снайпер, підривник), 

максималіст, хронічний обвинувач, скаржник, тайний митець, помилковий 

альтруїст, вічний песиміст, розгнівана дитина та ін. [114]). 

4. Визначити тип натовпу:  

а) за характером поведінки людей (оказіональний (випадковий), 

конвенціональний, експресивний, екстатичний, агресивний, панічний, 

стягальний, повстанський);  

б) за фактором керованості (стихійний та керований);  

в) за рівнем активності (пасивний (спокійний) та активний [58]). 

5. Скоригувати плани переговорів та дій поліцейських відповідно до 

отриманої інформації. 

Щодо другого етапу – власне перегорів. Головний переговірник на 

цьому етапі повинен: 

1. Намогтися встановити контакт з натовпом (звернути на себе увагу). 

2. Роз’яснити громадянам їх права і обов’язки, підстави та порядок дій 

поліції щодо забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку. Для 
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цього необхідно говорити чітко, твердо, спокійно, без залякувань та погроз, 

тримати невеличкі паузи між окремими словами (це сприятиме 

запам’ятовуванню). 

3. Запросити організатора, керівника масового заворушення до 

переговорів. 

4. Якщо організатора не виявлено, то у залежності від типу натовпу, 

головному переговірнику слід розпочати переговори з натовпом. 

3.2.4. Тактико-психологічні особливості проведення під час 

масових заворушень переговорів з різними типами натовпу. Як 

зазначалося вище, за характером поведінки людей існують таки типи натовпу 

[114]: оказіональний (випадковий), конвенціональний, експресивний, 

екстатичний, агресивний, панічний, стяжальний та повстанський. Розглянемо 

характеристику різних типів натовпу, їх психологічні особливості та основні 

правила здійснення професійних функцій поліцейськими відділу 

превентивної комунікації під час масових заворушень з певним типом 

натовпу.  

Оказіональний (випадковий) натовп зазвичай утворюється з осіб, які 

стали свідками несподіваної події (дорожня аварія, пожежа, бійка) [58]. 

Характеристика оказіонального натовпу: 

1) головна потреба – у нових враженнях, у гострих відчуттях; 

2) провідне бажання – отримати інформацію про несподівану подію, 

ситуацію; отримати збудливу інформацію від об'єкта інтересу; 

3) мотив – задовольнити свою зацікавленість; 

4) натовп не представляє небезпеки;  

5) може створювати перешкоди і незручності; 

6) може перетворитися в діючий та агресивний натовп [114]; 

7) може вчиняти самосуд [58]. 

Психологічні особливості натовпу. Суб’єктам переговорної 

діяльності необхідно пам’ятати, що [121]: 
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1) натовп перестане існувати, як тільки вдасться ліквідувати 

елемент видовища; 

2) натовп може як швидко збиратися, так само швидко й 

розсіюватися; 

3) особи, які знаходяться в натовпі, більш схильні до навіювань, ніж 

ті, хто перебуває за його межами; 

4) особи, які знаходяться в натовпі, легше сприймають думки, 

почуття та дії більшості. 

Основні правила здійснення професійних функцій суб’єктів 

переговорної діяльності [121]: 

І. Необхідно будувати переговорну діяльність тільки на чітких та 

конкретних фактах, дотримуючись принципів та правил переговорної 

діяльності (див. главу 1). Це надасть можливість задовольнити бажання 

натовпу в отриманні інформації та задовольнити цікавість натовпу.  

ІІ. Якщо у натовпі є підбурювач, то нейтралізувати його шляхом 

надання натовпу фактів, аргументів, контраргументів та розкриття мети 

провокації. Це надасть можливість знецінити провокацію. 

ІІІ. Вжити заходів щодо недопущення трансформації оказіонального 

натовпу в діючий агресивний натовп; а також щодо недопущення самосуду. 

Конвенціональний натовп утворюється на основі [121]:  

а) заздалегідь оголошеного заходу;  

б) конкретного соціально значимого приводу;  

в) інтересу до масової розваги, видовища. 

Характеристика конвенціонального натовпу [121]: 

1) головна потреба – задовольняти емоційні потреби через психічну 

взаємодію з іншими учасниками; 

2) провідне бажання – отримати насолоду хвилюючого видовища 

(наприклад, від перемоги улюбленої команди); 

3) мотив – відчувати емоційну єдність з іншими учасниками, отримати 

схожі емоції; 
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4) домінують несвідомі мотиви; 

5) натовп демонструє прихильність до об’єкта уподобання; 

6) натовп представляє небезпеку у разі програшу об’єкта уподобання; 

7) може перетворитися в діючий та агресивний натовп [58]. 

Психологічні особливості натовпу. Суб’єктам переговорної 

діяльності необхідно пам’ятати, що [121]: 

1. У натовпі кожен з учасників: 

а) знімає з себе відповідальність за свої вчинки, діючи разом з усіма як 

єдине ціле; 

б) опускається до примітивного стану; 

в) характеризується ірраціональною поведінкою; 

г) підпорядковується колективному розуму; 

д) під впливом зовнішніх умов легко переключає увагу. 

2. У натовпі є: 

а) організатори, які можуть бути політично і психічно незрілими 

індивідами; екстремістами. Вони в ньому розгортають активну діяльність та 

направляють поведінку його учасників; 

б) агресивні особи, які примикають до натовпу виключно для розрядки 

своїх невротичних, нерідко садистських нахилів та потреб; 

в) учасники, які готові лише тимчасово дотримуватися певних норм 

поведінки. 

3. Натовп [121]: 

а) не переносе зовнішніх протиріч та суперечок; 

б) здатний сприймати лише ті ідеї, які зрозумілі та спрощені до певної 

межі; 

в) базується на судженнях, які завжди нав'язані йому та які не є 

результатом всебічного обговорення; 

г) ґрунтуються на асоціаціях, які пов'язані між собою лише уявною 

аналогією та послідовністю. 
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Основні правила здійснення професійних функцій суб’єктами 

переговорної діяльності [121]: 

І. Необхідно будувати переговорну діяльність виключно на вимогах 

нормативно-правових актів.  

ІІ. Суворо дотримуватися правил та принципів переговорної діяльності 

(див. главу 1). 

ІІІ. Своєчасно виявити у натовпі:  

а) осіб, які імовірно можуть бути підбурювачем;  

б) осіб, які імовірно можуть бути організатором масового заворушення;  

в) занадто агресивних осіб, які можуть виступати у якості «детонатора 

масового заворушення». Вжити заходів щодо відокремлення від натовпу 

підбурювачів та занадто агресивних осіб.  

Експресивний натовп утворюється з осіб, які спільно переживають 

певні сильні почуття (гніву, обурення, горя, радощів тощо) [58]. Зазначений 

тип натовпу може виникати під час концертів, релігійних зібрань, мітингів, 

фестивалів.  

Характеристика експресивного натовпу [121]: 

1) головна потреба – отримати насолоду (від видовища, концерту, 

релігійного зібрання, мітингу, фестивалю); 

2) провідне бажання – бути причасним до певних подій; 

3) мотив – відчути єдність з іншими; 

4) натовп демонструє захопленість; 

5) натовп представляє небезпеку, у разі звуження свідомості під 

впливом наркотиків, алкоголю тощо; 

6) може перетворитися в екстатичний натовп. 

Психологічні особливості натовпу. Суб’єктам переговорної 

діяльності необхідно пам’ятати, що [121]: 

1) експресивний натовп має емоційне забарвлення; 

2) учасники не комплексують, вони разом кричать, танцюють, 

співають, сміються; 
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3) рухи учасників часто ритмічні;  

4) він є менш організованим та менш керованим культурними нормами. 

Основні правила здійснення професійних функцій суб’єктами 

переговорної діяльності з цим типом натовпу такі ж самі, як й у випадку з 

конвенціональним натовпом. 

Екстатичний натовп являє собою крайню форму експресивного 

натовпу [58] та зазвичай утворюється з осіб, що відчувають почуття 

загального екстазу на основі ритмічно наростаючого взаємного зараження 

(карнавали, рок-концерти, масові релігійні ритуали тощо) [58].  

Характеристика екстатичного натовпу [121]: 

1) головна потреба – відчуття загального екстазу; 

2) провідне бажання – отримати насолоду; 

3) мотив – відчувати єдність з іншими; 

4) натовп демонструє захопленість, азарт, психологічний екстаз, 

фанатизм, осяяння; 

5) натовп представляє небезпеку у разі звуження свідомості під 

впливом наркотиків, алкоголю, гіпнотичного трансу тощо; 

6) може під впливом галюцинацій перетворитися в панічний натовп. 

Психологічні особливості натовпу. Суб’єктам переговорної 

діяльності необхідно пам’ятати, що [121]: 

1) особи, які знаходяться в натовпі, доводять себе до нестями у 

спільних молитовних, ритуальних чи інших діях; 

2) емоційна зарядженість сприяє появі психологічної готовності 

людей спільно діяти або дотримуватися певної форми поведінки; 

3) зростає щільність взаємозв’язків між учасниками натовпу та 

зростає інтенсивність обміну інформацією; 

4) під впливом емоцій натовп може слідувати неймовірним, абсурдним 

гаслам та закликам; 

5) стан людини у натовпі близький до гіпнотичного трансу; 
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6) відмічається невмотивованість поведінки (індивід з легкістю 

піддається інтересам натовпу та приносить свої особисті інтереси в жертву); 

7) індивід з готовністю жертвує собою заради свого ідола (настільки 

сильні його вірування та настановлення, що навіть почуття самозбереження 

не в змозі їх подолати та змінити); 

8) індивід будь-яку ідею або вірування сприймає як абсолютну істину 

або абсолютну помилку; 

9) джерелом навіювання в натовпі виступає ілюзія якогось індивіда, яка 

затьмарює розум і паралізує критичні здатності; 

10) натовп відчуває безмежне благоговіння перед традиціями та 

віруваннями та чинить опір усім нововведенням; 

11) релігійні почуття та переконання є дуже сильними та 

характеризуються лютою нетерпимістю, сліпою вірою, сліпим 

підпорядкуванням, прагненням здійснювати пропаганду релігійних 

постулатів; 

12) релігійні забобони активні, напористі та агресивні, учасники 

відчайдушно чинять опір справжньому знанню; 

13) всі настановлення засвоюються натовпом лише в тому випадку, 

якщо вони одягнені в релігійну оболонку; 

14) вірування натовпу завжди мають релігійну форму; 

15) натовп не сприймає ніяких аргументів, які суперечать забобону, 

віруванню, релігії; 

16) факти та події не завжди аналізуються на рівні свідомості та 

зазвичай відкидаються; 

17) натовп захльостують емоції. 

Основні правила здійснення професійних функцій суб’єктів 

переговорної діяльності з цим типом натовпу у разі виникнення масового 

заворушення [121]: 

І. Не можна критикувати натовп. 
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ІІ. Не треба намагатися переконувати натовп стосовно предмета 

фанатизму, оскільки це може спровокувати агресію. 

ІІІ. Слід намогтися роз’єднати учасників масового заворушення 

шляхом їх селекції (відокремлення з натовпу). 

ІV. Якщо виникає необхідність припинення масового заворушення - 

застосувати спеціальні засоби та силу.  

Агресивний натовп зазвичай утворюється з осіб, які об'єднані сліпою 

ненавистю до конкретного об'єкта (наприклад, діяча політичного чи 

релігійного руху, діяча управлінської структури, державного діяча та ін.) 

[58]. 

Характеристика агресивного натовпу [121]: 

1) головна потреба – емоційна розрядка (у об’єктів масового 

заворушення відмічається надлишок психічного напруження); 

2) провідне бажання – добитися справедливості; 

3) мотив – покарати конкретного об’єкта ненависті; 

4) натовп демонструє вищий ступінь емоційного збудження; 

5) натовп представляє небезпеку у разі переходу до фази стихійності та 

не контрольованості дій; можуть вчинятися протиправні дії (погроми, 

побиття, підпали тощо); 

6) може перетворитися в деструктивну, руйнівну, кримінальну юрбу; 

7) натовп завдає найбільшої шкоди по відношенню до людей та 

навколишніх предметів.  

Психологічні особливості натовпу. Суб’єктам переговорної 

діяльності необхідно пам’ятати, що [121]: 

1. Учасники агресивного натовпу: 

а) не мислять критично; 

б) прагнуть до руйнування і навіть вбивства; 

в) гіпертрофовано сприймають звичайне явище, оскільки мислять 

образами, а не поняттями; 

г) легко сприймають авторитарність і нетерпимість свого лідера; 
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д) не можуть стримувати свої інстинкти; 

е) відчувають власну могутність у великому натовпі;  

є) не усвідомлюють небезпеки, справжніх мотивів провокації,  

ж) не усвідомлюють жорстокості та жахливість своїх дій; 

з) обмінюються між собою емоційними зарядами; 

і) поступово розпалюють загальний настрій до такого ступеня, що 

відбувається емоційний вибух, не контрольований свідомістю;  

й) інстинктивно прагнуть до рабства, оскільки анархія швидко їх 

стомлює. 

2. Натовп: 

а) поважає тільки силу; 

б) сприймає доброту, як одну з форм слабкості; 

в) не має раціональної основи для своїх дій. 

Основні правила здійснення професійних функцій суб’єктів 

переговорної діяльності [121]: 

І. Максималізм натовпу вимагає від головного переговірника сильних 

ораторських виразів і перебільшених почуттів, головний переговірник 

повинен [121]:  

а) демонструвати внутрішню силу та могутність, впевненість у своїх 

словах та діях, твердість переконань;  

б) влучно вживати аргументувати та застосовувати контраргументи 

стосовно предмета провокації;  

в) спокійно доносити до осіб, що беруть участь у масовому заході, 

вимоги нормативно-правих актів щодо правомірної поведінки під час 

масових заходів;  

г) вказувати на неправомірні дії провокатора;  

д) роз’яснювати наслідки сліпого слідування гаслам провокатора;  

є) роз’яснювати мету провокації та ін. 

ІІ. Суб’єкт переговорної діяльності не повинен [121]:  

а) погрожувати натовпу та критикувати його дії;  
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б) висловлювати власну точку зору стосовно, наприклад, гасел;   

в) знецінювати, ображати та критикувати провокатора; г) викликати 

агресію з боку провокатора та натовпу;  

д) вживати конфліктогенні слова;  

є) здійснювати негативну оцінку осіб, що беруть участь у масовому 

заході, та особи провокатора;  

ж) виявляти невпевненість, агресію, страх, тривожність та ін. 

ІІІ. Одночасно з головним суб’єктом переговорної діяльності повинні у 

натовпі працювати негласні працівники. Вони повинні використовувати 

різноманітні чутки, відволікаючі маневри для припинення масового 

заворушення та ін. [121]. 

ІV. Якщо виникає необхідність припинення масового заворушення – 

правомірно застосувати спеціальні засоби та силу відповідно до норм 

чинного законодавства [121]. 

Панічний натовп та натовп, що рятується, зазвичай утворюється з 

осіб, що об'єднані почуттям страху, викликаного небезпекою для життя або 

нормального функціонування [58]. Він буває панічним та таким, що 

рятується. Виникають такі натовпи в умовах наближення природної загрози 

(урагану, грози, землетрусу тощо), у випадках пожеж або іншої небезпеки на 

вулицях і площах великих міст тощо. 

Панічний натовп характеризується повною втратою будь-якої 

організації [58]. Натовп, що рятується, виникає в стані паніки під час 

рятування від реального чи уявного джерела небезпеки. Він піддається деякій 

організації, тобто люди зберігають певну здатність до вольової регуляції 

своєї поведінки, їх поведінка зберігає елементи передбачуваності [114].  

Характеристика панічного натовпу та натовпу, що рятується 

[121]: 

1) головна потреба – самозбереження; 

2) провідне бажання – врятувати власне життя; 

3) мотив – вижити; 
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4) натовп демонструє паніку, хаос, гостре відчуття страху, сильне 

емоційне збудження, невмотивованість вчинків, некритичне ставлення до 

обстановки тощо; 

5) поведінка людей походить на механічну, автоматичну; 

6) психічний стан характеризується звуженням свідомості людей (вони 

нічого з навколишнього не сприймають та можуть поводити себе 

неадекватно); 

7) натовп представляє небезпеку у разі звуження меж напряму втечі; 

8) можуть бути втрати серед осіб, які знаходяться у панічному натовпі 

чи натовпі, що рятується. 

Психологічні особливості натовпу. Суб’єктам переговорної 

діяльності необхідно пам’ятати, що [121]: 

1) страх блокує здатність людей раціонально оцінювати ситуацію, 

яка виникла; 

2) людина у натовпі може проявити такі фізичні якості, які їй у 

звичайному житті не притаманні (високо стрибнути, швидко бігти, підняти 

щось важке та ін.), це обумовлено мобілізацією всіх ресурсів індивіда; 

3)  учасники панічного натовпу не піддаються переконанню, на них 

може подіяти тільки дуже сильний подразник (наприклад, струм холодної 

води, гучний та різкий звук та ін.); 

4) учасників натовпу, що рятується, за допомогою сильного 

подразника можна організувати. 

Основні правила здійснення професійних функцій суб’єктам 

переговорної діяльності [121]: 

І. Не створювати перешкод для втечі людей. 

ІІ. Не намагатися зупинити паніку гучними гаслами. 

ІІІ. Вжити заходів для припинення паніки шляхом використання 

сильних та різких подразників.  
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Стягальний натовп зазвичай утворюється з надзвичайно активно 

діючих людей, які націлені на захоплення різних матеріальних цінностей 

[58]:  

а) що стали легко доступними в результаті стихійних лих - землетрусів, 

повеней, крупних пожеж, техногенних катастроф, військових дій тощо;  

б) для демонстрації протесту проти існуючої влади, яка ігнорує життєві 

інтереси та потреби громадян;  

в) для демонстрації невдоволення фактом, наприклад, нестачі квитків 

(біля кас стадіонів, видовищних вистав та ін.) та ін.  

Характеристика стягального натовпу [121]: 

1) головна потреба – володіти чимось; 

2) провідне бажання – отримати більше; 

3) мотив – збагатитися (іноді мародерство не має мотивів, особа 

підкоряється натовпу та сліпо наслідує те, що роблять інші); 

4) натовп демонструє егоїзм, жадібність, агресивність, жорстокість, 

безжалісність, спонтанність; 

5) натовп є небезпечним, оскільки у її учасників немає почуття 

співпереживання, вони діють механічно. 

Психологічні особливості натовпу. Суб’єктам переговорної 

діяльності необхідно пам’ятати, що [121]: 

1) стихія є основним фоном їх поведінки; 

2) відмічається переважання інстинктивних бажань над волею, які 

підкріплюються анонімністю, що «розв’язує їм руки»; 

3) спостерігається соціальна деградація особистості; 

4) можливе виникнення масового психозу, під час якого люди здатні 

робити безрозсудні вчинки, вони перестають віддавати собі звіт про наслідки 

своїх дій; 

5) жадібність штовхає на безрозсудність. 

Основні правила здійснення професійних функцій суб’єктами 

переговорної діяльності [121]: 
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І. Вжити заходів щодо застосування спеціальних засобів та сили для 

припинення масового мародерства.  

ІІ. Якщо є необхідність у переговорній діяльності, головний 

переговірник повинен будувати переговорну діяльність, дотримуючись 

принципів та правил переговорної діяльності (див. главу 1).  

Повстанський натовп формується на основі загального справедливого 

обурення діями влади [58]. Носить політичний підтекст. Характеристика 

повстанського натовпу: 

1) головна потреба – побороти несправедливість; 

2) провідне пристрасне бажання – жити краще; 

3) мотив – змінити владу; 

4) натовп представляє небезпеку, оскільки може спонукати військові 

дії; 

5) натовп демонструє високу моральність, почуття справедливості, 

єдність переконань, рішучість, сталість намірів, дуже піднесені прояви: 

самовідданість, відданість, безкорисливість, самопожертва та ін.; 

6) вражають уяву натовпу не самі по собі факти, а те як вони до них 

ставляться. 

Психологічні особливості натовпу. Суб’єктам переговорної 

діяльності необхідно пам’ятати, що [121]: 

1) натовп діє як єдине ціле, його учасники не виділяються і не 

сприймають себе як окремих індивідів; 

2) натовп діє з конкретною спрямованістю на негайну зміну ситуації, 

яка не влаштовує її учасників; 

3) натовп володіє колективним бажанням змін; 

4) натовп висловлює у своїх судженнях авторитетність та 

нетерпимість; 

5) учасники натовпу не дорожать своїм життям під час обурення; 

6) натовп звинувачує інших, а не себе («ми» – бездоганні, у всьому 

винні –«вони»).  
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Основні правила здійснення професійних функцій суб’єктами 

переговорної діяльності [121]:  

І. Необхідно будувати переговорну діяльність виключно на вимогах 

нормативно-правових актів. 

ІІ. Суворо дотримуватися основних принципів та правил проведення 

переговорів (див. главу 1). 

ІІІ. Своєчасно виявити у натовпі: а) осіб, які імовірно можуть бути 

підбурювачем; б) осіб, які імовірно можуть бути організатором масового 

заворушення; в) занадто агресивних осіб, які можуть виступати у якості 

«детонатора масового заворушення». Вжити заходів щодо відокремлення від 

натовпу провокаторів та занадто агресивних осіб. 

Отже, слід зазначити, що переговорна діяльність суб’єктів 

переговорної діяльності є доволі складним та різнобічним процесом, який 

вимагає мобільності та гнучкості, креативності та компетентності. У 

залежності від типу натовпу дії поліцейських будуть відрізнятися. Дуже 

важливо поліцейським знати характеристику типів натовпу, основні 

принципи та правила здійснення професійних функцій під час забезпечення 

публічної безпеки та порядку під час масового заворушення [121].  

Як зазначалося вище, процес забезпечення публічної безпеки та 

порядку під час масового заворушення має три стадії – підготовчу, основну 

та заключну. Перші дві ми детально розглянули вище, а що стосується 

заключної стадії, то хотілося би наголосити на тому, що не слід ігнорувати 

цю стадію, оскільки саме на ній відбувається розбір помилок та неточностей, 

що були допущені у процесі забезпечення публічної безпеки та порядку під 

час масового заворушення. А це, у свою чергу, дозволить сформувати 

адекватні стратегії поведінки у залежності від того чи іншого типу натовпу та 

удосконалити поліцейським рівень власної професійної компетентності 

[121]. 

Підводячи підсумок, хотілося би зазначити, що нами у цьому підрозділі 

було: 1) доповнено класифікацію масових заворушень; 2) виокремлено 
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особливості масових заворушень; 3) запропоновано алгоритм дій 

поліцейських під час різних видів масових заворушень (спонтанних, 

спровокованих, завчасно підготовлених); 4) розкрито характеристику типів 

натовпу за характером поведінки людей (оказіонального (випадкового), 

конвенціонального, експресивного, екстатичного, агресивного, панічного, 

стягального, повстанського); 5) визначено психологічні особливості кожного 

типу натовпу; 6) запропоновано головні правила здійснення професійних 

функцій суб’єктами переговорної діяльності під час масових заворушень з 

різними типами натовпу [121]. 

Таким чином, зазначені рекомендації будуть сприяти удосконаленню 

комунікативної компетентності суб’єктів переговорної діяльності, від якої 

залежить якість та ефективна результативність переговорної діяльності. 

 

 

3.3. Рекомендації щодо тактико-психологічних особливостей 

проведення поліцейськими переговорів з різними категоріями учасників 

масових заворушень 

 

3.3.1. Тактико-психологічні особливостей проведення переговорів 

організаторами масових заворушень. Масові заворушення завжди носять 

агресивний та не прогнозований характер. Тому, ефективне здійснення 

переговорної діяльність під час масових заворушень потребує дотримання 

суб’єктами переговорної діяльності певних правил, принципів з урахуванням 

певних факторів та умов проведення переговорів.  

Переговори фактично можуть відбуватися у трьох формах: м'якій, 

жорсткій та принциповій. Це залежить саме від тієї об’єктивної ситуації, яка 

відбувається під час масового заворушення.  

О.М. Пронішин [140] пропонує під час проведення переговорів 

ураховувати чотири основних базових елементи: 
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– люди: необхідно чітко розмежувати учасників переговорів і предмет 

переговорів; 

– інтереси: необхідно зосереджуватися на інтересах, а не на позиціях; 

– варіанти: перш ніж вирішити, що робити, необхідно виділити коло 

можливостей; 

– критерії: необхідно наполягати на тому, щоб результат ґрунтувався 

на якійсь об'єктивній нормі. 

У той же час, американський фахівець у галузі комунікації Г. Лассуелл 

[178] акцентує увагу на п’яти елементній моделі комунікативного процесу. 

Тобто ефективність та результативність переговорного процесу залежить від 

того: 

1) хто передає повідомлення (комунікатор) – тобто від компетентності 

переговірника; 

2) що передається (повідомлення) – тобто переговірникові слід 

дотримуватися певних граматичних, стилістичних, комунікативно-

психологічних правил переговорної діяльності; 

3) як здійснюється передача (канал впливу) – тобто на що слід 

спрямовувати повідомлення (на емоції, інтелект, мотивацію та ін.); 

4) кому спрямоване повідомлення (цільова аудиторія) – тобто 

повідомлення повинно бути доступним та зрозумілим цільовій аудиторії; 

5) з яким ефектом (ефективність) – тобто повідомляючи щось 

переговірнику слід спостерігати на те, чи є його промова ефективною, якщо  

ні, то слід змінити тактику. 

Отже, зазначені наукові положення є певними умовами для 

забезпечення ефективності та результативності переговорного процесу під 

час масових заворушень.  

Як відомо, під час масових заворушень мають місце такі рольові 

позиції учасників масового заходу [58]:  

1) організатор;  

2) підбурювачі;  
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3) активні учасники (найнебезпечніше ядро масових дій);  

4) конфліктні особи;  

5) ті, що добровільно помиляються (помилково щось розуміють або 

знаходяться під впливом чуток);  

6) емоційно нестійкі (ті, що легко піддаються масовому психозу, 

впливу);  

7) ті, хто долучився під впливом погроз з боку організаторів і 

підбурювачів;  

8) зацікавлені спостерігачі та ін. 

Розглянемо тактику суб’єктів переговорної діяльності під час 

переговорів з певними категоріями учасників масового заворушення у 

відповідності до їх рольових позицій. 

Отже, щодо організатора масового заворушення.  

Організація масових заворушень є найнебезпечнішою формою 

злочину. Як відомо, злочин вважається закінченим, коли є факт виникнення 

масових заворушень (спроби погромів, підпалів та ін. або власне здійснення 

зазначених протиправних дій). Спроба спровокувати натовп до масового 

заворушення (при цьому факту виникнення масового заворушення немає) 

вважається замахом на організацію масових заворушень [120]. 

Масові заворушення є спонтанними або завчасно спланованими. Отже, 

якщо масові заходи завчасно готуються й у поліцейських є інформація про 

підготовку до організації провокацій під час масового заходу, то вони 

повинні [128]: 

1. Зібрати інформацію щодо індивідуально-психологічних 

особливостей організатора масового заворушення (його позитивні та 

негативні риси характеру, його світогляд, настановлення, особистісно-

соціально-діяльнісні установки, інтереси, потреби, бажання, мотиви.  

2. Винайти внутрішньо обумовлені (приховані) та зовнішньо 

демонстровані мотиви організатора. Внутрішньо обумовлені мотиви – це 

справжні мотиви, які стають в основі поведінки організатора та визначають 
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його інтерес, його вигоду та прагнення. Зовнішньо демонстровані мотиви 

відображають потреби більшості ядра натовпу, на них і тримається єдність 

натовпу.  

3. Винайти уразливі місця, які будуть оголяти позиції організатора 

масового заворушення.  

4. У разі недостатності підстав для затримання за замах організації 

масового заворушення,  провести превентивну бесіду з організатором з 

метою недопущення масового заворушення, роз’яснення кримінальної 

відповідальності за замах організації масового заворушення. 

Якщо завчасно не встановлено організатора імовірного масового 

заворушення, то під час масових заходів поліцейські, вивчаючи поведінку 

учасників натовпу, повинні з них встановити організатора. Та у разі його 

встановлення – вжити заходів щодо його затримання за організацію масового 

заворушення, що сприятиме своєчасній нейтралізації злочинного наміру. 

Слід пам’ятати, що за організатором стоїть натовп. Тому нейтралізація 

організатора шляхом виведення його з натовпу, не завжди є ефективною 

формою. Масове заворушення має певну мету та певні інтереси його 

учасників. Звідси, проведення переговорів з організатором масового 

заворушення є іноді необхідною умовою для припинення масового 

заворушення [128].  

У випадку, коли факт масових заворушень вже констатується, 

організатор навколо себе об’єднав однодумців, розпочав відкрито 

промовляти певні гасла та пред’являти вимоги, то суб’єктові переговорної 

діяльності слід запросити організатора до переговорів.  

У цьому випадку суб’єктам переговорної діяльності необхідно 

дотримуватися таких етапів переговорного процесу з організатором 

масового заворушення [120]: 

1. Уточнення концепцій, позицій, інтересів та точок зору учасників 

масового заворушення.  

Головними завданнями для переговірника на цьому етапі є [120]: 
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а) встановлення психологічного контакту з організатором масового 

заворушення; 

б) створення сприятливого ділового настрою на процес переговорів; 

в) з’ясування концепцій і позицій, інтересів та точок зору учасників 

масового заворушення; 

г) демонстрація зацікавленості у конструктивності переговорів; 

д) окреслення власних позицій щодо предмета переговорів, які повинні 

базуватися на вимогах нормативно-правових актів України. 

2. Процес обговорення проблеми (обґрунтування законності 

пропозицій, поглядів, альтернатив).  

Головними завданнями для переговірника на цьому етапі є [120]: 

а) з'ясувати межі можливої домовленості;  

б) намогтися зменшити кількість розбіжностей у предметі переговорів; 

в) звести розбіжності до мінімуму (показником завершення 

обговорення проблеми можна вважати досягнення мети або межі можливої 

домовленості). 

3. Узгодження позицій і вироблення домовленостей.  

Головними завданнями для переговірника на цьому етапі є [120]: 

а) узгодження позицій стосовно предмета переговорів; 

б) вироблення домовленостей стосовно предмета переговорів;  

в) досягнення домовленості стосовно предмета переговорів; 

г) укладання угоди, яка би задовольняла сторони переговорів; 

д) результати переговорів повинні відповідати об’єктивній нормі. 

Слід зазначити, що організатор масового заворушення є завжди 

лідером. Тому для того, щоб найбільш ефективно провести переговори з 

організатором, суб’єкти переговорної діяльності повинні знати 

характеристики певних типів лідерів та тактико-психологічні особливості 

переговорів з ними. 
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Психоаналітики виділяють десять типів лідерства [57]: патріархальний 

повелитель, вожак, тиран, організатор, спокусник, герой, кумир, ізгой, 

«поганий приклад», «козел відпущення».  

Узагальнивши практичний досвід роботи та скориставшись зазначеною 

типологією, опишемо характеристику типів лідерів-організаторів масових 

заходів і масових заворушень та тактико-психологічні особливості 

переговорів з ними. Отже [120]: 

І. Патріархальний повелитель – він виступає у ролі справедливого, 

суворого та улюбленого батька. Такий лідер упевнений у собі, 

харизматичний, вміє переконувати. Натовп відчуває внутрішню захищеність 

та повагу до нього. Його люблять, шанують та поважають. 

Тактико-психологічні особливості переговорів [120]: 

1. Бажано, щоб брали участь у переговорах два-три переговірника 

(один вислуховує, інший фіксує, третій слідкує за реакцією особи на 

пред’явлені аргументи, контраргументи). 

2. Уважно вислухати усі вимоги цієї особи, аргументи та 

контраргументи. 

3. Уточнити позиції, що могли мати подвійне значення. 

4. Демонструвати під час домовленості про припинення масового 

заворушення непохитну впевненість у собі. 

5. Базувати переконання на почутті відповідальності за осіб, яких він 

організував, спровокував (за їхнє життя, здоров’я, майбутнє). 

6. Не провокувати агресію та не усугубляти конфлікт. 

ІІ. Вожак – це носій певних соціальних стандартів, він відображає 

концентровані бажання та потреби натовпу. Його ідеологія та стиль 

поведінки для натовпу є прикладом для наслідування. 

Тактико-психологічні особливості переговорів [120]: 

1. Переконання переговірників повинні базуватися на положеннях 

соціальних стандартів. 
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2. Не намагатися переконувати організатора у безглуздості обраних 

соціальних стандартів.  

3. Намагатися показати двозначність та суб’єктивність соціальних 

стандартів. 

4. Винайти сильні, значимі та переконливі аргументи та 

контраргументи стосовно предмета переговорів. 

5. Переговори повинні будуватися на обговоренні соціальних потреб і 

бажань, визначенні з них найбільш пріоритетних.  

ІІІ. Тиран – це харизматична, домінуюча, авторитарна та агресивна 

особа. У неї невротичний тип характеру. Вона завжди нападає на свої 

жертви. Такий тип безцеремонний, грубий, дратівливий, не терпить, якщо 

його не слухають, нестриманий, не вміє слухати. Він вселяє почуття 

підсвідомого страху та покори, його бояться та смиренно підпорядковуються. 

Його вважають найсильнішим та могутнім [120].  

Цей тип лідера одержимий жагою влади, він прагне бути головним. 

Причиною поведінки тирана-організатора є комплекс неповноцінності, що 

виражається у внутрішньо-особистісному конфлікті (між витисненим 

презирством до себе за слабкість та боязкістю розкриття та викриття). Це 

компенсується втечею від реальності шляхом домінування над іншими [120].  

Його виводить із себе неслухняність інших, коли його відчуття 

всемогутності під загрозою, коли хтось або щось виходить з-під його 

контролю. Все це стоїть в основі його прагнення за всяку ціну придушити 

волю тих, хто йому підвладний. Він розцінює чиєсь висловлення власної 

думки як замах на його авторитет [120]. 

Тактико-психологічні особливості переговорів [120]: 

1. Не підкорятися навіюваному страхові.  

2. Демонструвати харизматичність, впевненість, внутрішню силу. 

3. Уважно вислухати його, не перебивати, не провокувати конфлікт, не 

лізти на рожен. 

4. Вимоги повинні базуватися на нормі закону.  
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5. Аргументи на контраргументи повинні базуватися на логіці. 

6. Не захищатися та не виправдовуватися на його агресивні випади (це 

його ще більше заводить). 

7. Слід підкреслювати його значимість, авторитетність та могутність 

для інших, а у зв’язку з цим - його відповідальність за їхні життя. 

IV. Герой – такий тип організатора проявляється під час групового 

протесту. Він приносить себе у жертву заради інших, демонструє хоробрість, 

мужність. У ньому бачать стандарт справедливості. Він готовий відстоювати 

те, у що вірить, та він не схильний до поступок. Першим йде назустріч 

небезпеці або невідомості, без коливання вступає в боротьбу. Він надихає та 

веде за собою людей. Його недоліком є те, що у нього не вистачає часу на те, 

щоб обміркувати всі свої дії і передбачити наслідки [120].  

Тактико-психологічні особливості переговорів [120]: 

1. Вимоги повинні базуватися на нормі закону.  

2. Демонструвати під час домовленості про припинення масового 

заворушення непохитну впевненість у собі. 

3. Застосовувати сильні, значимі та переконливі аргументи та 

контраргументи стосовно предмета переговорів. 

4. Переконання повинні базуватися на розкритті наслідків тієї чи іншої 

обраної стратегії поведінки; на почутті відповідальності за осіб, яких він 

організував (за їхнє життя, здоров’я, майбутнє). 

Отже, успішність переговорів з організатором масового заворушення у 

більшій мірі залежить від компетентної комунікативної гнучкості 

переговірника, від його здатності визначити певний тип особистості лідера-

організатора та здатності застосувати певну тактику переговорів відповідно 

до того чи іншого типу особистості [120].  

3.3.2. Тактико-психологічні особливостей проведення переговорів 

під час масового заворушення з підбурювачами. Слід зазначити, що серед 

учасників масових заходів є категорія осіб, які можуть спровокувати масове 

заворушення. Зазначимо, що серед провокаторів можуть бути особи, які: 
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1) виконують певне доручення організатора щодо провокаційних дій 

під час масового заходу; 

2) самостійно діють, оскільки полюбляють сперечатися та будоражити 

натовп. 

Щодо першого типу. Слід підкреслити, що головним завданням цієї 

особи є схиляння інших осіб до масового заворушення різними способами 

(шляхом загрози, домовленості, підкупу, шляхом маніпулювання свідомістю 

тощо). Вони уміло володіють системою маніпулятивних технологій. Такі 

типи підбурювачів завчасно підготовлені та згуртовані організатором для 

виконання відведеної для них ролі.  

Поліцейським слід пам’ятати, що підбурювачів необхідно оточити та 

вивести з натовпу. Якщо це не вдасться, то їх можна затримати за 

провокацію та організацію масового заворушення.  

З підбурювачами можна проводити переговори, однак для цього слід 

володіти ораторським мистецтвом та мистецтвом переконання. Тобто на всі 

гасла підбурювача слід знаходити найбільш вигідні для натовпу 

альтернативні варіанти.  

Щодо другого типу підбурювачів масового заворушення, хотілося би 

зазначити, що це зазвичай особи, які: 

– не розбираються у питанні спору; 

– сперечаються нещиро, лише щоб покричати та спровокувати 

публіку;  

– вони отримують насолоду від провокацій, бійки, небезпеки тощо; 

– їм найважливіше сперечатися, аніж вникати в суть справи.  

Суб’єктам переговорної діяльності слід спробувати записувати за 

таким типом провокатора його заперечення, а потім підвести підсумок його 

висловлюванням. Найчастіше провокатор почне своє ж висловлювання 

оскаржувати, тим самим суперечку буде вичерпано. 

Слід наголосити, що під час масових заходів дуже важливим є чітке 

розподілення функцій між поліцейськими, які беруть участь у забезпеченні 
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публічної безпеки та правопорядку, а також тісна взаємодія поліцейських 

різних підрозділів між собою. Так, наприклад, для своєчасного виявлення у 

натовпі підбурювачів велике значення має негласне впровадження у натовп 

оперативних працівників Управління оперативної служби, які, виконуючи 

поставлені завдання, зможуть своєчасно встановити особу підбурювача та 

нейтралізувати її шляхом виведення з натовпу.  

Таким чином, головним завданням оперативних працівників 

Управління оперативної служби є виявлення під час масового заходу осіб, які 

намагаються загострити обстановку, спровокувати окремі категорії громадян 

на масові заворушення, вжиття до них заходів згідно із законодавством 

України. 

Найнебезпечніше ядро натовпу під час масового заворушення являють 

активні учасники. Під час масового заворушення поліцейські відділу 

захоплення і вилучення повинні встановити таких осіб, відділити їх від 

натовпу та затримати. 

3.3.3. Тактико-психологічні особливостей проведення переговорів з 

конфліктними особами. Приводом для масових заворушень можуть стати й 

конфліктні особи. Суб’єкти переговорної діяльності під час масового заходу 

повинні працювати на упередження, тобто виділяти в натовпі конфліктну 

особу, яка може стати детонатором масового заворушення, вивести її з 

натовпу та провести з нею превентивну бесіду.  

Отже, у залежності від типу конфліктної особистості переговірник 

повинен обирати певну тактику переговорної діяльності. У соціальній 

психології виокремлюють такі типи конфліктних осіб (у відповідності до 

теорії акцентуації характеру та темпераменту) [152]: демонстративний, 

ригідний, некерований (збудливий), надточний (педантичний). Розглянемо 

основні характеристики зазначених типів конфліктної особистості та головні 

правила переговорів з ними.  

Слід зазначити, що є загальні правила переговорної діяльності з 

конфліктними особами та конкретно-персональні. Отже, щодо загальних 
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правил переговорів з конфліктними типами. Суб’єктові переговорної 

діяльності необхідно: 

1. Дотримуватися вимог нормативно-правових актів, правил та 

принципів переговорної діяльності. 

2. Логічно та переконливо пояснювати основні правила та принципи 

проведення масових заходів та необхідність їх дотримання. 

3. Не провокувати конфлікт. 

4. Виділити з натовпу конфліктну особу та уважно її вислухати, надати 

можливість «випустити пар».  

5. Не надавати обіцянок, які не можна виконати. 

6. Бути щирим, не намагатися обдурити, обманути, маніпулювати.  

7. Не використовувати у процесі складних переговорів висловлювань: 

«Ні», «Я не можу», «Це неможливо», «Не можна». 

8. Не надавати усних особистісних оцінок (особистісна оцінка – це 

прояв безсилля). 

9. Не принижувати об’єкт переговорів.  

10. Використовувати такі мовні звороти як: «Я готовий вислухати Вас», 

«Я готовий говорити з Вами».  

11. Повідомляти тільки факти та події. 

12. Задавати уточнюючі запитання, якщо щось незрозуміло.  

Розглянемо індивідуально-психологічні характеристики типів 

конфліктних осіб та конкретно-персональні правила поведінки 

переговірників з ними. 

Демонстративний тип.  

Основні його індивідуально-психологічні характеристики: 

– прагне бути у центрі уваги; 

– залежний від похвали; 

– інтриган; 

– милується своїми стражданнями та стійкістю; 

– приписує собі певні заслуги; 



197 

 

– яскравий, робить все напоказ, демонструючи це;  

– не вміє прогнозувати наслідки власної поведінки; 

– вишукано та вміло бреше (так, що й сам собі вірить); 

– у нього дуже розвинуті акторські якості. 

Головні конкретно-персональні правила поведінки переговірників з 

таким типом [124]: 

1. Його слід дуже спокійно ізолювати від натовпу, оскільки переговори 

будуть не на користь поліцейських відділів превентивної комунікації. 

Зазначена особа буде використовувати будь-яку можливість для того, щоб 

залишатися у центрі уваги (не важливо якої уваги, чи позитивної чи 

негативної, головне – це увага до неї).  

2. Виокремивши його з натовпу, можна зробити пару-трійку 

компліментів, уважно вислухати його. 

3. Потрібну точку зору треба озвучувати таким чином, щоб склалося у 

нього враження, що це його ідея, а поліцейський лише підтримуєте її. 

4. Для припинення масового заворушення його можна використати як 

союзника, однак, це ненадійний союзник.  

Ригідний тип. 

Основні його індивідуально-психологічні характеристики [124]: 

– підозрілий; 

– негнучкий і прямолінійний; 

– консервативний; 

– не вміє прощати; 

– має завищену самооцінку; 

– несамокритичний; 

– потребує підтвердження власної значущості; 

– не враховує зміни ситуації й обставин; 

– не зважає на думку оточуючих; 

– з труднощами приймає точку зору оточуючих; 

– болісно уразливий; 
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– підвищено чутливий до уявних або дійсних несправедливостей. 

Головні конкретно-персональні правила поведінки переговірників з 

таким типом [124]: 

1. Вступати в діалог з ним можна тільки озброївшись глибокими 

знаннями про суть питання, яке необхідно обговорити.  

2. Під час переговорів використовувати словосполучення: «Це 

перевірено століттями», «Так прийнято», «Цим користувалися ще наші 

предки» та ін.  

3. Зазначений тип можна використати у якості союзника. 

Некерований тип. 

Основні його індивідуально-психологічні характеристики [124]: 

– недостатньо контролює себе; 

– імпульсивний, може дуже швидко завестися, спалахнути; 

– поводиться зухвало, агресивно; 

– несамокритичний; 

– відрізняється погано передбачуваною поведінкою; 

– може ігнорувати загальноприйняті норми спілкування; 

– притаманний високий рівень домагань; 

– недостатньо розвинена здатність співвідносити свої вчинки з цілями і 

обставинами.  

Головні конкретно-персональні правила поведінки переговірників з 

таким типом [124]: 

1.  Намогтися заспокоїти його. 

2.  Говорити слід впевнено та спокійно, не піддаватися на 

провокації. 

3.  Демонструвати прагнення домовитися, дійти компромісу. 

Надточний тип. 

Основні його індивідуально-психологічні характеристики [124]: 

– педантичний, копіткий, точний; 

– скрупульозно ставиться до роботи; 
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– цілеспрямований; 

– надмірно чутливий до деталей; 

– в’язне у дрібницях; 

– висуває підвищені вимоги до себе і оточуючих; 

– не розуміє гумор, боїться бути смішним; 

– у нього підвищена тривожність; 

– схильний придавати надмірне значення зауваженням; 

– не схильний до варіативної та гнучкої поведінки; 

– дуже переживає свої прорахунки та невдачі; 

– завжди все перевіряє. 

Головні конкретно-персональні правила поведінки суб’єктів 

переговорної діяльності з таким типом [124]: 

1. Власну позицію наводити як щось ідеальне, при цьому мінуси і 

шорсткості приховувати. 

2. Проводити переговори спокійно та впевнено. 

3. Надавати інформацію слід послідовно, логічно та обґрунтовано. 

Як відомо, не буває чистого типу акцентуації характеру та 

темпераменту, однак, є певна ступінь вираженості провідного типу. Кожна 

особа, залежно від умов виховання та проживання, формує у собі певні 

форми поведінки, які закріплюються у її свідомості як найбільш ефективні. 

Тому особи різного типу акцентуації характеру та темпераменту можуть 

обирати різні форми поведінки.  

Розглянемо основні характеристики конфліктних осіб певних форм 

поведінки та головні правила переговорів з ними.  

Практичний досвід роботи та типологія Д.Г. Скотта [60] дозволяють 

нам виокремити такі форми поведінки конфліктних осіб під час масових 

заворушень як: «танк», «обвинувач», «паровий каток», «розгнівана дитина». 

Отже, розглянемо їх. 

Конфліктний тип особистості з формою поведінки «танк». 

Основні індивідуально-психологічні характеристики: 
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– егоїстичний і впевнений у своїй правоті; 

– грубий та безцеремонний; 

– йде напролом, зневажаючи тонкощами взаємин та чужими 

почуттями; 

– переконаний, що оточуючі повинні поступатися йому дорогою; 

– стурбований своїм авторитетом; 

– болісно самолюбивий;  

– у нього розвинутий сильний дух тоталітаризму; 

– насторожено ставиться до жартів, у кожному жарті він вбачає 

приховану атаку на його особистість і гідність; 

– націлений на справу; 

– люди для нього – це інструмент для досягнення мети. 

Головні конкретно-персональні правила поведінки суб’єктів 

переговорної діяльності з такою особою [124]: 

1. Не жартувати.  

2. Поводити себе впевнено, спокійно. 

3. Демонструвати внутрішню силу та наполегливість. 

Поліцейському слід пам’ятати, що під час переговорів з таким типом 

багатство аргументації та ораторське мистецтво не мають ніякого значення і 

не дадуть ніякого ефекту. 

Конфліктний тип особистості з формою поведінки «паровий 

каток». 

Основні індивідуально-психологічні характеристики [124]: 

– схильний пробивати дорогу до наміченої цілі через будь-які 

перешкоди; 

– використовує різні методи тиску (маніпуляції, залякування і погрози) 

для того, щоб змусити прийняти його умови; 

– занадто наполегливий; 

– полюбляє нагнітати обстановку; 

– образливий; 
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– не вміє прогнозувати наслідки власної поведінки. 

Головні конкретно-персональні правила поведінки суб’єктів 

переговорної діяльності з такою особою [124]: 

1. Стримувати себе та не піддаватися його впливові. 

2. Не давати втягувати себе в суперечку на підвищених тонах.  

3. Демонструвати завзяту спокійну наполегливість та впевненість. Слід 

пам’ятати, що лють «парового катка» можна придушити тільки власним 

спокоєм. 

4. Давати йому зрозуміти, що законність вимог є пріоритетним й 

поступатися його тиску ніхто не буде.  

5. Ні в якому разі не критикувати його (інакше можна спровокувати 

вороже ставлення до себе).  

Конфліктний тип особистості з формою поведінки «обвинувач». 

Основні індивідуально-психологічні характеристики [124]: 

– для нього усі люди – дурні, негідники та нероби;  

– схильний до критики (критикує захоплено, з жаром, зі знанням 

справи, використовуючи факти та роблячи висновки); 

– професійний скаржник; 

– у нього власна точка зору стосовно того хто та як повинен жити і 

працювати. 

Головні конкретно-персональні правила поведінки суб’єктів 

переговорної діяльності з таким типом [124]: 

1. Його слід дуже уважно вислухати. Не важливо, правий він чи ні. 

Слід пам’ятати, що ним рухає пристрасне бажання виговоритися і бути 

почутим. Це одна з причин того, що він постійно незадоволений. 

2. Не перебивати його, оскільки це буде провокувати ще більшу 

агресію.  

3. Стримувати себе та не піддаватися його впливові, не давати 

втягувати себе в суперечку на підвищених тонах.  

4. Демонструвати завзяту спокійну наполегливість та впевненість.  
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5. Не слід казати, що він у чомусь неправий, або він висловив не всі 

доводи.  

6. Демонструвати розуміння того, що він каже (повторювати сказане 

ним іншими словами).  

7. Поступово перевести розмову на іншу тему. 

Слід пам’ятати, що такий тип - професійний скаржник, тому 

превентивну бесіду слід проводити дуже обережно та обмірковано. Так, 

наприклад, під час превентивної бесіди з таким типом можна запитати його: 

«Що б ви хотіли зробити в даній ситуації?». Якщо у нього немає відповіді, 

тоді можна запитати: «Чим я можу вам допомогти?». Якщо й це не 

допоможе, слід разом із ним продумати, хто конкретно та реально може 

допомогти в певній ситуації [124]. 

Конфліктний тип особистості з формою поведінки «розгнівана 

дитина». 

Основні індивідуально-психологічні характеристики [124]: 

– вибухає як дитина, у якої поганий настрій; 

–  вибух його емоцій відображає страх та бажання взяти ситуацію 

під контроль; 

– вимогливий; 

– бажає негайно вирішити проблему. 

Головні конкретно-персональні правила поведінки суб’єктів 

переговорної діяльності з такою особою [124]: 

1. Вивести з натовпу.  

2. Надати можливість «випустити пар». 

3. Заспокоїти її. 

4. Доброзичливо та спокійно запропонувати допомогу у вирішенні 

певної її проблеми. Або відволікти від її проблеми.  

Таким чином, конфліктних осіб треба обов’язково вилучати з натовпу 

та з ними необхідно проводити превентивні бесіди. Якщо це не робити, то 

такі особи не зупиняться й знову повернуться у натовп ще з більшим 
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конфліктним настроєм. Слід пам’ятати, що у конфліктних осіб головна 

потреба та бажання – це прагнення, щоб їх почули. 

Під час масового заходу серед учасників натовпу є й категорія 

емоційно нестійких осіб. Саме ця категорія осіб може бути осередком 

паніки під час масового заворушення. 

Основні індивідуально-психологічні характеристики цих осіб [124]: 

– легко піддаються масовому психозові, впливові; 

– ранимі, чутливі; 

– тривожні; 

– не здані контролювати себе у складних ситуаціях. 

Головні правила поведінки суб’єктів переговорної діяльності з таким 

типом осіб [124]: 

1. Демонструвати впевненість, спокій. 

2. Говорити переконливо. 

3. Вселяти думку, що для них краще спокійно покинути масове 

заворушення. 

4. Якщо виникла паніка, чітко, впевнено та спокійно надавати 

розпорядження щодо послідовності їх дій. 

3.3.4. Тактико-психологічні особливостей проведення переговорів з 

іншими учасниками масового заворушення. Суб’єкти переговорної 

діяльності, працюючи з особами, які помилково щось розуміють або 

знаходяться під впливом чуток, повинні [124]: 

1. Уточнювати розуміння осіб щодо певного предмета чуток.  

2. Логічно спростовувати чутки.  

3. Чітко надавати пояснення. 

4. Запропонувати залишити місце масового заворушення через штучно 

створений коридор для їх виходу з місця масового заворушення. 

Працюючи з особами, які долучилися до масового заворушення під 

впливом погроз з боку організаторів і підбурювачів, суб’єкти переговорної 

діяльності повинні [124]: 
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1. Пояснити безпідставність цих погроз. 

2. Пояснити та роз’яснити законодавчі норми. 

3. Підкреслити, що масове заворушення – це злочин, й активна участь у 

ньому також є злочином.  

Під час масового заворушення серед натовпу є категорія зацікавлених 

спостерігачів. Суб’єкти переговорної діяльності повинні [124]: 

1. Запропонувати залишити місце масового заворушення через штучно 

створений коридор для їх виходу з місця масового заворушення.  

2. Логічно та переконливо пояснювати основні правила проведення 

масових заходів та необхідність їх дотримання. 

3. Не провокувати конфлікт. 

Таким чином, під час масового заворушення є різні рольові позиції 

його учасників. Знаючи ці рольові позиції та індивідуально-психологічні 

особливості учасників масового заворушення, їх стратегії та форми 

поведінки, психологічні особливості натовпу тощо, суб’єкти переговорної 

діяльності, разом з іншими поліцейськими, зможуть своєчасно припинити 

масове заворушення та не допустити людських втрат. 

Висновки за третім розділом 

1. 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.  

2. Суб’єктами переговорної діяльності є поліцейські, які пройшли 

спеціальну підготовку у галузі переговорної діяльності (у тому числі й 

поліцейські відділу (сектору) первинної комунікації, поліцейські відділу 

масових та охоронних заходів та ін.). Об’єктами переговорної діяльності є 

ініціатор, керівник, організатор масового заходу, а також особи, що беруть 

участь у масовому заході (учасники).  

3. Предметом переговорної діяльності є ключова проблема, яка 

потребує розв’язання та вирішення. 
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4. 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.  

5. Запропоновано перелік принципів проведення переговорів з 

об’єктами переговорної діяльності та розкрито їх зміст – об'єктивності, 

доступності, несуперечності, конкретності, детермінізму, систематичності, 

системності, комплексності.  

6. 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 – 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.  

7.  Компетентність у галузі переговорної діяльності – це здатність 

суб’єктів переговорної діяльності досягати домовленостей стосовно 

забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку з організаторами та 

учасниками масових заходів. 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). 

8. На підставі аналізу наукових розвідок та результатів анонімного 

анкетування нами вперше було розроблено «Картку професійно важливих 

умінь суб’єктів переговорної діяльності». Отже, у суб’єктів переговорної 

діяльності повинні бути розвинуті такі групи умінь, а саме – організаційно-

правові, лідерські, комунікативні, перцептивно-когнітивні, діагностичні 

уміння та уміння самоврядування.  
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9. Професійно-психологічна готовність до здійснення переговорної 

діяльності – це настрой поліцейського на правомірний процес домовленості з 

об’єктами переговорної діяльності під час проведення мирних зібрань та 

інших масових заходів. 

10. На основі аналізу наукових надбань уточнено класифікацію 

масових заворушень. Отже, запропоновано класифікувати масові 

заворушення за: 1) причинами виникнення (політичні, економічні, соціальні, 

етнічні, релігійні, екологічні, внаслідок неправомірних дій поліції та ін.) [33]; 

2) характером виникнення (спонтанні та завчасно підготовлені); 

3) тривалістю (довготривалі та  короткотривалі); 4) масштабом (міжнародні, 

республіканські, регіональні, локальні або місцеві) [21]; 5) об’єктом 

спрямування (соціальноспрямовані, персонально спрямовані, хаотично 

спрямовані); 6) тяжкістю наслідків (масові заворушення, що: а) спричинили 

смерть людей; б) спричинили тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості; 

в) завдали значної матеріальної шкоди) [33]); 7) кількістю учасників (великі, 

середні, дрібні) [9]; 8) можливістю участі (загальнодоступні, обмежені 

кількістю учасників) [21]; 9) місцем виникнення (у населених пунктах [33]; у 

виправних установах [33]; на підприємствах, установах). 

11. 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; 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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е) насиллям над особистістю; є) заподіянням шкоди здоров’ю різного ступеня 

тяжкості; ж) нанесенням побоїв і катувань та ін.  

12. Запропоновані тактико-психологічні особливості проведення 

суб’єктами переговорної діяльності переговорів 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. 

13. 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 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. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на основі комплексного дослідження особливостей 

превентивної діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів  

та відділів (секторів) первинної комунікації Управлінь превентивної 

діяльності ГУНП в областях сформульовані низку нових наукових положень 

та одержано ряд значущих емпіричних результатів, найсуттєвішими з яких є 

такі:  

1. Конкретизовано загальні положення теорії превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях – 

категоріально-понятійний апарат, мету, принципи, суб’єктів та об’єктів. Це 

сприятиме розвитку теорії юридичної психології та допоможе при розробці 

Наказів МВС України: 1) «Про затвердження Положення про превентивну 

діяльність поліцейських відділів масових і охоронних заходів Управлінь 

превентивної діяльності ГУНП в областях» та 2)  «Про затвердження 

Положення про превентивну діяльність поліцейських відділів (секторів) 

превентивної комунікації Управлінь превентивної діяльності ГУНП в 

областях». 

2. Уточнено за стилістичними правилами слововживання іменників 

зміст дефініцій превентивна діяльність, профілактика, загальне запобігання 

правопорушенню, індивідуальне запобігання правопорушенню, 

попередження правопорушень, припинення правопорушень, відвернення 

правопорушень. Запропоновано внести зміни до Наказу МВС України 

«Положення про Департамент превентивної діяльності Національної поліції 

України» від 27 листопада 2015 року №123 [15] та до розділу І, доповнити 

пунктом 10., який викласти у наступній редакції: 

«…10. Визначення основних термінів наказу: 

1. Терміни, які їх вжито в цьому наказі, якщо немає окремих вказівок, 

мають таке значення: 
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1) превентивна діяльність – це система заходів по профілактиці, 

запобіганню, відверненню та припиненню адміністративних та кримінальних 

правопорушень; 

2) профілактика – це певна система випереджаючих заходів, 

спрямованих на унеможливлення настання певних негативних протиправних 

явищ і процесів, шляхом виявлення, усунення, нейтралізації причин і умов 

для здійснення правопорушень; 

3) загальне запобігання правопорушенню – сукупність заходів, 

спрямованих на процес перешкоджання вчиненню правопорушення на стадії 

його планування та підготовки; 

4) індивідуальне запобігання правопорушенню – сукупність заходів, 

спрямованих на процес перешкоджання здійсненню злочинного наміру 

конкретної особи до початку посягання на стадіях виявлення наміру або 

готування до злочину; 

5) попередження правопорушень – пересторога особи від 

протиправного наміру та недопущення його реалізації; 

6) припинення правопорушень – це сукупність заходів, спрямованих 

на процес недопущення або зупинення протиправної діяльності; 

7) відвернення правопорушень – це сукупність заходів, спрямованих 

на спонукання окремих груп та конкретних осіб, які виношують злочинні 

наміри, замислюють вчинення злочинів і позитивно сприймають злочинний 

спосіб життя, до добровільної відмови від злочинного наміру або від 

продовження злочинної діяльності…». 

Це сприятиме систематизації наявних знань у поліцейських  

Національної поліції України, а також конкретизації напрямів превентивної 

діяльності.  

3. Наголошено, що метою превентивної діяльності поліцейських 

відділів масових і охоронних заходів та відділів (секторів) превентивної 

комунікації Управлінь превентивної діяльності ГУНП в областях є 
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забезпечення публічної безпеки і порядку під час масових і охоронних 

заходів. 

4. Підкреслено, 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 та конкретизувати принципи превентивної діяльності 

поліцейських відділів масових і охоронних заходів Управлінь превентивної 

діяльності ГУНП в областях. До них віднесено такі: гуманності, етичності, 

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

селективності, системності, плановості, послідовності, інтегрованості, 

комплексності, конкретності, науковості, мобільності, наступності, 

своєчасності, динамічності.  

5. Суб’єктами превентивної діяльності є поліцейські Управлінь 

превентивної діяльності ГУНП в областях. Об’єктами превентивної 

діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів Управлінь 

превентивної діяльності ГУНП 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; 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 Управлінь превентивної діяльності ГУНП в областях є 

організатори та учасники масових заходів. 

6. Проаналізовано нормативно-правові акти України та виокремлено 

загальні функціонально-діяльнісні компоненти превентивної діяльності 
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поліцейських Національної поліції (індивідуально-превентивний, 

попереджувальний, віктимологічної профілактики, захисний, 

комунікативний, ресоціалізаціонний, піклувальний, контролю, фіксаційний, 

аналітичний, організаційний, просвітній) та персоніфіковані функціонально-

діяльнісні компоненти превентивної діяльності: а) поліцейських відділів 

охоронних та масових заходів Управлінь превентивної діяльності ГУНП в 

областях (комунікативний, профілактичний, запобіжний, фіксаційний, 

інформаційно-аналітичний, організаційний, контролю, операціональний) та 

б) поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації 

(комунікативний, профілактичний, запобіжний, організаційний).   

Відповідно до виділених функціонально-діяльнісних компонентів 

превентивної діяльності виокремлено функції: 1) поліцейських відділів 

(відділень) Управлінь превентивної діяльності ГУНП в областях 

(профілактичну, запобіжну, попереджуючу, припинення правопорушень, 

відвернення правопорушень та охоронну, забезпечення); 2) поліцейських 

відділів масових і охоронних заходів (гносеологічну, методичну, 

організаційну, комунікативну, прогностичну, пошукову, креативну, 

перцептивні, синтезуючу, інтерпретаційну, пояснювальну, констатуючу, 

критичну) та 3) поліцейських відділів (секторів) превентивної комунікації 

(комунікативну, гносеологічну, інформаційну, пояснювальну, 

інтерпретаційну, констатуючу, перцептивну, прогностичну, організаційну, 

регулятивну, координаційну, контролюючу, відволікаючу). 

7. Конкретизовано основні завдання поліцейських відділів масових та 

охоронних заходів Управлінь превентивної діяльності ГУНП в областях 

відповідно до вимог нормативно-правових актів України; етапів здійснення 

професійних функції (підготовчого, основного та заключного та напрямів 

діяльності поліцейських відділів масових та охоронних заходів (забезпечення 

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

масових і охоронних заходів та проведення переговорної діяльності з 

організаторами та учасниками масових заходів або масових заворушень). Це 
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сприятиме чіткому розподілу функцій, а також якості та результативності 

професійної діяльності. 

8. На підставі результатів анонімного анкетування респондентів 

встановлена недостатня компетентність поліцейських відділів масових та 

охоронних заходів Управлінь превентивної діяльності ГУНП в областях 

щодо якісного: а) забезпечення публічної безпеки під час проведення 

масових та спортивних заходів; б) проведення переговорів під час масових 

заворушень; в) забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час 

супроводження автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна 

охорона. Запропоновано удосконалити нормативно-правове регулювання 

діяльності поліцейських відділів масових та охоронних заходів та 

модернізувати систему підготовки фахівців для відділів масових та 

охоронних заходів. Це сприятиме зміцненню кадрового потенціалу, 

підвищенню рівня компетентності офіцерів поліції, зростанню якості та 

результативності професійної діяльності, підвищенню авторитету поліції у 

очах населення. 

9. За результатами анонімного анкетування поліцейських відділів 

масових та охоронних заходів встановлено, що у них бракує деяких 

професійно важливих знань та умінь комунікативної діяльності (у тому й 

числі – переговорної). Це свідчить про певну їх некомпетентність, яка у свою 

чергу детермінує певні типові помилки у процесі переговорної діяльності 

(квапливість, «перескакування» з одного питання на інше, перехід «на 

особистості», невпевненість у собі, невміння вислухати, невміння визначати 

у натовпі лідерів, невміння переконувати, невміння доступно доносити 

інформацію, невміння наполягати на дотриманні правопорядку, намагання 

перекричати натовп та ін.). Наголошено на необхідності розкриття змісту 

складових комунікативної компетентності поліцейських відділів масових та 

охоронних заходів (у тому й числі поліцейських відділів (секторів) 

превентивної комунікації) та залежно від їхнього запиту, – проведення 

підвищення кваліфікації.  
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10. На підставі експертного дослідження встановлено реальний та 

еталонний профіль професійно важливих якостей суб’єктів переговорної 

діяльності. Констатовано, що показники ступеню розвитку професійно 

важливих якостей у поліцейських дещо нижче, чим визначений ними 

еталонний профіль. Встановлено, що на думку більшості респондентів, у 

суб’єктів переговорної діяльності повинні бути розвинуті на високому та 

дуже високому рівні 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. Запропоновано здійснювати професійно-

психологічний відбір фахівців для комплектування відділів (секторів) 

превентивної комунікації з урахуванням переліку груп професійно важливих 

якостей (інтелектуальні, вольові, моральні, комунікативні) та рівнів, які були 

експертно оцінені респондентами. 

11. Обґрунтовано загальнотеоретичні положення переговорної 

діяльності поліцейських під час масових заходів: суб’єктів, об’єктів, мету, 

принципи, функції переговорної діяльності. Наголошено, 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 (у тому числі й поліцейські відділу (сектору) 

первинної комунікації, відділу масових та охоронних заходів та ін.). 

Об’єктами переговорної діяльності є 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 
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об’єктами переговорної діяльності під час проведення мирних зібрань та 

інших масових заходів є забезпечення публічної (громадської) безпеки та 

порядку.  

Конкретизовано 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, як: 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 – 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.  

12. Зазначено, що компетентність у галузі переговорної діяльності – це 

здатність суб’єкта переговорної діяльності досягати домовленостей стосовно 

забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку з організаторами та 

учасниками масових заходів. Для формування «Карти компетентності 

поліцейського у галузі переговорної діяльності» розкрито зміст 

компетентності, 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 запропоновано «Картку професійно важливих умінь суб’єкта 

переговорної діяльності», яка складається з організаційно-правових, 

лідерських, комунікативних, перцептивно-когнітивних, діагностичних та 

самоврядування груп умінь.  
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13. Уточнено дефініцію «професійно-психологічна готовність до 

здійснення переговорної діяльності», яка визначається як настрой суб’єкта 

переговорної діяльності на правомірний процес домовленості з об’єктами 

переговорної діяльності під час проведення мирних зібрань та інших масових 

заходів. 

14. Виокремлено психологічні особливості масових заходів, які 

можуть: 1) носити непередбачуваний, невизначений, екстремальний, іноді 

неконтрольований характер; 2) бути довготривалими; 3) завчасно 

плануватися; 4) бути спонтанними; 5) мати велику кількість учасників; 

6) розгортатися на тлі масового емоційного зараження; 7) відрізнятися 

вищим ступенем конформізму її учасників, які діють вкрай емоційно й 

одностайно; 8) мати руйнівну деструктивну спрямованість; 

9) супроводжуватися: а) погромами, знищенням майна, підпалами; 

б) захопленням будівель або споруд; в) опором представникам влади; 

г) 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.  

15. Розроблено, апробовано та запроваджено науково-практичні 

рекомендації щодо тактико-психологічних особливостей забезпечення 

правопорядку та проведення 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 (секторів) 

превентивної комунікації. Розкрито сутність рольових позиції учасників 

масового заворушення та індивідуально-психологічні особливості учасників 

масового заворушення, стратегії та форми поведінки, психологічні 
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особливості натовпу, – знаючи які п суб’єкти переговорної діяльності, разом 

з іншими поліцейськими, зможуть своєчасно припинити масове заворушення 

та не допустити людських втрат. 

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. 
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Додаток А 

Анонімно 

АНКЕТА 

Шановні колеги! 
Пропонуємо вам взяти участь у анонімному анкетуванні, присвяченому встановленню проблемних 

питань діяльності поліцейських відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях 

 
1. Оберіть з переліку ті проблемні питання, що заважають ефективному процесові 

забезпечення поліцейськими публічної безпеки і порядку під час проведення мирних зібрань 

та інших масових заходів: 

  відмітка 

1. Не досконалість нормативно-правового регулювання:  

 – діяльності відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях  

 – забезпечення поліцейськими публічної безпеки у публічних місцях  

 – взаємодії поліцейських з іншими підрозділами для забезпечення публічної 
безпеки у публічних місцях 

 

 – взаємодії поліцейських з іншими підрозділами для забезпечення безпечного та 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами щодо яких 

здійснюється державна охорона 

 

   

2.  Відсутність чіткої системи підготовки фахівців для:   

 – забезпечення публічної безпеки під час проведення масових та спортивних 

заходів 

 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 

 

 – проведення переговорів під час масових заворушень  

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 
автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 

 

   

3.  Не достатня компетентність поліцейських у галузі:  

 – забезпечення публічної безпеки  під час проведення масових та спортивних 
заходів 

 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 

 

 – проведення переговорів під час масових заворушень  

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 
автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 

 

   

4.  Відсутність компетентних фахівців для:   

 – забезпечення публічної безпеки  під час проведення масових та спортивних 
заходів 

 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 

 

 – проведення переговорів під час масових заворушень  

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 

автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 

 

   

5.   

   

Дякуємо за прийняту участь!
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Додаток А.1 

Підсумкові результати анонімного анкетування  

працівників відділу масових і охоронних заходів УПД ГУНП в Дніпропетровській області 

(20 осіб) 

Встановлення проблемних питань діяльності поліцейських  

відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях 

 
1. Оберіть з переліку ті проблемні питання, що заважають ефективному процесові 

забезпечення поліцейськими публічної безпеки і порядку під час проведення мирних зібрань 

та інших масових заходів: 

  Відсотки 

1. Не досконалість нормативно-правового регулювання:  

 – діяльності відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях 15 

 – забезпечення поліцейськими публічної безпеки у публічних місцях 20 

 – взаємодії поліцейських з іншими підрозділами для забезпечення публічної 
безпеки у публічних місцях 

50 

 – взаємодії поліцейських з іншими підрозділами для забезпечення безпечного та 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами щодо яких 

здійснюється державна охорона 

15 

   

2.  Відсутність чіткої системи підготовки фахівців для:   

 – забезпечення публічної безпеки під час проведення масових та спортивних 

заходів 
15 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 
45 

 – проведення переговорів під час масових заворушень 20 

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 
автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 

20 

   

3.  Не достатня компетентність поліцейських у галузі:  

 – забезпечення публічної безпеки  під час проведення масових та спортивних 
заходів 

20 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 
35 

 – проведення переговорів під час масових заворушень 15 

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 
автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 

15 

   

4.  Відсутність компетентних фахівців для:   

 – забезпечення публічної безпеки  під час проведення масових та спортивних 
заходів 

30 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 
15 

 – проведення переговорів під час масових заворушень 30 

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 

автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 
25 
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Додаток А.2 

Підсумкові результати анонімного анкетування  

працівників відділу масових і охоронних заходів УПД ГУНП в Львівській області 

(20 осіб) 

Встановлення проблемних питань діяльності поліцейських  

відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях 

 
1. Оберіть з переліку ті проблемні питання, що заважають ефективному процесові 

забезпечення поліцейськими публічної безпеки і порядку під час проведення мирних зібрань 

та інших масових заходів: 

  Відсотки 

1. Не досконалість нормативно-правового регулювання:  

 – діяльності відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях 35 

 – забезпечення поліцейськими публічної безпеки у публічних місцях 40 

 – взаємодії поліцейських з іншими підрозділами для забезпечення публічної 
безпеки у публічних місцях 

30 

 – взаємодії поліцейських з іншими підрозділами для забезпечення безпечного та 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами щодо яких 

здійснюється державна охорона 

10 

   

2.  Відсутність чіткої системи підготовки фахівців для:   

 – забезпечення публічної безпеки під час проведення масових та спортивних 

заходів 
20 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 
40 

 – проведення переговорів під час масових заворушень 50 

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 
автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 

15 

   

3.  Не достатня компетентність поліцейських у галузі:  

 – забезпечення публічної безпеки  під час проведення масових та спортивних 
заходів 

20 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 
25 

 – проведення переговорів під час масових заворушень 35 

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 
автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 

30 

   

4.  Відсутність компетентних фахівців для:   

 – забезпечення публічної безпеки  під час проведення масових та спортивних 
заходів 

20 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 
35 

 – проведення переговорів під час масових заворушень 30 

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 

автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 
20 
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Додаток А.3 

Підсумкові результати анонімного анкетування  

працівників відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в Одеській області 

(57 осіб) 

Встановлення проблемних питань діяльності поліцейських  

відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях 

 
1. Оберіть з переліку ті проблемні питання, що заважають ефективному процесові 

забезпечення поліцейськими публічної безпеки і порядку під час проведення мирних зібрань 

та інших масових заходів: 

  Відсотки 

1. Не досконалість нормативно-правового регулювання:  

 – діяльності відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях 26 

 – забезпечення поліцейськими публічної безпеки у публічних місцях 33 

 – взаємодії поліцейських з іншими підрозділами для забезпечення публічної 
безпеки у публічних місцях 

38 

 – взаємодії поліцейських з іншими підрозділами для забезпечення безпечного та 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами щодо яких 

здійснюється державна охорона 

30 

   

2.  Відсутність чіткої системи підготовки фахівців для:   

 – забезпечення публічної безпеки під час проведення масових та спортивних 

заходів 
19 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 
33 

 – проведення переговорів під час масових заворушень 37 

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 
автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 

16 

   

3.  Не достатня компетентність поліцейських у галузі:  

 – забезпечення публічної безпеки  під час проведення масових та спортивних 
заходів 

23 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 
49 

 – проведення переговорів під час масових заворушень 40 

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 
автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 

19 

   

4.  Відсутність компетентних фахівців для:   

 – забезпечення публічної безпеки  під час проведення масових та спортивних 
заходів 

21 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 
54 

 – проведення переговорів під час масових заворушень 40 

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 

автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 
18 
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Додаток А.4 

Підсумкові результати анонімного анкетування  

працівників відділу масових і охоронних заходів УПД ГУНП в Хмельницькій області 

(22 особи) 

Встановлення проблемних питань діяльності поліцейських  

відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях 

 
1. Оберіть з переліку ті проблемні питання, що заважають ефективному процесові 

забезпечення поліцейськими публічної безпеки і порядку під час проведення мирних зібрань 

та інших масових заходів: 

  Відсотки 

1. Не досконалість нормативно-правового регулювання:  

 – діяльності відділів масових і охоронних заходів УПД ГУНП в областях 23 

 – забезпечення поліцейськими публічної безпеки у публічних місцях 9 

 – взаємодії поліцейських з іншими підрозділами для забезпечення публічної 
безпеки у публічних місцях 

36 

 – взаємодії поліцейських з іншими підрозділами для забезпечення безпечного та 

безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з особами щодо яких 

здійснюється державна охорона 

36 

   

2.  Відсутність чіткої системи підготовки фахівців для:   

 – забезпечення публічної безпеки під час проведення масових та спортивних 

заходів 
18 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 
32 

 – проведення переговорів під час масових заворушень 27 

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 
автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 

27 

   

3.  Не достатня компетентність поліцейських у галузі:  

 – забезпечення публічної безпеки  під час проведення масових та спортивних 
заходів 

23 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 
41 

 – проведення переговорів під час масових заворушень 32 

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 
автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 

5 

   

4.  Відсутність компетентних фахівців для:   

 – забезпечення публічної безпеки  під час проведення масових та спортивних 
заходів 

18 

 – запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку 
36 

 – проведення переговорів під час масових заворушень 14 

 – забезпечення безпечного та безперешкодного проїзду під час супроводження 

автомобілів з особами щодо яких здійснюється державна охорона 
32 
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Додаток Б 

Анонімно 

АНКЕТА 

Шановні колеги! 
Пропонуємо вам взяти участь у анонімному анкетуванні,  

присвяченому встановленню проблемних питань переговорної діяльності поліцейських відділів 

(секторів) превентивної комунікації з організаторами та учасниками масових заходів 
1. Оцініть за п’ятибальною системою ступінь розвитку професійно важливих якостей, які 

повинні бути притаманні поліцейському відділу превентивної комунікації в ідеалі та 

сучасний ступінь розвитку. Де: 5 – визначає дуже високий ступінь розвитку певної якості; 4 – 
високий,  3 – середній; 2 – низький та 1 – дуже низький. 

Якості, що повинні бути 

розвинуті  

1 2 3 4 5 Якості, що розвинуті у 

Вас 

1 2 3 4 5 

прогностичність      прогностичність      

розсудливість      розсудливість      

обміркованість      обміркованість      

винахідливість      винахідливість      

стійкість      стійкість      

стриманість      стриманість      

обережність      обережність      

надійність      надійність      

дисциплінованість      дисциплінованість      

відповідальність      відповідальність      

впевненість      впевненість      

дипломатичність      дипломатичність      

толерантність      толерантність      

емпатійність      емпатійність      

доступність      доступність      

тактовність      тактовність      

доброзичливість      доброзичливість      

контактність      контактність      

спостережливість      спостережливість      

правосвідомість      правосвідомість      

авторитетність      авторитетність      

пильність      пильність      

            

2. Відмітьте, будь ласка, яких особисто Вам не вистачає знань для ефективного забезпечення 

переговорної діяльності поліцейського під час масових заходів: 

Знань стосовно: відмітка 

загальних положень переговорної діяльності  

технологію переговорного процесу  

методів та прийомів переговорної діяльності  

основних правил та принципів переговорної діяльності  

технології переговорів в умовах конфліктності  

технології ефективного завершення переговорного процесу  

механізмів та законів формування та розвитку натовпу  

типів конфліктних осіб  

тактичних прийомів переговорної діяльності з різними типами конфліктних осіб  

тактичних прийомів нейтралізації організатора та керівника масового заходу  

тактичних особливостей запобігання та ліквідація паніки  

феномену викривлення в процесі циркуляції чуток  

бар’єрів та труднощів спілкування  

особливостей вербальної та невербальної комунікації  

Інших (впишіть)  
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3. Відмітьте, будь ласка, яких особисто Вам не вистачає умінь для ефективного забезпечення 

переговорної діяльності поліцейського під час масових заходів: 

Умінь: відмітка 

планувати переговорний процес  

встановлювати контакти та підтримувати бесіду з людьми  

досягати компромісу з об’єктами переговорної діяльності  

долати бар’єри та труднощі спілкування під час переговорів  

слухати, чути та почути  

дивитися, бачити та побачити  

визначати з натовпу лідера або з людину, яку буде слухати натовп  

прогнозувати плин переговорів  

використовувати в процесі комунікативної взаємодії різноманітні стилі спілкування  

аргументувати та переконувати  

поділяти проблему на складові  

діагностувати та інтерпретувати невербальні сигнали об’єктів переговорної діяльності 

(погляд, міміку, жести, пози) 

 

володіти різними способами вирішення конфліктних ситуацій  

визначати тип конфліктної особистості  

підбирати індивідуальні тактичні прийоми переговорної діяльності з різними типами 

конфліктних осіб 

 

проводити переговори в умовах конфліктності  

швидко приймати правильні рішення, які базуються на доцільності, раціональності та 

вимогах закону 

 

доступно пояснювати правові підстави та загальну стратегію дій поліції щодо 

забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку під час масових заходів 

 

Інших (впишіть)  

  

 

4. Вкажіть, будь ласка, які із помилок зустрічаються у переговорній діяльності поліцейських 

з організаторами та учасниками масового заходу. 

 Часто 

зустрічається 

Іноді 

зустрічається 

Не 

зустрічається 

квапливість     

«перескакування» з одного питання на 

інше 

   

перехід «на особистості»    

невпевненість у собі    

невміння вислухати    

невміння визначати у натовпі лідерів    

невміння переконувати    

невміння доступно доносити 

інформацію 

   

невміння наполягати на дотриманні 

правопорядку 

   

намагання перекричати натовп    

5. Вкажіть на інші помилки, що зустрічаються під час проведення поліцейськими 

переговорів з організаторами та учасниками масового заходу: 

 

 

 

 

Дякуємо за прийняту участь! 
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Додаток Б.1 

Підсумкові результати анонімного анкетування  

20 працівників відділу масових і охоронних заходів УПД ГУНП в Дніпропетровській області 

 

Встановлення проблемних питань переговорної діяльності поліцейських відділів (секторів) 

превентивної комунікації з організаторами та учасниками масових заходів 

 
1. Оцініть за п’ятибальною системою ступінь розвитку професійно важливих якостей, які 

повинні бути притаманні поліцейському відділу превентивної комунікації в ідеалі та 

сучасний ступінь розвитку. Де: 5 – визначає дуже високий ступінь розвитку певної якості; 4 – 
високий,  3 – середній; 2 – низький та 1 – дуже низький. 

Якості, що повинні бути 

розвинуті  

1 2 3 4 5 Якості, що розвинуті у 

Вас 

1 2 3 4 5 

прогностичність    20 80 прогностичність   10 45 45 

розсудливість    15 85 розсудливість   5 45 50 

обміркованість    10 90 обміркованість   5 55 40 

винахідливість   5 10 85 винахідливість   5 55 40 

стійкість     100 стійкість   15 10 75 

стриманість    10 90 стриманість   30 20 50 

обережність   5 10 85 обережність   20 35 45 

надійність   10 10 80 надійність    40 60 

дисциплінованість   5 5 90 дисциплінованість   10 50 40 

відповідальність   5 10 85 відповідальність   20 35 45 

впевненість    15 85 впевненість   35 20 45 

дипломатичність    5 95 дипломатичність   10 35 55 

толерантність    5 95 толерантність   20 20 60 

емпатійність    5 95 емпатійність  15 20 20 45 

доступність     100 доступність   10 30 60 

тактовність     100 тактовність   30 45 25 

доброзичливість    10 90 доброзичливість   30 45 25 

контактність     100 контактність  5 15 25 55 

спостережливість     100 спостережливість   10 25 65 

правосвідомість    10 90 правосвідомість   10 40 50 

авторитетність     100 авторитетність   15 35 50 

пильність    5 95 пильність   10 30 60 

2. Відмітьте, будь ласка, яких особисто Вам не вистачає знань для ефективного забезпечення 

переговорної діяльності поліцейського під час масових заходів: 

Знань стосовно: Відсотки 

загальних положень переговорної діяльності 35 

технологію переговорного процесу 40 

методів та прийомів переговорної діяльності 45 

основних правил та принципів переговорної діяльності 30 

технології переговорів в умовах конфліктності 20 

технології ефективного завершення переговорного процесу 40 

механізмів та законів формування та розвитку натовпу 20 

типів конфліктних осіб 35 

тактичних прийомів переговорної діяльності з різними типами конфліктних осіб 40 

тактичних прийомів нейтралізації організатора та керівника масового заходу 15 

тактичних особливостей запобігання та ліквідація паніки 40 

феномену викривлення в процесі циркуляції чуток 60 

бар’єрів та труднощів спілкування 30 

особливостей вербальної та невербальної комунікації 40 
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3. Відмітьте, будь ласка, яких особисто Вам не вистачає умінь для ефективного забезпечення 

переговорної діяльності поліцейського під час масових заходів: 

Умінь: Відсоток 

планувати переговорний процес 40 

встановлювати контакти та підтримувати бесіду з людьми 15 

досягати компромісу з об’єктами переговорної діяльності 50 

долати бар’єри та труднощі спілкування під час переговорів 35 

слухати, чути та почути 25 

дивитися, бачити та побачити 15 

визначати з натовпу лідера або з людину, яку буде слухати натовп 30 

прогнозувати плин переговорів 15 

використовувати в процесі комунікативної взаємодії різноманітні стилі 

спілкування 
30 

аргументувати та переконувати 40 

поділяти проблему на складові 5 

діагностувати та інтерпретувати невербальні сигнали об’єктів переговорної 

діяльності (погляд, міміку, жести, пози) 
35 

володіти різними способами вирішення конфліктних ситуацій 35 

визначати тип конфліктної особистості 15 

підбирати індивідуальні тактичні прийоми переговорної діяльності з різними 

типами конфліктних осіб 
25 

проводити переговори в умовах конфліктності 25 

швидко приймати правильні рішення, які базуються на доцільності, 

раціональності та вимогах закону 
30 

доступно пояснювати правові підстави та загальну стратегію дій поліції щодо 

забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку під час масових 
заходів 

75 

4. Вкажіть, будь ласка, які із помилок зустрічаються у переговорній діяльності поліцейських 

з організаторами та учасниками масового заходу. 

 Часто 

зустрічається 

Іноді 

зустрічається 

Не 

зустрічається 

квапливість  15 % 40 % 45 % 

«перескакування» з одного питання на 

інше 
10 % 45 % 45 % 

перехід «на особистості» 20 % 5 % 75 % 

невпевненість у собі 10 % 50 % 40 % 

невміння вислухати 15 % 35 % 50 % 

невміння визначати у натовпі лідерів 25 % 20 % 55 % 

невміння переконувати 20 % 20 % 60 % 

невміння доступно доносити 

інформацію 
 55 % 45 % 

невміння наполягати на дотриманні 
правопорядку 

15 % 55 % 30 % 

намагання перекричати натовп 10 % 50 % 40 % 

5. Вкажіть на інші помилки, що зустрічаються під час проведення поліцейськими 

переговорів з організаторами та учасниками масового заходу: 
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Додаток Б.2 

Підсумкові результати анонімного анкетування  

20 працівників відділу масових і охоронних заходів УПД ГУНП в Львівській області 

 

Встановлення проблемних питань переговорної діяльності поліцейських відділів (секторів) 

превентивної комунікації з організаторами та учасниками масових заходів 

 
1. Оцініть за п’ятибальною системою ступінь розвитку професійно важливих якостей, які 

повинні бути притаманні поліцейському відділу превентивної комунікації в ідеалі та 

сучасний ступінь розвитку. Де: 5 – визначає дуже високий ступінь розвитку певної якості; 4 – 
високий,  3 – середній; 2 – низький та 1 – дуже низький. 

Якості, що повинні бути 

розвинуті  

1 2 3 4 5 Якості, що розвинуті у 

Вас 

1 2 3 4 5 

прогностичність   15 30 55 прогностичність   10 60 30 

розсудливість   10 25 65 розсудливість   15 70 25 

обміркованість   5 40 55 обміркованість   20 50 30 

винахідливість   15 30 55 винахідливість   15 40 55 

стійкість   20 40 40 стійкість   20 35 45 

стриманість   15 35 50 стриманість   25 40 35 

обережність   5 25 70 обережність   30 55 15 

надійність    35 65 надійність   5 70 25 

дисциплінованість    20 80 дисциплінованість   10 40 50 

відповідальність    15 85 відповідальність   15 45 40 

впевненість    20 80 впевненість   20 50 30 

15д40и45пломатичність    25 75 дипломатичність   10 55 45 

толерантність    35 65 толерантність   5 50 45 

емпатійність   15 55 30 емпатійність   10 45 45 

доступність    40 60 доступність   15 35 50 

тактовність    60 40 тактовність   25 45 30 

доброзичливість    30 70 доброзичливість   35 60 15 

контактність    35 65 контактність   15 40 45 

спостережливість    45 55 спостережливість   10 35 55 

правосвідомість    55 45 правосвідомість   15 30 55 

авторитетність    50 50 авторитетність   20 45 35 

пильність    45 55 пильність   5 50 45 

2. Відмітьте, будь ласка, яких особисто Вам не вистачає знань для ефективного забезпечення 

переговорної діяльності поліцейського під час масових заходів: 

Знань стосовно: Відсотки 

загальних положень переговорної діяльності 15 

технологію переговорного процесу 45 

методів та прийомів переговорної діяльності 45 

основних правил та принципів переговорної діяльності 40 

технології переговорів в умовах конфліктності 60 

технології ефективного завершення переговорного процесу 50 

механізмів та законів формування та розвитку натовпу 60 

типів конфліктних осіб 55 

тактичних прийомів переговорної діяльності з різними типами конфліктних осіб 45 

тактичних прийомів нейтралізації організатора та керівника масового заходу 65 

тактичних особливостей запобігання та ліквідація паніки 50 

феномену викривлення в процесі циркуляції чуток 60 

бар’єрів та труднощів спілкування 40 

особливостей вербальної та невербальної комунікації 65 
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3. Відмітьте, будь ласка, яких особисто Вам не вистачає умінь для ефективного забезпечення 

переговорної діяльності поліцейського під час масових заходів: 

Умінь: Відсотки 

планувати переговорний процес 15 

встановлювати контакти та підтримувати бесіду з людьми 15 

досягати компромісу з об’єктами переговорної діяльності 20 

долати бар’єри та труднощі спілкування під час переговорів 30 

слухати, чути та почути 30 

дивитися, бачити та побачити 15 

визначати з натовпу лідера або з людину, яку буде слухати натовп 15 

прогнозувати плин переговорів 20 

використовувати в процесі комунікативної взаємодії різноманітні стилі 

спілкування 
50 

аргументувати та переконувати 20 

поділяти проблему на складові 25 

діагностувати та інтерпретувати невербальні сигнали об’єктів переговорної 

діяльності (погляд, міміку, жести, пози) 
45 

володіти різними способами вирішення конфліктних ситуацій 20 

визначати тип конфліктної особистості 30 

підбирати індивідуальні тактичні прийоми переговорної діяльності з різними 

типами конфліктних осіб 
45 

проводити переговори в умовах конфліктності 25 

швидко приймати правильні рішення, які базуються на доцільності, 

раціональності та вимогах закону 
35 

доступно пояснювати правові підстави та загальну стратегію дій поліції щодо 

забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку під час масових 
заходів 

30 

4. Вкажіть, будь ласка, які із помилок зустрічаються у переговорній діяльності поліцейських 

з організаторами та учасниками масового заходу. 

 Часто 

зустрічається 

Іноді 

зустрічається 

Не 

зустрічається 

квапливість   70 % 20 % 

«перескакування» з одного питання на 

інше 
15 % 50 % 25 % 

перехід «на особистості» 20 % 35 % 30 % 

невпевненість у собі 10 % 50 % 25 % 

невміння вислухати 10 % 45 % 45 % 

невміння визначати у натовпі лідерів  40 % 35 % 

невміння переконувати 20% 50 % 20 % 

невміння доступно доносити 

інформацію 
15 % 50 % 40 % 

невміння наполягати на дотриманні 
правопорядку 

5 % 60 % 30 % 

намагання перекричати натовп 20 % 45 % 30 % 

5. Вкажіть на інші помилки, що зустрічаються під час проведення поліцейськими 

переговорів з організаторами та учасниками масового заходу: 

1) невміння враховувати психологію натовпу – 5 % 
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Додаток Б.3 

Підсумкові результати анонімного анкетування  

22 працівників відділу масових і охоронних заходів УПД ГУНП в Хмельницькій області 

Встановлення проблемних питань переговорної діяльності поліцейських відділів (секторів) 

превентивної комунікації з організаторами та учасниками масових заходів 

 

1. Оцініть за п’ятибальною системою ступінь розвитку професійно важливих якостей, які 

повинні бути притаманні поліцейському відділу превентивної комунікації в ідеалі та 

сучасний ступінь розвитку. Де: 5 – визначає дуже високий ступінь розвитку певної якості; 4 – 

високий,  3 – середній; 2 – низький та 1 – дуже низький. 

Якості, що повинні бути 

розвинуті  

1 2 3 4 5 Якості, що розвинуті у 

Вас 

1 2 3 4 5 

прогностичність   36 9 55 прогностичність   18 55 27 

розсудливість   14 18 68 розсудливість   9 55 36 

обміркованість 5  5 27 64 обміркованість   14 46 41 

винахідливість   14 18 64 винахідливість  5 14 55 27 

стійкість   9 32 59 стійкість   14 55 32 

стриманість   9 27 64 стриманість  5 9 46 41 

обережність   5 41 55 обережність   9 59 32 

надійність   18 27 55 надійність   5 64 32 

дисциплінованість  5  36 59 дисциплінованість   5 55 41 

відповідальність  5 5 36 55 відповідальність   23 55 23 

впевненість  5 5 32 59 впевненість   14 59 27 

дипломатичність   5 41 55 дипломатичність   18 59 27 

толерантність   9 36 55 толерантність   14 59 27 

емпатійність   18 27 55 емпатійність  5 18 50 27 

доступність  9 5 32 55 доступність  5 14 55 27 

тактовність   9 36 55 тактовність  8 18 50 27 

доброзичливість   18 32 50 доброзичливість   18 55 27 

контактність    41 59 контактність   18 59 23 

спостережливість   5 41 55 спостережливість   5 68 27 

правосвідомість   9 41 50 правосвідомість   5 64 32 

авторитетність   9 36 55 авторитетність   18 68 14 

пильність   5 41 55 пильність   5 34 32 

2. Відмітьте, будь ласка, яких особисто Вам не вистачає знань для ефективного забезпечення 

переговорної діяльності поліцейського під час масових заходів: 

Знань стосовно: Відсотки 

загальних положень переговорної діяльності 27 

технологію переговорного процесу 36 

методів та прийомів переговорної діяльності 32 

основних правил та принципів переговорної діяльності 18 

технології переговорів в умовах конфліктності 50 

технології ефективного завершення переговорного процесу 27 

механізмів та законів формування та розвитку натовпу 36 

типів конфліктних осіб 18 

тактичних прийомів переговорної діяльності з різними типами конфліктних осіб 32 

тактичних прийомів нейтралізації організатора та керівника масового заходу 18 

тактичних особливостей запобігання та ліквідація паніки 14 

феномену викривлення в процесі циркуляції чуток 36 

бар’єрів та труднощів спілкування 36 

особливостей вербальної та невербальної комунікації 18 

3. Відмітьте, будь ласка, яких особисто Вам не вистачає умінь для ефективного забезпечення 

переговорної діяльності поліцейського під час масових заходів: 

Умінь: Відсоток 

планувати переговорний процес 14 
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встановлювати контакти та підтримувати бесіду з людьми 23 

досягати компромісу з об’єктами переговорної діяльності 46 

долати бар’єри та труднощі спілкування під час переговорів 14 

слухати, чути та почути 14 

дивитися, бачити та побачити 14 

визначати з натовпу лідера або з людину, яку буде слухати натовп 32 

прогнозувати плин переговорів 5 

використовувати в процесі комунікативної взаємодії різноманітні стилі 

спілкування 
23 

аргументувати та переконувати 9 

поділяти проблему на складові 32 

діагностувати та інтерпретувати невербальні сигнали об’єктів переговорної 

діяльності (погляд, міміку, жести, пози) 
9 

володіти різними способами вирішення конфліктних ситуацій 14 

визначати тип конфліктної особистості 9 

підбирати індивідуальні тактичні прийоми переговорної діяльності з різними 

типами конфліктних осіб 
23 

проводити переговори в умовах конфліктності 23 

швидко приймати правильні рішення, які базуються на доцільності, 

раціональності та вимогах закону 
18 

доступно пояснювати правові підстави та загальну стратегію дій поліції щодо 

забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку під час масових 
заходів 

32 

4. Вкажіть, будь ласка, які із помилок зустрічаються у переговорній діяльності поліцейських 

з організаторами та учасниками масового заходу. 

 Часто 

зустрічається 

Іноді 

зустрічається 

Не 

зустрічається 

квапливість  18 % 50 % 9 % 

«перескакування» з одного питання на 

інше 
18 % 50 % 27 % 

перехід «на особистості» 27 % 46 % 27 % 

невпевненість у собі 14 % 50 % 27 % 

невміння вислухати 14 % 64 % 5 % 

невміння визначати у натовпі лідерів 9 % 55 % 14 % 

невміння переконувати 9 % 50 % 14 % 

невміння доступно доносити 

інформацію 
9 % 59 % 27 % 

невміння наполягати на дотриманні 
правопорядку 

 50 % 36 % 

намагання перекричати натовп 14 % 46 % 36 % 

5. Вкажіть на інші помилки, що зустрічаються під час проведення поліцейськими 

переговорів з організаторами та учасниками масового заходу: 

1) втрата врівноваженості – 5% 

2) переоцінка власних можливостей – 5% 

3) оціночне судження відносно подій – 5% 

4) підтримка однієї з сторін переговорів – 5% 
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Додаток Б.4 

Підсумкові результати анонімного анкетування  

57респондентів Одеській області 

Встановлення проблемних питань переговорної діяльності поліцейських відділів (секторів) 

превентивної комунікації з організаторами та учасниками масових заходів 

 

1. Оцініть за п’ятибальною системою ступінь розвитку професійно важливих якостей, які 

повинні бути притаманні поліцейському відділу превентивної комунікації в ідеалі та 

сучасний ступінь розвитку. Де: 5 – визначає дуже високий ступінь розвитку певної якості; 4 – 

високий,  3 – середній; 2 – низький та 1 – дуже низький. 

Якості, що повинні бути 

розвинуті  

1 2 3 4 5 Якості, що розвинуті у 

Вас 

1 2 3 4 5 

прогностичність   7 40 53 прогностичність   16 51 33 

розсудливість   9 38 53 розсудливість   12 53 35 

обміркованість   7 42 51 обміркованість   29 46 30 

винахідливість   11 44 45 винахідливість   9 54 37 

стійкість   2 40 58 стійкість   16 46 38 

стриманість   14 25 61 стриманість   4 56 40 

обережність   16 30 54 обережність    58 42 

надійність   7 25 68 надійність   9 47 44 

дисциплінованість   11 21 68 дисциплінованість   33 44 33 

відповідальність   2 30 68 відповідальність   14 42 44 

впевненість   5 32 63 впевненість   27 42 44 

15д40и45пломатичність   23 38 49 дипломатичність   32 38 30 

толерантність   21 40 39 толерантність   21 44 35 

емпатійність   12 42 46 емпатійність   19 51 38 

доступність   28 44 28 доступність   19 51 38 

тактовність   11 40 49 тактовність   7 51 42 

доброзичливість   7 38 55 доброзичливість   10 46 44 

контактність   14 44 48 контактність   28 40 32 

спостережливість   12 42 46 спостережливість   23 42 35 

правосвідомість   16 32 52 правосвідомість   24 46 40 

авторитетність   9 33 58 авторитетність   24 44 42 

пильність   16 40 44 пильність   30 28 42 

2. Відмітьте, будь ласка, яких особисто Вам не вистачає знань для ефективного забезпечення 

переговорної діяльності поліцейського під час масових заходів: 

Знань стосовно: Відсотки 

загальних положень переговорної діяльності 27 

технологію переговорного процесу 36 

методів та прийомів переговорної діяльності 32 

основних правил та принципів переговорної діяльності 18 

технології переговорів в умовах конфліктності 50 

технології ефективного завершення переговорного процесу 27 

механізмів та законів формування та розвитку натовпу 36 

типів конфліктних осіб 18 

тактичних прийомів переговорної діяльності з різними типами конфліктних осіб 32 

тактичних прийомів нейтралізації організатора та керівника масового заходу 18 

тактичних особливостей запобігання та ліквідація паніки 14 

феномену викривлення в процесі циркуляції чуток 36 

бар’єрів та труднощів спілкування 36 

особливостей вербальної та невербальної комунікації 18 
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3. Відмітьте, будь ласка, яких особисто Вам не вистачає умінь для ефективного забезпечення 

переговорної діяльності поліцейського під час масових заходів: 

Умінь: Відсотки 

планувати переговорний процес 19 

встановлювати контакти та підтримувати бесіду з людьми 9 

досягати компромісу з об’єктами переговорної діяльності 21 

долати бар’єри та труднощі спілкування під час переговорів 32 

слухати, чути та почути 14 

дивитися, бачити та побачити 7 

визначати з натовпу лідера або з людину, яку буде слухати натовп 12 

прогнозувати плин переговорів 28 

використовувати в процесі комунікативної взаємодії різноманітні стилі 

спілкування 
32 

аргументувати та переконувати 7 

поділяти проблему на складові 16 

діагностувати та інтерпретувати невербальні сигнали об’єктів переговорної 

діяльності (погляд, міміку, жести, пози) 
21 

володіти різними способами вирішення конфліктних ситуацій 30 

визначати тип конфліктної особистості 28 

підбирати індивідуальні тактичні прийоми переговорної діяльності з різними 

типами конфліктних осіб 
30 

проводити переговори в умовах конфліктності 23 

швидко приймати правильні рішення, які базуються на доцільності, 

раціональності та вимогах закону 
33 

доступно пояснювати правові підстави та загальну стратегію дій поліції щодо 

забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку під час масових 
заходів 

25 

4. Вкажіть, будь ласка, які із помилок зустрічаються у переговорній діяльності поліцейських 

з організаторами та учасниками масового заходу. 

 Часто 

зустрічається 

Іноді 

зустрічається 

Не 

зустрічається 

квапливість  16 % 46 % 19 % 

«перескакування» з одного питання на 

інше 
25 % 56 % 12 % 

перехід «на особистості» 30 % 54 % 18 % 

невпевненість у собі  60 % 25 % 

невміння вислухати 9 % 58 % 21 % 

невміння визначати у натовпі лідерів 7 % 60 % 25 % 

невміння переконувати 7 % 60 % 21 % 

невміння доступно доносити 

інформацію 
14 % 56 % 28 % 

невміння наполягати на дотриманні 
правопорядку 

12 % 47 % 30 % 

намагання перекричати натовп 18 % 56 % 26 % 

5. Вкажіть на інші помилки, що зустрічаються під час проведення поліцейськими 

переговорів з організаторами та учасниками масового заходу: 

1) невміння чітко ставити запитання – 5 % 

2) невпевненість в правильності дій – 5 % 
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Додаток В 

Акти впровадження 
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ДОДАТОК Г.2. 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ  
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місце проведення  дата 

проведення 

форма 

участі 

1. Організація професійної 

підготовки підрозділів 

Національної поліції 

України: 

м. Одеса 31 жовтня 

2017р. 

Очна 

2. Актуальні питання 

забезпечення публічного 

порядку та безпеки в 

сучасних умовах: 

вітчизняний та 

міжнародний досвід 

м. Дніпропетровськ 17 листопада 

2017 р. 

Заочна 

3. Участь правоохоронних 

органів та військових 

формувань України у 

забезпеченні 

громадської безпеки 

м. Харків 30 листопада 

2017 р. 

Заочна 

4.  Психологічні засади 

забезпечення службової 

діяльності працівників 

правоохоронних органів 

м. Кривий Ріг 15 лютого 

2018 р. 

Заочна  

5.  Роль та місце 

правоохоронних органів 

у розбудові 

демократичної правової 

держави 

м. Одеса 30 березня 

2018 р. 

Очна 

6. Психологічні та 

педагогічні проблеми 

професійної освіти та 

патріотичного 

виховання персоналу 

системи МВС України 

м. Харків 30 березня 

2018 р.) 

Заочна 

7. Службова підготовка як 

система заходів, 

спрямованих на 

вдосконалення  знань, 

умінь та навичок 

працівників 

Національної поліції 

України 

м. Одеса 02 жовтня 

2018 р. 

Очна 
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