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ТАКТИЧНІ ВИМОГИ  ДО ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Актуальність теми дослідження щодо забезпечення публічного порядку 
працівником Національної поліції під час проведення масових заходів має 
високу актуальність у сьогоденні. Насамперед слід зазначити, що це обумов-
лено зростаючій у теперішньому демократичному світі соціальній активності 
громадян, котра змінює свої погляди на противагу минулому поколінню, 
прагне повної реалізації їх прав та свобод та намагається підіймати проблем-
ні питання. Якщо зазирнути в історію, ми чітко побачимо постійні протиріч-
чя політичного, економічного, соціального, демократичного та інших родів, 
які відбувалися між державою та її громадянами.  Деякі з таких протиріч різ-
ко загострювались та вимагали від існуючої у той історичний період влади 
негайного вирішення питання та досягнення компромісів між нею та людьми. 
Конституція України стала гарантом демократичних прав та свобод для укра-
їнців і надала їм право на мирне зібрання без зброї  для проведення мітингів, 
зборів, демонстрацій або походів, про які завчасно попереджається орган мі-
сцевого самоврядування або орган  виконавчої влади.  Тож очевидно, що дія-
льність працівників Національної поліції під час масових заходів ґрунтується 
насамперед на принципах: законності, забезпечення прав та свобод людини і 
громадянина, а також запобігання та протидії масовим заворушенням.

Для початку визначимо, що «Масовий захід» – це визначене завчасно зі-
брання людей із запланованим певним місцем, часом, причиною зібрання та 
кількістю учасників. Вони поділяються на культурно-спортивні , рекламно-
комерційні, науково-просвітні та інші заходи. Це можуть бути олімпіади, 
змагання, фестивалі, концерти, мітинги, церемонії та безліч інших масових 
зібрань людей.

Найнебезпечніше, що може статися під час масових зібрань – це кризова 
ситуація. Кризова ситуація являє собою появу та загострення протиріч між 
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людьми у натовпі та можливості настання масових заворушень і поділяється 
на декілька етапів:

1) Початкова стадія – зіштовхуються інтереси, виникають особисті не-
приязні, конфліктні наміри.

2) Розвиток конфліктних відносин – ескалація конфлікту між людьми , 
загострення ситуації.

3) Вершина кризової ситуації – відкрите та неприховане зіткнення інте-
ресів учасників масових заходів, яке тягне за собою протиправні та суспіль-
но-небезпечні діяння з боку учасників конфлікту і всієї маси людей в цілому. 
Цей етап характеризується можливим та взаємним нанесенням тілесних 
ушкоджень.

4) Припинення конфлікту – згасання ескалації конфлікту , припинення 
протиправних діянь, угамування натовпу. Зазвичай цієї стадії вдається досяг-
ти після втручання працівників Національної поліції.

Офіцерський склад, курсанти та інші представники органів Національної 
поліції України здійснюють контроль за тим, щоб масовий захід пройшов 
вдало, безпечно, та без різного роду надзвичайних ситуацій. Головними ви-
могами до працівника поліції у такі моменти є:

- Забезпечити разом з організаторами масових зібрань належної безпеки 
учасникам і спостерігачам, а також контроль за дотримання правил поведін-
ки, які встановлено для громадян під час перебування у громадських місцях і 
місці масового заходу.

- Завчасне запобігання та попередження можливих злочинів чи правопо-
рушень.

- Забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання можливому ви-
никненню пожежі у місцях масових скупчень людей.

-Недопускання послаблення охорони та пильності у вище зазначених 
місцях.

Під час виконання цих завдань діяльність поліцейського можна поділити 
на 3 основні етапи:

1) Підготовчий.
2) Виконавчий.
3) Заключний.
На підготовчому етапі особовий склад організовується, готується, ви-

вчає поставлене для них завдання. Саме на цьому етапі дуже важливий тео-
ретичний аспект та знання працівників Національної поліції, адже вони по-
винні завчасно виявити недоліки, переконатися у безпечності та далі надати 
свою згоду на проведення даного заходу. Далі проводиться інструктаж наря-
дів, котрі будуть охороняти порядок  під час майбутнього заходу, їх трену-
вання у разі виникнення раптової надзвичайної ситуації.

Виконавчий етап містить у собі власне діяльність поліцейських, на цьо-
му етапі вони показують свій професіоналізм, витримку, пильність, а у разі 
надзвичайної ситуації – швидке реагування, силу та злагоджені дії.
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Після закінчення заходу починається заключний етап , під час якого по-
ліцейські організовують вихід і проведення людей, розсадження їх по гро-
мадському транспорту та відправлення по домівках. На цій стадії дуже важ-
ливо відразу виявити недоброзичливо налаштованих, роздратованих або ін-
ших емоційно збуджених та небезпечних для суспільства громадян і здійсни-
ти особливий контроль за їх діями і напрямком руху. Переконавшись у вико-
нанні вище зазначених умов, а також розході основного скупчення учасників 
та глядачів масового заходу поліція вважає даний захід завершеним і направ-
ляється у раніше визначенні місця для проведення підсумків виконаної робо-
ти та оцінки їх діяльності.

Отже, досліджуючи питання вимог до працівників поліції щодо забезпе-
чення публічного порядку під час проведення масових заходів можливо вио-
кремити наступні принципи їх діяльності: професіоналізм, високий рівень 
швидкого реагування, охорона конституційних прав і свобод людини і гро-
мадянина, взаємодія з населенням та законність. Забезпечення публічного 
порядку й безпеки під час проведення масових заходів, а також швидка деес-
калація конфлікту у разі його настання в багатьох аспектах залежить від го-
товності поліцейських до швидких професійних дій у складних та надзви-
чайних умовах їх роботи. У зв’язку із зазначеним вище, питання боєздатнос-
ті, належного спорядження, готовності та справності спеціальних засобів і 
тактичної підготовки працівника Національної поліції стає дуже актуальним і 
вимагає замислення над ним й над можливими негативними наслідками у ра-
зі неналежного та халатного відношення до даного питання.
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ЄВРОПЕЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Реформування держави – переймання досвіду попередників  та ознайом-
лення із світовими стандартами. Поліцейська діяльність у сучасній демокра-
тичній державі окреслюється двома моделями її організації: «континенталь-
но-європейською» і «англосаксонською (британською)» [3, c.201]. Спільна 
риса для цих країн континентальної правової сім’ї це є  залежність поліції у 
своїй діяльності від спеціального вищого галузевого органу виконавчої влади 


