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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ 
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ В РАМКАХ 

ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ

Діяльність підрозділів Національної поліції безперечно має важливе 
значення для належного перебігу виборчого процесу, підтримання його за-
конності та правомірності. Ця діяльність спрямована на попередження пору-
шень порядку та виборчого законодавства, запобігання зловживанню своїми 
повноваженнями окремими учасниками процесу, що посягає на здійснення 
народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення.  

Необхідно зазначити, що на час проведення виборів поліцейські підроз-
діли переводяться на посилений режим несення служби. Це обумовлено під-
вищеною соціальною збудженістю пов’язаною з виборами, адже це дуже ва-
жливе суспільне явище, яке впливає на обрання подальшого вектору розвит-
ку держави. Цей режим передбачає посилення добових нарядів чергових час-
тин та слідчо-оперативних груп, забезпечення чергування у кількості, необ-
хідній для виконання поставлених завдань, максимальне відпрацювання те-
риторії, що обслуговується, наприклад для виявлення фактів порушення пе-
редвиборної агітації. 

Також у рамках цього режиму, управління може надсилати чисельну кіль-
кість особового складу на забезпечення громадського порядку до місць велико-
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го скупчення людей пов’язаного з організацією масштабних заходів агітації. 
Результати аналізу виборчих кампаній в Україні свідчать про сталу тен-

денцію в межах передвиборної агітації проводити концерти чи інші масові 
розважальні заходи, публічні дебати між політичними опонентами та ін. Всі 
ці заходи об’єднує присутність великої кількості людей, натовпу, у середині 
якого можуть виникати девіантні, делінквентні настрої, агресивні наміри та 
спонукання. Завданням Національної поліції є вчасно відреагувати на них з 
метою запобігання масовим заворушенням та відповідно дестабілізації вибо-
рчого процесу. 

У світовій практиці поліцейської діяльності охорона громадського по-
рядку все ще значною мірою ґрунтується на гіпотезі, що натовп за своєю 
сутністю є нераціональним і небезпечним. Проте традиційні заходи втручан-
ня поліції задля зниження його агресивності можуть виявитися непродуктив-
ними та призвести до ескалації конфлікту.

У відповідь на критику таких дій поліції, на основі сучасного розуміння 
психології натовпу в Данії, Німеччині, Нідерландах та Швеції було розроб-
лено власну модель забезпечення публічної безпеки та порядку під час про-
ведення масових заходів на базі так званого «скандинавського підходу». Од-
ним із ключових елементів такого підходу є залучення до роботи на масових 
зібраннях так званих «діалогових» підрозділів поліції, які, здійснюючи пат-
рулювання території, постійно підтримують діалог з організаторами й учас-
никами масового заходу й уважно відстежують потенційні джерела виник-
нення небезпеки. Крім цього, нова модель передбачає застосування «дифере-
нційованого підходу», тобто збільшення або зменшення кількості поліцейсь-
ких, які забезпечують громадський порядок під час проведення заходів, від-
повідно до ситуації [1].

В ході розширеної наради керівництва Національної поліції України від 
07 листопада 2017 р. №12201/01/25-2017 прийнято рішення про запрова-
дження «Скандинавської моделі» забезпечення публічної безпеки та порядку 
під час проведення масових заходів. На сьогодні питання імплементації цієї 
моделі у роботі Національної поліції залишається актуальним і потребує 
практичного вирішення, з урахуванням досвіду її практичного використання 
в Україні [2].

Таким чином, охорона правопорядку та забезпечення громадської безпе-
ки під час проведення масових заходів, яка ґрунтується на сучасних знаннях 
психології соціальної ідентичності, може запобігти конфліктам між поліцією 
і суспільством.
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