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Ще з давнини основним завданням поліції було забезпечення охорони 

громадського порядку під час проведення масових заходів. Але у різні часи у 

різних країнах публічна безпека та порядок підтримувалися різними засобами та 

заходами. У одних країнах поліцейські показували свою силу та могутність, були 

добре екіпірованими та навіть наводили жах на громадян, які були присутні на 

таких масових заходах. У інших же – поліцейські виглядали позитивно 

настроєними, доброзичливими. З часом було доведено, що скандинавській підхід 

до охорони громадського порядку і налагодження діалогу працівниками поліції є 

найефективнішим. Така модель адаптується до реалій України і ще з 2015 року 

керівництво МВС та Національної гвардії впроваджує основи цього підходу. 

Трагічні події Майдану зробили брудний відбиток на слові «поліцейський» 

для кожного українця. Українські поліцейські попали в ряди тих, з ким 

пов’язується тільки негатив, кого уникає суспільство. З 2015 року Національна 

поліція України займається створенням і адаптацією скандинавської моделі 

охорони громадського порядку. Базовим інструментом протидії та запобігання 

правопорушень є не зброя, а слово (комунікація). 
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Така модель поліцейської діяльності бере свій початок зі Швеції, де на 

сьогодні рівень довіри до поліцейських становить рекордні 80 відсотків. Багато 

експертів стверджують про неможливість впровадження даного підходу через 

невідповідність менталітету та різного історичного минулого країн. Але слід 

зазначити, що саме Швеція вирішила змінити кардинально свою правоохоронну 

систему після низки трагічних подій, що відбулися на її території, які є дуже 

схожими із протистоянням «беркута» із мирним населенням України під час 

Майдану 7 років тому [1]. 

Головна мета скандинавської моделі – комунікація з учасниками масових 

акцій для недопущення конфліктів. Більшість територіальних органів 

Національної поліції в даний момент мають спеціальні підрозділи поліції 

комунікації або, як їх називають ще, поліції діалогу. Ці підрозділи займаються 

безпосередньою взаємодією з активістами, що присутні на масових заходах. Вони 

розмовляють із багатьма учасниками, визначають агресивно настроєних людей. 

Скандинавська модель працює шляхом запобігання насиллю під час масових 

заходів, відбувається комунікація з натовпом, яка дає змогу здійснювати всебічне 

та достатнє планування та аналізування ризиків. Представник МВС України 

Артем Шевченко, коментуючи переваги цієї моделі, зазначав, що такі підрозділи 

запобігають реальним ситуаціям застосування надмірної сили поліцейськими, які 

одиничні, але все-таки існують під час виконання службових обов’язків 

правоохоронців [2]. 

Про особливості скандинавського підходу дуже точно розказав в своєму 

інтерв’ю провідний радник з питань охорони громадського порядку Швеції – 

Патрік Йохансен. Він стверджував, що ключовим елементом всієї концепції є 

деескалація. Тобто діяльність поліції, спрямована на планування та запобігання 

всім можливим спалахам агресії та насильства в натовпі.  
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Скандинавській підхід має чотири обов’язкові складові: 1) наявність 

інформації про те, хто є учасниками масового заходу та з якою метою вони 

зібралися; 2) вміння визначати групи натовпу: агресивні, спокійні, позитивні, 

нейтральні, оцінювати ризики; 3) комунікація та словесна взаємодія з 

організаторами та активними учасниками масового заходу; 4) сприяння поліції на 

захист прав людини: надання можливості висловлювати свої думки кожному 

громадянину, вільно збиратися, правоохоронці мають виступати допоміжним 

елементом у реалізації законних намірів людей. Скандинавській підхід базується 

на плануванні та реалізації заходу безпечним і приємним шляхом [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що реалізація скандинавського підходу через 

призму діяльності Національної поліції є дуже ефективним та правильним 

шляхом, особливо, в реаліях захисту основоположних прав та свобод людини, 

європейських стандартів. Статистичні дані визначили, що після впровадження 

цього підходу до охорони громадського порядку, зменшилася кількість травм під 

час масових заходів. Сподіваємося, що в процесі реалізації цієї моделі 

Національна поліція України отримає більшу оцінку рівня довіри населення та 

виправдає свій потенціал. 
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