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– малий моторесурс; 
– незручність в посадці (висадці) бойового розрахунку. 
Актуальність використання наявних БРДМ для виконання службово-бойових завдань підрозділами НГУ та спеціа-

льними підрозділами МВС очевидна. Але при нескладній модернізації ми можемо отримати покращену за тактико-
технічними, економічними показниками машину. Пропонуємо наступні напрями модернізації БРДМ-2: 

– заміна бензинової силової установки російського виробництва на дизельний двигун Білоруського виробництва  
Д-245, що надасть нам збільшення моторесурсу та зменшення витрати пального. В результаті ми отримаємо на 1000 км 
економію 250 літрів палива. Перехід від бензину на дизельне паливо та сучасний, технологічний двигун; 

– зняття бокових допоміжних коліс та обладнання бокових дверей для екіпажу та десанту з метою збільшення ко-
рисної площі та зручності десантування; 

– наварювання захисних екранів, додаткового бронезахисту; 
– оснащення сучасними оптичними приладами. 
Таким чином, модернізація радянської техніки це стратегічно-розумний крок, з точки зору економіки та покращен-

ня показників бойової ефективності. Ця думка має право на життя та потребує обговорення фахівцями та подальшого 
дослідження в напрямку вдосконалення спеціальної техніки МВС. 
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ТАКТИКА ДІЙ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРИПИНЕННІ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ 

Національна гвардія України (далі – НГУ) є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить 
до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, 
прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охо-
рони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Однією із основних функції НГУ є участь у забезпе-
ченні громадської безпеки та охороні громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій 
та інших масових заходів, що створюють небезпеку для життя та здоров’я громадян. 

Під час виконання завдань підрозділами пропонується встановити для кожного з них свою зону відповідальності з 
охорони громадського порядку і підвищити самостійність, мобільність та автономність дій. Підготовку підрозділів до 
припинення масових заворушень здійснювати поетапно: спочатку у складі дрібних підгруп бойового порядку, потім 
відділень, взводів і в складі роти. 

Також пропонується адаптувати тактику дій підрозділів НГУ до етапів протікання масових заворушень. Відходити 
від контактного способу витіснення натовпу. Використовувати переважно безконтактний спосіб та дії рейдових (манев-
рених) груп проти розрізненого і розподіленого по різних ділянках місцевості (вулицях) натовпу. 

Спеціальні засоби застосовувати згідно Постанови Кабінету Міністрів від 25 грудня 2017 року № 1024 «Про за-
твердження переліку та Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії України 
під час виконання службово-бойових завдань», але комплексно, з витримкою необхідної безпечної дистанції (40–50 м). 
Шикування бойових порядків здійснювати з урахуванням необхідної глибини для висування резервів та здійснення пе-
регрупування сил. 

Тож, пропонується розглянути різноманітні комбінації та варіанти використання автомобільної, броньованої та 
спеціальної техніки при забезпеченні громадської безпеки та припиненні масових заворушень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ЛІКВІДАЦІЇ АКЦІЙ 
МАСОВОЇ НЕПОКОРИ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

У відповідності із змінами до Закону України «Про Національну гвардії України» до основних функцій, що покла-
дені на підрозділи Національної гвардії України (далі – НГУ) додана нова – участь у припиненні групових протиправних 
дій осіб, узятих під варту, засуджених, а також ліквідації наслідків таких дій в установах попереднього ув’язнення, ви-
конання покарань (кризова ситуація). 



Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності. Харків, 2018 

165 

На сьогодні на території України нараховується більше ніж 170 установ виконання покарань. В зазначених устано-
вах утримуються близько 250 тис. осіб. В разі виникнення акцій масової непокори в установах виконання покарань для 
їх ліквідації можливо необхідно буде залучати значну чисельність сили і засоби. 

На сьогодні, нажаль, у підрозділів НГУ відсутній практичний досвід у виконанні зазначених завдань, нормативно-
правовими актами не в повній мірі визначені порядок залучення та дій підрозділів НГУ, чисельний та функціональний 
склад сил і засобів, не розроблений перелік сценаріїв і ситуацій, що можуть виникнути в ході групових протиправних 
дій спеціального контингенту тощо. 

Аналіз нормативно-правового забезпечення сусідніх держав показав, що основними формуваннями, які відповіда-
ють за ліквідацію кризових ситуацій в установах виконання покарань, є формування, що аналогічні за своєю структурою 
НГУ. Саме НГУ є військовим формуванням з правоохоронними функціями, до складу якої входять сили та засоби, що 
здатні швидко реагувати на кризові ситуації в середині держави. 

Тому, в доповіді пропонується розглянути можливі сценарії і ситуації, що можуть виникнути в ході групових про-
типравних дій спеціального контингенту, чисельний та функціональний склад сил і засобів НГУ, які можуть залучатися 
до ліквідації акцій масової непокори в установах виконання покарань, тактику їх дій. 
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