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Реформування правоохоронної системи України, яке розпочалося у 2015 році, нарешті 
почалося у напрямку охорони публічного порядку, принципи та способи якої не змінні з 
Радянських часів, це протидія правоохоронних органів масовим заворушенням. Наказ МВС 
України №706 від 23 серпня 2018 року «Про затвердження Концепції запровадження в 
діяльності органів та підрозділів Національної поліції України скандинавської моделі 
забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів» закріпив 
впровадження новітніх Європейських технологій забезпечення публічної безпеки та порядку 
під час проведення масових заходів в Україні.  

Після кривавих масових заворушень у м. Копенгаген (Данія) у 1993 році та у місті 
Гетебор (Швеція) у 2001 році правоохоронні органи та вчені європейських країн розпочали 
роботу по зміні відношення до ліквідації масових заворушень. 14-16 червня 2001 року у 
шведському місті Гетеборг постраждало 56 поліцейських, а 20 травня 1993 року датському 
місті Копенгаген – 26 поліцейських. В обох випадках виникли масові заворушення, підпали, 
маніфестанти жбурляли каміння, скоювали напад на поліцейських. У результаті поліція 
вимушена була застосувати вогнепальну зброю. 

Останні події в Україні також показали недосконалість існуючої системи протидії 
масовим заворушенням. Виникає загальна проблема: ситуація динамічно змінюється, стає 
вкрай небезпечною, велика кількість людей отримує травми, а припинити цю ситуацію не 
можливо. Основною відмінністю «Скандинавської моделі» є забезпечення прав та свобод 
громадян та забезпечення особистої безпеки поліцейських.  

Основна мета введення «Скандинавської моделі»: 
- забезпечення конституційних прав та свобод громадян; 
- мінімізація фізичного контакту поліцейських та учасників масових заходів; 
- запобігання травмування людей та пошкодження майна. 
Скандинавська модель забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення 

масових заходів має певні особливості. Основні складові елементи «Скандинавської 
системи»: 

- використання «Золотого», «Срібного» та «Бронзового» керівництва; 
- залучення «Поліції діалогу»; 
- вплив на натовп та заохочення самостійного виходу громадян з агресивної зони; 
- залучення спеціальної техніки для стримування натовпу; 
- застосування тактики витіснення за рахунок спеціальної техніки; 
- поліцейські знаходяться та пересуваються позаду спеціальної техніки; 
- кожна група поліцейських має у своєму складі оператора, який фіксує дії 

поліцейських та правопорушників; 
- на першому етапі залучаються поліцейські без протиударної екіпіровки, щити відсутні; 
- постійний нагляд за агресією натовпу (на відстані); 
- у крайньому випадку поліцейські екіпіруються протиударними комплектами, які 

знаходяться в спеціальній техніці; 
- фізичний вплив тільки проти громадян, які скоюють правопорушення та злочин. 
Важливою особливістю є використання спеціальної техніки для управління людськими 

потоками при великій кількості громадян шляхом розділення на різні групи та подальше їх 
супроводження з метою уникнення можливих правопорушень. Необхідно розглянути 
технічні вимоги до спеціальної техніки, її можливості та тактику дій у різних ситуаціях. 

Фізичний вплив на натовп здійснюватиметься тільки в установленому законодавством 
порядку та після використання всіх можливих методів забезпечення правопорядку та 
припинення правопорушень. 

Основні етапи забезпечення публічної безпеки та порядку за Скандинавською 
моделлю: 

- особливості планування заходів; 
- підготовка заходів до виконання; 
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- розрахунок сил та засобів; 
- схеми розташування сил та засобів; 
- схеми тактики дій; 
- можливі екстремальні ситуації та дії під час них. 
Для впровадження скандинавської моделі забезпечення публічної безпеки та порядку під 

час проведення масових заходів в Україні необхідно провести наукові дослідження з 
проведенням польових експериментів з метою адаптування та корегування європейського 
досвіду в залежності від української нормативної бази, тактики дій, спеціальних та 
транспортних засобів, особливостей поведінки натовпу. В подальшому нами буде розглядатися 
тактика дій підрозділів Національної поліції у відповідності до скандинавської моделі. 

Але на початку необхідно надати перелік груп правоохоронців, запропонований нами, 
які приймають участь у активних діях: 

1. Поліції діалогу. 
2. Група стримування. 
3. Група витиснення. 
4. Група спостереження. 
5. Група пожежогасіння. 
6. Група розгородження. 
7. Резерв. 
Більш суттєво необхідно розглянути дії групи витиснення, бо саме вона має декілька 

суттєвих відмінностей. Ця група пересувається на спеціальних автомобілях, які потім і 
використовуються під час витиснення. Пересування групи на вихідний рубіж після 
спішування з автомобілів доцільно проводити за двома схемами (Рисунок 1). Схема (а) 
відповідає умовам відносної безпеки, забезпечує скрите пересування особового складу та не 
викликає агресії у натовпу. Відстань між автомобілями максимальна, але не перевищую 10 
метрів. Особовий склад рухається за автомобілями на відстані, яка достатня для зміни 
бойового шикування, але не більш 5 метрів. Схема (б) відповідає умовам підвищеної 
небезпеки і передбачає як найскоріше шикування між автомобілями у разі агресивних дій 
натовпу. У разі поступового під’їзду спеціальних автомобілів з особовим складом групи 
висування доцільно з центру у ліво та право (перший автомобіль по центру, другий у ліво, а 
третій у право і т. д.). 

 

  
а б 

Рисунок 1. Схеми пересування групи витиснення на вихідний рубіж 
 
На вихідному рубежі автомобілі вирівнюються по фронту та утримують певний 

інтервал. З урахуванням кількості особового складу у кожному автомобілі та кількості людей 
у натовпі і ступеню їх агресивності, шикування у бойовий порядок може відбуватися за 
трьома схемами (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Схеми пересування групи витиснення у бойовий порядок 
 
Пересування у бойовому порядку відбувається зі швидкістю не більш 5 кілометрів на 

годину. Автомобілі рухаються не змінюючи інтервал і утримуючи лінію по фронту. 
Особовий склад групи витиснення рухається між автомобілями на рівні передніх коліс 
автомобілю. 

Передбачається два види схем розташування транспортних засобів для витиснення та 
стримування (Рисунок 3). В подальшому необхідно визначити раціональну відстань та 
інтервал між поліцейськими автомобілями, швидкість та спосіб пересування, а також місце 
знаходження, шикування та порядок пересування поліцейських біля автомобілів. 

 

 
 

Тактика стримування Тактика витиснення 
 

Рисунок 3. Схеми розташування транспортних засобів для витиснення та стримування 
 
Під час витиснення натовпу за рахунок транспортних засобів використовується 

лінійний спосіб. Автомобілі шикуються в ряд і з однаковою швидкістю до 5 км/год 
пересуваються вперед. Цей спосіб надійний, дозволяє утримувати шикування і підтримувати 
постійний інтервал між машинами. Водії машин постійно корегують своє положення з 
рівнянням на машини зліва та справа. Транспортні засоби не виділяються з шикування 
(рухаються єдиною шеренгою) та не відкривають свої борти. 

У тактиці витиснення розглядається і новий спосіб не рівномірного пересування 
транспортних засобів (Рисунок 4). По фронту шикування структура натовпу не однорідна, по 
середині натовп більш щільний та активний, по боках щільність натовпу менша та активність 
нижче. Тому доцільно починати рух поліцейських транспортних засобів не рівномірно, з 
шикування «лінія» на 1 етапі спочатку рухаються автомобілі по боках (2 етап), а після 
інстинктивного відступу правопорушників у середині, висуваються автомобілі по центру (3 
етап) до положення у «лінію». У подальшому планується проведення експериментів для 
підтвердження ефективності цього способу, та визначення його оптимальних характеристик. 
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1 етап витиснення 2 етап витиснення 
 

Рисунок 4. Спосіб не рівномірного пересування транспортних засобів при витисненні 
натовпу 

 
При лінійному витисненні кількість особового складу групи витиснення між 

автомобілями, а також їх розташування, спосіб пересування залежить від кількості людей в 
натовпі та їх ступеню агресії. Дії поліцейських в такому випадку поділяються на 3 варіанти. 

1. Не великий та не агресивний натовп – шикування у одну шеренгу, нормальний 
поліцейський ланцюг (інтервал між поліцейськими 1 – 2 метри), кийок гумовий не 
достається; 

2. Великий та не агресивний натовп – шикування у одну шеренгу, посилений 
поліцейський ланцюг (інтервал між поліцейськими до 1 метри), кийок гумовий не 
достається; 

3. Великий та агресивний натовп – шикування у декілька шеренг, посилений 
поліцейський ланцюг (інтервал між поліцейськими до 1 метра), кийок гумовий у руках перед 
собою. 

Спеціальні автомобілі доцільно дообладнати обмежувальними дугами, які у 
транспортному режимі складуються. Під час витиснення, поліцейські які рухаються біля 
автомобілів не повинні попасти під автомобіль, тому вони тримаються за ці дуги. Окрім того, 
ці дуги заважають протиснутися біля автомобіля правопорушникам з натовпу. 

При недостатній кількості особового складу груп витиснення і агресивній дії натовпу, 
доцільно використовувати загальну перешкоду зі спеціальних автомобілів. З урахуванням 
можливості перекидання автомобілів натовпом пропонується два способи більш надійного 
протистояння (Рисунок 5). 

 

  
а б 

Рисунок 5. Схеми утримання натовпу за рахунок автомобілів 
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Спосіб утримання натовпу за рахунок автомобілів (а) більш легкий та швидкий у 
виконанні і не потребує великої координації з боку «бронзового» керівника. Як недолік, 
натовп діє з максимальною ефективністю. Спосіб (б) більш складний у виконанні, потребує 
високої кваліфікації водіїв ТЗ та «бронзового» керівника. Як великий плюс, сила натовпу на 
перевертання автомобілів зменшена за рахунок зміни напрямку можливої дії на кожен 
автомобіль окремо. 

Наступний елемент, який викликав багато зауважень, це дія груп вилучення під час 
масових заворушень. Нами розроблена та пропонується наступна тактика дій групи 
витиснення по затриманню правопорушників (Рисунок 6). 

 

 
  

1 етап 2 етап 3 етап 
 

Рисунок 6. Тактика вилучення з натовпу агресивних нападників 
 
На 1 етапі групи витиснення рухаються біля передньої частини автомобілів. Після 

виявлення агресивних нападників, фіксації їх правопорушення, «бронзовий» командир дає 
команду на затримання. Група витиснення відходить на рівень задньої частини автомобілів, 
агресивні нападники рухаються за ними. З двох боків висувається нова група витиснення, 
яка до того була в задній шерензі на рубіж передньої частини автомобілів. Захоплені в коло 
нападники затримуються. Таким чином, мінімізується негативний вплив на правоохоронців з 
боку натовпу, все відбувається між спеціальними автомобілями. При наявності в передньої 
частині автомобілів дверей, висування групи на захоплення можна було б проводити через 
них. 

В подальшому нами буде розглянуті дії всіх груп під час ліквідації масових 
заворушень, а також взаємодія між ними. Необхідно провести аналіз і порядку пересування 
груп витиснення при наявності на шляху перешкод. Змінам піддається і використання 
водометів для протидії агресивному натовпу при лінійному витисненні. И окремо необхідно 
дослідити використання поліцейськими щитів при ускладненні ситуації. 

Проведені нами дослідження вказують на їх велику практичну значимість. Навички та 
знання, які накопичені правоохоронними органами України у сфері протидії масовим 
заворушенням доцільно поповнювати та удосконалювати постійно. 
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Національної поліції України скандинавської моделі забезпечення публічної безпеки та 
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