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6) виходячи з результатів дослідження пропонуємо при підготовці підрозділів 
Національної поліції особливо підрозділів патрульної поліції та кримінальної поліції, 
звернути більшу увагу на застосування саме заходів фізичного впливу та спеціальних 
засобів; 

7) при моделюванні ситуативних завдань щодо застосування заходів поліцейського 
примусу, більшу кількість годин приділяти завданням де поліцейський прибуває на існуючий 
конфлікт з подальшою його ескалацією. 
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АНАЛІЗ БОЙОВИХ ШИКУВАНЬ МАЛИХ ТАКТИЧНИХ ГРУП 

Розглянуто та проаналізовано види шикувань бойових диверсійно-
розвідувальних груп, надано рекомендації щодо покращення ефективності  
їх дій. 

Ключові слова: бойове шикування, поліція, малі тактичні групи, ефективність, 
тактична задача, боєздатність. 

У нашій державі с початку 2014 на сході України ведуться бойові дії. В даних діях 
приймають участь Національна гвардія України, Служба безпеки України та органи 
Національної поліції України. Вони протидіють супротивнику не тільки в прямих 
зіткненнях, а й у складі диверсійно-розвідувальних. Тому вкрай актуальними питанням є 
вивчення видів шикувань диверсійних груп та удосконалення даних шикувань. Вивчення 
різновидів шикувань може призвести до зменшення втрат бійців, зробити їх роботу більш 
ефективною, і покращити взаємодію самих бійців між собою, а також використовувати 
маневри для більш ефективних і неочікуваних дій для супротивника. Як відомо, малі групи є 
ефективним способом ведення військових дій в умовах виконання вузького оперативного 
завдання. То ми вважаємо, що дана тема є дуже актуальною і необхідною для її вивчення. 

До основних бойових шикувань відносяться: «Колона», «Шеренга», «В колону зо два 
(Змійка)», «Клин». Данні види шикувань використовуються вже дуже давно і вони є 
найлегшими видами шикувань. Проте до основних видів шикувань треба також віднести: 
«Уступ», «Лівий, правий фланг», «Алмаз», «Кільце», «Трилисник кутом вперед (назад)», 
«Скорпіон». Перераховані шикування диверсійно-розвідувальних груп є більш складнішими, 
але більш ефективнішими. Тому для використання даних шикувань бійці повинні бути більш 
скоординованими між собою. 

Розглядаючи данні шикування ми визначили недоліки та переваги окремо по кожному з 
шикувань: 

1. Колона – перевагами шикування є: максимальний контроль флангів при 
переміщенні; командир підрозділу контролює всіх бійців; тому що вони знаходяться з ним на 
одній лінії; швидкий перехід групи при атаці з флангів; швидке переміщення групи. 
Недоліки шикування: поганий контроль фронту та тилу; час, який буде витрачено на 
розгортання строю для відбиття атаки з фронту або тилу; передача команд командира 
підрозділу; передача команд з фронту до тилу і навпаки; відстань між бійцями залежно від 
місцевості та погодних умов; розкид групи в глибину шикування. 

2. Шеренга – переваги шикування: контроль фронту; контроль бійців, які знаходяться з 
командиром на одній лінії; швидкий перехід групи при атаці з тилу. Недоліки шикування:  
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поганий контроль флангів; час на розгортання строю для відбиття атак з флангів; передача 
команд командира; передача команд з флангу на фланг; відстань між бійцями в залежності 
від погодних умов та місцевості; розосередження групи по фронту; зменшення швидкості 
пересування групи. 

3. В колону по два (Змійка) – переваги шикування: контроль флангів; контроль фронту 
та тилу; контроль бійців командиром; швидке розгортання групи при атаках з флангів; 
підвищення швидкості розгортання групи в разі атаки з фронту та тилу; шикування менш 
розосереджує групу при переміщенні як в глибину так і по фронту; швидша передача команд 
з фронту в тил і навпаки. Недоліки шикування: зменшення відстані між бійцями; контроль за 
відстанню між бійцями як не тільки перед собою, а й збоку. 

4. Клин – переваги шикування: контроль бійців; швидке переміщення групи; 
ефективність відбиття нападу з фронту; відстань між бійцями; передача команд від 
командира; розподіл огляду секторів між бійцями. Недоліки шикування: час на розгортання 
строю для відбиття атаки з флангів та тилу; передача інформації від бійців з тилу; незначний 
контроль тилу; погана взаємодія між бійцями на різних флангах; при атаці з флангу бійці 
іншого флангу знаходяться на лінії вогню. 

5. Уступ – переваги шикування: легко захищати фланг в який розвернутий уступ; 
мобільність групи. Недоліки шикування: важко контролювати бійців; великий розкид групи 
в глибину та по фронту. 

6. Лівий, правий фланг – переваги шикування: легко захищати фланг в який 
розвернутий уступ; мобільність групи. Недоліки шикування: важко контролювати бійців; 
великий розкид групи в глибину та по фронту; велике навантаження на командира групи. 

7. Алмаз – переваги шикування: контроль бійців; швидке переміщення групи; 
ефективне відбиття нападу з фронту та тилу; передача інформації; розподіл контролю 
секторів в всіх напрямках. Недоліки шикування: час на розгортання строю для відбиття 
нападу з флангів та тилу; важко утримувати правильність шикування; при атаці з флангу 
бійці перебувають на одній лінії вогню. 

8. Кільце – переваги шикування: швидке пересування групи; ефективне відбиття 
нападу з всіх напрямків; відстань між бійцями; передача інформації; розподіл контролю 
секторів. Недоліки шикування: час на розгортання строю при нападі з будь-якого напрямку; 
важко утримувати правильність шикування; в випадку нападу бійці потрапляють під одну 
лінію вогню. 

9. Трилисник кутом вперед (назад) – переваги шикування: швидке пересування групи; 
ефективне відбиття нападу з всіх напрямків; відстань між бійцями; передача інформації; 
розподіл контролю секторів. Недоліки шикування: час на розгортання строю при нападі з 
будь-якого напрямку; важко утримувати правильність шикування; в випадку нападу бійці 
потрапляють під одну лінію вогню. 

10. Скорпіон – переваги шикування: швидке пересування групи; ефективне відбиття 
нападу з всіх напрямків; відстань між бійцями; передача інформації; розподіл контролю 
секторів; невелика кількість бійців. Недоліки шикування: час на розгортання строю при 
нападі з будь-якого напрямку; важко утримувати правильність шикування; невелика 
кількість бійців. 

З урахуванням позитивних та негативних особливостей бойового шикування для 
диверсійно-розвідувальних груп рекомендується впровадження наступних шикувань: 
«Скоба», «Зірка», «Дерево», «Хрест», «Млин». В даних шикуваннях також є недоліки та 
переваги розглянемо їх окремо по кожному: 

1. Скоба – переваги даного шикування: обійти з флангу дане шикування складніше; 
менша кількість бійців знаходиться на одній лінії; контроль фронту; швидкий перехід групи 
при атаці з тилу. Недоліки шикування: час на розгортання строю для відбиття атак з флангів; 
передача команд командира; передача команд з флангу на фланг; відстань між бійцями в 
залежності від погодних умов та місцевості; розосередження групи по фронту. 
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2. Зірка – переваги шикування: швидке пересування; кількість бійців; командир керує 
групою і в випадку атаки швидко переносить напрямок вогню в сторону атаки; час на 
розгортання строю; швидкий відхід групи при вході в контакт з супротивником; передача 
інформації. Недоліки шикування: кількість бійців; командир під перехресним вогнем; боєць 
контролює великий сектор 72 градуси; збільшення боєкомплекту. 

3. Дерево – переваги шикування: швидке пересування; кількість бійців; командир 
контролює групу; передача інформації від командира; ефективність відбиття атаки з будь-
якого напрямку; мобільність групи при вогневому контакті. Недоліки шикування: кількість 
бійців; командир під перехресним вогнем. 

4. Хрест – переваги шикування: швидке пересування; кількість бійців; командир 
контролює групу; передача інформації від командира; ефективність відбиття атаки з будь-
якого напрямку; мобільність групи при вогневому контакті. Недоліки шикування: кількість 
бійців; командир та бійці які знаходяться ближче до центра під перехресним вогнем. 

5. Млин – переваги шикування: швидке пересування; кількість бійців; командир 
контролює групу; передача інформації від командира; ефективність відбиття атаки з будь-
якого напрямку; мобільність групи при вогневому контакті. Недоліки шикування: передача 
інформації з фронту в тил і навпаки; командир контролює сектор, що збільшує на нього 
навантаження. 

Ці способи шикувань дозволять більш ефективно діяти бійцям при диверсійно-
розвідувальних діях, а також діяти не за шаблонами й нестандартно по відношенню до 
супротивника.  
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  
ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ 

Розглянуто особливості надання поліцією України домедичної допомоги 
особам, що постраждали від дії різного виду надзвичайних ситуацій. 

Ключові слова: невідкладний стан, перший на місці події, екстрена медична допомога, 
домедична допомога, особи, що повинні надавати домедичну допомогу. 

Актуальність дослідження. Захист життя та здоров’я людини можна визначити як 
одну з найважливіших функцій держави. Конституцією України встановлено, що людина, її 
життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю (ст. 3). Саме Законом України «Про Національну поліцію» 
передбачено, що поліція зобов’язана, в тому числі, надавати невідкладну, зокрема домедичну 
і медичну, допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, 
а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього 
життя чи здоров’я. 

Мета даної статті – розглянути особливий алгоритм дій поліцейського під час надання 
домедичної допомоги. 

Українське законодавство визначає конкретний перелік осіб, що зобов’язані надавати 
допомогу постраждалим, які знаходяться у невідкладному стані, тобто у стані, коли у 
людини раптово погіршилося фізичне або психічне здоров’я, яке становить пряму та 
невідворотну загрозу її життю та здоров’ю або оточуючих людей і виникає внаслідок будь-
якої хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин. Така допомога 
здійснюється спеціально визначеними суб’єктами, які першими опинилися на місці події –  
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