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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ  

РУКОПАШНОГО БОЮ ПРИ СИЛОВОМУ ЗАТРИМАННІ 
 

У час реформування системи правоохоронних органів, а також при ак-
тивному залученні працівників національної поліції до участі у антитерорис-
тичної операції проблеми безпеки працівників правоохоронних органів сто-
ять особливо гостро та становлять національні інтересі держави. Згідно зі 
 ри. 3 Конституції України «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінніс-
тю». Реалії сьогодення, не проста політико-економічна ситуація у державі та 
підвищенні криміногенної обстановки в Україні вимагають від держави рі-
шучих заходів що до забезпечення національної безпеки та, в особливу чергу, 
безпеки правоохоронців. За останні роки різко збільшилась кількість фактів 
групових порушень громадського порядку, а також різного роду нападів на 
працівників поліції, тому дуже різко постає питання забезпечення громадсь-
кого порядку та законності і, як наслідок, – забезпечення особистої безпеки 
працівників в екстремальних умовах. Встановлення саме юридичного аспек-
ту є вирішальні [1, c. 18]. 
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Професійна підготовленість співробітників поліції – вирішальний 
 риптор забезпечення законності правопорядку та боротьби зі злочинністю 
(В. В. Бондаренко,  С. В. Шукан, Ю. В. Горшков). 

У сучасних умовах професія співробітника поліції не виключає діяльно-
сті, пов’язаної з силовим затриманням правопорушників. Співробітники по-
ліції, які досконало володіють технікою рукопашного бою, найчастіше пере-
магають фізично сильніших злочинців, що перевищують їх за чисельністю 
(А. А. Горпинич, С. В. Попов, Ю. Н. Тапунов). При цьому ними використо-
вуються рухові дії, які за правильного спрямування і прикладення внутрішніх 
і зовнішніх сил забезпечують або виграш у силі, або виграш у часі. Звичайно, 
у процесі спеціальної фізичної підготовки (СФП) питання ефективного на-
вчання техніки рукопашного бою мають одне з першорядних значень. На-
прями удосконалення СФП курсантів розглянуто багатьма авторами [2, c. 5]. 

Варто зазначити, що проблемні питання дій працівників національної 
поліції в екстремальних ситуаціях, з точки зору юридичного забезпечення, у 
своїх роботах висвітлювали такі вітчизняні вчені, як О. М. Бандурка, 
О. В. Тимченко, О. В. Шаповалов, М. І. Іншин, Р. А. Калюжний, С. В. Ківа-
лов, Я. Ю. Кондратьєв, Ю. Ф. Кравченко, М. В. Корнієнко, С. О. Кузніченко, 
В. Г. Лукашевич, Н. П. Матюхіна, О. І. Остапенко, В. П. Пєтков, С. В. Пєт-
ков, О. П. Рябченко та інші. Актуальність напрямку дослідження полягає у 
тому, що велика кількість правоохоронців стають жертвами екстремальних 
ситуацій, внаслідок, у тому числі, недостатнього нормативно-правового за-
безпечення дій працівників національної поліції у екстремальних умовах [1, 
c. 18]. 

Аналіз спеціальної літератури свідчить, що існує велика кількість робіт, 
присвячених навчанню техніки рухових дій у єдиноборствах. У той самий 
час, у сучасних умовах ці наукові дані не вирішують проблеми професійної 
підготовки співробітників правоохоронних органів [2, c. 6]. 

Фізичний вплив – це фізичні дії працівників правоохоронних органів, що 
виявляються в застосуванні мускульної сили та механічного впливу на будь-
який орган, частину тіла або весь організм правопорушника без допомоги 
спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Заняття по їх вивченню проводять-
ся з метою формування навичок самозахисту, обеззброєння та затримання 
осіб, які порушують громадський порядок, загрожують особистій безпеці 
громадян і працівників поліції, а також за для розвитку фізичних якостей, ви-
ховання сміливості, рішучості, ініціативності та впевненості у власних силах. 
Заходи фізичного впливу передбачають прийоми та дії рукопашного бою, 
самбо, дзюдо, айкідо, боксу, кікбоксінгу, карате й інших видів бойових єди-
ноборств [3, c. 61]. 

Згідно статті 42 Закону України «Про Національну поліцію», поліцейсь-
кі, під час виконання повноважень, визначених цим Законом, уповноважені 
застосовувати такі заходи примусу: 1) фізичний вплив (сила); 2) застосування 
спеціальних засобів; 3) застосування вогнепальної зброї [4, c. 1].  

Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спе-
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ціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопо-
рушників.  

Спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу – це сукупність при-
строїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, конструктивно приз-
начених і технічно придатних для захисту людей від ураження різними пред-
метами (у тому числі від зброї), тимчасового (відворотного) ураження люди-
ни (правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини 
(психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, 
що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких 
засобів та службових тварин.  

Поліцейський за жодних обставин не може застосовувати заходи приму-
су, не визначені цим Законом. Не є заходом примусу використання поліцей-
ським засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого 
спеціального екіпірування). Поліцейський зобов’язаний негайно зупинити 
застосування певного виду заходу примусу в момент досягнення очікуваного 
результату [3, c. 62].  

Крім того  ри. 36-39 КК України: («Необхідна оборона», «Уявна оборо-
на», «Затримання особи, що вчинила злочин», «Крайня необхідність»). Від-
повідальність за незаконне застосування прийомів боротьби передбачена 62 
КК України  ри. 118. «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної 
оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочин-
ця» та  ри. 124. «Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі пе-
ревищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхід-
них для затримання злочинця».  

Особливості застосування заходів примусу (вид прийому, тактика його 
застосування, інтенсивність впливу) залежать від ряду факторів, які  рипто 
вно оцінювати за будь-якого контакту з правопорушником або особою, яка, 
за припущенням, може ним виявитися, а саме від: Характеру правопорушен-
ня:  невиконання законних вимог представника органів влади; чинення опору 
працівникам поліції й іншим особам, які виконують службові обов’язки;  по-
рушення громадського порядку й особистої безпеки громадян; напад на гро-
мадян, працівника поліції, об’єкти, що охороняються [3, c. 63].  

У разі нанесення правопорушнику тілесних ушкоджень, працівник полі-
ції зобов’язаний надати першу медичну допомогу, дотримуючись при цьому 
необхідної обережності на випадок несподіваного нападу з боку пораненого, 
для чого необхідно оглянути одяг та речі, вилучити зброю та предмети, що 
можуть бути використані для нападу. 

Виходячи з об’єктивних обставин, складається ситуація, коли  рипто 
вльна ситуація як відображення об’єктивної реальності виникає, обставини 
події змушують працівника поліції діяти відповідно до обстановки, що скла-
лася, а під час юридичної оцінки ситуації в цілому і прийнятті процесуально-
го рішення за фактом, у зв’язку з відсутністю поняття «екстремальна ситуа-
ція», працівник поліції не знаходиться під захистом закону та держави, а й, 
як найчастіше буває, притягується до дисциплінарної, а інколи і криміналь-
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ної, відповідальності [1, c. 18]. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ  

СИЛ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
 

Актуальність теми полягає в тому, що сили безпеки України несуть 
велику відповідальність та є гарантом захисту суспільства та кожного 
громадянина від загроз. Кожний працівник, який несе службу в силах 
безпеки України повинен бути професіоналом у своїй справі. Вогнева 
підготовка є важливою і невід’ємною складовою підготовки кадрів сил 
безпеки України. Система підготовки кадрів є застарілою та потребує 
удосконалення, я вважаю, що Україні треба звернути увагу на європейський  
досві .[1] 

В умовах реформування діяльності кадрів сил  безпеки України наша 
країна звернула особливу увагу на питаннях, пов’язаних  з удосконаленням 


