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боти серед абітурієнтів. Ці проблеми повинні бути грамотно дослідженні, бо 
на сьогодні їх наявність є причиною недосконалості відбору поліцейських; 
нестачі професійних фахівців та перенасичення некваліфікованих  рипто ва-
лників.  
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ  
РУКОПАШНОГО БОЮ ПРИ СИЛОВОМУ ЗАТРИМАННІ 

У наш час дуже велику уваги приділяють правомірності застосування 
певного поліцейського заходу співробітниками Національної поліції. Річ в 
тому, що застосування того чи іншого заходу поліцейським повинно мати 
правові підстави. Навіть якщо має місце очевидне правопорушення або зло-
чин, все одно співробітники Національної поліції мають знати певний пере-
лік заходів, які є допустимими у такій ситуації. Це породжує багато спорів та 
досі невирішених питань щодо правових аспектів застосування прийомів ру-
копашного бою при силовому затриманні. Це питання є дуже актуальним і 
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перспективним для дослідження сьогодні. 
Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади, 

що служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод люди-
ни, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. За стати-
стичними даними, співробітники поліції під час виконання своїх службових 
обов’язків доволі часто при затриманні правопорушників або злочинців ви-
користовують до них фізичний вплив, прийоми боротьби та рукопашного 
бою. Слід зазначити те, що в даний момент мають місце прояви соціально-
політичної нестабільності українського суспільства. Через це від поліцейсь-
ких вимагається максимальна сконцентрованість та холоднокровність з ме-
тою ефективного виконання їх службових обов’язків. Досліджуючи пробле-
мні питання цього аспекту професійної діяльності поліцейських, можна дося-
гти підвищення рівня професіоналізму та службової компетентності україн-
ських службовців [1, c.91].  

Досконале володіння прийомами рукопашного бою поліцейськими зме-
ншує вірогідність трагічних випадків під час виконання ними службових 
обов’язків. Діючи правомірно та в межах, визначених законом, вони досяга-
ють підвищення авторитету серед громадян та ефективність своєї роботи [2, 
с. 62]. 

Стаття 44 Закону України «Про Національну поліцію» закріплює право-
ві підстави застосування такого поліцейського заходу як «фізична сила», а 
саме: забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, припинення 
правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо за-
стосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейсь-
ким повноважень, покладених на нього законом [3]. Кожен працівник поліції 
повинен засвоїти теоретичні основи та практичні навички цього примусового 
заходу. Якщо йому це не вдасться, то він не зможе якісно виконувати свої 
обов’язки. Раніше чи пізніше йому прийдеться зіштовхнутися з тим, що суд-
дя винесе рішення щодо незаконного застосування прийомів рукопашного 
бою або боротьби поліцейським проти особи під час її силового затримання. 

Слід зазначити, що Кримінальним кодексом України (далі ККУ) також 
передбачені випадки, у яких допускається застосування прийомів рукопаш-
ного бою та боротьби. Це безпосередньо  ри. 36 «Необхідна оборона»,  ри. 
37 «Уявна оборона»,  ри. 38 «Затримання особи, що вчинила злочин»,  ри. 
39 «Крайня необхідність». Але у той же час визначаються випадки, у яких 
наступає відповідальність за застосування фізичної сили із відсутністю за-
конних підстав. Насамперед це  ри. 118 ККУ «Умисне вбивство при пере-
вищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних 
для затримання злочинця» та  ри. 124 ККУ «Умисне заподіяння тяжких ті-
лесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної або у разі перевищен-
ня заходів, необхідних для затримання злочинця» [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що застосування прийомів рукопашного 
бою при силовому затриманні відіграють дуже важливу роль під час несення 
служби поліцейськими. Такий захід зменшує ризик негативних випадків під 
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час затримання правопорушників, злочинців. Але насамперед для цього спів-
робітник повинен добре знати правову базу, згідно якої він має право так дія-
ти. Правові аспекти застосування прийомів рукопашного бою займають важ-
ливе місце серед усієї складової поліцейського заходу. Під час занять із фізи-
чної, тактичної підготовки у ЗВО МВС курсанти повинні почувати себе у не-
стандартних умовах для освоєння та виявлення реального рівня підготовле-
ності майбутніх працівників Національної поліції, психологічної складової та 
надійності. 
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СУЧАСНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ  
ЗВО ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

 
На сьогодні дуже актуальним є  питання фізичної підготовки та фізично-

го виховання курсантів та студентів. На жаль, унаслідок пандемії COVID-19 
більшість ЗВО зі специфічними умовами навчання були вимушені перейти на 


