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заСтОСування фІзичнОї СиЛи яК СКЛадОва  
ОСОБиСтОї БезПеКи ПОЛІЦейСьКОгО: ШЛяхи вдОСКОнаЛення

анотація. Стаття присвячена висвітленню сутності застосування фізичної сили як складової особистої 
безпеки поліцейського, а також формулюванню новітніх шляхів удосконалення окресленого питання, з 
урахуванням існуючих проблем та умов сучасного розвитку країни. У статті проаналізовано підходи різ-
них вчених щодо визначення сутності «особистої безпеки». Також проаналізовано чинне законодавство 
України з боку правового аспекту застосування фізичної сили задля реалізації виконання завдань полі-
цейського, одним з яких є забезпечення особистої безпеки. Проаналізовано положення окремих підзакон-
них нормативно-правових актів, в частині регулювання фізичної підготовки поліцейських, як елементу 
службової підготовки. Автор акцентує увагу на необхідності використання інноваційних засобів сприяння 
вдосконаленню рівня фізичної підготовки працівників правоохоронних органів, зокрема, в частині опану-
вання навичками володіння спеціальних прийомів самозахисту.
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the uSe of phYSicaL foRce aS a coMponent  
of poLice peRSonaL SafetY: waYS to iMpRove

Summary. The article is devoted to highlighting the essence of the use of physical force as a component of 
personal security of police officers, as well as formulating new ways of improving the outlined issue, taking into 
account existing problems and conditions of modern development of the country. In particular, this issue con-
cerns law enforcement officers, as they are daily confronted with the threat of crime to their lives or health, in 
the performance of their duties related to the protection of public order and security, protection of citizens from 
criminal offenses, etc. In support of the above, the author analyzed the statistics of the Prosecutor General's 
Office of Ukraine regarding the crime rate in Ukraine. The article analyzes the approaches of various scientists 
in defining the essence of «personal security». In particular, it emphasized the need for its security and envi-
ronmental factors that affect the risk to the police. In particular, it emphasized the need for its security and 
environmental factors that affect the risk to the police. The article analyzes the current legislation of Ukraine 
from the legal aspect of the use of physical force for the implementation of police tasks, one of which is to ensure 
personal safety. Emphasis is placed on the need to cover issues such as the protection of personal safety in the 
performance of official duties, since, in the present, the lives and health of workers are increasingly the object of 
criminal misconduct. The provisions of separate by-laws, in terms of regulating the physical training of police 
officers as an element of official training, are analyzed. Based on the material examined, it is concluded that, 
despite the state-regulated issue of studying and using physical force in police service, there are still a number 
of unresolved issues that need immediate resolution. In this regard, the author emphasizes the need to use 
innovative means of promoting the improvement of the level of physical training of law enforcement officials, 
in particular, in terms of mastering the skills of possession of special techniques of self-defense, as well as the 
need to improve the experience of instructors and teachers in the future and working through future and phys-
ical training the number of internships abroad, because studying their experience, they will be able to transfer 
it during their training to Ukrainian police officers. It is also necessary to introduce the mandatory attendance 
of sports sections in hand-to-hand combat, boxing, judo and more.
Keywords: physical force, self-defense, self-defense tactics, special techniques, policeman.

Постановка проблеми. В умовах сього-
дення, коли рівень злочинності в Україні 

є досить високим, важливим є питання забезпе-
чення особистої безпеки кожного з нас. Особли-
во, дане питання стосується працівників право-
охоронних органів, адже саме вони кожного дня, 
виконуючи свої службові обов’язки, пов’язані 
із забезпеченням охорони публічного порядку 
і безпеки, захисту громадян від кримінальних 
правопорушень тощо, стикаються з посяганням 
злочинців на їхнє життя або здоров’я. Так, за 
статистичними даними Генеральної прокурату-
ри України за останній рік (2019) було зареєстро-

вано 1431 злочин, об’єктом посягання яких були 
здоров’я та життя поліцейського. Такі цифри ста-
новлять майже 60% від загальної кількості зло-
чинів проти життя та здоров’я осіб [1]. З огляду 
на це, питання забезпечення особистої безпеки 
поліцейського в сучасних умовах є вкрай важ-
ливим. Зокрема, складовою особистої безпеки 
правоохоронця є застосування фізичної сили, як 
одного з заходів примусу, визначеного Законом 
України (далі – ЗУ) «Про Національну поліцію» 
[2]. Тому, дослідження шляхів вдосконалення 
застосування фізичної сили, як складової особис-
тої безпеки працівника правоохоронного органу 
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є вкрай важливим та актуальним, в умовах су-
часного розвитку країни.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання вдосконаленню застосування фізичної 
сили поліцейськими, як складова їх особистої без-
пеки не є новелою серед науковців. Дослідженню 
окресленої проблеми присвячені праці таких ви-
датних вчених, як А.В. Буданов, В.О. Боровик 
та інші. Зокрема, дослідження В.О. Боровика 
присвячені розробці нових методик щодо удо-
сконалення володіння навичками застосування 
фізичної сили. Однак, попри значну кількість 
існуючих наукових досліджень, на практиці все 
ж таки залишаються невирішеними питання 
ефективності застосування фізичної сили задля 
забезпечення особистої безпеки поліцейськими.

Мета дослідження. Головною метою даної 
роботи є аналіз наукових праць стосовно даного 
питання, а також на основі дослідженого матері-
алу визначення й окреслення шляхів вдоскона-
лення застосування фізичної сили поліцейськи-
ми, як складова їх особистої безпеки.

виклад основного матеріалу. Наразі, ак-
туальним є питання ефективності виконання 
службових завдань працівників правоохоронних 
органів, а також, відповідно, створення нової мо-
делі, яка б дала змогу значно краще забезпечу-
вати охорону прав і свобод людини і громадяни-
на, а також забезпечувати безпеку працівника 
поліції. Варто відзначити, що саме забезпечення 
особистої безпеки поліцейського прямо та безпо-
середньо впливає на покращення роботи право-
охоронця.

На думку А.В. Буданова, особиста безпека за-
лежить від таких чинників, як професійна під-
готовка поліцейського, наявність у працівника 
спеціальних знань, навичок та умінь щодо забез-
печення особистої безпеки у своїй професійній 
діяльності. Поряд з цим, науковець поділяє її на 
два ризики, яким може бути завдано шкоди: фі-
зичний і психологічний [3, с. 11].

Тож, провідним в ситуації, в якій може бути 
завдано фізичної або психічної шкоди життю 
та здоров’ю поліцейського є поняття «небезпека». 
Зокрема, науковці виділяють такі види небезпеки, 
як реальна, потенційна, провокована та уявна [4].

Тож, з огляду на викладене, ми бачимо, що 
особиста безпека дійсно має мати ефективний за-
хист, як з боку самого поліцейського (володіння 
спеціальними знаннями, навичками, уміннями), 
так і з боку держави (закріплення на законодав-
чому рівні порядку і правил застосування різних 
засобів по забезпеченню особистої безпеки, зо-
крема фізичної сили).

Так, наразі, керівництво Національної полі-
ції України, приділяє значну увагу по забезпе-
ченню особистої безпеки, про що свідчать перед-
бачені засоби самозахисту в законодавстві нашої 
країни, зокрема в ЗУ «Про Національну поліцію» 
від 02.07.2015 (ст. 43, 44, 45, 46). 

Зокрема, положення ст. 44 зазначеного за-
кону уповноважує поліцейського застосовувати 
фізичну силу, у тому числі спеціальні прийоми 
боротьби (рукопашного бою) для забезпечення 
особистої безпеки та/або безпеки інших осіб, при-
пинення правопорушення, затримання особи, 
яка вчинила правопорушення, якщо застосуван-
ня інших поліцейських заходів не забезпечує ви-

конання поліцейським повноважень, покладе-
них на нього законом [2].

Отже, для досягнення дієвості цих завдань 
поліцейським необхідно володіти навичками різ-
них видів спорту, особливо таких, що пов’язані 
з прийомами боротьби або рукопашного бою, по-
стійно вдосконалювати свої вміння та навички. 
Задля удосконалення рівня фізичної підготов-
ки працівників правоохоронних органів, галузь 
фізичної культури постійно розвивається, удо-
сконалюються прийоми існуючих видів спорту, 
з’являються нові види.

Важливим є те, що за час підготовки полі-
цейських до своєї професійної діяльності, вони 
проходять навчання з фізичної підготовки, яка 
відповідно до п. 1 Розділу IX Положення про 
організацію службової підготовки працівників 
Національної поліції України (далі – Положен-
ня), затвердженого наказом МВС України від 
26 січня 2016 р. № 50, складається з загальної 
фізичної підготовки, яку поліцейський опановує 
самостійно, та тактики самозахисту та особистої 
безпеки (далі – тактика самозахисту) [5].

Так, відповідно до Положення навчання 
з фізичної підготовки передбачає формування 
та вдосконалення в поліцейських практичних 
навичок застосування прийомів самозахисту, 
особистої безпеки, фізичного впливу тощо [5].

Тож, беручи до уваги вищевикладене, ми ба-
чимо, що держава на законодавчому рівні закрі-
плює не тільки право застосовувати фізичну силу 
в передбачених законом випадках. а ще й поря-
док та умови підготовки з тактики самозахисту.

Також, вважаємо за необхідне зазначити, що 
не менш важливу роль при підготовці тактики 
самозахисту зіграв досвід грузинських реформ 
та допомога США. Сполучені Штати Америки 
не тільки фінансово підтримували Україну, але 
й направляли своїх досвідчених інструкторів, 
для того, щоб вони навчали особовий склад по-
ліції перш за все навичкам з фізичної, тактичної 
та вогневої підготовки [6, с. 142].

Однак, попри існування, начебто, достатньо 
ефективних державних заходів, спрямованих на 
формування та вдосконалення поліцейських на-
вичок фізичної сили, у їх практичній діяльності 
все ж таки існують проблеми, пов’язані з недостат-
ньо гарним володінням спеціальними прийомами 
та застосуванням фізичної сили, як заходу приму-
су. Так, беручи до уваги викладений матеріал, мо-
жемо сформулювати наступні причини, що зумо-
вили виникнення окресленої вище проблеми:

– значна кількість інструкторів, які здійсню-
ють підготовку поліції на місцях, не пройшли 
відповідного зарубіжного досвіду, що не дозво-
ляє позитивно впливати на підготовку особового 
складу;

– значно невелика кількість часу на підготовку 
патрульних поліцейських, що в свою чергу впли-
ває як на практичні, так і на теоретичні навики;

– відсутність повного матеріального забезпе-
чення новітніми технологіями;

– відсутність чіткої концепції професійної під-
готовки.

Також впливають на можливість появи не-
безпеки такі ситуативно-психологічні чинники, 
як переоцінка своїх можливостей; впевненість 
в тому, що форма є гарантом безпеки; відсутність 
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почуття небезпеки; втрата пильності; перевтома, 
конфлікти на службі тощо.

Тож, з огляду на зазначені нами проблеми, 
вважаємо за доцільне визначити шляхи вдоско-
налення застосування фізичної сили під час за-
безпечення особистої безпеки:

– підвищити підготовку інструкторів, викла-
дачів з фізичної підготовки, зокрема, збільшити 
кількість стажувань за кордоном для надбання 
професійного досвіду;

– збільшити кількість занять з фізичної під-
готовки;

– запровадити обов’язкове відвідування спор-
тивних секцій з рукопашного бою, боксу, дзюдо 
тощо;

– на заняттях з спеціальної фізичної підго-
товки вирішувати різні ситуативні задачі з подо-
ланням різного рівня опору поліцейським у парі 
з досвідченим інструктором, адже, у випадку від-
працювання прийомів поліцейськими один з од-

ним, часто вони піддаються, застосовують міні-
мум сили тощо.

висновки та пропозиції. Таким чином, бе-
ручи до уваги наші дослідження, можна зробити 
висновок, що вдосконалення застосування фі-
зичної сили, як складової забезпечення особис-
тої безпеки поліцейського є дійсно вкрай важли-
вим та необхідним питанням. Зокрема, наразі, 
у практичній діяльності працівників правоохо-
ронних органів існує низка невирішених питань, 
що стосується ефективності застосування фізич-
ної сили, як заходу примусу з метою відвернення 
небезпеки на поліцейського. Тож, ми запропону-
вали певні шляхи вирішення окресленої проб-
леми. Зокрема, підвищити підготовку інструкто-
рів, викладачів з фізичної підготовки, зокрема, 
збільшити кількість стажувань за кордоном для 
надбання професійного досвіду; запровадити 
обов’язкове відвідування спортивних секцій з ру-
копашного бою, боксу, дзюдо тощо.
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