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На сучасному етапі реформування системи МВС України та 

вдосконалення шляхів роботи Національної поліції України доволі актуальною 

та дискусійною є проблематика володіння поліцейськими прийомами особистої 

безпеки в типових та екстремальних ситуаціях, що цікавить науковців та 

практичних працівників поліції [1–4]. Через нинішню ситуацію в державі, що 

характеризується зростанням злочинності та збільшенням кількості випадків 

злісної непокори з боку правопорушників законним вимогам поліцейських, їх 

травмуванням та загибеллю, виникає потреба наукового підходу до розв’язання 

сучасних завдань у сфері забезпечення особистої безпеки поліцейських під час 

виконання службових обов’язків, а також застосування прийомів бойового 

хортингу. 

Розробка заходів щодо підвищення рівня особистої безпеки поліцейських, 

нормативно-правового регулювання безпечного ви-конання ними службових 

обов’язків з огляду на зміни в підготовці правоохоронців нової генерації 

уможливлює вирішення теоретичних і практичних питань, що стосуються 

особистої безпеки поліцейських. Серед учених, які досліджували деякі 

проблемні аспекти забезпечення особистої безпеки поліцейських, варто 

виокремити В. Р. Білу, О. А. Бухтіярова, В. Л. Грищука, С. П. Параницю, 

В. В. Чмелюка та інших. Водночас, незважаючи на таку чисельність наукових 

напрацювань, присвячених тематиці особистої безпеки поліцейських, 

нез’ясованими залишаються чимало питань. Безумовно, ця проблема є 
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надзвичайно актуальною і багатоаспектною, однак вона ще не стала предметом 

розгорнутих наукових досліджень.. 

Метою дослідження є проведення аналітичного зіставлення загальних 

підходів до забезпечення особистої безпеки під час виконання службових 

завдань, володіння прийомами особистої безпеки в типових та екстремальних 

ситуаціях працівниками Національної поліції України. 

Становлення правової держави та формування дієвої системи 

забезпечення прав людини неможливе без проведення реформування 

правоохоронної системи. У цьому контексті варто констатувати, що багато 

країн успішно пройшли або проходять шлях реформ, зокрема правоохоронної 

системи, і їхній досвід може стати у пригоді нам. Нині постає питання 

ефективності виконання поліцейськими оперативно-службових завдань, 

створення якісно нової моделі взаємодії суспільства та поліції для забезпечення 

охорони прав і свобод людини.  

Рівень якості виконання поліцейським своїх службових обов’язків прямо 

пропорційно залежить від забезпечення його особистої безпеки. У науковій 

літературі міститься чимало дефініцій поняття «безпека». У словнику 

С. І. Ожегова безпека означає стан, за якого не загрожує небезпека, це – захист 

від небезпеки. Під небезпекою, своєю чергою, розуміють загрозу заподіяння 

кому-небудь шкоди, загрозу життю та здоров’ю людини, іншим її цінностям.  

Отже, небезпека – це ситуація, коли існує загроза безпеці, тобто 

сукупність умов і факторів, які є небезпечними для життєво важливих інтересів 

особи. Загроза як зовнішній чинник небезпеки, справляючи специфічний вплив 

на конкретного суб’єкта, зумовлює його особливий психологічний стан. 

Останній виступає як психофізіологічна ознака небезпеки. Людина, котра 

перебуває в стані небезпеки, відчуває тривогу, неспокій, для неї характерним є 

психічне напруження та інші негативні прояви. 

На тлі переходу на нові орієнтири роботи спостерігаються певні 

негаразди у виконанні поліцейськими службових обов’язків, серед яких 

найбільше вирізняються такі: по-перше, зміни, що відбуваються в системі 
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підготовки поліцейських до виконання службових завдань на основі 

зарубіжного досвіду, важко назвати справжньою системною реформою, за 

винятком патрульної поліції, спецпідрозділу поліції особливого призначення 

«КОРД», який готує поліцейських на основі нової методики, що враховує 

закордонну практику; по-друге, підготовку поліцейських у підрозділах поліції 

на місцях здійснюють працівники, які не пройшли відповідне навчання у 

зарубіжних чи вітчизняних інструкторів, що негативно впливає на підготовку 

особового складу підрозділу; по-третє, відсутність повного забезпечення 

підрозділів новітніми спеціальними засобами, які зазначені в Законі України 

«Про Національну поліцію», негативно вливає на ефективність виконання 

службових обов’язків та забезпечення особистої безпеки співробітників; по-

четверте, на розвиток Закону України «Про Національну поліцію» дотепер так і 

не прийнято необхідного пакета підзаконних нормативно-правових актів, 

позаяк очевидно, що цей Закон не зможе врегулювати усіх питань організації та 

діяльності поліції; по п’яте, відсутня чітка концепція професійної підготовки 

поліцейських кадрів, вивчення засобів тренування бойового хортингу, 

організації навчального процесу тощо [5–10]. 

Зупинимося ще на одному, на наш погляд, важливому аспекті. Для того, 

щоб підтримувати високий рівень особистої безпеки поліцейського, треба 

враховувати належний рівень його тактичної та вогневої підготовки. 

Помилки, спричинені неправомірним застосуванням вогнепальної зброї, 

недостатнім рівнем управління поліцейськими силами і засобами, прорахунки у 

тактиці під час типових та екстремальних ситуацій, у проведенні поліцейських 

операцій призводять до загибелі та травмування службовців. Усунення цих та 

інших недоліків вимагає коригування термінів і змісту програм професійної 

підготовки поліцейських із використанням зарубіжного досвіду, вироблення 

надійних методик опанування навичками теорії і практики застосування 

поліцейських заходів, зокрема, примусового характеру, забезпечення 

поліцейських сучасними спеціальними засобами. 
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Таким чином, сьогодні прийняття необхідного пакета підзаконних 

нормативно-правових актів з питань забезпечення особистої безпеки 

поліцейських, повного забезпечення підрозділів новітніми спеціальними 

засобами, вироблення чіткої концепції професійної підготовки поліцейських 

кадрів засобами бойового хортингу дасть змогу покращити захист 

поліцейського під час виконання оперативно-службових завдань. 
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