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Метою вивчення й освоєння методичних прийомів системи бойового 

хортингу при навчанні засобам особистої безпеки співробітників 

правоохоронних органів є вивчення основ тактичної підготовки працівників 

правоохоронних органів, формування тактичної компетентності, зокрема, щодо 

забезпечення особистої безпеки, тактики охорони публічного порядку, тактики 

дій в умовах надзвичайних ситуацій, в особливих умовах, при проведенні 

спеціальних операцій [1–5]. 

Відповідно до системи «Бойовий хортинг», вивчення методичних 

прийомів при навчанні засобам особистої безпеки співробітників 

правоохоронних органів сприяє формуванню у співробітників таких 

компетентностей: інтегральна компетентність – здатність і готовність особи 

розв’язувати комплексні задачі і проблеми у галузі правоохоронної діяльності, 

охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної 

безпеки, а також дослідницької інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних, та створення нових цілісних знань та професійної 

практики; загальні компетентності – здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог, здатність приймати управлінські й обґрунтовані рішення в 

складних і непередбачуваних умовах, здатність до відповідальності за розвиток 
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професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, 

здатність здійснювати своєчасне реагування на заяви/повідомлення або інші 

події з метою захисту життя, здоров'я прав і свобод особистості, власності, 

безпеки суспільства і держави від злочинних посягань, здатність до оволодіння 

наступними професійно важливими якостями: оперативною інтуїцією; 

здатністю мислити і ухвалювати рішення самостійно при недоліках і 

суперечностях оперативної інформації; умінням бачити декілька можливих 

шляхів рішення оперативно-тактичних задач і вибирати найефективнішу; 

знанням злочинних традицій, звичаїв; винахідливістю при проведенні 

оперативно-розшукових заходів; оперативною спостережливістю. 

Також співробітники отримують фахові компетентності своєї 

спеціальності: спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, 

створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності; здатність 

викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному 

рівні, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби навчання; уміння 

оптимізувати методи й засоби забезпечення публічної безпеки і порядку; 

здатність аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні інформаційні 

технології під час рішення професійних (наукових) завдань; узагальнювати 

практичні результати роботи і пропонувати нові рішення для вдосконалення 

правоохоронної та інших видів діяльності. 

Передумовами освоєння методичних прийомів системи бойового 

хортингу при навчанні засобам особистої безпеки співробітників 

правоохоронних органів, відповідно до структурно-логічної схеми програми 

підготовки, є опанування таких навчальних блоків: організаційно-правові 

засади запобігання та протидії корупції; проблеми кваліфікації кримінальних 

проступків; практикум зі складання процесуальних документів; актуальні 

аспекти національної безпеки [6–10]. 

Зміст програми освоєння методичних прийомів системи бойового 

хортингу при навчанні засобам особистої безпеки співробітників 

правоохоронних органів: 
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ТЕМА 1. Основи тактичної підготовки працівників правоохоронних 

органів. Поняття та зміст тактичної підготовки працівників правоохоронних 

органів. Цілі та завдання тактичної підготовки працівників правоохоронних 

органів. Тактика професійної діяльності працівників правоохоронних органів. 

Сучасні концепції щодо вдосконалення тактичної підготовки працівників 

правоохоронних органів. Тактична підготовка працівників правоохоронних 

органів: сучасні проблеми. 

ТЕМА 2. Тактика охорони публічного порядку під час масових заходів: 

вітчизняний та закордонний досвід. Тактика охорони публічного порядку під 

час масових заходів в Україні. Тактика охорони публічного порядку під час 

масових заходів у країнах Європейського Союзу. Тактика охорони публічного 

порядку під час масових заходів у країнах Північної та Південної Америки. 

Скандинавська модель забезпечення охорони публічної безпеки та порядку. 

ТЕМА 3. Тактика забезпечення особистої безпеки працівника 

правоохоронного органу та безпеки інших осіб під час застосування 

превентивних заходів та заходів примусу (на прикладі працівників поліції). 

Основні форми забезпечення особистої безпеки в підрозділах Національної 

поліції. Навчання та інструктажі з питань охорони праці та забезпечення 

особистої безпеки. Заходи особистої безпеки поліцейських під час застосування 

превентивних заходів. Заходи особистої безпеки поліцейських під час 

застосування заходів примусу. 

ТЕМА 4. Тактика забезпечення особистої безпеки працівника 

правоохоронного органу при патрулюванні місцевості, під час зупинення 

транспортного засобу, затримання та доставлення правопорушників, здійснення 

слідчих дій (на прикладі працівників поліції). Психологічна готовність до дій у 

небезпечних ситуаціях. Засоби індивідуального захисту поліцейського та 

тактика їхнього використання. Заходи особистої безпеки працівників 

Національної поліції при патрулюванні місцевості та перевірки документів у 

громадян. Заходи особистої безпеки працівників Національної поліції при 

затриманні правопорушника чи протидії його агресивним діям. Забезпечення 
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особистої безпеки поліцейських при використанні службових тварин під час 

патрулювання, розшуку, переслідування та затримання правопорушників. 

Заходи особистої безпеки працівників Національної поліції при проведенні 

слідчих дій. 

ТЕМА 5. Організація і тактика дій працівників правоохоронних органів 

під час переслідування правопорушника «по гарячих слідах» (на прикладі 

працівників поліції). Організаційні та тактичні прийоми переслідування «по 

гарячих слідах». Заходи особистої безпеки, яких повинен дотримуватися 

поліцейський під час переслідування правопорушника «по гарячих слідах». 

Основи методики розслідування «по гарячих слідах». 

Таким чином, у результаті вивчення даних тем співробітники 

правоохоронних органів зможуть уміти застосовувати отримані знання в 

практичній діяльності, в тому числі, для виявлення та аналізу помилки в діях 

працівника правоохоронного органу; вміти аналізувати умови і причини 

вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень та визначати 

шляхи їх усунення; знати особливості застосування превентивних заходів та 

заходів примусу працівником правоохоронного органу для охорони прав і 

свобод людини, запобігання загрозам публічній безпеці і порядку або 

припинення їх порушення; вміти реалізовувати на практиці застосовування 

тактичних дій під час доставлення правопорушника до правоохоронного органу 

(під час ввідних задач і сценаріїв). 
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