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БОЙОВИЙ ХОРТИНГ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ 

БЕЗПЕКИ СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

Звєрєв Антон Віталійович, 

викладач кафедри спеціальних дисциплін та  

організації професійної підготовки Факультет підготовки,  

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників  

податкової міліції, Університет ДФС України 

 

Українські науковці наголошують на багатогранності «феномену 

безпеки». Безпека характеризує конкретний стан захищеності будь-якої 

держави та її спроможність протистояти змінам умов функціонування як таким, 

що мають як передбачуваний, так і спонтанний характер. Безпека – це 

гарантована конституційними, законодавчими і практичними заходами 

захищеність і забезпеченість життєво важливих інтересів об’єкта від зовнішніх 

і внутрішніх загроз. Суть безпеки – постійне існування загрози і перманентна 

необхідність управління нею [1–4]. 

Можна трактувати безпеку як стан діяльності, за якого з певною 

ймовірністю проявляється небезпека. На його погляд, безпека – це мета, а 

безпека життєдіяльності – засоби, шляхи, методи досягнення. Особиста безпека 

визначається такими чинниками: специфікою умов, змісту та форм професійної 

діяльності; метою професійної діяльності працівника; загальною професійною 

підготовкою працівника і наявністю в нього спеціальних знань, умінь та 

навичок щодо забезпечення особистої безпеки при виконанні професійних 

завдань. 

Проблема особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ під час 

вирішення ними професійних завдань або в ситуаціях, пов’язаних зі службовою 

діяльністю, набуває нині особливої гостроти та актуальності. Ризик – як 

фізичний, так і психологічний – є сьогодні об’єктивною складовою професійної 

діяльності працівників правоохоронних органів. Спеціальна діяльність щодо 

забезпечення їх особистої безпеки, тобто цілеспрямованого зменшення такого 

ризику до реально можливої межі, є надзвичайно актуальною. 
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Багато країн успішно долають шлях реформ, у тому числі правоохоронної 

системи, і їхній досвід може бути корисним Україні. Справді, зарубіжний 

досвід є важливим, оскільки дає можливість по-бачити ефективність чи 

неефективність реалізації елементів підготовки поліцейських інших країн до 

виконання оперативно-службових завдань. Проте на сучасному етапі реформи 

правоохоронного відомства виникають труднощі застосування досвіду інших 

держав без здійснення відповідної адаптації, врахування особливостей 

виконання поліцією оперативно-службових завдань. 

З огляду на це актуальним питанням стає врахування розмаїтих чинників, 

які здатні впливати на ефективність виконання поліцейськими оперативно-

службових завдань, гарантувати їхню особисту безпеку. Це правові чинники 

(особливості вітчизняної нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність 

поліції, відповідність нововведень чинним нормам права), матеріально-

економічні (умови фінансування поліції та проектів на її реформування), 

матеріально-технічні (забезпечення технічними засобами, спеціальними 

засобами захисту поліцейських, які відповідають світовим стандартам), 

психологічні (готовність до змін і діяльності в нових умовах), професійні 

(високий рівень професійної підготовки, який відповідає належній кваліфікації, 

відповідному рівню теоретичної підготовки та умілому поєднанню з 

практичною діяльністю). 

Відомості стосовно зарубіжного досвіду можуть накопичувати-ся такими 

апробованими легальними шляхами, а саме це: 1) обробка джерельної бази 

(документів, відеоматеріалів, наукових досліджень тощо); 2) проведення 

іноземними фахівцями занять і тренінгів, круглих столів в Україні; 3) 

закордонні відрядження і стажування українських фахівців. 

У процесі докорінного реформування правоохоронного органу гостро 

постало питання підготовки поліцейських абсолютно іншої формації, які б 

ефективно виконували свої службові обов’язки. Проте чи не найважливішою 

проблемою можна вважати підготовку поліцейських за новими стандартами, 

які відрізняються від тих, що існували раніше. Однак успішне виконання 
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поліцейськими оперативно-службових завдань багато в чому залежить і від 

умілого володіння прийомами особистої безпеки в типових та екстремальних 

ситуаціях. 

Керівництво Національної поліції України, враховуючи негативний 

досвід такої попередньої інституції, як «міліція», пов’язаний з травмуванням та 

загибеллю особового складу, приділяє особливу увагу забезпеченню особистої 

безпеки поліцейських. Вимога одно-значна: кожен поліцейський повинен 

володіти фаховою підготовкою достатнього рівня, належними теоретичними 

знаннями і практичними навичками, необхідними для виконання службових 

завдань [5–10]. 

Згідно зі статтею 44 Закону України «Про Національну поліцію», 

поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі спеціальні 

прийоми боротьби (рукопашного бою), для забезпечення особистої безпеки та 

безпеки інших осіб, припинення правопорушення, для затримання особи, яка 

вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не 

уможливлює виконання поліцейських повноважень, покладених на нього 

законом. Отже, на нормативному рівні закріплено норму щодо забезпечення 

особистої безпеки поліцейських під час виконання службових обов’язків. 

У п. 1 розділу 6 Положення про організацію службової підготовки 

працівників Національної поліції України, затвердженого наказом МВС 

України від 26 січня 2016 р. № 50, зазначено, що навчання з тактичної 

підготовки передбачає набуття та вдосконалення поліцейськими навичок щодо 

володіння прийомами особистої безпеки в типових та екстремальних ситуаціях, 

у разі силового припинення протиправних проявів, а також у разі аварій, 

катастроф та інших надзвичай-них ситуацій. 

Враховуючи попередній досвід виконання особовим складом 

правоохоронного відомства оперативно-службових завдань, доцільно 

виокремити такі основні причини травматизму та загибелі правоохоронців: 

неправильна оцінка джерела небезпеки та місцевості, де вона знаходиться 

(перевірка документів, затримання суспільно небезпечної, озброєної особи); 
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неправильні дії під час наближення до джерела небезпеки; недостатні практичні 

навички при проникненні в будівлю (приміщення), пошуку суспільно 

небезпечної (озброєної) особи; відсутність практичних навичок ведення 

швидкісного вогневого контакту (необізнаність під час підходу до підозрюваної 

особи або об’єкта небезпеки); неспрацьованість (відсутність плану дій, 

розподілу обов’язків тощо) працівників під час виконання оперативно-

службових завдань за звичайних умов та при ускладненні оперативної 

обстановки. Вирішенню проблеми травмування й загибелі поліцейських, 

гарантування їх особистої безпеки під час виконання службових обов’язків 

значно посприяло застосування зарубіжного досвіду. 

Отож, реалії забезпечення особистої безпеки поліцейських під час 

виконання оперативно-службових завдань висвітлюють проблему, яка потребує 

особливої уваги. Відповідно, розробка заходів щодо підвищення рівня 

особистої безпеки поліцейських із запозиченням методик бойового хортингу, 

зарубіжного досвіду уможливить вирішення теоретичних і практичних завдань 

службової діяльності. 
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