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РУКОПАШНИЙ БІЙ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: 

ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Історичний досвід свідчить нам про те, що високий рівень фізичної підготовки завжди є одним з найважливіших 

показників готовності співробітників поліції до професійної діяльності. Одним з розділів фізичної підготовки є 

рукопашний бій. У статті було встановлено визначення «рукопашного бою», виявлено його значення в системі МВС. 

Також, у даній статті розглянуто правові основи щодо застосування працівниками Національної поліції заходів 

фізичного впливу, а саме прийомів рукопашного бою, згідно Закону України «Про Національну поліцію» та його 

значення в індивідуальній готовності кожного з працівників. Проаналізовано статистичні дані неправомірного 

застосування фізичної сили, а саме: відсоткова кількість випадків у містах країни, а також визначено у відсотках 

види травм, які отримали громадяни внаслідок неправомірного застосування сили поліцейськими. 

Ключові слова: рукопашний бій, фізична підготовка, правові основи, рукопашні сутички, фізичні якості. 
 

Мета роботи: визначити рівень фізичної підго-

товленості працівників Національної поліції до 

функціональних обов’язків та професійної діяль-

ності, а також місце рукопашного бою в опера-

тивно-розшуковій діяльності. 

Постановка проблеми: На сьогоднішній день, 

неправомірне застосування працівниками Наці-

ональної поліції фізичної сили є найактуаль-

нішою проблемою системи МВС України. Ад-

же, у вищих навчальних закладах зі специфіч-

ними умовами навчання  приділяють надто 

малу увагу вивченню рукопашного бою та не 

роблять вагомий акцент на правових аспектах 

застосування фізичної сили. 

Виклад основного матеріалу: Історичний 

досвід свідчить про те що високий рівень фі-

зичної підготовки завжди є одним з важливих 

показників готовності співробітників поліції до 

професійної діяльності. Одним з розділів фізич-

ної підготовки є рукопашний бій. Рукопашний 

бій – це раціональне застосування грубої фізич-

ної сили з використанням спеціальних прийо-

мів боротьби, ударної техніки. Рукопашний бій 

прийнято розрізняти на такі види: армійський, 

спортивний, а також поліцейський рукопашний 

бій. Армійський рукопашний бій – це елемент 

бойових дій із застосуванням вогнепальної чи 

холодної зброї, а також підручних засобів та 

фізичної сили. Спортивний рукопашний бій – 

бойові дії, з обмеженим використанням прийо-

мів (кидки, удари, відчуття дистанції, боротьба 

в партері та психологічна підготовка до бою), 

які використовуються в діяльності спортсменів. 

Поліцейський рукопашний бій - це дії, які зас-

тосовуються в правоохоронних органах та міс-

тять безліч прийомів для утримання, затриман-

ня та конвоювання осіб, які підозріваються у 

вчиненні відповідного правопорушення. У да-

ній статті буде більш широко розглянутий саме 

поліцейський рукопашний бій: його значення, 

правові аспекти застосування та перевищення 

працівниками правоохоронних органів заходів 

фізичного впливу. 

Рукопашний бій – це вид службової діяль-

ності співробітника поліції, такий собі різно-

вид ближнього бою з застосуванням правопо-

рушниками холодної чи вогнепальної зброї, а 

також різних підручних засобів та прийомів 

рукопашного бою без зброї. У вищих навча-

льних закладах в системі МВС заняття з руко-

пашного бою проводяться з метою формуван-

ня навичок самозахисту, а також затримки осіб 

які загрожують громадському порядку або 

особистої безпеки громадян. Також варто від-

мітити, що у навчальних закладах зі специфіч-

ними умовами навчання на заннях зі спеціаль-

ної фізичної підготовки, викладаючи  руко-

пашний бій, у майбутніх поліцейських вихо-

вують відважність, ініціативність та рішучість. 

Практика показує, що знання правових 

норм застосування прийомів рукопашного 

бою сприяє якісному та швидкому їх 

виконанню. Виходячи з цього та керуючись 

Законами України, кожен співробітник поліції 

повинен знати правові норми застосування 

прийомів рукопашного бою в різних мовах. 
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Згідно ч. 1 статті 44 Закону України «Про 

Національну поліцію», а саме «Застосування 

фізичної сили» поліцейський уповноважений на 

застосування фізичної сили, з урахуванням 

спеціальних прийомів боротьби (рукопашного 

бою), для забезпечення особистої безпеки та/або 

безпеки інших осіб, припинення правопорушення, 

затримання особи, яка вчинила правопорушення, 

якщо інші поліцейські заходи не забезпечують 

виконання поліцією повноважень, які 

покладаються на неї Законом.  

Проте слід зазначити, що після завдання 

особі тілесних ушкоджень, внаслідок застосу-

вання фізичної сили (рукопашного бою) необ-

хідно надати особі першу невідкладну допо-

могу та негайно доповісти своєму керівнику 

(як усно так і в письмовому вигляді), а той в 

свою чергу зобов’язаний доповісти прокурору 

про ситуацію, яка склалася. Необхідно запа-

м’ятати, що згідно ч.5 статті 43 ЗУ «Про 

Національну поліцію» застосування фізичної 

сили проти жінок з явними ознаками вагіт-

ності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками 

старості чи обмеженими можливостями (ка-

ліцтва) забороняється, окрім випадків вчинен-

ня ними групового чи збройного нападу. 

З цього випливає, що всі працівники право-

охоронних органів в обов’язковому порядку 

повинні знати зміст вищезгаданих статей, для 

того щоб при застосуванні відповідних прийо-

мів не допустити перевищення, як своїх повно-

важень, так і необхідної оборони. Нажаль не 

кожен про це пам’ятає. Адже, як показує 

практика більшість не лише правоохоронців, 

але й спортсменів-єдиноборців та тренерів не 

знають змісту даних статей. 

Уточнюючи значення правових основ зас-

тосування пийомів рукопашного бою,  необ-

хідно виділити його роль у структурі опера-

тивно-службової діяльності. 

Рукопашний бій являється видом службової 

діяльності співробітників Національної поліції 

у тісному контакті зі злочинцем, Тобто, можна 

сказати, що рукопашний бій – це різновид 

тісного бою з застосуванням противниками 

особистої вогнепальної та холодної зброї, а 

також підручних засобів та прийомів боротьби 

без вогнепальної зброї. Заняття з рукопашного 

бою у вищих навчальних закладах системи 

МВС, які готують майбутніх поліцейських 

проводяться з метою формування навичок 

самозахисту, знешкодження та затримання 

осіб, які загрожують громадському порядку 

або особистій безпеці громадян, а також 

вихованню сміливості, рішучості, ініціативи та 

винахідливості. 

У сучасний час, враховуючи криміногенну 

обстановку, яка склалася рукопашний бій мо-

же проявлятися: під час знищення терористич-

них диверсійних груп противника, у процесі 

несення служби патрульною поліцією, яка 

застала правопорушників при вчинення проти-

правних дій, а також під час затримання озбро-

єних правопорушників на вулиці, в населе-

ному пункті, в підземних комунікаціях та в 

усіх інших випадках. Тому, варто зазначити, 

що завчасна підготовка співробітників поліції 

до застосування прийомів рукопашного бою 

на сьогодні має дуже актуальне значення. Під 

час навчання майбутніх поліцейських в повно-

му обсязі навчають фізичної та психологічної 

підготовки, а також стимулюють морально-

естетичне виховання співробітників. 

Під час занять з рукопашного бою у вищих 

навчальних закладах в системі МВС зі специ-

фічними умовами навчання, вирішуються нас-

тупні задачі: навчання прийомам рукопашного 

бою, тренування та їх удосконалення, навчан-

ня вмілим діям у спец захисті, застосування 

спеціальних засобів та інших предметів під час 

рукопашної схватки. 

Також, викладаючи молодим правоохорон-

цям рукопашний бій в них насамперед нама-

гаються розвинути ловкість, спритність рішу-

чість, ініціативність та силу, а також вихову-

ють впевненість у своїх діях, прагнення збли-

зитися з супротивником та знешкодити його. 

Напад на супротивника являє собою 

комплекс дій направлених на знешкодження та 

затримання супротивника. Воно готується 

таємно та проводиться неочікувано, як правило 

по заздалегідь пропрацьованому плану. 

Оцінювання  поширеності  випадків  нена-

лежного  поводження  працівниками  поліції  

проводилося  нами  на  підставі  вивчення  офі-

ційної  статистики  закладів  охорони  здоров’я 

щодо  кількості  звернень  громадян  за  медич-

ною  допомогою  у  зв’язку  із  заподіянням  їм 

тілесних  ушкоджень  працівниками  поліції,  

аналізу  судової  практики  з  цих  питань,  а  

також вивчення думки експертів. Цілком  оче-

видно,  що  дані  медичних  закладів  не  в  

повному  обсязі  відображають  всю складність  

проблеми,  адже  значна  частина  потерпілих  
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від  такого  насильства  не  звертається  за  ме-

дичною  допомогою  або  ж  приховує  реальну  

причину  отримання  ушкоджень при  звернен-

ні.  Крім  того,  можна  припустити,  що  пев-

ний  відсоток  заявників  повідомляє недосто-

вірну інформацію щодо заподіяння тілесних 

ушкоджень саме працівниками поліції, або  ж  

тілесні  ушкодження  були  заподіяні  внаслі-

док  законного  застосування  сили  (під  час 

затримання, подолання активного опору тощо). 

Аналізуючи статистичні дані, звернень 

громадян за медичною допомогою внаслідок 

застосування фізичної сили поліцейськими за 

2015-2017 рр, можна сказати, що з кожним 

роком вона збільшується все більше й більше. 

За  2015  рік  зареєстровано  1217  таких  

звернень,  з  них  у  Харківській  області  167  

випадків. Також значна кількість звернень 

спостерігається у Запорізькій (90), Львівській 

(85), Київській (83), Полтавській (77), 

Херхонській (73), Дніпропетровській (65) 

областях та м. Київ (88 звернень). 

Згідно 2016 року кількість зазначених 

звернень зросла на третину й становила 1666 

випадків. І  знову  ж  таки,  у  Харківській  

(235),  Дніпропетровській (154), Полтавській 

(138), Херсонській (107), Миколаївській (99) 

та Львівській (98) областях  зафіксована  най-

більша  кількість  звернень.  Варто  зазначити,  

що  спостерігається  збільшення  кількості  та-

ких  випадків  в  інших  регіонах:  у  Київській, 

Хмельницькій, Волинській, Сумській, Запорі-

зькій, Житомирській,   Миколаївській та м. Київ. 

За  2017  рік  кількість  звернень  зросла  до  

2386  випадків,  що,  своєю  чергою,  майже  

вдвічі перевищує показник 2015 року. Як  і  в  

попередні  роки,  найбільша  кількість  звер-

нень  зафіксована  у  Харківській  (501), Дні-

пропетровській (297), Херсонській (143), 

Львівській (153) та  Полтавській  (139), Мико-

лаївській (129), Запорізькій (98), Сумській (98), 

Кіровоградській (94) та м. Київ. 

З медичного погляду, тілесні ушкодження – це 

порушення анатомічної цілісності тканин, органів 

та їх функцій, що виникає як наслідок дії одного 

чи кількох зовнішніх ушкоджуючих чинників – 

фізичних, хімічних, біологічних, психічних. 

За результатами опрацювання статистичних 

даних лікувальних закладів за 3 роки (2015–

2017 роки) ми отримали інформацію щодо 

структури ушкоджень за локалізацією та 

видами. Найчастіше постраждалі звертаються 

до медичних закладів з такими травмами: забій 

голови – 30,12% (1587 випадки), поєднані забої 

(голова,кінцівки,тіло) – 24,58% (1295), забій 

кінцівок – 14,23% (750), забій корпусу тіла – 

13,89% (732), переломи кісток – 9,57% (504), 

опіки електротравмами – 2,45% (129), забій 

внутрішніх органів – 1,86% (98), колоті, різані 

та рубані рани – 1,52% (80), вогнепальні та 

осколочні поранення – 0,84% (44), травми 

ускладнені невідкладними станами – 0,51% (27), 

травми статевих органів – 0,44% (23). Усього за 

період 2015-2017 років загальна кількість 

звернень громадян до медичних закладів з 

травмами отриманими від поліцейських 

складає 5269 випадків за три роки. 

Аналіз наведених даних свідчить про те, що 

найбільший відсоток травмуючих впливів при-

ходить на область голови, що становить 30,12 

% від усіх видів травм, та на ушкодження, що 

були  спричинені  у  декілька  областей  тіла  

(травми  голови  та  корпусу  тіла,  травми  

голови та кінцівок, травми голови, корпусу 

тіла та кінцівок, травми тулуба та кінцівок), 

так названі «поєднані  ушкодження» –  24,58 

%.  Переважно  зазначені  тілесні  ушкодження  

поєднані  зі струсом головного мозку. 

Травми корпусу тіла становили 13,89 % 

випадків, але до них варто додати забої внут-

рішніх органів –  1,86 %  випадків,  оскільки  

такі ушкодження не є самостійними, а  утво-

рюються у сукупності з травмами корпусу тіла. 

Травми  кінцівок  становили  14,23 %  від  

загальної  кількості  тілесних  ушкоджень.  З  

аналізу відомостей  щодо  обставин  отриман-

ня  зазначених  ушкоджень  встановлено,  що  

переваж-но  такі  травми  стали  наслідками  

дій  працівників  поліції  при  затриманні  та  

застосуванні кайданок. 

Переломи  кісток  становлять  9,57 %  випад-

ків.  Серед  них  найчастіше  зустрічаються  пе-

реломи  невеликих  кісток:  носа,  кистей  та  

стоп,  ребер,  нижньої  щелепи,  ключиці  і  рід-

ше переломи великих кісток: стегнової, мало та 

великогомілкової кісток. 

Опіки  та  електротравми  становили  2,45 %  

випадків.  Здебільшого  це  опіки  очей  І  та  ІІ  

ступеня, що були спричинені дією сльозогін-

ного газу. У декількох випадках були зафіксо-

вані електротравми, що ускладнились підви-

щенням артеріального тиску. 
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Колоті, різані та рубані рани зустрічаються 

в 1,52 % випадків, та переважно такі травми не 

несуть загрозу життю і здоров’ю особи. 

Вогнепальні поранення становили 0,84 % 

випадків. Найчастіше зустрічаються вогнепа-

льні поранення  нижніх  кінцівок  та  живота.  

Такі  поранення  здебільшого  поєднані  з  

ушкодженням кісткових тканин, внутрішніх 

органів та ускладнені кровотечою. 

Варто зазначити, що в 0,51 % випадків 

звернень за медичною допомогою заподіяні 

тілесні ушкодження  становили  небезпеку  

для  життя  та  здоров’я  людини,  оскільки  

призвели  до загрозливих для життя наслідків 

(невідкладні стани). Серед них найчастіше 

зустрічаються: травматичний пневмоторакс 

унаслідок перелому ребр, відкриті черепно-

мозкові травми з ушкодженням оболонок 

мозку або речовини головного мозку 

уламками кісток черепу, розриви внутрішніх 

органів, що ускладнились гемоперітонеумом 

(крововилив у черевну порожнину). 

У  0,44 %  випадках  (23  звернення)  

відмічаються  тілесні  ушкодження,  заподіяні  

в  область статевих  органів.  Деякі  з  них  

ускладнились  гематурією  (кровотечою  з  

сечовивідних  шляхів). Такі ушкодження 

завдають сильного фізичного болю та 

страждання людині та, враховуючи область їх 

нанесення, вони не могли бути заподіяні 

працівниками поліції випадково або не умисно. 

Окремо  слід  зазначити,  що  за  результа-

тами  аналізу  отриманих  медичних  даних  

виявлено 3 випадки нанесення працівниками 

поліції тупої травми живота вагітним жінкам 

(вагітність становила  від  16  до  22  тижнів),  

що  ускладнилися  загрозами  викидня.  Хоча  

кількість  таких випадків зовсім незначна, але 

такі факти заслуговують на увагу, оскільки 

ушкодження, що призвело до переривання 

вагітності, незалежно від її строку, належить 

до тяжких за умов, що між цим ушкодженням 

і перериванням вагітності є прямий причинний 

зв’язок. 

Висновки: Отже, рукопашний бій має вияв 

у відповідних формах, таких як: спортивний, 

поліцейський, армійський та являється боєм 

між суперниками, при чому з можливим зас-

тосуванням спеціальних прийомів боротьби чи 

холодної зброї. Проте взявши до уваги більш 

ширше саме поліцейський рукопашний бій 

стало зрозуміло, що застосування вказаного 

рукопашного бою в діяльності органів Наці-

ональної поліції на практиці являється не-

від’ємною частиною, оскільки саме вміння 

правильного застосування рукопашного бою 

забезпечує цілісність правоохоронців. Окрім 

цього, необхідно виокремити, що його засто-

сування нормується відповідним законом, а са-

ме Законом України «Про Національну полі-

цію», та передбачає несення кримінальної та 

дисциплінарної відповідальності у разі переви-

щення вказаного заходу примусу. Задля уне-

можливлення вказаних порушень, юних 

правоохоронців, які належать до вищих нав-

чальних закладів МВС,  навчають спеціальним 

прийомам боротьби та удосконалюють їх 

фізичні властивості шляхом як звичайного 

тренування, так і моделювання певних ситу-

ацій. Вказані тренування являються гарантом 

підготовлення відповідальних правоохоронців, 

завдяки яким статистичні дані щодо звернень 

громадян за медичною допомогою внаслідок 

застосування фізичною силою, з кожним 

роком становиться все меншими. 
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MIDDLE BATTLE IN THE UKRAINIAN NATIONAL POLICE BODIES: CONCEPTS, IMPORTANCE AND 

LEGAL ASPECTS OF APPLICATIO 

Historical experience shows us that a high level of physical training is always one of the most important indicators of police officers' 

readiness for professional activity. One of the sections of physical training is hand-to-hand combat. The article established the 

definition of "hand-to-hand combat", revealed its significance in the system of the Ministry of Internal Affairs. Also, this article 

considers the legal basis for the use of measures of physical influence by the National Police, namely hand-to-hand combat 

techniques, according to the Law of Ukraine "On the National Police" and its importance in the individual readiness of each 

employee. The statistical data of illegal use of physical force are analyzed, namely: the percentage of cases in the cities of the country, 

as well as the percentage of types of injuries received by citizens as a result of illegal use of force by police. 

Keywords: hand-to-hand combat, physical training, legal foundations, hand-to-hand combat, physical qualities. 
 

Журавль Александр Анатольевич 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ В ОРГАНАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ 

И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Исторический опыт свидетельствует нам о том, что высокий уровень физической подготовки всегда является одним 

из важнейших показателей готовности сотрудников полиции к профессиональной деятельности. Одним из разделов 

физической подготовки является рукопашный бой. В статье было установлено определение «рукопашного боя», 

выявлены его значение в системе МВД. Также, в данной статье рассмотрены правовые основы по применению 

работниками Национальной полиции мер физического воздействия, а именно приемов рукопашного боя, согласно 

Закону Украины «О Национальной полиции» и его значение в индивидуальной готовности каждого из сотрудников. 

Проанализированы статистические данные неправомерного применения физической силы, а именно: процентное 

количество случаев в городах Украины, а также определены в процентном соотношении виды травм, которые 

получили граждане в результате неправомерного применения силы полицейскими. 

Ключевые слова: рукопашный бой, физическая подготовка, правовые основы, рукопашные схватки, физические качества. 

 

 

 

 

 


