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ВСТУП 

У зв’язку зі складними соціально-економічними та морально-
політичними умовами розбудова незалежної української 
державності супроводжується високим рівнем криміногенної 
ситуації, що негативно впливає на стан законності та 
правопорядку в країні. За таких умов особливого значення набуває 
чітка визначеність завдань, які суспільство і держава ставлять 
перед правоохоронними органами. Вони надають працівникам 
органів внутрішніх справ України право здійснювати 
правоохоронну діяльність із застосуванням владних повноважень 
та покладають на них високу відповідальність за точне і 
неухильне дотримання встановлених меж допустимих дій, 
пов’язаних із виконанням службових обов’язків. Застосування 
сили працівниками органів внутрішніх справ – невід’ємна частина 
повсякденної роботи. Держава надає міліції право застосовувати 
силу, але чітко визначає принципи, випадки та умови її 
застосування. Перевищення необхідного рівня застосування сили 
призводить до порушення прав і свобод людини та громадянина і 
тягне за собою кримінальну відповідальність працівників міліції. 
Недостатній рівень застосування сили може призвести до 
невиконання службових обов’язків, завдання матеріальної шкоди, 
до травмування працівників та громадян, навіть до смерті. У будь-
якому разі руйнується імідж людини у формі. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ 

ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

1.1. Закон України «Про міліцію» щодо застосування сили 

працівниками органів внутрішніх справ  

Основним нормативно-правовим актом, що регламентує 
застосування міліцією сили, є Закон України «Про міліцію». Цим 
Законом визначено умови, перелік спеціальних засобів та випадки, 
в яких міліція має право застосовувати силу. 

УМОВИ І МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО 

ВПЛИВУ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ І ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ (ст. 12) 
Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, 

спеціальні засоби та вогнепальну зброю у випадках і порядку, 
передбачених цим Законом. 

Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї 
повинно передувати попередження про намір їх використання, 
якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, 
спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла 
безпосередня загроза життю або здоров’ю громадян чи 
працівників міліції. 

Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, 
спеціальні засоби і вогнепальну зброю (виділено нами.  Авт.) до 
жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з 
вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків 
вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю 
людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного 
опору. 

У разі неможливості уникнути застосування сили вона не 
повинна перевищувати міри, необхідної для виконання 
покладених на міліцію обов’язків, і має зводитись до мінімуму 
можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників та інших 
громадян. При завданні шкоди міліція забезпечує надання 
необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк. 

Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних 
засобів, вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або 
смерть, які спричинені особі внаслідок застосування працівником 
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міліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, 
вогнепальної зброї, працівник міліції негайно та письмово 
доводить до відома безпосереднього начальника для сповіщення 
прокуророві. 

Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому 
числі спеціальних засобів і зброї, тягне за собою 
відповідальність, встановлену законом (виділено нами.  Авт.). 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ВПЛИВУ (ст. 13) 
Працівники міліції мають право застосовувати заходи 

фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для 
припинення правопорушень, подолання протидії законним 
вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням сили щодо 
працівників міліції або інших осіб, якщо інші способи були 
застосовані та не забезпечили виконання покладених на міліцію 
обов’язків. 

Міліція може направляти спеціальні підрозділи міліції для 
забезпечення проведення контролюючими органами перевірок 
суб’єктів господарської діяльності лише за рішенням судді або 
суду. 

Дозвіл на направлення спеціального підрозділу міліції 
надається лише у випадках, коли перевірка проводиться в рамках 
розслідування кримінальних справ. 

Органам міліції забороняється (виділено нами.  Авт.) 
використовувати фізичний та психологічний вплив для 
забезпечення проведення контролюючими органами планових та 
позапланових перевірок суб’єктів господарської діяльності, у тому 
числі шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх 
застосування. 

ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ (ст. 14) 
Працівники міліції мають право застосовувати наручники, 

гумові кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві речовини, 
світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття 
приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, 
бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а також 
використовувати службових собак у таких випадках:  

1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших 
дій, що створюють загрозу їх життю або здоров’ю;  
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2) для припинення масових безпорядків і групових порушень 
громадського порядку;  

3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і 
транспортні засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення 
у разі захоплення;  

4) для затримання і доставки в міліцію або інше службове 
приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для 
конвоювання і тримання осіб, затриманих і підданих арешту, 
взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір 
працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть 
вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі;  

5) для припинення масового захоплення землі та інших дій, 
що можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, 
які паралізують роботу транспорту, життєдіяльність населених 
пунктів, посягають на громадський спокій, життя і здоров’я 
людей;  

6) для припинення опору працівникові міліції та іншим 
особам, які виконують службові або громадські обов’язки по 
охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю;  

7) для звільнення заложників. 
Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його 

застосування визначається з урахуванням обстановки, що 
склалася, характеру правопорушення і особи правопорушника. 

Повний перелік спеціальних засобів, а також правила їх 
застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України за 
висновком Міністерства охорони здоров’я України та Генеральної 
прокуратури України і публікуються в засобах масової інформації. 

ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ (ст. 15) 
Працівники міліції як крайній захід мають право 

застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:  
1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і 

здоров’ю, а також звільнення заложників;  
2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його 

сім’ї, якщо їх життю або здоров’ю загрожує небезпека;  
3) для відбиття нападу на охоронювані об’єкти, конвої, жилі 

приміщення громадян, приміщення державних і громадських 
підприємств, установ і організацій, а також звільнення їх у разі 
захоплення;  
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4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого 
злочину і яка намагається втекти;  

5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, 
намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка 
погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує 
життю і здоров’ю працівника міліції;  

6) для зупинки транспортного засобу шляхом його 
пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи 
здоров’ю громадян або працівника міліції. 

Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну 
зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть 
постраждати сторонні особи. 

Працівники міліції мають право використовувати зброю для 
подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для 
знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю громадян 
або працівника міліції. 

ГАРАНТІЇ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ОЗБРОЄНОГО ПРАЦІВНИКА 

МІЛІЦІЇ (ст. 15-1) 
Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і 

привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка 
склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. При 
затриманні злочинців чи правопорушників або осіб, яких 
працівник міліції запідозрив у скоєнні злочинів чи 
правопорушень, а також при перевірці документів у підозрілих 
осіб працівник міліції може привести у готовність вогнепальну 
зброю, що є попередженням про можливість її застосування. 

Спроба особи, яку затримує працівник міліції і вогнепальною 
зброєю в руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому 
визначену ним відстань, чи доторкнутись до зброї дають 
працівникові міліції право застосувати вогнепальну зброю. 

1.2. Принципи та умови застосування міліцією сили 

Принципи:  
1. Законності – полягає в тому, що міліція може 

застосовувати силу тільки в законних цілях (ч. 1 ст. 12 Закону 
України «Про міліцію»). 

2. Необхідності – полягає в тому, що застосування сили 
уникнути неможливо, оскільки всі інші заходи, спроби працівника 
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міліції припинити протиправне, суспільно небезпечне діяння не 
дали результатів (ч. 4 ст. 12 Закону України «Про міліцію»). 

3. Пропорційності – полягає в тому, що застосування сили 
міліцією повинно бути пропорційним загрозі та достатнім для 
припинення протиправного діяння (ч. 4 ст. 12 Закону України 
«Про міліцію»). 

4. Мінімальної шкоди – полягає в тому, що завдана шкода у 
разі застосування сили, якщо цього неможливо уникнути, повинна 
бути мінімальною (ч. 4 ст. 12 Закону України «Про міліцію»). 

Умови: 
1.  Спроможність (здатність) – ця умова складається з 

фізичної та психологічної спроможності особи своїми діями 
створити реальну загрозу життю та здоров’ю працівника міліції 
або громадян (наприклад, п’ятирічна дитина не може бути 
серйозною загрозою життю та здоров’ю працівника міліції або 
громадян у більшості випадків, але майстер спорту з боксу, 
рукопашного бою має таку потенційну спроможність). 

2.  Можливість – ця умова складається з декількох факторів, 
зокрнма таких, як фактор часу, дистанції, позиції, дій особи 
(наприклад, доросла Людина, навіть дуже агресивна, з ножем, за 
дистанції між нею та працівником 100 метрів фактично не може 
атакувати і бути загрозою життю та здоров’ю працівника міліції 
або громадян. І навпаки, за дистанції 2 метри вона стає 
небезпечною атакуючи ножем). 

3.  Нараження на небезпеку – складається з дій особи, що 
наражають працівника міліції або громадян на фактичну та 
реальну небезпеку для їхнього життя та здоров’я. Допоміжними 
ознаками, що вказують на нараження на небезпеку, можуть бути: 

 мова тіла (агресивні жести та позиція, вираз обличчя); 
 вербальні погрози; 
 знання про попередні кримінальні звинувачення особи; 
 психологічний, емоційний стан особи; 
 вплив алкоголю, наркотиків, медичних препаратів. 
Тільки наявність усіх трьох умов дає працівнику міліції 

право застосовувати силу. 
Одним із головних принципів застосування міліцією сили є 

принцип пропорційності, тобто силовий вплив повинен бути 
пропорційним діянню та небезпеці, на яку це діяння наражає 
громадян або працівника міліції.  
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Зважаючи на те, що законні вимоги і дії працівника міліції 
можуть викликати опір з боку правопорушника, Закон України 
«Про міліцію» (ст. 13; п. 4, 6 ч. 1 ст. 14) надає працівникам міліції 
право застосовувати силу для припинення опору зловмисника. 
Відповідно до принципу пропорційності працівником міліції 
приймається рішення про рівень застосування сили в кожній 
конкретній ситуації. Як правило, часу для прийняття рішення 
буває обмаль. Тому важливо чітко розрізняти рівень опору та 
рівень застосування сили для прийняття правильного рішення у 
стресовій ситуації. 

1.3. Розрізнення рівнів опору законним вимогам (діям) 

працівника органів внутрішніх справ 

Опір (протидія) – це вербальні або фізичні дії особи, 
спрямовані на те, аби уникнути законних вимог, дій працівника 
міліції або завадити їм. Розрізняють п’ять основних рівнів опору. 

1.  Невиконання, заперечення, ігнорування вербальних вимог, 
команд працівника міліції. Це лише вербальне сперечання або 
мовчазне ігнорування законних вимог працівника міліції, що 
виключає фізичний контакт особи з працівником. 

2.  Пасивний опір – найнижчий та фактично перший фізичний 
опір працівнику міліції. Пасивний опір найчастіше виражається у 
відсутності рухів, при цьому особа вдає з себе «пасивну вагу», не 
має наміру та не намагається атакувати, вдарити, травмувати 
працівника міліції (наприклад, проводячи мирний сидячий 
страйк). 

3.  Захисний опір – цей рівень опору здебільшого трапляється 
при намаганні працівника міліції провести прийом затримання або 
при застосуванні інших, контролюючих, рухів, прийомів та 
складається з фізичних дій особи, що заважають працівнику 
міліції встановити контроль (забирання рук, відштовхування), але 
при цьому особа не має наміру та не намагається атакувати, 
вдарити або травмувати працівника міліції. 

4.  Активний опір – це спроба особи вдарити, травмувати або 
чинити інші перешкоди законним діям з боку працівника міліції 
щодо припинення протиправних діянь, затримання або 
встановлення контролю за рухами та поведінкою особи. 

5.  Активна агресія – складається з будь-яких дій особи, що 
своєю небезпекою потребують та виправдовують застосування 
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працівником міліції вогнепальної зброї. Це може бути опір 
законному арешту або безпосередній груповий озброєний напад 
на працівника міліції або громадян. 

1.4. Розрізнення рівнів застосування сили працівниками 

органів внутрішніх справ 

Застосування сили – це будь-які дії працівника міліції, які 
включають фізичний контакт з особою у конфронтаційній 
ситуації, дії, що здійснені працівником, аби домогтися виконання 
законних вимог для припинення та контролю за небезпечною, 
агресивною поведінкою особи, яка своїми діями може зашкодити 
здоров’ю та загрожує життю працівника міліції або громадян; для 
захисту державної та іншої власності; припинення втечі 
підозрюваних; відновлення порядку в місцях позбавлення волі та 
в інших випадках, установлених законом. Розрізняють п’ять 
основних рівнів застосування сили. 

1.  Присутність працівника міліції: у деяких ситуаціях навіть 
присутність (поява) працівників міліції на місці пригоди може 
стримати осіб від вчинення протиправних дій або негайного 
припинення їх. Однак при цьому працівники міліції повинні 
завжди пам’ятати про професійність поведінки, належний вигляд 
форми, контролювати свою мову та жести, тобто підтримувати 
персонально-професійні стандарти на високому рівні. 

2.  Використання вербальних команд: дуже часто 
конфронтаційна ситуація може бути вдало розв’язана за 
допомогою відмінних комунікаційних навичок працівників 
міліції, а також високого рівня професійної впевненості 
працівників, терпіння, доброго знання ситуації та психології. 
Існують також прості вимоги до вербальних команд, які 
працівники міліції використовують у професійній діяльності та в 
конфліктній ситуації. Вони повинні бути: 

 чіткими; 
 голосними; 
 простими; 
 зрозумілими; 
 логічними. 
3.  Використання прийомів контролю за поведінкою та 

рухами (ураження больових точок, виконання загинань, важелів, 
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«замків», прийомів затримання правопорушників): відповідно до 
рівня опору зловмисника працівником міліції обирається той чи 
інший прийом або техніка контролю за поведінкою або рухами 
особи. 

4.  Застосування спеціальних засобів: використання 
спеціального службового обладнання та засобів, що перебувають 
на озброєнні в ОВС, зокрема таких, як гумові кийки, наручники, 
сльозогінні речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, 
пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки 
транспорту, водомети, бронемашини та інші засоби, вказані у 
законодавчих актах. 

5.  Застосування вогнепальної зброї – це найвищий рівень 
застосування працівником міліції сили. Включає такі дії: 
попередження про можливість застосування вогнепальної зброї, 
приведення її до бойового стану, спрямування вогнепальної зброї 
в бік зловмисника. 

Слід зауважити, що необхідна дистанція між працівником 
міліції та атакуючою особою (без вогнепальної зброї) повинна 
становити в середньому не менше 7 метрів, що дає час 
працівнику міліції дістати з кобури та привести вогнепальну 
зброю до застосування та першого пострілу, за умови, що 
працівник добре тренований, табельна зброя знаходиться у кобурі 
поверх одягу, а не під одягом – у внутрішній або схованій кобурі. 

Додаткові фактори, що впливають на рівень 
застосування сили: 

1. Вік та стать особи. 
2. Фізичні властивості особи: конституція її тіла, зріст, стан 

(явні ознаки вагітності, інвалідності). 
3. Психологічний стан особи. 
4. Вплив алкоголю, наркотиків, медичних препаратів. 
5. Наявність зброї. 
6. Кількість підозрюваних осіб та кількість працівників 

міліції. 
7. Місце, де відбувається подія. 
Згідно із принципом пропорційності застосування міліцією 

сили повинно бути пропорційне опору та небезпеці діяння. Однак 
необхідно вказати, що конфронтаційна ситуація, як правило, є 
динамічною, тобто рівень загрози або опору може змінюватися, 
відповідно до чого повинен змінюватися рівень застосування 
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працівником міліції сили. Якщо рівень опору або небезпеки 
збільшується – ескалація ситуації, то відповідно до цього 
працівник міліції повинен підвищити рівень застосування сили. 
Наприклад, трансформація мирної демонстрації на хуліганські 
прояви, розграбування магазинів та підпалення машин повинна 
спричинити зміни рівня застосування сили працівниками міліції: з 
присутності працівників на місці події – до застосування 
вербальних команд та спеціальних засобів тощо. І навпаки, якщо 
ситуація змінюється на більш стабільну та мирну – деескалація 
ситуації, то відповідно до цього працівник міліції також повинен 
знизити рівень застосування сили. Наприклад, якщо після 
застосування вербальних команд та попередження про 
застосування спеціальних засобів особи припинили бійку, то 
йпрацівнику міліції застосовувати спеціальні засоби не потрібно.  

У той же час динамічність, швидке розгортання подій, 
екстремальність ситуації, обмеженість засобів та часу на оцінку 
ситуації, часу на прийняття рішення та реагування, необхідність 
контролювати рівень застосування сили та власні емоції роблять 
цю сферу професійної діяльності працівника міліції надзвичайно 
складною та, на жаль, як свідчать статистичні дані, сферою, де 
найчастіше порушуються права людини. Хоча головною метою 
діяльності працівників органів внутрішніх справ, як відомо, є 
забезпечення особистої безпеки кожної людини, суспільства та 
держави, проте під час охорони правопорядку їм доводиться 
обмежувати, а іноді й тимчасово позбавляти громадян, іноземців 
чи осіб без громадянства окремих особистих прав, застосовуючи 
до правопорушників ті чи інші примусові заходи.  

Запропоновані навчально-методичні рекомендації 
складаються зі вступу; трьох розділів – першого, в якому 
розглядаються правові основи застосування сили працівниками 
органів внутрішіх справ України; другого, присвяченого 
обеззброєнню та затриманню правопорушника, який озброєний 
холодною зброєю; третього, присвяченого обеззброєнню та 
затриманню правопорушника, який озброєний вогнепальню 
зброєю; а також висновків і списку літератури.  
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РОЗДІЛ 2  

ОБЕЗЗБРОЄННЯ ТА ЗАТРИМАННЯ ПРАВОПОРУШНИКА, 

ОЗБРОЄНОГО ХОЛОДНОЮ ЗБРОЄЮ 

Під час виконання працівником міліції затримання 
правопорушника, озброєного холодною зброєю, а також під час 
виконання захисних дій можна запропонувати такий алгоритм: 

1) відхід з лінії атаки;  
2) блокування;  
3) нанесення розслаблюючого удару;  
4) виконання больового контролю; 
5) обеззброєання та затримання правопорушника.  
Потрібно зауважити, що відхід з лінії атаки, блокування, 

нанесення розслаблюючого удару виконуються майже одночасно, 
а під час розучування (або відпрацювання) – на один рахунок. 
Захисні дії працівника міліції та затримання правопорушника, 
озброєного холодною зброєю, можна поділити на дії, що 
виконуються згідно з вищезазначеним алгоритмом. Це потрібно 
для більш якісного засвоєння працівниками міліції знань та вмінь 
під час обеззброєння та затримання злочинців, озброєних 
холодною зброєю. Захисні дії поділяються на дії із захисту від 
ударів ножем зверху, знизу, прямо та навідліг.  

Стосовно методичних вказівок зауважимо, що навчання 
включає три етапи: ознайомлення, розучування, вдосконалення. 
На першому етапі в научуваного формується уява про прийом. На 
другому етапі формується вміння виконувати прийом. На 
третьому етапі завдяки багаторазовому повторенню прийому 
формується рухова навичка. В цих рекомендаціях розглянуті та 
описані два етапи вивчення та повторення. Вдосконалення техніки 
виконання та вміння застосовувати прийоми на практиці (в 
реалтьних умовах) повинно проводитися в умовах, що постійно 
змінюються: стоячи на місті, рухаючись, без опору та з опором, в 
умовних та неочікуваних ситуаціях. Навчання проводиться у 
двошеренговому строю у парах. Тим, хто навчається у парах, 
присвоюються номери перший та другий. Наприклад: перший 
номер захищається, другий – нападає. 
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2.1. Вивчення техніки захисту від удару ножем зверху 

 
В.п. – працівник міліції знаходиться обличчям до 
супротивника. Супротивник наносить удар ножем 
правою рукою зверху. 

 
Виконання прийому: 

На рахунок 1: 
кроком лівої ноги вперед ліворуч відійти з лінії 
атаки; зовнішнім боком правого передпліччя 
відвести праву руку супротивника зверху донизу. 

 
На рахунок 2: 
обертаючись на стопі лівої ноги кроком правої 
ноги назад по колу, лівою рукою захопити зап’ястя 
правої руки супротивника зсередини. Нанести удар 
правою рукою по зовнішній поверхні кисті руки, в 
якій утримується ніж. 
 
 
 
 
Кроком лівої ноги назад вивести супротивника з 
рівноваги і виконати важіль руки назовні. 
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На рахунок 3: 
перевернути нападника у положення лежачи на 
животі та упертися коліном лівої ноги у поперек чи 
лопатку. Обеззброїти нападника. 

 
На рахунок 4: 
виконати загинання руки за спину та перевести 
його на супроводження. 

 

 
Назвати прийом, зразково його показати. Показати прийом по частинах 
на 4 рахунки. Особовий склад групи поділяється на перші та другі 
номери. За командою викладача – перші номери нападають, – другі 
захищаються. Вивчати вправу за командою «Готуйсь! Прийом!» Після 
засвоєння техніки захисту першими номерами подати команду: «Дугі 
номери нападають, перші – захищаються». Подати команди: 
«Розвернутися на правий бік», «Зігнути ноги у колінах», «Встати». 
Тренування захисних дій від ударів ножем проводити груповим методом. 
Відпрацювання прийому виконувати у цілому в повільному темпі. 
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2.2. Вивчення техніки захисту від удару ножем збоку 

 
В.п. – працівник міліції знаходиться обличчям до 
супротивника. Супротивник наносить удар ножем 
збоку в шию. 

 
Виконання прийому: 

На рахунок 1: 
лівою ногою виконати широкий крок вперед 
ліворуч, одночасно зустрічним рухом ребром 
долоні прямої лівої руки виконати блокування 
озброєної руки супротивника в ліктьовий згин. 
Правою рукою захопити праве зап’ястя руки 
супротивника та ривком вивести його з рівноваги. 

 
На рахунок 2: 
з обертом через праве плече кроком правої ноги 
назад по колу лівою рукою захопити праве зап’ястя 
супротивника та виконати важіль руки досередини. 
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На рахунок 3: 
натискаючи правою долонею на зовнішню 
поверхню правої кисті супротивника в бік 
природного згину променево-зап’ястного суглоба, 
обеззброїти його. 

 
На рахунок 4: 
виконати загинання руки супротивника за спину та 
перевести його на супроводження. 

 

 
Назвати та показати прийом зразково у цілому. Показати прийом по 
частинах на 4 рахунки. Організація групи така ж, як під час вивчення 
захисту від удару ножем зверху. Важіль руки досередини провести таким 
чином, щоби супротивник опинився у положенні лежачи на животі, що є 
найбільш безпечною позицією для працівника міліції. Блокування 
виконати обов’язково в початковій фазі удару! Тренування прийомів 
виконувати в повільному темпі. Звернути особливу увагу на заходи 
попередження травматизму. 
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2.3. Вивчення техніки захисту від удару ножем знизу 

 
В.п. – працівник міліції знаходиться в лівобічній 
стійці. Супротивник наносить удар ножем знизу в 
живіт. 

 
Виконання прийому: 

На рахунок 1: 
з кроком лівої ноги вперед ліворуч зупинити руку 
супротивника різнойменним передпліччям, 
одночасно захопити правою рукою за лікоть 
супротивника та нанести удар правою ногою в 
уразливу точку. 

 
На рахунок 2: 
відставляючи праву ногу назад, переносячи при 
цьому вагу свого тіла назад, одночасно виконати 
ривок руки супротивника на себе. 

 
На рахунок 3: 
виконати загинання руки супротивника за спину та 
перевести його на супроводження. 
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Назвати та зразково показати прийом у цілому. Показати прийом по 
частинах на 3 рахунки. Особовий склад групи поділяється на перші та другі 
номери. За командою викладача перші номери нападають, другі – 
захищаються. Вивчати вправу за командою «Готуйсь! Прийом!». 
Блокування озброєної руки та захоплення за лікоть супротивника 
виконувати одночасно. Уразливою точкою є гомілка, пах, живіт, якщо 
дистанція дозволяє ударити коліном. Загинання руки за спину, поворот 
голови супротивника та обертання кругом себе через праве плече 
виконувати одночасно. 

2.4. Вивчення захисту від удару ножем навідліг 

 
В.п. – працівник міліції знаходиться обличчям до 
супротивника.  
Супротивник наносить удар правою рукою ножем 
навідліг у шию. 

 
Виконання прийому: 

На рахунок 1: 
лівою ногою виконати широкий крок уперед до 
супротивника, виходячи з зони ураження, 
одночасно виконуючи півоберта праворуч, 
виконати блокування озброєної руки (не нижче 
ліктьового згину) передпліччями. 
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На рахунок 2: 
продовжуючи обертання через праве плече кроком 
правої ноги назад по колу, лівою рукою захопити 
праве зап’ястя супротивника. 

 
На рахунок 3: 
виконати важіль руки досередини. 

 
На рахунок 4: 
натискаючи правою долонею на зовнішню 
поверхню правої кисті супротивника в бік 
природного згину променево-зап’ястного суглоба, 
обеззброїти його. 
 
Виконати загинання руки супротивника за спину 
та перевести його на супроводження. 
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Назвати вправу та показати прийом зразково у цілому. Показати прийом по 
частинах. Особовий склад групи поділяється на перші та другі номери. 
Вивчати вправу за командою «Готуйсь! Прийом!». Після засвоєння 
прийому першими номерами подати команду: «Другі номери нападають, 
перші – захищаються». Захоплення виконувати таким чином, щоби лікоть 
лівої руки розташувався точнісінько над правим ліктем супротивника, що 
забезпечить необхідний больовий вплив на суглоб супротивника. 
Виконуючи важіль повертатися тулубом назад донизу по спіралі. 
Тренування ударів ножем проводити одночасним або груповим методом. 
Звернути увагу на заходи попередження травматизму. Тренування 
проводити у цілому в повільному темпі. Слідкувати за правильністю 
техніки виконання. 

2.5. Повторення техніки захисту від удару ножем зверху 

В.п. – працівник міліції знаходиться 

у лівобічній стійці. Супротивник 

наносить удар правою рукою ножем 

зверху. 

Показати виконання прийому на два 

рахунки. 

Група вишикувана обличчям один до 

одного. 

Особовий склад групи поділяється 

на перші та другі номери. За 

командою викладача перші номери 

нападають, другі – захищаються. 

Вивчати вправу за командою 

«Готуйсь! Прийом!» 

Виконання прийому: 
На рахунок 1: 

кроком лівої ноги вперед ліворуч 

відійти з лінії атаки; зовнішнім 

боком правого передпліччя відвести 

праву руку супротивника зверху 

донизу. Обертаючись на стопі лівої 

ноги кроком правої ноги назад по 

колу, лівою рукою захопити зап’ястя 

правої руки супротивника зсередини. 

 

Тренування ударів ножем проводити 

груповим методом. 

Звернути особливу увагу курсантів 

на заходи попередження 

травматизму. 

На рахунок 2: 

кроком лівої ноги назад вивести 

супротивника з рівноваги і виконати 

важіль руки назовні. У момент 

виконання важеля нанести удар 

правою ногою по гомілці або в пах. 

У положенні лежачи на спині 

дотисканням кисті забрати ніж  

 

Тренування проводити у цілому в 

повільному темпі. 

 

 

Подати команди: «Розвернутися на 

правий бік», «Зігнути ноги у 

колінах», «Встати». 
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у нападника. Перевернути нападника 

у положення лежачи на животі та 

виконати загинання його руки за 

спину. Перевести його на 

супроводження. 

Виконати прийом у цілому. 

2.6. Повторення техніки захисту від удару ножем збоку 

В.п. – супротивник наносить удар 
ножем збоку у шию правою рукою. 

Назвати вправу та показати прийом 
зразково у цілому. Показати прийом 
по частинах. 
Показати виконання прийому на два 
рахунки. 
Вивчати вправу за командою 
«Готуйсь! Прийом!» 
Особовий склад групи поділяється 
на перші та другі номери. За 
командою викладача перші номери 
нападають, другі – захищаються. 

Виконання прийому: 
На рахунок 1: 
лівою ногою виконати широкий крок 
вперед ліворуч, водночас зустрічним 
рухом ребром долоні прямої лівої 
руки виконати блокування озброєної 
руки супротивника в ліктьовий згин. 
Правою рукою захопити праве 
зап’ястя руки супротивника та 
ривком вивести його з рівноваги. 

Блокування виконувати обов’язково 
в початковій фазі удару! 

На рахунок 2: 
з обертом через праве плече кроком 
правої ноги назад по колу лівою 
рукою захопити праве зап’ястя 
супротивника та виконати важіль 
руки досередини. Натискаючи 
правою долонею на зовнішню 
поверхню правої кисті супротивника 
в бік природного згину променево-
зап’ястного суглоба, обеззброїти 
його. Виконати загинання руки 
супротивника за спину та перевести 
його насупроводження. 
Виконати прийом у цілому. 

Тренування захисту від ударів 
ножем проводити одночасним або 
груповим методом. 
 
Звернути увагу на заходи 
попередження травматизму. 
 
 
Тренування проводити в цілому у 
повільному темпі. 
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2.7. Повторення техніки захисту від удару ножем знизу 

В.п. – працівник міліції знаходиться 
у лівобічній стійці. Супротивник 
наносить удар правою рукою знизу в 
живіт. 

Показати виконання прийому на 
один рахунок. 
Група вишикувана обличчям один до 
одного. 

Виконання прийому: 
На рахунок 1: 
з кроком лівої ноги вперед ліворуч 
зупинити руку супротивника 
різнойменним передпліччям, 
одночасно захопити правою рукою 
за лікоть супротивника та нанести 
удар правою ногою в уразливу 
точку. Від ставлючи праву ногу 
назад, переносячи при цьому вагу 
свого тіла назад, одночасно виконати 
ривок руки супротивника на себе. 
Виконати загинання руки 
супротивника за спину та перевести 
його на супроводження за 
допомогою больового контролю. 

Особовий склад групи поділяється 
на перший та другий номери. За 
командою викладача перші номери 
нападають, другі – захищаються.  
Вивчати вправу за командою 
«Готуйсь! Прийом!»  
Тренування ударів ножем проводити 
одночасним або груповим методом. 
Звернути особливу увагу курсантів 
на заходи попередження 
травматизму. 
Тренування проводити у цілому в 
повільному темпі. 
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РОЗДІЛ 3  

ОБЕЗЗБРОЄННЯ ТА ЗАТРИМАННЯ ПРАВОПОРУШНИКА, 

ОЗБРОЄНОГО ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ 

Під час виконання працівником міліції затримання 
правопорушника, озброєного вогнепальною зброєю, а такж під час 
виконання захисних дій можна запропонувати такий алгоритм: 

1) відхід з лінії пострілу;  
2) захоплення озброєної руки із виведенням з рівноваги;  
3) нанесення розслаблюючого удару;  
4) виконання больового контролю;  
5) обеззброєння і затримання правопорушника.  
Потрібно зауважити, що відхід з лінії пострілу, захоплення 

озброєної руки із виведенням з рівноваги, нанесення 
розслаблюючого удару виконуються майже одночасно, а під час 
розучування або відпрацювання – на один рахунок. Захисні дії 
працівника та затримання правопорушника, озброєного 
вогнепальною зброєю, можна поділити на дії, що виконуються 
згідно з вищезазначеним алгоритмом. Це потрібно для більш 
якісного засвоєння працівниками міліції знань та вмінь з 
обеззброєння та затримання правопорушників, озброєних 
вогнепальною зброєю. Захисні дії поділяються на дії із захисту від 
загрози вогнепальною зброєю: спереду; з відстані та впритул  
(в обличчя, тулуб, низ черева); ззаду (у голову, спину, низ спини); 
у спину (зброя в лівій руці); при намаганні злочинця витягти 
зброю (із кишені або з-за пояса, із внутрішньої кишені, з чобота, з 
кобури працівника міліції ззаду, спереду та збоку). Під час захисту 
та обеззброювання правопорушника працівнику міліції необхідно 
слідкувати за тим, аби ствол зброї увесь час був спрямований вбік 
або в безпечну для себе і для оточуючих зону. 
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3.1. Вивчення захисту від загрози вогнепальною зброєю 

спереду в голову (груди) 

 
В.п. – працівник міліції з піднятими руками стоїть 
обличчям до супротивника, який загрожує 
пістолетом у голову. 

 
Виконання прийому: 

На рахунок 1: 
кроком лівої ноги вперед ліворуч та одночасним 
поворотом тулуба праворуч відійти з лінії 
ураження. Захопити руку супротивника, що тримає 
зброю, одночасно наносячи удар в уразливу точку 
правою ногою. 

 
На рахунок 2: 
виконати важіль руки досередини та обеззброїти 
натискуванням на кисть супротивника. 

 
На рахунок 3: 
виконати загинання руки супротивника за спину та 
перевести його на супроводження. 
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3.2. Вивчення захисту від загрози вогнепальною зброєю  

в живіт 

 
В.п. – працівник міліції з піднятими руками стоїть 
обличчям до супротивника, який загрожує пістолетом 
у живіт. 

 
Виконання прийому: 

На рахунок 1: 
кроком лівої ноги вперед ліворуч та одночасним 
поворотом тулуба праворуч відійти з лінії ураження. 

 
На рахунок 2: 
захопити лівою рукою праве передпліччя 
супротивника біля кистьового згину, правою рукою 
(основою долоні) нанести удар у зовнішню частину 
кисті супротивника, вибиваючи зброю. 

 
На рахунок 3: 
лівою ногою нанести удар в уразливу точку, після 
чого виконати важіль руки супротивника назовні. 
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На рахунок 4: 
виконати загинання руки супротивника за спину та 
перевести його на супроводження. 

 

3.3. Вивчення захисту від загрози вогнепальною зброєю 

ззаду в голову (спину) (пістолет у лівій руці) 

 
В.п. – працівник міліції з піднятими догори руками 
стоїть спиною до супротивника, який тримає пістолет 
у лівій руці. 

 
Виконання прийому: 

На рахунок 1: 
швидко розвернувшись праворуч, правою рукою 
відвести ліву озброєну руку супротивника за 
передпліччя зверху. Лівою ногою нанести удар в 
уразливу точку. 
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На рахунок 2: 
виконати важіль руки досередини, обеззброюючи 
супротивника. 

 
На рахунок 3: 
перевести супротивника на супроводження. 

 

3.4. Вивчення захисту від загрози вогнепальною зброєю  

в ділянку попереку 

 
В.п. – працівник міліції стоїть спиною до 
супротивника з піднятими догори руками. 
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Виконання прийому: 

На рахунок 1: 
швидко розвернувшись праворуч, правою рукою 
відвести озброєну руку супротивника, лівою захопити 
його за передпліччя зверху. 

 
На рахунок 2: 
лівою ногою нанести удар в уразливу точку. 

 
На рахунок 3: 
виконати важіль руки назовні, обеззброюючи 
супротивника. 

 
На рахунок 4: 
перевести супротивника на супроводження. 
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3.5. Вивчення захисту від загрози рушницею спереду 

впритул до грудей 

 
В.п. – працівник міліції стоїть обличчям до 
супротивника з піднятими догори руками. 

 
Виконання прийому: 

На рахунок 1: 
з кроком лівої ноги вперед,  відхиляючись ліворуч, 
лівою рукою захопити ствол рушниці та відвести 
ствол від себе. 

 
На рахунок 2: 
лівою ногою нанести супротивникові удар в уразливу 
точку, одночасно захоплюючи ствол рушниці правою 
рукою. 

 
На рахунок 3: 
повертаючись праворуч, виконати скручуванням 
супротивника виведення його з рівноваги та кинути 
його на підлогу. 
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На рахунок 4: 
ривком обома руками на себе за рушницю обеззброїти 
супротивника. 

 

3.6. Вивчення захисту від загрози рушницею ззаду 

впритул до спини 

В.п. – працівник міліції стоїть спиною до супротивника 
з піднятими догори руками. 

 
Виконання прийому: 

На рахунок 1: 
з кроком правої ноги  праворуч вбік, відхиляючи 
правою рукою ствол рушниці, повертаючись до 
супротивника обличчям, захопити рушницю рукою. 
Одночасно лівою ногою нанести удар в уразливу точку.  

 
На рахунок 2: 
повертаючись праворуч, виконати скручуванням 
супротивника виведення його з рівноваги. 
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На рахунок 3: 
ривком обома руками на себе виконати обеззброєння 
супротивника. 

 

3.7. Вивчення захисту працівника міліції при намаганні 

правопорушника витягти зброю спереду з-за пояса 

В.п. – супротивник намагається витягти зброю спереду 
з-за пояса. Працівник міліції знаходиться у фронтальній 
стійці. 

 
Виконання прийому: 

На рахунок 1: 
з кроком лівою ногою вперед ліворуч захопити руку 
супротивника біля кистьового згину лівою рукою. 

 
На рахунок 2: 
правою рукою захопити руку супротивника біля 
ліктьового згину, правою ногою нанести 
розслаблюючий удар.  
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На рахунок 3: 
з кроком правої ноги назад ліворуч виконати правою 
рукою ривок на себе, лівою  від себе. 

 
На рахунок 4: 
виконати загинання руки за спину, дотисканням кисті 
обеззброїти супротивника; перевести його на 
супроводження 

 

3.8. Вивчення захисту працівника міліції при намаганні 

правопорушника витягти зброю спереду із бокової кишені 

В.п. – працівник міліції стоїть обличчям до 
супротивника. 

 
Виконання прийому: 

На рахунок 1: 
з кроком лівої ноги вперед захопити лівою рукою кисть 
супротивника, правою рукою захопити його долоню 
знизу. 
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На рахунок 2: 
нанести удар правою ногою у колінний згин або в іншу 
уразливу точку. 

 
На рахунок 3: 
виконати важіль руки назовні, кинути супротивника на 
підлогу. 

 
На рахунок 4: 
натискаючи на кисть супротивника, виконати 
утримання його за допомогою вузла руки. Перевести 
його з положення «лежачи на спині» у положення 
«лежачи на животі», обеззброїти та перевести його на 
супроводження. 
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3.9. Вивчення захисту працівника міліції при намаганні 
правопорушника витягти зброю у нього ззаду з кобури 

 
В.п. – працівник міліції стоїть спиною до 
супротивника. 

 
Виконання прийому: 

На рахунок 1: 
захопити руку нападника. 

 
На рахунок 2: 
з кроком правої ноги назад ліктем лівої руки нанести 
удар в обличчя супротивника. 

 
На рахунок 3: 
заходячи супротивнику за спину, правою ногою 
виконати загинання руки за спину із переведенням 
його на супроводження. 
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3.10. Вивчення захисту працівника міліції при намаганні 
правопорушника витягти зброю у працівника міліції  

збоку з кобури 

 
В.п. – працівник міліції стоїть правим боком до 
супротивника. 

 
Виконання прийому: 

На рахунок 1: 
захоплюючи праву руку супротивника, повернутись 
на 180º. 

 
На рахунок 2: 
виконати важіль руки через передпліччя та перейти  
на супроводження. 
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ВИСНОВКИ 

За умови складних криміногенних обставин в нашій державі 
останніх років все більшого значення набувають вміння працівників 
міліції використовувати засоби активної оборони. Однією із 
найсуттєвіших проблем, з якими стикаються правоохоронці, є 
збільшення випадків нападу на міліціонерів під час виконання ними 
професійних обов’язків. Основним завданням при цьому є вміння 
протистояти злочинним посяганням, не використовуючи 
вогнепальної зброї та інших небезпечних засобів. У зв’язку із цим 
запропоновані ними навчально-методичні рекомендації мають на 
меті покращення рівня професійно-прикладної підготовки 
працівників міліції, вдосконалення вміння відбивати та припиняти 
протизаконні дії за допомогою прийомів рукопашного бою, 
застосування спеціальних засобів під час виконання ними 
службових обов’язків. У цих навчально-методичних рекомендаціях 
викладено вимоги до дій працівників міліції під час виконання 
професійно-службових завдань з обеззброєння і затримання 
правопорушників, озброєних холодною або вогнепальною зброєю, а 
також у випадку необхідної самооборони чи оборони інших осіб. 
Вказаний матеріал може бути використаний для проведення 
відповідних занять в системі професійної підготовки у практичних 
підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, а також у 
навчальних закладах системи МВС. 
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