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ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 16.11.2021 р. 

 

Тема 4.2. Національна поліція та її підрозділи. Діяльність та заходи 

Національної поліції 

 

Практична робота № 3 

 

Тема: Розв’язання ситуацій щодо визначення правомірності застосування 

поліцейських заходів  

 

Мета: сформувати професійні навички та вміння щодо визначення правомірності 

застосування поліцейських заходів  

 

Студенти повинні: 

знати: зміст превентивних заходів та поліцейських заходів примусу; 

вміти: розв’язувати ситуації щодо правомірності застосування поліцейських заходів 

працівниками Національної поліції 

 

Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: 

Конституція України від 28 червня 1996 року. 

Наочність:  
витяг з Закону України «Про Національну поліцію»  від 02 липня  2015 року 

Технічні засоби навчання: 

персональний комп’ютер,  мультимедійний проектор. 

Література: 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР 

України.-1996. - № 30.- Ст. 141 (зі змінами і доповненнями). 

2. Закон України «Про Національну поліцію»  від 02 липня  2015 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 2015. – 580-VIII ( зі змінами і доповненнями). 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Дайте визначення поняттю «поліцейський захід» 

2. Які ви можете назвати превентивні заходи  

3. Які ви можете назвати поліцейські заходи примусу 

 

Методичні рекомендації 

Національна поліція України -  центральний орган виконавчої влади, який служить 

суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки і порядку. 

Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу 

на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.  
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Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та порядок видання 

службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджує Міністр внутрішніх справ України. 

Поліцейський відповідно до ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію» зобов’язаний: 

1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших 

нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; 

2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових 

актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва; 

3) поважати і не порушувати прав і свобод людини; 

4) надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну, допомогу особам, які постраждали 

внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані 

або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я; 

5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків; 

6) інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його 

подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді. 

Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський 

зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на її вимогу службове 

посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи 

його з рук. 

Поліцейські мають єдиний однострій. Поліцейський отримує однострій безоплатно. Зразки 

предметів однострою поліцейських затверджує Кабінет Міністрів України. На однострої 

поліцейського розміщується нагрудний знак із чітким зазначенням його спеціального жетона. 

Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, а також 

будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за 

допомогою технічних засобів. 

Поліцейський, який виконує функції в цивільному одязі, зобов’язаний мати при собі 

нагрудний знак, передбачений цією частиною, крім випадків, коли наявність нагрудного знака 

перешкоджає проведенню негласної слідчої (розшукової) дії. 

Поліцейський захід - це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що 

обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для 

забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень. 

Поліцейський захід застосовується виключно для виконання повноважень поліції. Обраний 

поліцейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним. 

Відповідно до ст. 31 ЗУ «Про Національну поліцію» поліція може застосовувати такі 

превентивні заходи: 

1) перевірка документів особи;  

2) опитування особи; 

3)  поверхнева перевірка; 

4) зупинення транспортного засобу; 

5) вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території; 

6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю; 

7) проникнення до житла чи іншого володіння особи; 

8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ; 

9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і 

кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; 

10)  перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які 

перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб; 

11) поліцейське піклування. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0092-16#n65
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-2015-%D0%BF#n9
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-2015-%D0%BF#n9
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Поліція під час виконання повноважень, визначених цим Законом, уповноважена 

застосовувати такі заходи примусу: 

1) фізичний вплив (сила); 

2) застосування спеціальних засобів; 

3) застосування вогнепальної зброї. 

 

Зміст роботи 
 

Ситуація № 1. 

Громадянин Задорожній В.І., який підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 

Кримінального Кодексу України (умисне вбивство) чинив опір під час затримання. В результаті чого 

працівник поліції вдягнув на нього кайданки. 

Чи правомірні дії поліцейського? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

Варіант: Задорожній В.І.,  знаходився в кайданках протягом 2 год. 45 хв. безперервно. 

Чи правомірні дії поліцейського? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Ситуація № 2 

Під час проведення мітингу, 21.02.2020 р., виникли  групові порушення громадського порядку. 

Для того щоб їх припинити поліцейськими були застосовані водомети. 

Учасники мітингу подали скаргу на дії поліцейських. В ході службової перевірки було 

встановлено, що температура повітря 21.02.2020 р., становила + 2 градуси. 

Чи правомірні були дії працівників поліції ? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Ситуація № 3 

До чергової частини територіального відділу поліції за скоєння дрібного хуліганства в барі 

«Вогник» були доставлені громадянин Ковальчук Г.О. та громадянка Корнійчук Є.В. яка заходилася 

на 8 місяці вагітності. Під час затримання Ковальчук Г.О. нецензурно висловлювався на адресу 

поліцейських, чіплявся за формений одяг, намагався втекти. Тому нарядом поліції до затриманих 

були застосовані заходи фізичного впливу та спеціальні засоби (кайданки). 

Кваліфікуйте дії гр. Ковальчука Г.О. та Корнійчук Є.В. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Визначте правомірність застосування заходів впливу та спеціальних засобів 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Ситуація № 4 
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Наряд патрульної служби територіального відділу поліції заступив на службу по забезпеченню 

громадської безпеки та порядку на станції метро Лук’янівська. Звернувшись до громадянина, який 

проходив через турнікет, поліцейські попросили пред’явити для догляду сумку, в якій явно 

проглядались важкі, об’ємні предмети, але громадянин відмовився. Свою поведінку мотивував 

незаконністю вимог патрульних. Патрульні запросили громадянина у приміщенні поліції для 

здійснення огляду сумки, в якій виявився спортивний інвентар, після чого громадянина відпустили 

Зробіть аналіз наведеної ситуації та дайте оцінку діям патрульних. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Ситуація № 5 

Патрульний поліцейський територіального відділу поліції Зінченко О.К., перебуваючи на 

службі з забезпечення громадської безпеки та поряду в парку ім. Сучкова м. Новомосковська, 

запідозривши громадянина в скоєнні правопорушення, підійшов до нього, привітався, 

відрекомендувався і зажадав пред’явити документ, який посвідчує особу. На вимогу поліцейського 

останній попросив патрульного показати свої документи. Зінченко О.К. відмовився показувати 

документи, аргументувавши свою відмову тим, що він у форменому одязі. 

Визначте правомірність дій патрульного поліції. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Назвіть основні обов’язки поліцейського у разі звернення до нього громадян. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Висновок:_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Закінчити роботу 

2. Повторити лекційний матеріал 

 

 

Викладач:   Бубнєнкова О.О. 
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Витяг  

з Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р. 

(зі змінами і доповненнями) 

 

Стаття 18. Основні обов’язки поліцейського 

1. Поліцейський зобов’язаний: 

1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших 

нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; 

2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових 

актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва; 

3) поважати і не порушувати прав і свобод людини; 

4) надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну, допомогу особам, які постраждали 

внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані 

або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я; 

5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків; 

6) інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його 

подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді. 

2. Поліцейський на всій території України незалежно від посади, яку він займає, 

місцезнаходження і часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням 

про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких 

подій зобов’язаний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, 

які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції. 

3. Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський 

зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на її вимогу службове 

посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи 

його з рук. 

4. Додаткові обов’язки, пов’язані з проходженням поліцейським служби в поліції, можуть бути 

покладені на нього виключно законом. 

 

Стаття 34. Поверхнева перевірка 

1. Поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального 

огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, 

візуальним оглядом речі або транспортного засобу. 

2. Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та/або 

оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено 

чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб. 

3. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідної статі. У невідкладних 

випадках поверхневу перевірку може здійснити будь-який поліцейський лише з використанням 

спеціального приладу або засобу. 

4. Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу: 

1) якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться 

правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб; 

2) якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої 

заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб; 

3) якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення 

правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, 

для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. 

5. Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального 

огляду речі та/або транспортного засобу або візуального огляду салону та багажника транспортного 

засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку 

багажника та/або двері салону. 

6. Під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу особа повинна самостійно 

показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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7. При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення поліцейський 

забезпечує їх схоронність та огляд відповідно до вимог статті 237 Кримінального процесуального 

кодексу України. 

 

Стаття 43. Порядок застосування поліцейських заходів примусу 

1. Поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили, 

спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги 

поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я особи 

чи та/або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попередження є 

невиправданим або неможливим. 

2. Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до великої 

групи людей - через гучномовні установки, підсилювачі звуку. 

3. Вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з урахуванням конкретної 

ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила 

правопорушення. 

4. Поліцейські зобов’язані надавати невідкладну медичну допомогу особам, які постраждали 

в результаті застосування заходів примусу. 

5. Заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї до жінок 

з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або 

старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору 

поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий 

напад або опір іншими способами і засобами неможливо. 

 

Стаття 45. Застосування спеціальних засобів 

1. Поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку застосовує спеціальні засоби, 

визначені цим Законом. 

2. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки у разі, якщо він 

пройшов відповідну спеціальну підготовку. 

3. Загальні правила застосування спеціальних засобів: 

1) кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються: 

а) до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір 

поліцейському або намагається втекти; 

б) під час затримання особи; 

в) під час конвоювання (доставляння) затриманого або заарештованого; 

г) якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі і оточуючим; 

ґ) проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну 

небезпеку оточуючим або собі; 

2) гумові та пластикові кийки застосовуються для: 

а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною; 

б) затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить злісну непокору законній вимозі 

поліцейського; 

в) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень; 

3) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, застосовуються для: 

а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною; 

б) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень; 

4) засоби примусової зупинки транспорту застосовуються для примусової зупинки 

транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги поліцейського щодо зупинки 

транспортного засобу, або якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю чи 

здоров’ю людини; 

5) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування 

перешкод і примусового відчинення приміщень застосовуються для: 

а) затримання особи; 

б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у приміщенні; 

6) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії застосовуються для: 

а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2223
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б) відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю особи чи поліцейського; 

7) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби застосовуються для: 

а) маркування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення; 

б) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень з метою 

подальшого виявлення осіб та затримання, а також контролю за переміщенням речей; 

8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та мікрохвильового 

впливу застосовуються для: 

а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною; 

б) затримання особи, яка чинить збройний опір, або з метою примусити таку особу залишити 

територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), де перебуває така особа; 

в) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у приміщенні; 

9) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби застосовуються для: 

а) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень; 

б) відбиття групового нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей; 

в) примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги 

поліцейського зупинитися; 

г) затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення; 

10) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, застосовуються для: 

а) захисту від нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей, у тому числі поліцейського; 

б) відбиття збройного нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та 

нежитлові приміщення, а також для звільнення їх у разі захоплення; 

в) затримання особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка 

намагається втекти; 

г) затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти; 

ґ) затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що 

загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського; 

д) подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил; 

е) знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю людей, у тому числі 

поліцейського; 

є) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень; 

ж) відбиття групового нападу, що загрожує життю чи здоров’ю людей; 

11) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами, застосовуються для: 

а) забезпечення маскування дій поліцейських, спрямованих на затримання особи, яка чинить 

збройний опір, або для того, щоб примусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, 

будівлю, споруду, земельну ділянку), на якій вона перебуває; 

б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи; 

12) службовий собака застосовується під час: 

а) патрулювання; 

б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального 

правопорушення; 

в) під час конвоювання (доставлення) затриманої або заарештованої особи; 

г) для відбиття нападу на особу та/або поліцейського; 

13) службовий кінь застосовується під час: 

а) патрулювання; 

б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

4. Поліції (поліцейському) заборонено: 

1) наносити удари гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, 

статевих органах, попереку (куприку) і в живіт; 

2) під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, 

здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидання і відстрілювання гранат у натовп, повторне 

застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин; 
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3) відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками 

вимог щодо відстані від особи та стрільби в окремі частини голови і тіла людини; 

4) застосовувати водомети при температурі повітря нижче +10°C; 

5) застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової зупинки мотоциклів, 

мотоколясок, моторолерів, мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення, а 

також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, 

залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях; 

6) застосовувати кайданки більше ніж 2 години безперервного використання або без 

послаблення їх тиску. 

5. Застосування малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень є 

виправданим, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам та інтересам, є меншою, ніж 

шкода, яку вдалося відвернути. 

6. Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про 

застосування до особи спеціального засобу. 

Якщо поліцейський заподіяв особі поранення або каліцтво внаслідок застосування до неї 

спеціального засобу, керівник такого поліцейського зобов’язаний негайно повідомити про це 

відповідного прокурора. 

7. Допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого 

впливу на організм людини визначаються уповноваженими установами центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров’я. 

8. Правила зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів, що є на озброєнні поліції, 

визначаються нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України. 

 

 


