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В статье дается анализ законодательства зарубежных стран, регламентирующий 

применение оружия сотрудниками полиции. Особое внимание уделяется правовым и 

психологическим аспектам применения табельного оружия.  
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LOGACHEV N. G. FIREARMS OF THE POLICE AS "LETHAL FORCE" 

The article analyzes the legislation of foreign countries, their regulation the use of weapons by 

police officers. Special attention is paid to the legal and psychological aspects of the use of 

weapon.  
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ТАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ РУЧНОЇ ГРАНАТИ СПІВРОБІТНИКАМИ ПОЛІЦІЇ 

В ЗОНІ АТО 

В даній науковій розвідці розглядаються особливості бойового застосування ручних 

гранат, тактичні особливості їх застосування співробітниками Національної поліції у 

різноманітних умовах в зоні проведення антитерористичної операції. 

Ключові слова: ручна граната, тактика кидання гранати, осколки, оборонна граната. 

 

Початок ведення повноцінних бойових дій у зоні проведення антитерористичної 

операції ознаменувався новим етапом використання ручних гранат працівниками 

правоохоронних органів. До цього моменту тема гранат практично була закритою, в курсі 

стрільб ручні гранати не згадувались. На даний час питання техніки та тактики 

застосування ручних гранат працівниками поліції стоїть особливо гостро. Значна частина 

елементів тактичного застосування гранат або забута, або не піддавалась дослідженню та 

систематизації. Ми розглянемо питання застосування наступальної ручної гранати.  

З незначними конструкційними змінами наступальна граната Ф-1 виробляється в 

різних країнах світу вже 80 років. «Лимонка» є найбільш потужною зі всіх ручних гранат 

за убивчою дією осколків і доволі зручною в користуванні. Ребра на її корпусі існують не 

для розділення на осколки, як прийнято вважати, а для кращого утримання в долоні, 

можливості прив‘язати до чого-небудь при постановці на розтяжку. Корпус гранати Ф-1 

відлито з так званого «сухого» чавуну, який при вибуханні бризантного заряду 

розколюється на дрібні осколки різного розміру неправильної рваної форми з гострими 

краями [1, с. 81]. Всього таких осколків може утворитись близько чотирьохсот. Форма 

корпусу гранати обрана саме така не лише для зручності її утримання. В результаті вибуху 

гранати на поверхні землі розліт осколків відбувається переважно в сторони і дуже мало - 
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вгору. При цьому тотальне ураження ростової цілі забезпечується в радіусі 5 м., на 

дистанції 10 м. ростова ціль уражується 5-7 осколками, в 15 м. – двома – трьома. Тому на 

близькій відстані від центру вибуху бронежилет не надає достатнього захисту. Осколками 

посіче руки, ноги, лице. Проникаюча убивча дія дрібних осколків зберігається до 100 м., 

великих - до 250 м.[1, с. 81]. У замкнутих приміщеннях окрім маси безладних осколків, що 

рикошетять, ударна хвиля цієї сильної гранати сама по собі викликає контузію і виводить 

супротивника з ладу. Бронежилет при цьому теж не надає достатнього захисту. За цих 

причин граната Ф-1 використовується саме як оборонна.  

Гранату можна кинути досить далеко і точно від поясу або відразу від гранатної 

сумки із замахом або без замаху знизу вперед. Цей спосіб дуже швидкий і цінний тим, що 

противник часто взагалі не встигає зрозуміти, що гранату було кинуто до нього. Зазвичай 

усі звикли бачити кидок із замахом зверху. Цей спосіб дозволяє дезорієнтувати 

супротивника. Звісно, підготовлений противник одразу визначить факт жбурляння ручної 

гранати через звук спрацювання запала-уповільнювача. Проте, фактор раптовості усе ж 

таки буде досягнуто до певної межі. Цей спосіб кидання є доволі незвичний, але при 

певних тренуваннях дальність і точність кидка швидко прогресують.  

Ще одним тактичним елементом застосування ручної гранати є її підкат до цілі. 

Кидок знизу дуже практичний при оперативному бою в будівлях, коли немає необхідності 

посилати гранату далеко. При метанні гранати з-за вертикального укриття (з-за рогу), що 

при бойових діях в різного роду лабіринтах будівель відбувається часто-густо, бажано не 

висовуватися з-за рогу і не підставлятись під зустрічний вогонь [1, с. 92]. 

При необхідності метати гранату лежачи по горизонтальній щілині-бійниці її 

кидають від поясу, по можливості виставивши попереду себе камінь, речовий мішок і т. д., 

що знайдеться під рукою, як тимчасове укриття для захисту від осколків. Якщо є 

необхідність метнути гранату далі, це роблять з положення «з коліна». Для цього з 

положення лежачи різко відштовхуються від землі руками, подавши тулуб і таз назад так, 

щоб ноги зігнулися в колінах. Услід за кидком потрібно різко впасти і притиснутись до 

ґрунту. Слід навчитися, різко підводячись із землі, кинути гранату та так само різко 

впасти раніше, ніж противник зуміє зреагувати і вистрілити. Вищеописаним способом у 

всі часи користувалися розвідники і бійці штурмових груп, коли було неможливо 

підповзти до противника впритул непомітно. Перед тим, як підніматись на коліна для 

кидка, варто провести серію пострілів у бік супротивника. Після кидка гранати не треба 

цікавитися, як спрацює ваша граната - вона спрацює без вашої участі. Ваше головне 

завдання при киданні наступальної гранати – уникнути потрапляння осколків. Врахуйте 

також напрям їх можливого рикошету. Забезпеченням особистої безпеки власне і 

відрізняється тактика застосування оборонної гранати від тактики застосування 

наступальної, рівень ураження якої, розліт осколків значно менший [2, с. 130]. 

Наступальну та потужну осколкову гранату Ф-1 потрібно кидати тактично 

грамотно. У разі відсутності можливості влучити у противника прямим кидком, граната 

кидається рикошетом - так, щоб вона відскочила від чого-небудь і впала ближче до 

супротивника, що знаходиться за укриттям. Дуже складна ціль для кидання гранати - 

траншея з бруствером. Для її ураження граната кидається лише за навісною траєкторією. 

Кидок потрібно провести таким чином, щоб граната впала безпосередньо в траншею, або 

скотилася в неї по брустверу. Кидати гранату при цьому потрібно не стільки вперед, 

скільки вгору. Так само слід кидати гранати і по живій силі противника, розташованій 
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відкрито. Впавши на землю згори гранати менше відкатуються у сторони. В горах, де б не 

знаходився супротивник відносно вас - вище або нижче, граната кидається так, щоб вона 

впала вище за супротивника і скотилася до нього в окоп або викликала падіння каміння на 

ворога. На відкритій кам'янистій ділянці, якщо дозволяють обставини, краще метати 

гранату вгору по схилу не прямо перед собою, а під кутом так, щоб самому бути в стороні 

від зворотного скачування гранати і напряму можливому осипу каменів. У такому разі 

необхідно враховувати безпеку товаришів, що знаходяться збоку.  

Кидання гранат в лісі вимагає значно більшої точності, чим на відкритій 

місцевості. Специфіка лісу передбачає кидання гранат на дистанції бою впритул. При 

роботі з супротивником, що переховується за деревом, граната кидається так, щоб вона 

розірвалася у нього за спиною. Щоб влучити у супротивника, що окопався або заліг за 

деревом, граната закидається вгору, в крону дерева. Там вона затримується його гілками і, 

падаючи просто униз на супротивника, вибухає в повітрі, чи  поряд з ним.  

На заболочених ділянках граната закидається на острівець або мілке місце. Товща 

води значно зменшує приголомшуючу дію осколків.  

При киданні гранати по вертикальних високих цілях (віконні отвори) потрібно 

цілитись вище, у верхній край цілі, оскільки граната втрачає швидкість і траекторія її руху 

зміщується донизу що ближче до цілі [1, с. 92]. 

Окремо варто також зупинитись на тактичних елементах кидання гранати по цілях, 

що біжать. Гранати кидають з випередженням, попереду цілі, розраховуючи кидок 

гранати таким чином, щоб вона падала перед супротивником, і він набігав на неї у момент 

вибуху. Слід врахувати, що за час горіння запала (4 секунди) супротивник, що біжить з 

швидкістю в середньому 3-3,5 м/с, пробіжить 12-15 м. Тому, готуючись до відбиття атаки, 

краще заздалегідь намітити рубіж, після досягнення якого супротивником слід 

здійснювати кидання гранати. Цей рубіж повинен знаходитися на 15-20 м. далі за ту лінію, 

до якої можна докинути гранату, з урахуванням її відкочування після падіння.  

Висока вражаюча дія оборонної гранати робить її потужним засобом досягнення 

тактичних завдань при проведенні вуличного бою, під час проведення комплексу 

контратакуючи дій при відбитті нападу супротивника на блокпости та інші укріплення, 

автомобільні та піші колони тощо. З метою максимального підвищення ефективності 

використання ручних оборонних гранат співробітникам поліції потрібно отримати 

навички практичного поводження з ними, що може бути досягнуто тільки на 

систематичних практичних заняттях. 
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МОРГУН Н. В. ТАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ РУЧНОЙ ГРАНАТЫ 

СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ В ЗОНЕ АТО 

В данной научной разведке рассматриваются особенности боевого применения ручных 

гранат, тактические особенности их применения сотрудниками Национальной полиции в 

различных условиях в зоне проведения антитеррористической операции. 

Ключевые слова: ручная граната, тактика бросания гранаты, осколки, оборонительная 

граната. 

MORGUN N. V. THE TACTICS OF USE OF HAND GRENADES BY THE POLICE 

OFFICERS IN THE ATO ZONE 

The features of the combat use of hand grenades, tactical features of their application by the 

National police in a variety of conditions in a zone of carrying out anti-terrorist operation are 

considered in this scientific work. 

Key words: hand grenade, tactics, throwing grenades, shrapnel, a defensive grenade. 
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ К ПРИМИНЕНИЮ МЕР ПОЛИЦЕЙСКОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

Обоснована необходимость дополнения программы обучения слушателей полиции 

материалом, посвященным выбору тактики применения мер полицейского принуждения к 

правонарушителям с учетом психологических особенностей их силового задержания. 

Предложен тактический алгоритм подготовки будущих полицейских к силовому 

задержанию. 

Ключевые слова: меры полицейского принуждения, зрительный образ, двигательно-

координационные способности, общая координационная подготовленность, интуитивно-

автоматический навык.      

 

Постановка проблемы. В условиях сложной криминогенной обстановки ведущая 

роль в обеспечении общественного порядка принадлежит полиции. При выполнении 

профессиональных обязанностей работникам полиции приходиться прибегать к 

применению мер полицейского принуждения. В этих случаях эффективность выполнения 

необходимых действий зависит от уровня их специальной физической подготовленности. 

Тактикой самозащиты в разделе специальной физической подготовки при первоначальной 


