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Передмова 

Процес фахової підготовки правоохоронця як 

організований безперервний і цілеспрямований процес з 

оволодіння знаннями, спеціальними уміннями і навичками, 

необхідними для успішного виконання оперативно - службових 

завдань, не тільки не втрачає, а, навпаки, набуває важливішого 

значення. Основу професійної підготовки становить належна 

тактико-спеціальна підготовка - індивідуальна тактична 

підготовка до дій у типових й екстремальних ситуаціях, а також 

підготовка до таких дій у складі службових нарядів і груп.  

Враховуючи сучасні тенденції щодо збільшення, за 

оцінками експертів, кількості незареєстрованої зброї у населення, 

випадків злісної непокори законним вимогам правоохоронця з 

боку правопорушників, фізичного опору під час затримання, 

одночасно з боку сторонніх осіб тощо, є підстави стверджувати, 

що тактико-спеціальна підготовка працівників правоохоронних 

органів має важливе значення.  

Актуальним є питання чіткості, оперативності та 

правильності дій під час виконання поліцейським своїх 

службових обов’язків. Особливо це стосується випадків 

застосування сили, спеціальних засобів чи вогнепальної зброї, 

дотримання в разі цього вимоги про доцільність та 

обґрунтованість їхнього застосування. Незважаючи на 

усвідомлення керівництвом МВС України та Національної 

поліції пріоритету постійного підвищення рівня професіоналізму 

кадрів, пріоритетності безпеки працівників під час виконання 

службових обов’язків і дій в екстремальних ситуаціях і вживання 

дієвих заходів у цій сфері, стан справ на цьому важливому етапі 

діяльності спричиняє значне занепокоєння.  

Навчальна дисципліна «Тактика спеціальних дій 

правоохоронця у службових ситуаціях» сприятиме теоретико-

правовому розумнінню майбутніми правоохоронцями окремих 
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нормативних положень і алгоритмів дій у типових та 

екстремальних ситуаціях. 

Опис навчальної дисципліни та її структура 

 

1.1 Опис навчальної дисципліни 

Мета: формувати у майбутніх правоохоронців професійні 

компетентності щодо тактики спеціальних дій у службових 

ситуаціях, навчити аналізувати нормативно-правову базу, 

швидко та якісно складати алгоритми дій у типових та 

екстремальних ситуаціях, розвивати уміння працювати у 

команді, вирішувати складні професійні задачі. 

Завдання: 

- Формувати знання та розуміння системи та принципів 

тактико-спеціальної підготовки, її місце в системі службової 

підготовки правоохоронця. 

- Формувати комунікативні вміння правоохоронців. 

- Розуміти особливості тактико-спеціальної підготовки 

працівників Національної поліції України щодо несення служби 

патрульної поліції. 

- Знати порядок застосування правоохоронцями заходів 

примусу. Види спеціальних засобів та їх характеристика. 

- Вміти здійснювати перевірку документів у громадян. 

- Орієнтуватися у особливостях затримання 

правопорушника, порядку проведення поверхневої перевірки та 

огляду речей. 

- Розуміти підстави зупинки транспортного засобу. 

Тактичні дії під час зупинки транспортного засобу з невідомим, 

середнім та високим рівнями загрози. 

- Вміти проводити огляд місць можливого переховування 

правопорушників. 

- Розуміти дії правоохоронців під час виявлення вибухових 

пристроїв та речовин. 

Компетентності: 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у  
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сфері правоохоронної діяльності та/або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 
та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних 

проблем.  

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, 

що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних 

правопорушень, вживати заходи для їх усунення.  

СК4.Спроможність організовувати і керувати діяльністю 

підрозділів, створених для виконання завдань у сфері 

правоохоронної діяльності. 

СК5.Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й 

консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.  

СК.6. Здатність керувати самостійною роботою осіб, що 

навчаються, та бути наставником для молодших колег у процесі 

набуття і вдосконалення ними професійних навичок.  

СК.7. Здатність ефективно здійснювати правове виховання 

молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними 

професійних навичок  

СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити 

професійні завдання та організовувати підлеглих для їх 

виконання, брати на себе відповідальність за результати 

виконання цих завдань.  

СК9. Здатність обирати оптимальні методи й засоби 

забезпечення публічної безпеки і порядку.  

СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати 

сучасні інформаційні технології під час рішення професійних 
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завдань. 

СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

громадськістю з питань правоохоронної діяльності. 

СК12. Здатність до використання технічних приладів та 

спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз 

даних, спеціальної техніки, оперативних та оперативнотехнічних 

засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.  

СК13. Здатність у передбачених законом випадках 

застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та 

вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової 

діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього 

виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та 

в інших службових ситуаціях. 

 СК14. Здатність здійснювати контроль та координацію 

забезпечення умов дотриманням дозвільної системи та 

адміністративного нагляду.  

СК15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, 

виявлення та припинення адміністративних і кримінальних 

правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз 

приватним та публічним інтересам людини й держави. 

СК17.Здатність попереджувати, запобігати та виявляти 

корупційні прояви  

 

Результати навчання: 

РН2.Координувати діяльність суб’єктів забезпечення 

публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з 

представниками інших органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, громадськістю з питань  правоохоронної 

діяльності. 

РН4.Узагальнювати практичні результати роботи і 

пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, 

правових, соціальних, економічних та етичних аспектів. 

РН5.Аналізувати умови і причини вчинення 

правопорушень, визначати шляхи їх усунення. 
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РН7.Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у 

процесі управління правоохоронним підрозділом в різних 

умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та 

інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та 

доповіді. 

РН8.Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав 

та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням 

ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і 

порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків. 

РН9.Використовувати у професійній діяльності сучасні 

інформаційні технології, бази даних та стандартне і 

спеціалізоване програмне забезпечення. 

РН10.Користуватись державною системою урядового 

зв’язку, Національною системою конфіденційного зв’язку, 

формування та реалізації державної політики у сферах 

кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, 

державних інформаційних ресурсів та інформації, 

криптографічного та технічного захисту інформації, 

телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом 

України, поштового зв’язку спеціального призначення, 

урядового фельд’єгерського зв’язку. 

РН11. Розробляти та кваліфіковано  застосовувати 

нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, 

реалізовувати норми   матеріального   й   процесуального   права   

в професійній діяльності. 

РН12.Надавати кваліфіковані юридичні висновки й 

консультації в конкретних сферах юридичної діяльності 

РН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення 

охорони прав і свободлюдини, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки та порядку. 

РН16.Використовувати сучасні методи і засоби системного 

аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення 

інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при 

виконанні професійних завдань 

РН17.Розуміти основи забезпечення національної безпеки, 

особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної 

зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології 
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захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання 

інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в 

тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-

технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності). 

РН18.Мати навички вирішення завдань у складі 

міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та 

підтримання правопорядку. 

РН19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та 

викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати 

заходів  з метою запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень. 

РН23. Розвивати системи знань і умінь, які забезпечують 

здатність запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти 

проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов’язаних 

з корупцією 

 

1.2. Тематика практичних занять 

 

Назва теми Денна 

форма, 

год. 

Заочна 

форма, 

год. 

Тема 1. Поняття, предмет, система та 

принципи тактико-спеціальної підготовки, 

її місце в системі службової підготовки 

правоохоронців 

1 - 

Тема 2. Поняття та значення 

комунікативного процесу. Спілкування 

правоохоронців з представниками засобів 

масової інформації 

1 - 

Тема 3. Особливості тактико-спеціальної 

підготовки працівників Національної 

поліції України щодо несення служби 

патрульної поліці  

2 1 

Тема 4. Порядок застосування 

правоохоронцями заходів примусу. Види 

спеціальних засобів та їх характеристика 

2 1 
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Тема 5. Тактика перевірки документів у 

громадян. Затримання правопорушника, 

порядок проведення поверхневої 

перевірки та огляду речей 

2 1 

Тема 6. Підстави зупинки транспортного 

засобу. Тактичні дії під час зупинки 

транспортного засобу з невідомим, 

середнім та високим рівнями загрози 

 

2 1 

Тема 7. Огляд місць можливого 

переховування правопорушникі  

2 1 

Тема 8. Дії правоохоронців під час 

виявлення вибухових пристроїв та речовин 

 

2 1 

Всього 14 6 

 
1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань студентів з навчальної 

дисципліни «Тактика спеціальних дій правоохоронця у 

службових ситуаціях» проводиться у формах: 

– усного опитування на практичних заняттях, оцінки 

розв’язання ситуаційних завдань та участі у обговоренні 

проблемних питань; 

– виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 

модулів 

– виконанні індивідуального завдання. 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно 

вчасно практичні завдання в усній формі, вчасно здати модульні 

контролі знань та виконати індивідуальну роботу. 

      Викладач проводить оцінювання розкриття теми, 

індивідуальних завдань студентів, володіння комунікативними 

навичками 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання 

рефератів, есе дослідницького характеру, тез доповідей, статей за 

темою курсу. Тему дослідницької роботи можуть вибрати 

самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали 
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студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 

удосконалення змісту навчальної дисципліни 

 Лінк на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань студентів, 

можливість їм подання апеляції: http://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-

znan/dokumenti 

 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

контролю з навчальної дисципліни «Тактика спеціальних дій 

правоохоронця у службових ситуаціях» є: 

– повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної 

роботи, передбачених робочою програмою навчальної 

дисципліни; 

– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, що вивчаються у їх 

взаємозв’язку і розвитку; 

– характер відповідей на поставленні питання (чіткість, 

логічність, лаконічність, послідовність тощо); 

– вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних занять; 

– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є: 

– аналіз усних відповідей; 

– виконання практичних завдань. 

 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленими до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки несистемного характеру ;  

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

 

 

2.План практичних занять 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Практичне заняття №1 

Тема 1. Поняття, предмет, система та принципи тактико-

спеціальної підготовки, її місце в системі службової підготовки 

правоохоронців  

Тема 2. Поняття та значення комунікативного процесу. 

Спілкування правоохоронців з представниками засобів масової 

інформації 

План 

1. Комунікація між людьми в екстремальних ситуаціях у 

контексті сталих індивідуальних рис особистості 

Кількість 

набраних балів 

студентом 

Оцінка за національною 

шкалою 

0-100 балів Відмінно 

82-89 балів Добре 

 74-81 балів 

64-73 балів Задовільно 

60-63 балів 

35-59 балів Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 балів Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням курсу 
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2. Специфіка процесу комунікації в екстремальних 

ситуаціях 

3. Бажані навички працівників служб безпеки для 

належної комунікації з постраждалими особами 

4. Навички, необхідні для ефективного спілкування 

співробітників служб безпеки з постраждалими особами в 

контексті сталих індивідуальних рис їхньої особистості 

5. Професійне спілкування правоохоронця з різними 

категоріями громадян 

6. Ефективне спілкування між правоохоронцем та 

представником засобів масової інформації  

7. Розуміння нормативно-правових актів і вміння їх 

використовувати 

8. Типовий алгоритм дій під час спілкування. 

 

Практичне заняття №2. 

Тема 3. Особливості тактико-спеціальної підготовки 

працівників Національної поліції України щодо несення служби 

патрульної поліції 

План 

1. Основні завдання та види нарядів патрульної поліції 

2. Основні форми службової діяльності патрульної поліції 

3. Підготовка нарядів до несення служби патрульною 

поліцією 

4. Порядок створення секторів реагування патрульної 

поліції 

5. Організація роботи секторів реагування патрульної 

поліції 

6. Сектор превенції патрульної поліції 

7. Основи тактики несення служби патрульною поліцією  

8. Тактика поведінки працівників Національної поліції 

України з метою уникнення небезпечних ситуацій 

9. Основні повноваження Національної поліції 

10. Порядок звернення до громадян 
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Практичне заняття №3. 

Тема 4. Порядок застосування правоохоронцями заходів примусу. 

Види спеціальних засобів та їх характеристика 

План 

1. Види поліцейських заходів 

2. Основні принципи застосування континууму сили 

3. Перелік та визначення видів заходів примусу. 

4. Умови та межі застосування поліцейських заходів 

примусу 

5. Перелік, групи, види спеціальних засобів та їх 

характеристика 

6. Правові підстави застосування вогнепальної зброї 

 

Практичне заняття №4. 

Тема 5. Тактика перевірки документів у громадян. Затримання 

правопорушника, порядок проведення поверхневої перевірки та 

огляду речей 

План 

1. Перелік документів, що підтверджують громадянство 

України 

2. Послідовність перевірки документів 

3. Психологічні прийоми дій правоохоронця в конфліктній 

ситуації 

4. Заходи безпеки під час проведення перевірки 

документів  

5. Тактика взаємодії пішого наряду в складі двох 

правоохоронців під час перевірки документів 

6. Тактика взаємодії наряду в складі трьох поліцейських 

під час перевірки документів у правопорушника 

7. Типовий алгоритм дій під час перевірки документів у 

особи 
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8. Затримання правопорушника за наявності часу на 

необхідні підготовчі дії 

9. Затримання правопорушника за відсутності часу на 

необхідні підготовчі  дії 

10. Поверхнева перевірка затриманого 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Практичне заняття №5. 

Тема 6. Підстави зупинки транспортного засобу. Тактичні дії 

під час зупинки транспортного засобу з невідомим, середнім та 

високим рівнями загрози 

План 

1. Підстави зупинки транспортного засобу 

2. Тактичні дії під час зупинки транспортного засобу з 

невідомим рівнем загрози 

3. Зупинка транспортного засобу із середнім рівнем 

загрози 

4. Тактичні дії під час зупинки транспортного засобу з 

високим рівнем загрози 

 

Практичне заняття № 6. 

Тема 7. Огляд місць можливого переховування правопорушників  

План 

1. Сукупність тактичних дій під час огляду приміщень  

2. Пересування. Схеми, техніки, варіанти та способи 

3. Основні принципи, схеми та правила блокування 

злочинця 

4. Сукупність тактичних дій під час внутрішнього огляду 

будівлі 

5. Тактика входження в будівлю 

6. Способи пересування та входження в приміщення 

7. Огляд приміщення 

 

Практичне заняття №7. 
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Тема 8. Дії правоохоронців під час виявлення вибухових пристроїв 

та речовин 

План 

1. Особливості проведення огляду місця події, пов’язаного 

з виявленням вибухових матеріалів або таких, що їх нагадують 

2. Особливості ідентифікації вибухонебезпечних 

предметів 

3. Саморобні вибухові пристрої 

4. Рекомендації під час виявлення вибухонебезпечних 

предметів 

 

3. Теми рефератів: 

1. Поняття, класифікація та тактико-технічна 

характеристика спеціальних засобів 

2. Загальна характеристика організаційних і тактичних 

принципів 

3. Тактичні засади застосування превентивних 

поліцейських заходів (перевірка документів особи)  

4. Тактичні засади застосування превентивних 

поліцейських заходів (опитування особи)  

5. Тактичні засади застосування превентивних 

поліцейських заходів (поверхневої перевірки і огляд)  

6. Тактичні засади застосування превентивних 

поліцейських заходів (поліцейське піклування) 

7. Загальні засади застосування примусових 

поліцейських заходів Тактичні засади застосування примусових 

поліцейських заходів (фізичний вплив (сила)  

8. Тактичні засади застосування примусових 

поліцейських заходів (застосування спеціальних засобів)  

9. Тактичні засади застосування примусових 

поліцейських заходів (застосування вогнепальної зброї)  

10. Тактика застосування поліцейськими принципу 

«Контакту-прикриття»  
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11. Тактика діяльності поліцейських під час забезпечення 

публічного (громадського) порядку  

12. Застосування сили. Правові засади застосування сили  

13. Тактика роботи патрульних у невеликих підрозділах 

при зовнішньому обшуку будівлі 

14. Внутрішній огляд будівлі  

15. Невідомий ризик зупинення поліцейським 

транспортного засобу для перевірки (зупинення транспортного 

засобу при низькому рівні загрози)  

16. Зупинення поліцейським транспортного засобу при 

середньому рівні загрози. Примусове усунення від керування 

транспортним засобом  

17. Зупинення поліцейським транспортного засобу для 

перевірки з високим рівнем ризику  

18. Евакуація поліцейського/громадянина  

19. Поняття «масові заходи» та їх характеристика.  

20. «Тактика дій працівників Національної поліції по 

припиненню масових заворушень і групових порушень 

громадського порядку. 

21. Причини та умови, які можуть сприяти вчиненню 

групових порушень громадського порядку. 

22. Тактика комунікації поліцейського. Особливості 

спілкування поліцейських з різними категоріями громадян» 

23. Особливості професійного етикету під час спілкування 

поліцейського з громадянами 

24. Патрульна поліція та її завдання з охорони публічного 

порядку 

25. Особливості взаємовідносин нарядів патрульної 

поліції з окремими категоріями громадян 

 

 

4. Рекомендована література: 
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1. Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії 

Верхов-ної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної 

Ради України. 1996. № 30. С. 141.  

2. Про Національну поліцію : Закон України : від 2 липня 

2015 р. Офіційний вісник України. 2015. № 63. С. 2075.  

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон 

України : від 13 квітня 2012 р. Голос України. 2012. № 90-91. 19 

травня.  

4. Кримінальний кодекс України : від 05.04.2001. 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. С. 131.  

5. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон 

України : від 16 березня 2000 р. Офіційний вісник України. 2000. 

№ 15. С. 588.  

6. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон 

України : від 18 лютого 1992 р. Відомості Верховної Ради 

України. 1992. № 22. С. 303.  

7. Про участь громадян в охороні громадського порядку 

і державного кордону : Закон України : від 22 червня 2000 р. 

Офіційний вісник України. 2000. № 30. С. 1248. 

8. Актуальні проблеми службово-бойової діяльності 

ОВС України в сучасних умовах : матеріали круглого столу, 

м. Одеса, 29 жовтня 2015 р. Одеса : ОДУВС, 2015. 184 с.  

9. Актуальні проблеми професійної підготовки 

поліцейського : матеріали круглого столу, м. Одеса, 26 жовтня 

2016 р. Одеса : ОДУВС, 2016. 204 с. 

10. Тактичне керівництво та організація несення служби 

працівниками правоохоронних органів України в зоні 

проведення антитерористичної операції : навч. посібник / 

Ю. Р. Йосипів, C. М. Банах, О. І. Тьорло, В. М. Синенький та ін. 

Львів : ЛьвДУВС, 2016. 136 с.  

11. Нормативно-правові засади огляду на відкритій 

місцевості (тактика зближення із озброєним правопорушником, 

оточення-блокування сховища злочинця) при проведенні пошуку 

та затримання (озброєного та неозброєного) правопорушника: 
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Методичні рекомендації / О. Г. Комісаров, С. М. Балабан, 

С. В. Бєлай, В. Я. Покайчук та ін.; Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ. Дніпро : ДДУВС, 2016. 64 с. 

12. Нормативно-правові засади огляду на об’єктах, 

будівлях, спорудах (способи проникнення до сховища, огляд 

приміщення) при проведенні пошуку та затримання (озброєного 

та неозброєного) правопорушника: Методичні рекомендації. / 

О. Г. Комісаров, С. М. Балабан, С. В. Бєлай, В. Я. Покайчук та ін.; 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 

Дніпро : ДДУВС, 2017. 69 с.  

13. .Нормативно-правові засади зупинення та огляду 

транспортного засобу, затримання (озброєного та неозброєного) 

правопорушника: Методичні рекомендації / О. Г. Комісаров, 

Р. В. Миронюк, С. М. Балабан, С. В. Бєлай, В. Я. Покайчук та ін.; 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 

Дніпро : ДДУВС, 2017. 37 с.  

14. Застосування працівником поліції контрольованої 

сили при затриманні правопорушника чи протидії його 

агресивним діям: Методичні рекомендації / О. Г. Комісаров, 

С. М. Балабан, А. О. Собакарь, А. В. Жбанчик, В. Ф. Примаченко 
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