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процесі доказування в кримінальних провадженнях можна дійти висновку, 
що при розробленні нового КПК значна частина засад європейського законо-
давства була інтегрована в законодавство України. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ПІДГОТОВКИ 

Як свідчить практика, поліцейські не завжди бувають достатньо кваліфі-
кованими та підготовленими до надзвичайних або так званих «екстремальних» 
ситуацій через відсутність у їх діях неупередженості, чіткості, згуртованості та 
оперативності. Цьому передує низка обставин до яких можна віднести похибки 
у розстановці сил і засобів; помилки в організації управління нарядами і підт-
римання з ними зв’язку; недостатність у матеріально-технічному забезпеченні. 

«Тактико-спеціальна підготовка» – це складова частина загальної про-
фесійної підготовки співробітника ОВС. При більш детальному розгляді «та-
ктико-спеціальної підготовки» (ТСП) в першу чергу необхідно з’ясувати в 
чому саме вона полягає. Так, основним призначенням ТСП є набуття і вдос-
коналення поліцейськими навичок практичного застосування теоретичних 
знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з подальшим прийн-
яттям правомірних рішень й психологічної готовності до застосування (вико-
ристання) заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї дій у ситу-
аціях різних ступенів ризику. 

ТСП охоплює дві складові частини, а саме: «спеціальну тактику» і «так-
тику професійної діяльності». Спеціальна тактика розробляє і застосовує на 
практиці превентивні та примусові поліцейські засоби, методи і прийоми дій 
особового складу органів та підрозділів в екстремальних ситуаціях, а тактика 
професійної діяльності в свою чергу охоплює основні задачі, порядок і орга-
нізацію несення служби поліцейськими з охорони публічного порядку. 

Основою ТСП працівника поліції є: вивчення і розробка тактичних засобів 
та прийомів дій в екстремальних ситуаціях; порядок застосування спеціальних 
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засобів; правові підстави та порядок застосування зброї, бойової і спеціальної 
техніки; вивчення бойових порядків, що використовуються при охороні гро-
мадського порядку та масових заворушеннях; використання маневру силами 
і засобами при проведенні спеціальних операцій. 

Основними завданнями ТСП є: виховання високих моральних та вольо-
вих якостей у працівників поліції; вироблення у співробітників системного 
підходу до прийняття рішень на виконання поставлених завдань; сприяння 
розвитку у співробітників теоретичних знань і практичних навичок в органі-
зації та управлінні діями елементів бойового порядку в спеціальних опера-
ціях; формування у поліцейських навичок штабної культури при оформленні 
графічних документів та роботи з ними; навчання тактиці несення патрульної 
служби; дотримання заходів особистої безпеки працівників поліції. 

Отже, на підставі зазначеного вище, можна дійти висновку про величе-
зну роль “тактико – спеціальної підготовки”, яка полягає у професійній під-
готовці співробітників ОВС та включає в себе комплекс навчальних дисцип-
лін, метою яких є навчання особового складу ОВС поведінки в екстремальних 
ситуаціях; підготовку керівного складу до виконання службово-бойових за-
вдань; тактику несення патрульної служби. 
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