
 

 

БОЙОВИЙ ХОРТИНГ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ  
 

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Частина 1 

 

  
 

COMBAT HORTING AND ACTIVITIES  

OF UKRAINIAN LAW ENFORCEMENT 

AUTHORITIES 

 

 

 
ІРПІНЬ – 2021



 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

 

 

 

 

 

 
МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

БОЙОВИЙ ХОРТИНГ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 
 

Частина 1 

 

 

 

 

04–05 січня 2021 року 
м. Ірпінь 



 

 

УДК 339.543:316.48(477)ООС(06) 

ББК 67.9(4Укр)301.143.1я431 

Є80 

Рекомендовано до друку Науково-методичною колегією  

Національної федерації бойового хортингу України 

(протокол від 09.01.2021 № 8). 
 

Науковий керівник конференції 

Пашко П. В. – ректор Університету державної фіскальної служби України, доктор 

економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. 

Організаційний комітет конференції 

Голова оргкомітету: 

Чмелюк В. В. – кандидат юридичних наук, проректор з питань підготовки кадрів 

податкової міліції – начальник Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби 

України, полковник податкової міліції, учасник бойових дій. 

Голова науково-методичної ради оргкомітету: 

Єрьоменко Е. А. – професор кафедри спеціальних дисциплін та організації 

професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників податкової міліції Університету ДФС України, кандидат педагогічних наук, 

президент Національної федерації бойового хортингу України, Заслужений працівник фізичної 

культури і спорту України, Заслужений тренер України, майстер спорту України 

міжнародного класу, майор десантно-штурмових військ ЗС України, учасник бойових дій. 

Заступники голови оргкомітету: 

Грищук В. Л. – кандидат юридичних наук, начальник кафедри спеціальних дисциплін 

та організації професійної підготовки, підполковник податкової міліції, учасник бойових дій; 

Бухтіяров О. А. – кандидат юридичних наук, заступник начальника кафедри 

спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки, учасник бойових дій. 

Члени оргкомітету: 

Параниця С. П. – кандидат юридичних наук, професор кафедри спеціальних 

дисциплін та організації професійної підготовки, учасник бойових дій; 

Антоненко С. А. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор кафедри 

спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Університету ДФС України; 

Бадьора С. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальних дисциплін 

та організації професійної підготовки Університету ДФС України; 

Гарбовський Л. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальних 

дисциплін та організації професійної підготовки Університету ДФС України. 
 

Є80 Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. 4–5 січня 2021 р. / Ірпінь : Університет ДФС України, 

2021. Ч. 1. – 1419 с. 
 

Збірник містить наукові роботи учасників конференції, дослідження з педагогіки, психології, 

філософії, історії, теорії і методики викладання бойового хортингу, проведені відповідно до угоди 

про співпрацю між Національною федерацією бойового хортингу України та Університетом 

державної фіскальної служби України. Матеріали представляють узагальнені результати 

досліджень у напрямі теоретичних та практичних аспектів удосконалення професійних 

компетентностей фахівців бойового хортингу у системі правоохоронних органів України. 

Матеріали подаються мовою оригіналу. За достовірність фактів, статистичних та інших 

даних, точність формулювань і висновки несуть відповідальність автори матеріалів. 
 

УДК 339.543:316.48(477)ООС(06) 

ББК 67.9(4Укр)301.143.1я431 
 

© Університет ДФС України, 2021 



 

8 
 

Мосійчук В. О., Єрьоменко Е. А., Сибільов А. П. 

Бойовий хортинг та соціально-психологічні основи виховання особистості 

спортсмена ……………………..................................................................................... 

 

 

957 

Єрьоменко Е. А. 

Умови психомоторного розвитку спортсменів бойового хортингу високої 

кваліфікації …………………….................................................................................... 

 

 

968 

Семигал О. М., Єрьоменко Е. А., Вєхтєв В. В. 

Психотерапевтичний напрям як розділ підготовки спортсменів бойового 

хортингу до успішної змагальної діяльності …………………….............................. 

 

 

981 

Кліпов Ю. О., Єрьоменко Е. А., Карасевич С. А. 

Глибинний морально-філософський гарт як основа стійкості спортсменів 

бойового хортингу до екстремальних ситуацій …...…….......................................... 

 

 

993 

Несмачний В. П., Вєхтєв В. В., Єрьоменко Е. А. 

Режими виконання силових вправ бойового хортингу ……………………............. 

 

1008 

Сокол Є. М., Єрьоменко Е. А., Каменюка О. В. 

Методи уникнення шкідливих звичок спортсменами бойового хортингу ……….. 

 

1020 

Удовицький О. І., Єрьоменко Е. А., Карасевич С. А. 

Бойовий хортинг у програмі гурткових занять школярів ……………………......... 

 

1031 

Харів Л. Д., Сибільов А. П., Єрьоменко Е. А. 

Систематизація фізичної підготовки спортсменів бойового хортингу 

за методами та періодами тренувань …………………….......................................... 

 

 

1048 

Сибільов А. П., Єрьоменко Е. А., Карасевич С. А. 

Оптимальні обсяги рухових навантажень учнів початкової школи на заняттях 

з бойового хортингу ……………………...................................................................... 

 

 

1071 

Єрьоменко Е. А. 

Оцінка функціональних можливостей і силових якостей спортсменів бойового 

хортингу ……………………......................................................................................... 

 

 

1088 

Кузора І. В., Єрьоменко Е. А. 

Педагогічні умови виховання цілеспрямованості в старшокласників у процесі 

занять бойовим хортингом ……………………........................................................... 

 

 

1099 

Кібліцька А. О., Кібліцький Р. В., Єрьоменко Е. А. 

Модель організації спільної діяльності педагогів і батьків як умова формування 

здорового способу життя учнів бойового хортингу …………………….................. 

 

 

1113 

Єрьоменко Е. А., Шукалюк Ю. С. 

Позитивний вплив фізичних вправ бойового хортингу на руховий апарат 

людини ……………………........................................................................................... 

 

 

1128 

Пеньков Ю. М., Єрьоменко Е. А., Мірчев Д. В. 

Змістовні характеристики складових здорового способу життя учнів секції 

бойового хортингу у закладі позашкільної освіти ……………………..................... 

 

 

1143 

Шишко А. П., Єрьоменко Е. А., Кривенко В. П. 

Ефективність особистісно орієнтованої технології формування здорового 

способу життя школярів і студентів у процесі занять бойовим хортингом ……… 

 

 

1158 

  

  



 

1020 
 

 
 

 
 

УДК 373.5.015.31:172.15 
 

МЕТОДИ УНИКНЕННЯ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК  

СПОРТСМЕНАМИ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 
 

СОКОЛ Євгеній Михайлович 
віце-президент Національної федерації бойового хортингу по північному регіону України,  

президент Чернігівської обласної федерації бойового хортингу,  

офіційний представник Національної федерації бойового хортингу України  

в Чернігівській області, керівник гуртка з бойового хортингу клубу дитячої та юнацької 

творчості Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області,  

суддя національної категорії, майстер бойового хортингу; 

ЄРЬОМЕНКО Едуард Анатолійович 
професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Факультету 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 

Університету ДФС України, кандидат педагогічних наук, президент Національної федерації 

бойового хортингу України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 

Заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу,  

майор десантно-штурмових військ Збройних Сил України, учасник бойових дій; 

КАМЕНЮКА Олександр Віталійович 
віце-президент Національної федерації бойового хортингу по східному регіону України, 

президент Луганської обласної федерації бойового хортингу,  

офіційний представник Національної федерації бойового хортингу України  

в Луганській області, голова Лисичанського клубу бойового хортингу в Луганській області, 

суддя міжнародної категорії, майстер спорту України з хортингу. 
 

Анотація. У статті розкрито особливості формування в школярів, які займаються у 

спортивних секціях і гуртках бойовим хортингом, фізичних здібностей, які є основою 

дотримання тверезого способу життя в майбутній життєдіяльності. Основними 

фізичними якостями школярів, що сприяють формуванню відповідних фізичних здібностей, є 

сила, швидкість, витривалість, гнучкість і спритність. Основою для вибору послідовності у 

формуванні в школярів фізичних здібностей є показники, що характеризують активність і 

темпи природного розвитку відповідних фізичних якостей. Але це не означає, що вправ 

вибіркової спрямованості повинно бути порівну і що вони можуть застосовуватися в будь-

якій послідовності. Вибірковий обсяг навантаження визначається тим, яка зі здібностей 

активно розвивається, а послідовність виконання фізичних вправ залежить від 

фізіологічних закономірностей розвитку організму в юних спортсменів бойового хортингу. 

Розвиток засобами бойового хортингу основних фізичних якостей сприяє формуванню в 

школярів відповідних фізичних здібностей, які сприяють дотриманню тверезого способу 

життя в сім’ї, під час навчання і в подальшій навчальній діяльності. 

Ключові слова: шкідливі звички, бойовий хортинг, фізичні якості, школярі, тверезий 

спосіб життя, здоров’я спортсменів. 

 

Актуальність наукового дослідження. Соціально-економічні перетворення в Україні, 

глобальна економічна криза в суспільній діяльності, зростаючий обсяг інформації, постійна 

модернізація навчальних програм з різних навчальних предметів актуалізували проблему 

зміцнення здоров'я, підвищення фізичної підготовленості до занять у школі, дотримання 

учнями тверезого способу життя, починаючи з початкових класів [1–13; 21–34].  
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Це вимагає впровадження в систему фізичного виховання молодших школярів 

загальноосвітніх навчальних закладів методики формування рухових здібностей у процесі 

тренувальних занять національним професійно-прикладним видом спорту бойовим 

хортингом. 

Практика засвідчує, що організація занять з фізичної підготовки молодших школярів 

вимагає детальної розробки в школі плану тренувань з бойового хортингу. Його зміст має 

включати такий важливий компонент як величина тренувального навантаження. Це 

навантаження повинно відповідати функціональним можливостям організму юних 

спортсменів бойового хортингу, що розвивається, сприяти зміцненню їхнього здоров'я, 

підвищенню фізичної підготовленості до занять у школі. І навпаки, надмірне навантаження 

справляє негативний вплив на весь організм юних спортсменів бойового хортингу у 

цілому [2]. 

Мета статті – дослідження особливостей формування в юних спортсменів бойового 

хортингу фізичних здібностей як основи тверезого способу життя в майбутній 

життєдіяльності. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення та аналіз літературних джерел (Е. А. Єрьоменко, 

З. М. Діхтяренко, С. І. Присяжнюк, С. О. Сичов та ін.) засвідчують, що не менш важливим 

компонентом тренувань молодших школярів є відпочинок між регулярним виконанням 

фізичних вправ. Чергування тренувального навантаження і відпочинку – одна з головних 

умов проведення занять з фізичної підготовки спортсменів бойового хортингу у початкових 

класах [14–20]. Проте тут існують свої правила і закономірності: при вибірковому вихованні 

у спортсменів фізичних здібностей необхідно знати час, який відводиться для відпочинку і 

визначається за показниками частоти серцевих скорочень. Природно, відпочинок учнів 

початкових класів необхідний між тренувальними заняттями для відновлення організму і 

його систем. 

Тренувальні заняття з фізичної культури та виду спорту бойового хортингу можуть бути 

спрямовані на загальну фізичну підготовку спортсменів бойового хортингу, яка здійснюється 

комплексно, та на спеціальну, коли всі засоби і методи тренувань мають вибірковий 

характер. У даному випадку необхідно дотримуватися послідовності й періодичності у 

вихованні в спортсменів бойового хортингу фізичних здібностей як протягом одного 

тренувального заняття, так і впродовж усього багаторічного навчально-тренувального 

процесу.  

Аналіз теорії і практики фізичної підготовки молодших спортсменів бойового хортингу 

засвідчує, що виховання більшості фізичних здібностей вимагає виконання фізичних вправ з 

максимальною або великою інтенсивністю. При цьому обсяг тренувального навантаження 

має бути невеликий. Усе залежить від того, яку фізичну здібність ми виховуємо в юних 

спортсменів бойового хортингу під час тренування [35–49]. Наприклад, при вихованні 

швидкості й усіх форм її прояву використовуються фізичні вправи, які виконуються з 

максимальною інтенсивністю. 

Швидкісні вправи відносяться до роботи максимальної потужності, тривалість якої не 

перевищує у кваліфікованих спортсменів бойового хортингу 20–22 с, а у слабо 

підготовлених учнів початкових класів цей час значно менший. Розвиток швидкості у юних 

спортсменів бойового хортингу найефективніше відбувається при короткочасних 

навантаженнях протягом 5–6 с. При цьому інтервали відпочинку, як і навантаження, не 

повинні бути постійними. Тому їх слід варіювати, щоб уникнути стабілізації у розвитку 

швидкості, пов’язаної з адаптацією організму до одноманітної, часто повторюваної 

навчально-тренувальної роботи в спортивній секції. Практика засвідчує, що фізичні вправи, 

спрямовані на розвиток сили, можуть виконуватися в швидкому, середньому і помірному 

темпі, відповідно з малими і середніми навантаженнями, в межах 20–60 % максимальних 

зусиль. Крім того, ці фізичні вправи повинні бути різноманітними і включати до роботи різні 

групи м’язів. Основним методом розвитку сили у спортсменів бойового хортингу молодшого 

шкільного віку є повторний.  
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При цьому основними засобами є фізичні вправи із зовнішнім опором і вправи з тим 

обтяженням, яке має бути для спортсменів 8–10 років не більше – ½ власної маси тіла. 

Для розвитку в молодших спортсменів бойового хортингу витривалості найкраще 

застосовувати бігові вправи на дистанції від 200–300 м до 1000 м, але різної 

інтенсивності [50–69]. В процесі регулярних тренувань у спортивній секції можуть 

переважати й бігові вправи максимальної інтенсивності з короткими інтервалами відпочинку 

в найбільш сприятливі вікові періоди тренувань у спортивній секції з бойового хортингу. 

Фізичні вправи на спритність і координацію рухів виконуються на тренувальних заняттях 

юних спортсменів бойового хортингу одними з перших, коли функції їхнього організму ще 

не стомлені. Їх найкраще застосовувати в такій послідовності: початковий розвиток рухової 

функції; функція набирає силу в розвитку і підходить до максимального піку; максимальний 

пік, коли темп розвитку в юних спортсменів бойового хортингу спритності дуже високий. 

Тривалість виконання фізичних вправ під час розвитку в юних спортсменів бойового 

хортингу гнучкості залежить від того, які суглоби навантажуються. Так, гнучкість за даними 

Б. В. Сермєєва найефективніше розвивається в молодшому віці за наступного дозування в 

повтореннях: плечового суглоба – 25–30; тазостегнового – 25–35; хребетного – 30–40.  

Критерієм інтенсивності є амплітуда руху. Інтенсивність же виконання фізичних вправ 

залежить від спрямованості тренувального навантаження й оцінюється за показниками 

частоти серцевих скорочень [70–84]. Тривалість інтервалів відпочинку між виконанням 

фізичних вправ є одним з важливих компонентів тренувальної дії. Від тривалості й характеру 

відпочинку залежить і вибірковий розвиток у юних спортсменів бойового хортингу фізичних 

здібностей. Є наукові дані, які дозволяють досить точно визначити інтервали відпочинку між 

виконанням фізичних вправ під час розвитку швидкісно-силових і швидкісних здібностей, 

витривалості, гнучкості й спритності. Проте більшість цих наукових даних мають загальні 

рекомендації, без урахування віку і статі юних спортсменів. 

У зв’язку з цим були проведені дослідження з вивчення динаміки відновлення частоти 

серцевих скорочень (ЧСС) після максимально інтенсивного навантаження спортсменів 

бойового хортингу різного віку і статі. Одержані дані свідчать про те, що на першій хвилині 

відновлені показники ЧСС уд/хв як у дівчаток, так і у хлопчиків розподіляються в зоні 

середньої інтенсивності; на другій хвилині досягають зони малої інтенсивності 

навантаження. 

Виконання юними спортсменами фізичних вправ середньої інтенсивності вимагає малих 

інтервалів відпочинку, а розвиток витривалості, гнучкості й спритності – скорочених. 

Залежно від інтенсивності виконання спортсменами фізичних вправ В. М. Платонов 

пропонує три типи інтервалів відпочинку:  

великі, до чергового повторення виконання фізичних вправ відновити працездатність;  

скорочені, коли виконання подальших фізичних вправ проводиться на фоні, близькому до 

початкового рівня, але працездатність у спортсменів ще не відновилася;  

малі, коли повторення виконання фізичної вправи відбувається при значно зниженій 

працездатності.  

Критерієм оцінки інтервалу відпочинку можуть бути дані динаміки відновлення ЧСС у 

молодших спортсменів бойового хортингу, одержані завдяки дослідженням, виконаним у 

різних регіонах. У процесі тренувальних занять застосовується також активний або пасивний 

відпочинок, що залежить від інтенсивності виконання юними спортсменами вправ і їх 

тривалості. Як правило, малі інтервали відпочинку чергуються з пасивними рухами, а великі 

– з вправами активного характеру [85–94]. Комплексне виховання в молодших спортсменів 

бойового хортингу фізичних здібностей, характерне для загальної фізичної підготовки, 

справляє позитивний вплив на здоров’я та їх працездатність. Учні, в яких добре розвинені 

фізичні здібності, легко і швидко засвоюють техніку рухів, і, звичайно, їхні успіхи в спорті 

залежать, у першу чергу, від того, які фізичні здібності і як у них розвинені. Ці учні 

зацікавлені заняттями бойовим хортингом, що сприяє дотриманню тверезого способу життя 

як під час навчання в початкових класах, так і в подальшій навчальній діяльності. 
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Висновок. Таким чином, при комплексному вихованні в молодших школярів фізичних 

здібностей на тренувальних заняттях необхідно використовувати фізичні вправи, спрямовані 

на розвиток швидкості, витривалості, гнучкості, спритності, сили. Але це не означає, що 

вправ вибіркової спрямованості повинно бути порівну і що вони можуть застосовуватися в 

будь-якій послідовності.  

Вибірковий обсяг навантаження визначається тим, яка із фізичних здібностей активно 

розвивається в юних спортсменів бойового хортингу, а послідовність виконання фізичних 

вправ залежить від фізіологічних закономірностей розвитку їхнього організму. Тому 

тренувальні заняття спортсменів бойового хортингу слід будувати за загальноприйнятою 

схемою й дотримуватися такої послідовності у вихованні фізичних здібностей: гнучкість і 

спритність (техніка рухів), швидкість, сила, витривалість. Іншого підходу необхідно 

дотримуватися при визначенні послідовності вибіркового виховання фізичних здібностей на 

різних етапах вікового розвитку спортсменів бойового хортингу шкільного віку. 

Основою для вибору послідовності у вихованні в спортсменів бойового хортингу 

фізичних здібностей є показники, що характеризують активність і темп природного розвитку 

фізичної здатності. Найбільш активні періоди (сенситивні), які є чутливими для тренувальної 

дії на фізичні здібності і ефективне їх виховання в спортсменів бойового хортингу. 

Періодичність і гетерохронність у розвитку в спортсменів фізичних здібностей підказують 

послідовність їх вікового виховання [95–99]. Наприклад, найбільші темпи приросту в 

спортсменів бойового хортингу молодшого віку спостерігається в показниках, що 

характеризують швидкісно-силові здібності.  

Тому, розглядаючи це у віковому аспекті, можна відмітити, що фізичні вправи швидкісно-

силової спрямованості в молодшому віці займають одне з головних місць під час проведення 

тренувальних занять, які є для молодших спортсменів бойового хортингу основою 

дотримання тверезого способу життя під час навчання в загальноосвітній школі. 

Перспективи подальшого дослідження. Перспективним напрямом у подальшому буде 

дослідження особливостей формування в спортсменів бойового хортингу середніх класів 

фізичних здібностей щодо дотримання тверезого способу життя та уникнення шкідливих 

звичок у майбутній життєдіяльності. 
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Sokol Ye. M., Yeromenko E. A., Kameniuka O. V. 
Methods of avoiding bad habits by athletes of combat horting 
 

Abstract. The article reveals some peculiarities of formation in hortingsmen of physical qualities 

that are the basis of abstinence in their future life. The main physical qualities of hortingsmen that 

contribute to the formation of corresponding physical abilities are strength, speed, tenacity, 

flexibility, agility. The basis for defining the order of formation of hortingsmen’s physical qualities 

is indices that determine the intension and tempo of natural development of corresponding physical 

qualities. However, it does not mean that there should be an equal number of selected exercises and 

that they can be used in various succession. The teacher should determine random exercise after 

active development of a certain ability, and the order of doing physical exercises depends on the 

physiological regularities of the body’s development. The cultivation of the main physical qualities 

promotes formation of hortingsmen’s corresponding physical abilities that help to adhere to 

abstinence in family, school and in future life.  
 

Ke words: bad habits, fighting horting, physical qualities, schoolchildren, sober lifestyle, health of 

athletes. 



 

1419 
 

Наукове видання 
 

 

 

 

БОЙОВИЙ ХОРТИНГ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 
 

(українською, англійською та російською мовами) 

 

 

Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції 
 

Матеріали представляють узагальнені результати досліджень у напрямі теоретичних  

та практичних аспектів удосконалення професійних компетентностей  

фахівців бойового хортингу у системі правоохоронних органів України. 

 

04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь, Університет ДФС України 
 

Частина 1 

 

 

Колектив авторів 

Друкується в авторській редакції 
 

 

Упорядник: Е. А. Єрьоменко 

 

 
Підписано до друку 12.01.2021 р.                     Папір офсетний                        Зам. № 0239 

Формат 84х108/16                                               Друк офсетний                         Наклад 50 пр. 

Умов. друк. арк. 148,99                                      Гарнітура Times 
 

Підготовлено до друку Видавничо-поліграфічним центром Університету ДФС України. 

08205, вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, Україна. 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і 

розповсюджувачів видавничої продукції (серія ДК № 5104 від 20.05.2016 р.) 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


