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Що таке правоохоронна 
діяльність?

Це вид державної діяльності, яка 
здійснюється з метою охорони

права спеціально уповноваженими
органами шляхом застосування

юридичних заходів впливу в суворій
відповідності з законом і при 

неухильному дотриманні
встановленого ним порядку.





Фахівці в галузі Правоохоронної діяльності 
повинні мати здатність до вирішення 

теоретичних та практичних завдань в галузі 
Правоохоронної діяльності: 

1. Застосовувати свої знання в стандартних та не
стандартних ситуаціях.

2. Мати навички збору і аналізу інформації з
національних та міжнародних джерел.

3. Використовувати сучасні інформаційні
технології та бази даних.

4. Надавати першу медичну допомогу
постраждалим від правопорушень.

5. Здатність припиняти кримінальні та
адміністративні правопорушення



Теоретичні знання правоохоронців:
1. Знати законодавство України, права і свободи

громадян та свої професійні права та обов’язки.
2. Дотримуватися етичних стандартів та вміння діяти

на їхній основі.
3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно,

так і письмово.
4. Здатність приймати неупередженні та мотивовані

рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки
інших людей.

5. Роз’ясняти громадянам їхні права та обов’язки та
можливості їхнього захисту.

6. Здітність приймати самостійні рішення та
правильно, у відповідності до закону їх
оформлювати.

7. Надавати консультації громадянам з усіх правових
питань.



Майбутні правоохоронці 
вивчають такі дисципліни 

Загально-юридичні дисципліни:
1. Теорія держави і права
2. Організація судових та правоохоронних 

органів
3. Прокуратура України
4. Кримінологія
5. Криміналістика
6. Кримінальне право і процес
7. Основи цивільного права і процесу
8. Адміністративна деліктологія



Спеціальні дисципліни:
1. Правовий режим державної таємниці
2. Національна безпека України
3. Основи вогневої підготовки 
4. Основи тактичної медицини
5. Тактико-спеціальна підготовка
6. Спеціальна техніка
7. Основи оперативно-розшукової діяльності
8. Антикорупційна діяльність правоохоронних 

органів
9. Основи інформаційно-аналітичного 

забезпечення правоохоронної діяльності





Фахівець з правоохоронної діяльності може 
займати посади:

1. Інспектор воєнізованої охорони
2. Приватний детектив
3. Інспектор правоохоронних органів
4. Фахівець із дізнання
5. Фахівець кримінально-виконавної служби
6. Судовий секретар
7. Державний виконавець
8. Приватний виконавець
9. У слідчих підрозділах органів Національної поліції України
10. У слідчих органах безпеки України
11. У органах державної кримінально-виконавчої служби
12. У оперативних підрозділах органів безпеки
13. У органах державної-прикордонної служби
14. Спеціаліст-криміналіст
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