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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Підвищення ролі економічних проблем у світовій політиці,
зростання національної і міжнародної злочинності, розширення
діапазону правопорушень — усе це зумовило активізацію діяль-
ності охоронно-розшукових бюро і служб безпеки практично в
усіх провідних країнах світу.

Крім того, багато державних установ, концернів, банків, про-
мислових асоціацій західних країн дедалі частіше залучають
приватні охоронно-детективні агентства для виконання різних
специфічних завдань, зокрема з організації внутрішньої охоро-
ни і спостереження за дотриманням режиму таємності й безпеки
на об’єктах, налагодження секретного діловодства і безпечних
каналів зв’язку.

Наслідком цього стало збільшення чисельного складу при-
ватних правоохоронних органів, розробка, апробація і впровад-
ження ними нових методів та прийомів роботи; підвищення ува-
ги до підготовки та перепідготовки кадрів для їх подальшого
використання в боротьбі зі злочинністю; постійне розширення
діапазону пропонованих послуг.

В останнє десятиліття спостерігається тенденція до стрімкого
розширення масштабів діяльності приватних охоронних і роз-
шукових бюро, служб комерційної та промислової безпеки. Зок-
рема, це зумовлюється потребою міжнародних ділових кіл у
зниженні комерційних ризиків, підвищенні безпеки підприєм-
ницької діяльності, а останніми роками й особистої безпеки бізнес-
менів.

Саме тому дисципліна “Приватна правоохоронна діяльність
за кордоном” становить значний інтерес для студентів спеціаль-
ності “Організація охоронної діяльності”, оскільки надає їм такі
можливості:

• зрозуміти причини і особливості динаміки підвищення
попиту останніми роками на послуги приватних охорон-
них і детективних агентств за кордоном;

• вивчити особливості нормативно-правової бази створення
і функціонування приватних правоохоронних органів за
кордоном;
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• ознайомитись із принципами організації діяльності й так-
тики приватних правоохоронних органів;

• досліджувати особливості добору, перевірки і навчання
кадрів для роботи у приватних охоронно-детективних бюро
та службах комерційної й промислової безпеки;

• з’ясувати принципи координації і взаємодії державних і
приватних правоохоронних органів;

• визначити роль приватних правоохоронних служб і агентств
у формуванні системи національної безпеки;

• оцінити перспективи вдосконалювання діяльності приват-
них правоохоронних служб у сучасних умовах.

Мета вивчення дисципліни — всебічно ознайомитись із зару-
біжним досвідом у сфері приватної правоохоронної діяльності;
на основі здобутих теоретичних знань підвищити рівень забез-
печення безпеки в різних вітчизняних комерційних організаці-
ях; навчитись ощадливіше й раціональніше ставитись до мате-
ріально-технічних ресурсів і кадрового апарату охоронних струк-
тур і служб безпеки, формувати нові оперативні сили й засоби,
поліпшувати якість планування, реалізації і оцінки окремих
охоронних заходів і в кінцевому підсумку впроваджувати сис-
темний підхід при організації робіт у сфері забезпечення безпе-
ки вітчизняного підприємництва.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ПРИВАТНА ПРАВООХОРОННА
ДІЯЛЬНІСТЬ  ЗА КОРДОНОМ”

№ 
пор. Назва теми 

  1 Вступ до дисципліни 
  2 Приватна правоохоронна діяльність у США 
  3 Приватна правоохоронна діяльність у Великобританії 
  4 Приватна правоохоронна діяльність у Німеччині 
  5 Приватна правоохоронна діяльність у Франції 
  6 Приватна правоохоронна діяльність у країнах північної Європи 

(Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії) 
  7 Приватна правоохоронна діяльність у Португалії 
  8 Приватна правоохоронна діяльність в Японії 
  9 Приватна правоохоронна діяльність у КНР 
10 Приватна правоохоронна діяльність у Росії 
11 Оцінювання стану і перспектив розвитку приватної 

правоохоронної діяльності за кордоном 
 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ПРИВАТНА ПРАВООХОРОННА
ДІЯЛЬНІСТЬ  ЗА КОРДОНОМ”

Тема 1. Вступ до дисципліни

Визначення поняття приватної правоохоронної діяльності і її
принципи. Види приватної правоохоронної діяльності. Історія
виникнення правоохоронної діяльності. Особливості її форму-
вання і становлення в різних країнах світу. Напрями діяльності
приватних правоохоронних органів. Професійні об’єднання пра-
цівників приватних правоохоронних органів. Методи і форми
здійснення державного контролю за приватною правоохорон-
ною діяльністю. Обсяг світового ринку охоронно-розшукових
послуг.

Література [1; 13; 16; 21]
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Тема 2. Приватна правоохоронна діяльність у США

Проблеми взаємодії правоохоронних органів із громадськи-
ми організаціями і приватнопідприємницькими структурами.
Основні типи приватних правоохоронних організацій. Законо-
давство у сфері приватної охоронно-розшукової діяльності.
Добір, перевірка і юридичний захист кадрів, прийнятих на ро-
боту до охоронно-розшукових агентств. Проблеми вдосконалю-
вання діяльності охоронно-розшукових агентств. Основні еле-
менти системи приватної охорони й розшуку. Приватні промис-
лові та комерційні служби безпеки: причини формування і ос-
новні напрями діяльності. Перспективні напрями розвитку при-
ватної правоохоронної діяльності у США.

Література [1–4; 9; 11–17; 20]

Тема 3. Приватна правоохоронна діяльність у Великобританії

Специфіка законодавства й основні напрями роботи приват-
них детективних агентств. Характер діяльності приватних ко-
мерційних служб безпеки з фізичного й технічного захисту фінан-
сово-банківських інститутів. Забезпечення безпеки перевезення
цінностей. Боротьба зі злочинністю в системі роздрібної торгівлі.
Безпека в системі охорони здоров’я. Безпека житла. Профілак-
тика злочинності. Тенденції розвитку приватної правоохорон-
ної діяльності у Великобританії.

Література [1; 7; 11; 13; 14; 16; 19]

Тема 4. Приватна правоохоронна діяльність у Німеччині

Завдання охоронно-розшукових бюро і особливості роботи їх
співробітників. Тактика охоронно-детективної діяльності. Зако-
нодавча база і основні напрями роботи приватних промислових і
комерційних служб безпеки. Взаємодія державних правоохорон-
них органів із приватними службами безпеки. Основні тенденції
розвитку приватної правоохоронної діяльності в Німеччині.

Література [1; 10; 13; 14; 16]
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Тема 5. Приватна правоохоронна діяльність у Франції

Приватні охоронно-розшукові бюро: законодавчі акти і ос-
новні види діяльності. Підготовка персоналу і координація при-
ватних правоохоронних служб. Основні напрями роботи при-
ватних служб промислової та комерційної безпеки. Особливості
професійної кваліфікації і підготовки персоналу служб безпе-
ки. Перспективи розвитку приватної правоохоронної сфери у
Франції.

Література [1; 13; 14; 16]

Тема 6. Приватна правоохоронна діяльність у країнах
північної Європи (Фінляндії, Швеції, Данії,
Норвегії)

Правове регулювання діяльності приватних охоронно-розшу-
кових бюро. Система професійної підготовки кадрів для при-
ватних правоохоронних структур. Особливості роботи комер-
ційних і промислових служб безпеки. Тактика діяльності. Ре-
жимні заходи. Підготовка кадрів. Роль громадських союзів і
організацій підприємців у попередженні витоку з країни науко-
во-технічних таємниць.

Література [1; 13; 14; 16]

Тема 7. Приватна правоохоронна діяльність у Португалії

Нормативно-правова база діяльності приватних фірм безпе-
ки. Особливості діяльності приватних фірм безпеки Португалії.
Особливості підготовки співробітників приватних фірм безпе-
ки. Проблеми координації діяльності приватних фірм безпеки.
Рада приватної безпеки. Характерні риси законодавства Порту-
галії про приватні фірми безпеки.

Література [1; 13; 16]
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Тема 8. Приватна правоохоронна діяльність в Японії

Криміногенні умови в Японії і форми участі громадськості в
боротьбі зі злочинністю. Масштаби й характер ринку послуг,
пропонованих фірмами охорони і безпеки. Питання реєстрації,
формування стратегії діяльності й набору кадрів у приватні фірми
охорони і безпеки. Особливості структурної організації і такти-
ки діяльності служб безпеки. Особливості діяльності японських
служб охорони і безпеки стосовно іноземних громадян. Пробле-
ми і перспективи розвитку приватної правоохоронної діяльності
в Японії.

Література [1; 13; 14; 16]

Тема 9. Приватна правоохоронна діяльність у КНР

Особливості виникнення приватних служб безпеки в КНР.
Функції приватних служб безпеки. Обсяг і структура ринку
послуг у сфері приватної правоохорони в КНР. Стан і перспек-
тиви розвитку приватної правоохорони в КНР.

Література [1; 13; 14; 16; 18]

Тема 10. Приватна правоохоронна діяльність у Росії

Правова основа приватної охоронної діяльності в Росії і пра-
вовий статус приватного охоронного підприємства. Ліцензуван-
ня приватної охоронної діяльності в Росії. Послуги, пропоно-
вані приватними охоронними підприємствами Росії. Суб’єкти
приватної правоохоронної діяльності в Росії. Забезпечення за-
конності у приватній охоронно-детективній діяльності. Добір і
підготовка кадрів для роботи у приватних охоронно-детектив-
них підприємствах. Соціальний і правовий захист працівників
приватних правоохоронних органів.

Література [13; 21–31]
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Тема 11. Оцінювання стану і перспектив розвитку
приватної правоохоронної діяльності за кордоном

Удосконалення законодавчої системи різних країн у сфері
регулювання приватної правоохоронної діяльності. Масштаби і
характер ринку послуг, пропонованих фірмами охорони й без-
пеки. Розширення суб’єктами приватної правоохоронної діяль-
ності діапазону розв’язуваних ними завдань. Системний підхід
до питань підготовки та перепідготовки кадрів для приватних
служб охорони, розшуку і безпеки. Комп’ютеризація приват-
них служб охорони, розшуку і безпеки; формування численних
інформаційних мереж і банків даних.

Література [1; 2; 13; 14; 16]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Визначення поняття приватної правоохоронної діяльності.
2. Принципи приватної правоохоронної діяльності.
3. Основні напрями приватної охоронно-розшукової діяль-

ності за кордоном.
4. Обсяг світового ринку охоронно-розшукових послуг.
5. Оцінювання стану і перспектив розвитку приватної пра-

воохоронної діяльності за кордоном.
6. Мета і завдання професійних об’єднань працівників при-

ватних правоохоронних органів за кордоном.
7. Основні типи приватних правоохоронних організацій у

США і їх основні функції.
8. Класи ліцензій на охоронно-розшукову діяльність і їх

відмінності у США.
9. Умови одержання ліцензій на охоронно-розшукову

діяльність у США.
10. Основні елементи системи приватної охорони і розшуку у

США .
11. Особливості системи підготовки кадрів для роботи в охо-

ронно-розшукових агентствах США.
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12. Етика і норми відносин приватного охоронця (детектива)
і співробітника державних правоохоронних органів у
США .

13. Причини формування і основні напрями діяльності служб
безпеки у США.

14. Підготовка кадрів для служб безпеки у США.
15. Причини розширення приватної правоохоронної діяльності

у США.
16. Перспективи розвитку приватної охоронно-детективної

діяльності у США.
17. Особливості законодавства Великобританії з питання ре-

єстрації приватних детективів.
18. Напрями і характер роботи приватних детективів у Ве-

ликобританії.
19. Особливості підготовки кадрів для детективної роботи у

Великобританії.
20. Досвід англійських приватних правоохоронних органів із

забезпечення безпеки кредитно-фінансових інститутів.
21. Досвід англійських приватних правоохоронних органів із

забезпечення безпеки перевезення цінностей.
22. Напрями роботи комерційних служб безпеки з боротьби

зі злочинністю в системі роздрібної торгівлі у Великобри-
танії.

23. Тенденції забезпечення безпеки у сфері охорони здоров’я
у Великобританії.

24. Перспективи розвитку приватної охоронно-детективної
діяльності у Великобританії.

25. Типи охоронно-розшукових служб у Німеччині: завдання
і напрями діяльності.

26. Основні завдання і напрями діяльності приватних служб
безпеки в Німеччині.

27. Взаємодія державних правоохоронних органів із приват-
ними службами безпеки в Німеччині.

28. Особливості професійної підготовки співробітників при-
ватних правоохоронних органів у Німеччині.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


1 1

29. Основні тенденції розвитку приватної правоохоронної
діяльності в Німеччині.

30. Законодавчі акти й основні види діяльності приватних охо-
ронно-розшукових бюро у Франції.

31. Підготовка персоналу і координація приватних правоохо-
ронних служб у Франції.

32. Основні напрями роботи приватних служб промислової
та комерційної безпеки у Франції.

33. Перспективи розвитку приватної правоохоронної сфери у
Франції.

34. Підготовка кадрів для приватних охоронно-розшукових
бюро і служб безпеки у Фінляндії.

35. Особливості діяльності промислових служб безпеки у
Швеції і Данії.

36. Комерційні та промислові служби безпеки в Норвегії.
37. Нормативно-правова база діяльності приватних фірм без-

пеки в Португалії.
38. Процедура реєстрації приватних фірм безпеки в Порту-

галії.
39. Принципи і характер взаємодії приватних фірм безпеки і

державних правоохоронних органів у Португалії.
40. Особливості діяльності приватних фірм безпеки у Порту-

галії.
41. Вимоги до співробітників приватних фірм безпеки і особ-

ливості їхньої професійної підготовки в Португалії.
42. Характерні риси законодавства Португалії про приватні

фірми безпеки.
43. Процедури реєстрації і контролю приватних фірм охоро-

ни й безпеки в Японії.
44. Основні напрями діяльності приватних служб охорони й

безпеки в Японії.
45. Особливості структурної організації приватних служб охо-

рони безпеки в Японії.
46. Проблеми і перспективи розвитку приватної правоохорон-

ної діяльності в Японії.
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47. Основні напрями діяльності приватних служб безпеки в
КНР .

48. Права, обов’язки і спорядження співробітників приват-
них служб безпеки в КНР.

49. Стан і перспективи розвитку приватної правоохоронної
діяльності в КНР.

50. Правова основа приватної правоохоронної діяльності в
Росії.

51. Види послуг, пропонованих російськими приватними пра-
воохоронними підприємствами.

52. Порядок ліцензування приватної охоронно-детективної
діяльності в Росії.

53. Нормативно-правові обмеження у приватній правоохо-
ронній діяльності в Росії.

54. Види спецзасобів, дозволених законодавством Росії для
використання у приватній охоронній і детективній діяль-
ності.

55. Відповідальність суб’єктів приватної правоохоронної
діяльності в Росії.

56. Підстави для позбавлення приватного охоронця ліцензії
на його діяльність у Росії.

57. Контроль і нагляд за законністю у приватній правоохо-
ронній діяльності в Росії.

58. Особливості підготовки кадрів для роботи у приватних
правоохоронних підприємствах у Росії.

59. Кваліфікаційні вимоги до працівників приватних право-
охоронних підприємств у Росії.

60. Основи соціального і правового захисту працівників при-
ватних правоохоронних органів у Росії.
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