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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нині охоронні послуги, що надаються юридичним і фізичним
особам, посіли чільне місце на ринку послуг. Відповідно до еко-
номічних змін, що відбуваються, змінюється й ринкова кон’юн-
ктура на охоронні послуги: значно знижується попит на одні і
підвищується на інші. Роль і значущість охоронної діяльності
постійно зростають. Охоронні підприємства щодалі посідають
значніше місце в системі забезпечення економічної безпеки та
правопорядку в Україні і по суті є додатковими силами в бо-
ротьбі зі злочинністю.

Робота охоронців доволі важка і часто пов’язана з ризиком
для життя і здоров’я, заподіянням шкоди інтересам громадян і
організацій, потребою застосування спеціальних засобів і зброї.

З огляду на це постає нагальна потреба в чіткому правовому
регулюванні охоронної діяльності відповідними законами і підза-
конними актами. При цьому особи, що здійснюють охоронну
діяльність, повинні добре знати законодавчі акти, де визнача-
ються їхні права і обов’язки, завдання і функції.

Створення цивілізованого ринку охоронних послуг, успішне
розв’язання завдань приватної охоронної діяльності, а також за-
безпечення у процесі її здійснення режиму законності значною мірою
залежать від професійної підготовки осіб, що займаються цією діяль-
ністю. Охоронці зобов’язані добре знати закони, по-перше, для
того, щоб суворо дотримувати й поважати законні права та інтере-
си громадян, суспільства і держави, а по-друге, щоб самим не пе-
ретворитися на порушників закону і не потрапити під його караль-
ний вплив. Вони повинні бути підготовлені не тільки фізично, а й
достатньою мірою теоретично (зокрема, мати знання з теорії пра-
ва, адміністративного, кримінального, трудового та цивільного права
і вміти застосовувати їх на практиці). Разом з тим не слід протис-
тавляти, як це іноді спостерігається, правову підготовку охоронців
фізичній і навпаки. Фетишизація як силових методів, так і право-
вих засобів при здійсненні охоронної діяльності однаковою мірою
шкідлива. Тільки в разі їх поєднання та комплексного використан-
ня можливий позитивний результат.

Слід зважати й на те, що право не тільки не виключає, а й,
навпаки, припускає в разі потреби застосування фізичної сили до
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зазіхача і заподіяння йому шкоди аж до позбавлення життя в
тому числі й охоронцями (наприклад, у разі необхідної оборони,
гострої потреби, затриманні злочинця). Природно, що фізично
непідготовлений охоронець навряд чи зможе реалізувати на прак-
тиці положення зазначених інститутів кримінального права і на-
дійно забезпечити охорону власності, безпеки клієнта та власно-
го життя, і навпаки, не підготовлений у правовому відношенні
охоронець навряд чи зможе застосувати фізичну силу і заподіяти
при цьому шкоду зазіхачу в межах права, а не всупереч праву.

Велике значення має також необхідність всебічної підготов-
ки керівників нового типу, обізнаних з реальними правовими
основами організації діяльності, що надають їм можливість у
процесі практичної діяльності на високому професійному рівні,
впевнено і гнучко управляти приватним детективним чи охорон-
ним підприємством у взаємодії з державними правоохоронними
структурами з попередження злочинів.

Отже, тільки володіння комплексом знань і вмінь сприятиме
забезпеченню ефективної діяльності працівників приватної охо-
рони при наданні ними охоронних послуг.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

№ 
пор. Назва теми 

1 Загальні положення (основні поняття про право і правові явища) 
2 Цивільне право України 
3 Основи трудового права України 
4 Основи адміністративного права України 
5 Основи кримінального права України 
6 Правове регулювання приватної охоронної діяльності в Україні 
7 Реалізація інститутів і норм права при здійсненні господарської 
діяльності з надання послуг з охорони державної, іншої власності 
та громадян 

8 Забезпечення законності при наданні послуг з охорони державної, 
іншої власності та громадян 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Тема 1. Загальні положення (основні поняття про право
і правові явища)

Поняття і сутність права. Функції, принципи права. Право
об’єктивне і суб’єктивне. Норми права: поняття, структура, кла-
сифікація. Форми реалізації права. Поняття правового преце-
дента. Нормативно-правові акти та їх система. Закон і його місце
в системі нормативних актів. Система права. Галузі права і пра-
вові інститути. Система законодавства. Роль і значення права у
приватній охоронній діяльності.

Література [7; 8; 34; 35; 70–72]

Тема 2. Цивільне право України

Загальна характеристика Цивільного кодексу України. Відно-
сини, що регулюються цивільним правом. Учасники цивільних
правовідносин. Поняття і загальна характеристика цивільної
правоздатності та цивільної дієздатності. Громадяни і юридичні
особи як суб’єкти цивільного права. Поняття і форми власності
в Україні. Суб’єкти права власності й захист їх прав. Зобов’я-
зальне право. Поняття зобов’язання, його виконання, підстави
виникнення і припинення. Сторони в зобов’язанні. Загальні
положення про договір. Поняття і умови договору. Загальна
характеристика окремих видів цивільно-правових договорів.
Цивільно-правова відповідальність.

Література [4; 52–54]

Тема 3. Основи трудового права України

Поняття трудового права, предмет його регулювання. Трудо-
ве законодавство. Загальна характеристика Кодексу законів про
працю. Поняття, сторони і зміст трудового договору. Трудові
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правовідносини. Колективний договір. Умови і порядок прий-
няття на роботу. Умови і порядок звільнення з роботи. Робочий
день і його види. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відпові-
дальність. Матеріальна відповідальність. Індивідуальні та ко-
лективні трудові суперечки, порядок їх розгляду.

Література [5; 22; 32; 33; 55–60]

Тема 4. Основи адміністративного права України

Поняття, предмет і метод адміністративного права України.
Система адміністративного права. Загальна характеристика Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення. Адмініст-
ративно-правові норми і відносини. Поняття і види адміністра-
тивних провин. Склад адміністративного правопорушення. По-
няття і види адміністративної відповідальності. Види адмініст-
ративних стягнень. Органи (посадові особи), уповноважені роз-
глядати справи про адміністративні правопорушення.

Література [3; 61–65]

Тема 5. Основи кримінального права України

Поняття і система кримінального права України. Загальна
характеристика Кримінального кодексу України. Злочин: види
і стадії. Злочини проти життя і здоров’я. Злочини проти влас-
ності. Кримінально-правова відповідальність за зазіхання на
особисту безпеку. Кримінально-правова відповідальність за зазі-
хання на майнові інтереси підприємств і громадян. Провина та її
форми. Покарання: цілі та види. Співучасть у злочині. Судимість.

Література [1; 2; 66–69]

Тема 6. Правове регулювання приватної охоронної
діяльності в Україні

Поняття приватної охоронної діяльності й види охоронних
послуг. Правова база приватної охоронної діяльності. Ліцензу-
вання приватної охоронної діяльності. Організаційно-правові
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форми приватної охоронної діяльності. Поняття, цілі, завдан-
ня, організаційні, кваліфікаційні та особливі вимоги до здійснен-
ня господарської діяльності з надання послуг з охорони дер-
жавної, іншої власності та громадян. Суб’єкти охоронної діяль-
ності. Кваліфікаційні вимоги. Особливі вимоги до здійснення
господарської діяльності в галузі. Основні права і обов’язки
приватного охоронця. Застосування спеціальних засобів і зброї
при здійсненні охорони державної та іншої власності, наданні
послуг з охорони громадян. Ґарантії соціального і правового
захисту охоронців. Приватна охоронна діяльність і держава.

Література [6; 23–27; 29; 30; 36–51]

Тема 7. Реалізація інститутів і норм права при здійсненні
господарської діяльності з надання послуг з охорони
державної, іншої власності та громадян

Поняття і ознаки правомірного поводження. Стимулювання і
заохочування правомірного поводження. Поняття протиправно-
го поводження. Загальне поняття правопорушення. Види і склад
правопорушення. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу
правопорушення. Причини правопорушень і заходи їх поперед-
ження. Юридична відповідальність: поняття, види, ознаки. Мета,
функції і принципи юридичної відповідальності. Обставини, що
виключають протиправність дій і юридичну відповідальність.

Реалізація охоронцем права на необхідну оборону, гостру
потребу і затримання злочинця при здійсненні охоронної діяль-
ності. Характеристика типових злочинів, скоюваних проти жит-
тя й здоров’я, та їх значення для охоронної діяльності. Злочини
й адміністративні правопорушення проти власності, їх значення
для охоронної діяльності.

Література [7–9; 34; 35]

Тема 8. Забезпечення законності при наданні послуг
з охорони державної, іншої власності та громадян

Нормативно-правові обмеження у приватній правоохоронній
діяльності. Контроль і нагляд за законністю у приватній право-
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охоронній діяльності. Види контролюючих органів та їх повно-
важення. Планові та позапланові перевірки охоронного підпри-
ємства органами контролю. Порядок здійснення перевірки охо-
ронного підприємства. Порядок оформлення результатів заходів
щодо контролю. Види відповідальності підприємців і підпри-
ємств. Права і обов’язки осіб, що здійснюють охоронну діяль-
ність, у відносинах з контролюючими органами. Рішення про
анулювання ліцензії підприємства на надання охоронних по-
слуг. Оскарження рішень і дій суб’єктів приватної правоохо-
ронної діяльності. Способи правового захисту юридичних осіб,
що перевіряються, і механізми їх реалізації.

Література [6; 10–21; 28; 31]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Законодавство України, що регулює діяльність з надання
послуг з охорони державної, іншої власності та грома-
дян.

2. Ліцензійні умови здійснення господарської діяльності з
надання послуг з охорони державної, іншої власності та
громадян.

3. Обставини, що виключають злочинні діяння.
4. Суть поняття “охорона майна”.
5. Суть поняття “охорона громадян”.
6. Суть поняття “охоронна діяльність”.
7. Суть поняття “суб’єкт охоронної діяльності”.
8. Суть поняття “об’єкт охорони”.
9. Колективні і трудові договори.

10. Суть поняття “фізична охорона”.
11. Організаційні вимоги до суб’єктів охоронної діяльності,

які надають послуги згідно з отриманою ліцензією.
12. Обов’язки суб’єкта охоронної діяльності, який надає по-

слуги згідно з отриманою ліцензією.
13. Особливі умови здійснення господарської діяльності у

сфері охорони.
14. Особи, яким заборонено здійснювати охоронну діяльність.
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15. Спеціальні засобі самооборони, заряджені речовинами
сльозоточивої та дратівної дії.

16. Умови одержання дозволу на придбання і зберігання (но-
сіння) газових пістолетів (револьверів).

17. Умови для відмови або анулювання дозволу на придбан-
ня, зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів).

18. Умови застосування громадянами спеціальних засобів са-
мооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дра-
тівної дії.

19. Кваліфікаційні вимоги до керівника (директора, його за-
ступника) суб’єкта охоронної діяльності.

20. Суть поняття “необхідна оборона”.
21. Суть поняття “уявна оборона”.
22. Сторони і зміст трудового договору.
23. Суть поняття “гостра необхідність”.
24. Об’єкти, що підлягають обов’язковій охороні підрозділа-

ми Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх
справ України за договорами.

25. Види майна, що не може перебувати у власності грома-
дян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та
юридичних осіб інших держав на території України.

26. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов про-
вадження господарської діяльності з надання послуг, по-
в’язаних з охороною державної та іншої власності, на-
дання послуг з охорони громадян.

27. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов здійснення охоронної діяльності.

28. Підстави для позапланової перевірки охоронного підпри-
ємства органами контролю.

29. Обмеження у приватній охоронній діяльності.
30. Права, обов’язки і відповідальність працівників, які

здійснюють перевірку діяльності ліцензіата.
31. Порядок здійснення перевірки охоронного підприємства.
32. Права і обов’язки ліцензіата у зв’язку з перевіркою до-

тримання ним Ліцензійних умов здійснення охоронної
діяльності.
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33. Порядок оформлення результатів перевірки охоронного
підприємства.

34. Рішення про анулювання ліцензії підприємства на надан-
ня охоронних послуг.

35. Організація приватного охоронного підприємства.
36. Права і обов’язки охоронного підприємства.
37. Взаємодія співробітників охорони з правоохоронними орга-

нами.
38. Поняття адміністративного правопорушення.
39. Злочини проти життя і здоров’я.
40. Злочини проти власності.
41. Поняття і види адміністративних стягнень.
42. Поняття і сутність права, його відмінність від неправових

соціальних норм.
43. Що означає вища юридична чинність закону?
44. Форми реалізації права.
45. Поняття закону і підзаконних актів.
46. Галузі права, їх характеристика.
47. Контракт як особлива форма трудового договору.
48. Укладення, зміна і розірвання договору.
49. Роль і значення права у приватній охоронній діяльності.
50. Поняття і види злочинів.
51. Поняття і ознаки правопорушень.
52. Співучасть у злочині.
53. Покарання і його види.
54. Основні поняття, що характеризують адміністративне

право.
55. Відповідальність охоронця за дії, що зазіхають на права і

свободу громадян.
56. Кримінально-правова відповідальність за зазіхання на осо-

бисту безпеку.
57. Кримінально-правова відповідальність за зазіхання на май-

нові інтереси підприємств і громадян.
58. Право власності та інші види права.
59. Трудова дисципліна.
60. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шко-

ди.
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61. Кримінальна відповідальність охоронців за перевищення
повноважень або неналежне виконання обов’язків з охо-
рони зброї, боєприпасів і спецзасобів.

62. Кримінальна та адміністративна відповідальність за пра-
вопорушення у сфері обігу вогнепальної, холодної та га-
зової зброї, боєприпасів і спецзасобів.

63. Кримінальна відповідальність охоронців за залишення в
небезпеці й порушення прав і свобод громадян.

64. Матеріальна відповідальність охоронців за збитки, запо-
діяні підприємству і третім особам.

65. Реалізація охоронцем права на необхідну оборону, гос-
тру потребу і затримання злочинця при здійсненні охо-
ронної діяльності.

66. Характеристика типових злочинів, скоюваних проти життя
й здоров’я, і їх значення для охоронної діяльності.

67. Злочини та адміністративні правопорушення проти влас-
ності і їх значення для охоронної діяльності.

68. Поняття, цілі, завдання, організаційні, кваліфікаційні та
особливі вимоги до здійснення господарської діяльності з
надання послуг з охорони державної, іншої власності та
громадян.

69. Гарантії соціального та правового захисту охоронців.
70. Приватна охоронна діяльність і держава.
71. Порядок реалізації (продажу), придбання, реєстрації, об-

ліку та зберігання (носіння) газових пістолетів, револь-
верів та патронів до них, заряджених речовинами сльозо-
точивої та дратівної дії.

72. Правила застосування спеціальних засобів при охороні
громадського порядку.

73. Законодавство про охорону праці.
74. Права на охорону праці при укладенні трудового догово-

ру.
75. Права працівників на охорону праці під час роботи.
76. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров’я пра-

цівників або в разі їх смерті.
77. Нормативно-правові обмеження у приватній правоохо-

ронній діяльності.
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78. Оскарження рішень і дій суб’єктів приватної правоохо-
ронної діяльності.

79. Контроль і нагляд за законністю у приватній правоохо-
ронній діяльності.

80. Обставини, що пом’якшують відповідальність за право-
порушення.

81. Обставини, що обтяжують відповідальність за правопо-
рушення.

82. Спеціальні засоби, дозволені до застосування при несенні
служби з надання охоронних послуг.

83. Стягнення за порушення трудової дисципліни.
84. Відповідальність працівника охорони за злочинно-халат-

не ставлення до охорони майна.
85. Відповідальність за здійснення підприємницької діяльності

з надання охоронних послуг без ліцензії.
86. Порядок зберігання і застосування газових балончиків,

пістолетів і револьверів.
87. Правові підстави застосування спецзасобу.
88. Відповідальність працівників охорони за перевищення

службових повноважень.
89. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність працівників

згідно з трудовим законодавством України.
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