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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У сучасних умовах будь-яка підприємницька і комерційна
діяльність неможлива без використання транспортних засобів.
Дорогами перевозяться різні вантажі й цінності, та й бізнесмени
і керівники підприємств багато часу перебувають у дорозі, виїж-
джаючи у справах. Але саме під час руху транспортні засоби, їх
вантажі, пасажири й водії найуразливіші з боку кримінальних
елементів, що робить напад на транспорт доволі поширеним
видом злочинів.

Охорона комерційних вантажів у процесі їх транспортуван-
ня — важлива і складна проблема. Замовники-підприємці й ви-
конавці — охоронні підприємства вирішують цю проблему згідно
з положеннями “Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної
й іншої власності, надання послуг з охорони громадян”, Цивіль-
ного кодексу України, Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України.

Як і в будь-якій відповідальній і небезпечній справі, пов’я-
заній з ризиком для життя людей, в охороні вантажів немає
дрібниць. Найважливішими в розв’язанні цієї проблеми є такі
складові:

• умілий добір кваліфікованих кадрів і їхнє всебічне на-
вчання;

• ретельна перевірка замовника і його вантажу;
• грамотне юридичне складання договору на супроводжен-

ня вантажу;
• ретельне планування і підготовка операції з охорони ван-

тажу;
• практичне відпрацювання основних елементів операції

групою охорони в умовах, максимально наближених до
реальних;

• інформаційно-аналітичний аналіз майбутніх дій;
• конфіденційність організації і здійснення охорони ванта-

жу ;
• згуртованість членів групи охорони, їх висока тактична,

психологічна, вогнева, фізична підготовка, достатня
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озброєність, технічне оснащення, екіпірування і матері-
альне забезпечення;

• скрупульозний облік, аналіз і узагальнення всіх вантажів,
подій, що відбуваються у процесі охорони, і надзвичай-
них подій з метою вдосконалювання організації діяльності
фірми із супроводження вантажів;

• тісний контакт з органами внутрішніх справ;
• закладання у власну інформаційну базу даних усіх уза-

гальнених даних за кожною операцією.
В Україні допоки не існує правової системи регулювання

транспортних послуг, що надаються комерційними та держав-
ними підприємствами. Разом з тим практика організації і
здійснення перевезень комерційних вантажів висвітлюється в
літературі вкрай мізерно. Це пояснюється, імовірно, низкою
причин:

• незначним вітчизняним досвідом здійснення такого виду
діяльності;

• конфіденційністю її організації і здійснення;
• значним ризиком;
• малою рентабельністю підприємств-виконавців;
• конкуренцією корпоративних охоронних структур;
• складною криміногенною обстановкою у країні та ін.
Оскільки з розвитком ринкових відносин обсяг та інтен-

сивність перевезень комерційних вантажів збільшуються, не-
обхідність осмислення практики охорони комерційних вантажів
об’єктивно підвищується.

Мета вивчення курсу “Організація охорони матеріальних
цінностей при їх транспортуванні” — ознайомитися з організа-
ційною, правовою, методичною, тактичною та матеріально-тех-
нічною складовими процесу забезпечення безпеки супроводжен-
ня комерційних вантажів при їх транспортуванні.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ  ОХОРОНИ МАТЕРІАЛЬНИХ
ЦІННОСТЕЙ ПРИ ЇХ ТРАНСПОРТУВАННІ”

№ 
пор. Назва теми 

1 Укладення договору на супроводження вантажу 
2 Організація охорони вантажів 
3 Інструктаж охоронців, що супроводжують вантажі 
4 Дії охорони в дорозі 
5 Особливості охорони вантажів при використанні різних видів 

транспорту 
6 Дії охоронців у надзвичайних ситуаціях 
7 Заходи безпеки при виконанні охоронцями завдань  

із супроводження вантажів 
 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ  ОХОРОНИ МАТЕРІАЛЬНИХ
ЦІННОСТЕЙ ПРИ ЇХ ТРАНСПОРТУВАННІ”

Тема 1. Укладення договору на супроводження вантажу

Законодавство України, що регулює питання охорони мате-
ріальних цінностей при їх транспортуванні. Види договорів. За-
явка на надання охоронних послуг із транспортування вантажу.
Умови договору (вид доставки, вид вантажу, цінність вантажу,
ґарантії сторін, ступінь відповідальності охоронців, страхуван-
ня вантажу, строки і маршрут доставки, час і порядок прийман-
ня вантажу під охорону, час і порядок передання вантажу одер-
жувачу та ін.). Відповідальність охоронців за невиконання і
порушення обов’язків, покладених на них інструкцією і догово-
ром на супроводження вантажів.

Література [1–8; 16; 22]
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Тема 2. Організація охорони вантажів

Аналіз стану охорони вантажів за попередній період (показ-
ники охорони за певний період, знання охоронцями основних
вимог, функціональних обов’язків і якість їх виконання, стан
професійної готовності груп, характер і причини порушень з
боку охорони, принциповість оцінки стану охорони всіма особа-
ми, ефективність вжитих заходів підвищення надійності охоро-
ни вантажів).

Вжиття заходів збереження конфіденційності інформації про
майбутнє перевезення вантажів.

Прийняття рішення про охорону вантажу (склад групи, ха-
рактер вантажу, що перевозитиметься, тривалість несення охо-
рони вантажу в темний і світлий час доби, час прибуття групи
до відправника вантажу, особливості (цінність) охоронюваного
вантажу, вид транспорту, маршрут, місця можливих засідок і
нападу (проникнення) на охоронюваний транспорт, пора року,
доби, погодні умови).

Підготовка членів групи охорони , інструктаж охоронців.
Визначення складу і розрахунок чисельності бригади супрово-
ду. Розташування охоронців.

Прийняття вантажу під охорону. Прийняття опечатаних кон-
тейнерів, фургонів, вагонів, а також великогабаритних виробів,
які перевозяться в піввагонах або на платформах (автомобілі,
великі агрегатні вузли, верстати, будівельні конструкції тощо).
Прийняття вантажу за кількістю місць з відповідальністю за вміст
кожного місця (ящика, коробки, тюка). Порядок дій старшого
охоронця під час прийняття вантажу.

Література [9; 12; 14–16; 18–20; 22–25]

Тема 3. Інструктаж охоронців, що супроводжують вантажі

Місця навантаження і вивантаження вантажу. Особливості
охорони вантажу. Маршрут. Обов’язки співробітників охоро-
ни, що супроводжують комерційні вантажі різними видами транс-
порту. Службова документація з питань зберігання зброї в до-
розі, оформлення документації в пунктах прийняття або зда-

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

http://www.fineprint.com


7

вання вантажу під охорону, взаємодії з територіальними орга-
нами внутрішніх справ, порядок підтримування зв’язку. Поря-
док проходження команди для прийняття або здавання вантажів
і її повернення до пункту постійної дислокації. Правила оформ-
лення документації при прийманні та здаванні перевезеного ван-
тажу. Дії охоронців при виявленні порушення цілісності вагонів,
контейнерів, упакувань, несправності транспортних засобів.
Заходи дотримання техніки безпеки при проходженні на транс-
портних засобах. Порядок проходження групи супроводу.

Література [9; 13; 16; 20–25; 27]

Тема 4. Дії охорони в дорозі

Місця охоронців при перевезенні вантажів різними видами
транспорту. Охорона під час руху. Охорона при тривалому русі
без зупинок. Охорона під час зупинок. Питання зв’язку і сигна-
ли оповіщення (зв’язок між бригадою і штабом, бригадою суп-
роводу і контрольними пунктами на маршруті, між охоронцями
бригади). Обов’язки старшого охоронця при здійсненні охоро-
ни вантажу в дорозі. Здавання вантажу. Документи, що засвід-
чують особистість вантажоодержувача. Документи на право прий-
няття вантажу. Огляд цілісності вантажу. Акт приймання ван-
тажу. Звіт групи охорони про виконану роботу.

Література [9–11; 13; 16; 17; 22–25; 27]

Тема 5. Особливості охорони вантажів при використанні
різних видів транспорту

Охорона вантажу, що перевозиться автомобілем (колоною
автомобілів). Охорона вантажу, що перевозиться в купе паса-
жирського поїзда. Охорона вантажу, що перевозиться повітря-
ним транспортом. Охорона вантажу, що перевозиться морським
(річковим) транспортом. Супроводження вантажу, що перебу-
ває на митному забезпеченні.

Література [9–11; 13; 16–18; 21–25; 27]
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Тема 6. Дії охоронців у надзвичайних ситуаціях

Види кризових ситуацій. Безпосередня загроза супроводжу-
ваному вантажу і транспортним засобам (вихід з ладу транспорт-
ного засобу, порушення порядку укладання вантажу, виявлен-
ня технічної несправності, пограбування, викрадення, псуван-
ня, спалення тощо). Безпосередня або опосередкована загроза
особистої безпеки охоронців (затримка вантажу правоохорон-
ними органами, напад злочинців на охоронюваний вантаж тощо).
Дії охорони в разі стихійного лиха (обвалу, повені, лісової по-
жежі вздовж дороги та ін.). Дії групи охорони в інших поза-
штатних ситуаціях (у разі аварії автомобіля, вимушеній посадці
літака, в якому перевозиться вантаж та ін.).

Застосування охороною зброї і спеціальних засобів. Дії охо-
рони після ліквідації наслідків надзвичайних подій.

Література [16–18; 20–27]

Тема 7. Заходи безпеки при виконанні охоронцями завдань
із супроводження вантажів

Ознаки нападу, що готується, на конвой. Заходи безпеки,
спрямовані на збереження здоров’я, життя охоронців і ефектив-
не виконання ними завдань з охорони супроводжуваних ван-
тажів різними видами транспорту. Заходи безпеки в дорозі.

Література [16; 17; 22–25]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Законодавство України, що регулює питання охорони ма-
теріальних цінностей при їх транспортуванні.

2. Необхідні професійні якості охоронців, що охороняють і
супроводжують вантажі.

3. Питання, що з’ясовуються бригадою супроводу при укла-
денні договору і перед виходом у рейс.

4. Необхідність аналізу стану охорони вантажів за попередній
період.
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5. Розробка маршруту супроводу з використанням автомо-
більного транспорту.

6. Озброєння, екіпірування, оснащення і постачання брига-
ди супроводу.

7. Засоби і системи зв’язку.
8. Відпрацювання питань зв’язку між бригадою супроводу і

штабом, бригадою супроводу і контрольними пунктами
на маршруті, між охоронцями бригади супроводу в ден-
ний і нічний час у дорозі та на зупинках.

9. Сутність і послідовність етапів організації охорони ван-
тажів.

10. Основні особливості забезпечення схоронності вантажу,
що транспортується.

11. Заборони для охорони, що супроводжує вантаж.
12. Правила супроводження вантажів.
13. Взаємодія групи охорони з органами внутрішніх справ

при виникненні надзвичайних обставин у дорозі.
14. Проїзд до місця приймання вантажу або від місця здаван-

ня вантажу.
15. Правила оформлення документації при прийманні та зда-

ванні перевезеного вантажу.
16. Укладення договору на супроводження вантажу.
17. Акт приймання вантажу під охорону.
18. Огляд цілісності вантажу.
19. Прийняття вантажу під охорону.
20. Прийняття опечатаних контейнерів, фургонів, вагонів, а

також великогабаритних виробів, які перевозяться в півва-
гонах або на платформах (автомобілі, великі агрегатні
вузли, верстати, будівельні конструкції тощо).

21. Прийняття вантажу за кількістю місць з відповідальністю
за вміст кожного місця (ящика, коробки, тюка).

22. Порядок дій старшого охоронця під час приймання ванта-
жу .

23. Відповідальність охорони за схоронність охоронюваного
вантажу.

24. Процедура здавання вантажу замовникові.
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25. Відповідальність охоронців за невиконання і порушення
обов’язків, покладених на них інструкцією і договором
на супровід вантажу.

26. Робота групи супроводу на трасі.
27. Ознаки нападу, що готується, на конвой.
28. Засідки: види і особливості.
29. Напад на транспорт з вантажем.
30. Особливості охорони вантажів при використанні різних

видів транспорту.
31. Охорона вантажу, що перевозиться в купе пасажирсько-

го поїзда.
32. Охорона вантажу, що перевозиться автомобілем (коло-

ною автомобілів).
33. Огляд автомобіля перед рейсом.
34. Охорона вантажу, що перевозиться повітряним транспор-

том.
35. Супроводження вантажу, що перебуває на митному за-

безпеченні.
36. Охорона при тривалому русі без зупинок.
37. Охорона під час зупинок.
38. Розрахунок чисельності бригади супроводу.
39. Розосередження охоронців і режим їхньої роботи під час

перебування вантажу в дорозі (в автопоїзді, у супровід-
них автомобілях, у поїздах, на судах).

40. Інструктаж бригади супроводу.
41. Обов’язки охоронців, що супроводжують комерційні ван-

тажі.
42. Обов’язки старшого охоронця при здійсненні охорони ван-

тажу в дорозі.
43. Вжиття заходів збереження конфіденційності інформації

про майбутнє перевезення вантажів.
44. Порядок проходження групи супроводу.
45. Дії охоронців при виявленні порушення цілісності вагонів,

контейнерів, упакувань, несправності транспортних за-
собів.

46. Дії групи охорони в разі безпосередньої загрози супро-
воджуваному вантажу і транспортним засобам.
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47. Дії групи охорони в разі безпосередньої або опосередко-
ваної загрози особистої безпеки охоронців.

48. Особливості спілкування в конфліктних ситуаціях.
49. Дії охорони в разі стихійного лиха.
50. Дії охорони після ліквідації наслідків надзвичайних подій.
51. Відбиття нападу на охоронця, охоронюваний вантаж і на

приміщення, де розташована група охоронців.
52. Дії охорони в дорозі.
53. Дії охоронців при виникненні позаштатних ситуацій при

охороні вантажів.
54. Дії охоронців при зіткненні охоронюваного автомобіля з

іншим транспортним засобом.
55. Спеціальні засоби самооборони, заряджені речовинами

сльозоточивої та дратівної дії.
56. Умови застосування спеціальних засобів самооборони, за-

ряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.
57. Використання службових собак з метою охорони при суп-

роводжуванні матеріальних цінностей.
58. Заходи безпеки, спрямовані на збереження здоров’я, життя

охоронців і ефективне виконання ними завдань з охорони
супроводжуваних вантажів різними видами транспорту.

59. Засоби безпеки в дорозі.
60. Заходи дотримання техніки безпеки при проходженні на

транспортних засобах.
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