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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В умовах переходу України до ринкових відносин однією з важ-
ливих складових є питання охорони майна та особистої безпеки 
фізичних осіб, що регулюється одним із перших законопроектів — За-
коном України “Про охоронну діяльність”.

Згідно із законопроектами охоронна діяльність за своїм змістом є 
такою, що безпосередньо зачіпає особисті та майнові права громадян 
і юридичних осіб. Тому що дії персоналу по охороні власності сто-
суються мільйонів громадян, а також багатьох юридичних осіб усіх 
форм власності. Наразі стосовно дещо меншої, але все ж таки значної 
частини громадян (фізичних осіб) здійснюються заходи забезпечен-
ня особистої безпеки. Це щодо державної охоронної діяльності. Не-
державна охоронна діяльність (згідно з положеннями статей 21–25 
законопроектів), що здійснюватиметься суб’єктами господарювання 
недержавної форми власності, можлива за наявності дозволу, отрима-
ного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у формі 
діяльності самостійних відокремлених або структурних підрозділів 
охорони чи призначених відповідальних осіб для здійснення заходів 
охорони та безпеки щодо належного їм майна та їх службових осіб, 
без права виконувати функції, не пов’язані із забезпеченням майно-
вої безпеки свого суб’єкта господарювання та особистої безпеки його 
засновників і службових осіб.

Сьогодні в Україні сформована досить ґрунтовна нормативно-пра-
вова база, на основі якої і здійснюється цей вид господарсько-підпри-
ємницької діяльності. Проте в ній неоднозначно трактуються деякі 
поняття, що пов’язано з невідповідністю та неузгодженістю однорід-
них норм підзаконних і законних актів. На практиці це викликає пев-
ні, інколи досить значні, незручності як для суб’єктів підприємниц-
тва з надання охоронних послуг, так і в роботі державних органів, які 
покликані здійснювати контроль за цими суб’єктами.

Займаючи відособлене місце в системі юридичних дисциплін, 
дисципліна “Правові засади охоронної діяльності” тісно пов’язана з 
такими дисциплінами, як “Адміністративне право”, “Цивільне право”, 
“Господарське право”, “Судові та правоохоронні органи України”, “Ад-
міністративна юрисдикція” та ін.

Предметом дисципліни “Правові засади охоронної діяльності” є 
суспільні відносини, що виникають у процесі надання послуг з охоро-
ни об’єктів різних форм власності та громадян, а також державного 
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регулювання цього особливого виду господарсько-підприємницької 
діяльності, пов’язані із застосуванням норм адміністративного, гос-
подарського, підприємницького, цивільного, трудового права та де-
яких інших галузей права України.

Загальна гіпотеза навчальної дисципліни базується на конститу-
ційній нормі про рівність усіх форм власності, в тому числі і в процесі 
здійснення господарсько-підприємницької діяльності. Державне уп-
равління цією сферою повинне забезпечувати рівність умов для всіх 
суб’єктів такої діяльності, що є запорукою успішного розвитку під-
приємництва.

Відповідно до навчально-тематичного плану передбачено вивчен-
ня та аналіз нормативно-правової бази надання охоронних послуг в 
Україні, виявлення колізій у правовому регулюванні цього особли-
вого виду господарсько-підприємницької діяльності, в тому числі і 
спеціалізованими правоохоронними державними органами у формі 
надання охоронних послуг. Семінарські та практичні заняття спри-
ятимуть поглибленому засвоєнню студентами та слухачами навчаль-
ного матеріалу курсу. Проміжною формою контролю знань студентів 
є контрольна робота, підсумковою — іспит.

Успішне опанування дисципліни буде запорукою високопро-
фесійної діяльності менеджера з безпеки, оскільки надійна система 
безпеки не може існувати без належної організації системи охорони, 
яка є невіддільною складовою першої.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

“ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
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ЗМІСТ  
дисципліни  

“ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

змістовий модуль і.  Наукові основи охоронної діяльності

Тема 1. Предмет і основні поняття курсу “Правові засади 
охоронної діяльності”

Предмет дисципліни “Правові засади охоронної діяльності”, її 
основні поняття, категорії та інститути. Основні принципи госпо-
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дарсько-підприємницької діяльності з надання послуг з охорони 
власності та громадян. Обмеження підприємницької діяльності. 
Охоронні послуги як вид управлінських послуг. Співвідношення 
понять комерційного, господарського, цивільного та адміністративно-
го права у процесі надання охоронних послуг. Критерії розмежування 
охоронних послуг як виду підприємницької діяльності та виду управ-
лінських послуг. Договір на охорону. Об’єкти та суб’єкти надання охо-
ронних послуг.

Література: основна [1; 6; 10; 13; 14; 18; 20; 27; 40; 57; 60; 63];
додаткова [6; 13; 19; 21; 23–25; 27]

Тема 2. Загальна характеристика нормативно-правового 
регулювання послуг з охорони власності та громадян 

Поняття та основні ознаки нормативно-правового акта, що ре-
гулює надання послуг з охорони власності та громадян. Управлінські 
відносини між органами державного управління та підприємствами. 
Цивільно-правові відносини між сторонами охоронних послуг. Ор-
ганізаційні та майнові елементи у господарсько-підприємницьких від-
носинах з надання охоронних послуг. Норми господарського права. 
Норми адміністративного права. Класифікація суб’єктів надання охо-
ронних послуг.

Література: основна [6; 10; 13; 14; 18; 20; 27; 40; 57; 60; 63];
додаткова [13; 19; 23; 25; 27]

Тема 3. Державне ліцензування як правова основа  
підприємницької діяльності з надання охоронних 
послуг

Дозвільна система у сфері підприємницької діяльності. Підстави, 
порядок та умови ліцензування підприємницької діяльності з надан-
ня послуг з охорони власності та громадян. Обставини, за яких лі-
цензування не здійснюється. Ліцензійний орган. Ліцензіат. Ліцензія. 
Нормативно-правова база ліцензування охоронної діяльності. Пра-
вові колізії.

Література: основна [4; 14; 17; 29; 36; 41; 51; 60; 64];
додаткова [1; 11; 21–25]
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Тема 4. Державний охоронний нагляд як різновид  
адміністративного провадження

Державний контроль. Завдання державного контролю. Адміністра-
тивно-процесуальна діяльність як форма здійснення державної вла-
ди. Адміністративно-процесуальні норми. Адміністративний процес, 
принципи його здійснення. Адміністративні провадження, їх ознаки 
та види. Поняття контролю за наданням охоронних послуг суб’єктами 
підприємницької діяльності. Державні органи, що здійснюють охо-
ронний нагляд. Колізії законодавства.

Література: основна [4; 15; 29; 30; 32; 36; 37; 48; 57; 60];
додаткова [3; 5; 12; 21–25]

Тема 5. Повноваження Державної служби охорони при МВС 
України щодо реалізації контрольно-наглядових  
функцій стосовно суб’єктів підприємництва,  
зайнятих в охоронному бізнесі

Загальна характеристика повноважень структурних підроз- 
ділів ДСО при МВС України щодо здійснення контролю за суб’єк-
тами підприємницької діяльності з надання охоронних послуг. Ета-
пи контрольно-наглядової діяльності ДСО. Спеціальні підстави для 
анулювання ліцензії на надання охоронних послуг. Загальні порушен-
ня законодавства як підстава для анулювання ліцензії на надання охо-
ронних послуг.

Література: основна [4; 15; 29; 30; 32; 36; 37; 48; 57; 60]; 
додаткова [3; 5; 12; 21–25]

змістовий модуль іі. Правові основи охоронної діяльності

Тема 6. Правове становище надавачів охоронних послуг  
щодо зберігання, носіння та застосування  
спеціальних засобів і зброї

Класифікація суб’єктів охоронного бізнесу за ознакою права на 
зброю та засоби самозахисту. Право застосування зброї окремими 
суб’єктами надання охоронних послуг. Монополізм на ринку охорон-
них послуг за зазначеною ознакою. Правове регулювання права влас-
ності на зброю в Україні. Процедура отримання дозволу на зброю гро-
мадянами України. Види зброї, що можуть бути у власності громадян і 
юридичних осіб.

Література: основна [11; 13; 16; 18; 25; 28; 29; 32; 34; 40; 48; 50; 52; 
58; 61; 62];

додаткова [3; 5; 10; 14; 21; 29]
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Тема 7. Завдання дозвільної системи МВС України  
з контролю за діяльністю недержавних охоронних 
підприємств

Поняття дозвільної системи ОВС. Адміністративно-правові 
відносини у сфері дозвільної системи. Предмети, матеріали, споруди 
та підприємства, на які поширюється дія дозвільної системи. Особ-
ливості права власності на окремі предмети. Участь працівників доз-
вільної системи у перевірках суб’єктів охоронного бізнесу. Завдання 
різних служб міліції при здійсненні перевірок. Безпосередні об’єкти 
перевірок.

Література: основна [6; 13; 29; 36; 38; 43; 46];
додаткова [12; 21–25]

Тема 8. Організаційно-правові засади безпеки  
підприємництва і проблеми з провадженням  
охоронної діяльності суб’єктів недержавної форми 
власності 

Організаційно-правові засади безпеки підприємництва з провад-
женням охоронної діяльності суб’єктів недержавної форми власності. 
Проблеми, які виникають з провадженням охоронної діяльності 
суб’єктів недержавної форми власності.

Література: основна [6; 13; 29; 36; 38; 43; 46]; 
додаткова [12; 21–25]

Тема 9. Правовий статус приватних охоронних структур
Аналіз приватних охоронних організацій як специфічних суб’єктів 

попередження правопорушень. Адміністративно-правове регулюван-
ня діяльності приватних охоронних підприємств. Особливості уп-
равління підприємницькою діяльністю з надання послуг по охороні 
власності та охороні громадян.

Література: основна [6; 13; 29; 36; 38; 43;46];
додаткова [12; 21–25]

Тема 10. Особливості застосування норм трудового  
законодавства при здійсненні підприємницької  
діяльності з охорони власності та громадян

Загальна характеристика прав найманих працівників. Принципи 
трудових відносин у сфері підприємницької діяльності з надання охо-
ронних послуг. Методи здійснення трудових відносин. Особливості 
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кадрової роботи в охоронних підприємствах. Форми роботи зі вста-
новлення взаємовідносин в охоронних підприємствах. Охорона праці 
на підприємствах, які надають охоронні послуги.
Література: основна [1; 6; 9; 24; 26; 28; 32; 38; 47; 55; 66; 68–70; 72];

додаткова [12; 21–25]

Тема 11. Поняття і зміст юридичної відповідальності у сфері 
надання послуг з охорони власності та забезпечення 
фізичної безпеки осіб

Поняття юридичної відповідальності. Ознаки та принципи юри- 
дичної відповідальності. Відмінність адміністративної відповідаль-
ності від інших видів юридичної відповідальності. Суб’єкти адміні-
стративних правопорушень. Адміністративне стягнення. Санкція. 
Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.

Література: основна [3; 6; 10; 16; 19; 22; 26; 36; 39;41; 54];
додаткова [1; 3; 21; 23; 25]

Тема 12. Підстави юридичної відповідальності суб’єктів  
підприємництва з надання охоронних послуг

Юридичний факт як підстава юридичної відповідальності. Під-
стави юридичної відповідальності суб’єктів охоронного бізнесу. 
Підстави майнової відповідальності в договірних і позадоговірних 
зобов’язаннях. Підстави кримінальної відповідальності. Підстави ад-
міністративної відповідальності. Умови, що виключають юридичну 
відповідальність.

Література: основна [1; 3; 6; 7; 10; 16; 18; 19; 22; 26; 36; 37; 39; 41; 
49; 54]; 

додаткова [1; 3; 21–25]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Предмет та основні поняття дисципліни “Правові засади охорон-
ної діяльності”.

 2. Законодавчі засади обмеження та ліцензування надання охорон-
них послуг.

 3. Послуги з охорони власності та фізичних осіб як вид підприєм-
ницької діяльності.

 4. Послуги з охорони власності та фізичних осіб як вид управлінсь-
ких послуг.

 5. Види охоронних послуг.
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 6. Законодавчі підстави надання охоронних послуг.
 7. Законодавчі підстави надання охоронних послуг недержавними 

охоронними підприємствами.
 8. Законодавчі підстави надання охоронних послуг державними 

спеціалізованими організаціями.
 9. Суб’єкти та об’єкти охоронних послуг.
 10. Розмежування охоронних послуг як виду підприємницької 

діяльності та управлінських послуг.
 11. ДСО як суб’єкт охоронних послуг.
 12. Підрозділи та органи внутрішніх справ як суб’єкти охоронних по-

слуг.
 13. Внутрішні війська МВС України як суб’єкт охоронних послуг.
 14. Митна варта як суб’єкт охоронних послуг.
 15. Служба інкасації НБУ як суб’єкт охоронних послуг.
 16. Підрозділи податкової міліції як суб’єкти охоронних послуг.
 17. Особливості укладення договорів на охорону деяких об’єктів.
 18. Система правового регулювання охоронних послуг.
 19. Особливості договірних відносин, в яких однією із сторін є об’єкт 

державної форми власності.
 20. Загальна правова характеристика управлінських послуг.
 21. Типовий договір на охорону підрозділами ДСО при МВС України.
 22. Предмет договору на охорону власності.
 23. Предмет договору на охорону фізичних осіб.
 24. Адміністративна складова в договірних відносинах сторін дого-

вору на охорону.
 25. Господарська складова в договірних відносинах сторін договору на 

охорону.
 26. Класифікація суб’єктів надання охоронних послуг.
 27. Класифікація об’єктів надання охоронних послуг.
 28. Правове становище працівників охоронних підприємств.
 29. Питання конкуренції на ринку охоронних послуг.
 30. Ознаки монополізму на ринку охоронних послуг.
 31. Дозвільне провадження з отримання ліцензії на право надання охо-

ронних послуг.
 32. Порядок та умови ліцензування підприємницької діяльності з на-

дання послуг з охорони власності та громадян.
 33. Законодавча підстава ліцензування підприємницької діяльності з 

надання послуг з охорони власності та громадян.
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 34. Державні органи, задіяні у процесі ліцензування охоронної діяль-
ності.

 35. Обставини, що виключають необхідність ліцензування при надан-
ні охоронних послуг.

 36. Вимоги до посадових осіб і працівників охоронного підприємства 
при ліцензуванні підприємницької діяльності з надання послуг з 
охорони власності та громадян.

 37. Підстави для відмови у видачі ліцензії на право здійснення 
підприємницької діяльності з надання послуг з охорони власності 
та громадян.

 38. Повноваження ДСО при МВС України у дозвільному проваджен-
ні з отримання ліцензії на право надання охоронних послуг.

 39. Види перевірок працівників охоронних підприємств при ліцензу-
ванні підприємства.

 40. Поняття та завдання державного охоронного нагляду.
 41. Органи, що здійснюють державний охоронний нагляд.
 42. Повноваження підрозділів ДСО при МВС України при здійснен-

ні контролю за охоронними підприємствами.
 43. Повноваження управління (відділу) ДСО при ГУМВС та УМВС 

в областях, ГУМВС у м. Києві, УМВС у м. Севастополі щодо кон-
трольно-наглядової діяльності за охоронними підприємствами.

 44. Повноваження департаменту ДСО при МВС України у контроль-
ній діяльності за охоронними підприємствами.

 45. Повноваження галузевих служб міліції у контрольній діяльності за 
охоронними підприємствами.

 46. Етапи контрольно-наглядової діяльності ДСО при МВС України 
за суб’єктами підприємницької діяльності з надання охоронних 
послуг.

 47. Види адміністративного процесу, пов’язаного зі здійсненням під-
приємницької діяльності з надання охоронних послуг, у межах 
компетенції ДСО.

 48. Контроль за суб’єктами підприємницької діяльності з надання охо-
ронних послуг як вид адміністративного процесу.

 49. Підстави анулювання та призупинення дії ліцензії на право надан-
ня охоронних послуг.

 50. Процесуальні документи, що видаються компетентними органами 
у сфері надання охоронних послуг.

 51. Обов’язковий перелік документів, що повинні бути на посту охо-
ронного підприємства на об’єкті, що ним охороняється.
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 52. Класифікація підстав анулювання (чи призупинення) дії ліцензії.
 53. Використання персоналом охоронних підприємств радіозв’язку: 

правовий аспект.
 54. Символіка недержавних охоронних підприємств: правовий ас-

пект.
 55. Державна символіка в діяльності недержавних охоронних підпри-

ємств.
 56. Класифікація суб’єктів охоронного бізнесу за ознакою права на 

зброю.
 57. Право на зброю суб’єктів надання охоронних послуг державної 

форми власності.
 58. Право на зброю суб’єктів надання охоронних послуг недержавної 

форми власності.
 59. Право на зброю суб’єктів надання охоронних послуг, що діють на 

підставі ліцензії.
 60. Застосування зброї при виконанні договірних робіт з охорони пра-

цівниками ДСО при МВС України.
 61. Право застосування зброї працівниками недержавних охоронних 

підприємств.
 62. Правила застосування спеціальних засобів самозахисту працівни-

ками недержавних охоронних підприємств.
 63. Правила застосування спеціальних засобів самозахисту 

працівниками ДСО при МВС України.
 64. Правила застосування зброї працівниками міліції ДСО при МВС 

України.
 65. Правила застосування зброї неатестованими працівниками ДСО 

при МВС України.
 66. Процедура отримання дозволу працівниками недержавних 

охоронних підприємств на різні види зброї.
 67. Види зброї, що можуть бути у власності громадян і юридичних 

осіб (крім спеціальних державних органів).
 68. Поняття дозвільної системи органів внутрішніх справ.
 69. Види майна, на які поширюється дія дозвільної системи МВС 

України.
 70. Право на пристрої для відстрілу набоїв з гумовими кулями та 

іншими метальними снарядами несмертельної дії.
 71. Процедура отримання дозволу на придбання зброї фізичними 

особами.
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 72. Процедура отримання дозволу на придбання зброї юридичними 
особами.

 73. Роль працівників дозвільної системи ОВС у контрольній діяль-
ності щодо суб’єктів охоронного бізнесу.

 74. Об’єкти перевірок дозвільної системи.
 75. Форми трудових відносин працівників недержавних охоронних 

підприємств.
 76. Особливості кадрової роботи в недержавних охоронних підпри- 

ємствах.
 77. Правова характеристика робіт з охорони майна та фізичних осіб 

як виду робіт з підвищеним ризиком для життя та здоров’я.
 78. Охорона праці в недержавних охоронних підприємствах.
 79. Юридична відповідальність суб’єктів з надання охоронних пос-

луг.
 80. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну при виконанні 

договірних робіт з охорони.
 81. Адміністративна відповідальність суб’єктів з надання охоронних 

послуг.
 82. Юридична відповідальність працівників недержавних охоронних 

підприємств.
 83. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності працівни-

ків недержавних охоронних підприємств.
 84. Необхідна оборона як підстава звільнення від кримінальної та 

адміністративної відповідальності.
 85. Крайня необхідність як підстава звільнення від кримінальної та ад-

міністративної відповідальності.
 86. Уявна оборона як підстава звільнення від кримінальної відповідаль-

ності.
 87. Затримання особи, яка вчинила злочин, як підстава звільнення від 

кримінальної відповідальності.
 88. Діяння, пов’язане з ризиком, як підстава звільнення від криміналь-

ної відповідальності.
 89. Фізичний або психічний примус як підстава звільнення від кримі-

нальної відповідальності.
 90. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організа-
ції як підстава звільнення від кримінальної відповідальності.
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