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ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У 2012 році був прийнятий Закон, який визначив правові підс-
тави, об’єкти та суб’єктів охоронної діяльності, а також врегулював 
інші питання. Як зазначають фахівці, в його нормах втілюється  
багаторічний досвід і сучасні тенденції у сфері надання охоронних 
послуг, і хоча деякі моменти є досить спірними й не точними, вза-
галі цей закон можна назвати проривом в розвитку цивільно-
правової сфери надання охоронних послуг.  

Частина 1 ст. 1 Закону України «Про охоронну діяльність» вста-
новлює, що охоронна діяльність є наданням послуг з охорони влас-
ності та майна. Ця діяльність характеризується певним змістом, 
який виражається в сукупності організаційних, охоронних, техніч-
них та інших заходів, які спрямовані на збереження життя і здо-
ров’я фізичних осіб та їх власності. Не дивлячись на те, що охоронна 
діяльність є саме послугою її можуть надавати і суб’єкти приватно-
го права і представники державних, в тому числі і правоохоронних 
органів. Охоронна діяльність останніх є одним з напрямків право-
охоронної діяльності. 

Слід зазначити, що охоронна діяльність не обмежується надан-
ням послуг з охорони життя та здоров’я фізичних осіб та їх власнос-
ті на договірних засадах. Якщо мова йде про державних суб’єктів 
охорони, то такою діяльністю займаються лише підрозділи поліції 
охорони в структурі Національної поліції України. Вони здійснюють 
охорону нерухомих та рухомих об’єктів, в тому числі вантажів, місць 
зберігання цінностей, забезпечують особисту безпеку громадян. 
Інші суб’єкти державної охоронної (правоохоронної) діяльності 
здійснюють останню з іншою метою, яка визначається спеціальни-
ми нормативно-правовими актами. 

Окрім цього закону, є низка нормативно-правових актів, які ви-
значають порядок здійснення охоронної діяльності державних та 
недержавних суб’єктів. Аналіз відповідного законодавства дозволяє 
нам виділити наступні ознаки охоронної діяльності: 

1) вона виступає як вид господарської діяльності та один на-
прямків правоохоронної діяльності; 

2) урегульована низкою законів та підзаконних нормативних 
актів; 
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3) несе ризик для життя і здоров’я як персоналу охоронних 
структур так і іншим громадянам; 

4) здійснюється як представниками влади (правоохоронними 
органами) та і іншими суб’єктами; 

5) своїм об’єктом має життя та здоров’я фізичних осіб та влас-
ність фізичних, юридичних осіб та держави; 

6) персонал охорони має специфічні права та обов’язки, які ви-
значаються законами, підзаконними нормативно-правовими акта-
ми, а також цивільно-правовими угодами; 

7) така діяльність потребує особливого контролю з боку відпо-
відних державних органів. 

Ураховуючи ці ознаки, нами пропонується наступне визначен-
ня поняття охоронної діяльності: це вид господарської діяльності 
чи один з напрямків правоохоронної діяльності, які полягають в 
системі правових, організаційних, економічних, технологічних, фі-
зичних та інших заходів, які здійснюються суб’єктами, що мають 
специфічні права та обов’язки з забезпечення охорони життя та 
здоров’я фізичних осіб та їх власності, власності юридичних осіб чи 
держави від протиправних посягань, які визначені законами, підза-
конними актами та цивільно-правовими угодами. 
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АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ: РЕФОРМА ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ) В ГРУЗИИ 

Реформа высшего образования в Грузии считается одним из 
успешных примеров борьбы с коррупцией; особо важную роль в ней 
занимает формирование и внедрение Единого Государственного 
Экзамена (ЕГЭ). Именно Грузия стала наглядным примером того, как 
политическая воля наравне с хорошо спланированной и администри-
рованной реформой могут привести к абсолютному искоренению 
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