
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ОХОРОННИХ ПОСЛУГ 

1. Кафедра: Цивільно-правових дисциплін 

2.Інформація про 

викладачів 

Мирза Світлана Степанівна - кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності. Автор більше 90 наукових 

праць, досвід роботи більше 20 років. 

У 2017 р. пройшла стажування у Hochschule für den 

öffentlichen Dienst in Bayern м. Фюрстенфельдбрук, 

Німеччина. 

Сфера наукових інтересів: 

цивільне право, цивільний процес, господарське право, 

правові інструменти альтернативного вирішення спорів. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 137, тел. (068) 065 20 16 Viber, 

Telegram, електронна адреса: 17svetlana@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

 

Викладається у шостому семестрі на третьому році 

навчання. 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

3 

 

90 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

До особливих видів підприємницької діяльності, що 

підлягають ліцензуванню та відповідно контролю з боку 

державних органів, належить правовідносини з надання 

послуг щодо охорони власності та охорони фізичних 

осіб. Передували виникненню охоронних послуг, як 

виду підприємницької діяльності, оплатні послуги, що 

надавалися підрозділами позавідомчої охорони. Чинне 

цивільне законодавство України передбачає ґрунтовну 

нормативно-правову базу, на основі якої здійснюється 

регулювання надання охоронних послуг. Предметом 

навчальної дисципліни «Цивільно-правове регулювання 

надання охоронних послуг» є суспільні відносини, що 



виникають у процесі надання послуг з охорони об’єктів 

різних форм власності та фізичних осіб. Загальна 

гіпотеза зазначеної навчальної дисципліни базується на 

конституційній нормі про рівність усіх форм власності, у 

тому числі і в процесі надання охоронних послуг. 

Метою викладання навчальної дисципліни є 

вивчення та аналіз нормативно-правової бази, яка 

регулює надання охоронних послуг в Україні, 

закріплення та поглиблення набутих здобувачами вищої 

освіти знань, умінь і практичних навичок щодо 

цивільно-правового регулювання надання охоронних 

послуг, а також виявлення колізій у правовому 

регулюванні цього особливого виду господарської 

діяльності. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Цивільне право та процес», «Теорія держави та 

права», «Конституційне право», «Господарське право». 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, дослідницький методи. 

 

11 Форма контролю: Залік 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 



ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має:      

знати: загальну характеристику нормативно-правового 

регулювання послуг з охорони власності та фізичних 

осіб; визначення поняття зобов’язань, які виникають із 

надання охоронних послуг; юридичну характеристику та 

істотні умови договору охорони; форму договору 

охорони;  відмінності договору охорони від договору 

зберігання; особливості договору охорони майна; 

особливості договору охорони фізичної особи; 

особливості договору охорони, укладеного на користь 

третіх осіб; відповідальність сторін за порушення 

договору охорони; розірвання договору охорони.  

вміти: самостійно аналізувати та застосовувати 

нормативно-правову базу з навчальної дисципліни; 

давати вірну юридичну кваліфікацію означеним 

фактичним правовідносинам з надання охоронних 

послуг; тлумачити норми, що регулюють зобов’язання з 

надання охоронних послуг; застосовувати на практиці 

діюче законодавство; складати договір охорони; 

розв’язувати практичні задачі з цивільних спорів, які 

виникають під час укладання договору охорони майна 

або фізичної особи. 

14. Основні 

інформаційні джерела 
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