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ВИКЛАДАЧ ЗАПРОШУЄ ВАС ДО НАВЧАННЯ:

доцент цивільно-правових 

дисциплін факультету підготовки 

фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності, 

кандидат юридичних наук, доцент 

Мирза Світлана Степанівна

Авторка понад 90 наукових та навчально-методичних

публікацій. Систематично приймає участь у міжнародних

науково-практичних конференціях, семінарах, круглих

столах, робочих зустрічах, 

досвід роботи більше 20 років. 



Сфера наукових інтересів:

• Цивільне право, 

• Цивільний процес, 

• Господарське право,

• Правові інструменти альтернативного вирішення спорів 

З викладачем можна зустрітися за адресою:

65014, м. Одеса, пров. Сабанський, 4, тел. 

(068) 065 20 16 Viber, Telegram 

17svetlna@ukr.net
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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ:

Ступінь освіти – бакалавр 

Навчальна дисципліна викладається на денній

та заочній формі навчання та має такі

міждисциплінарні зв’язки:

• Цивільне право та процес, 

• Теорія держави та права, 

• Конституційне право, 

• Господарське право.



ОПИС ДИСЦИПЛІНИ:

Метою викладання навчальної дисципліни

«Цивільно-правове регулювання надання

охоронних послуг» 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.



ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Загальні компетентності:

• ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

• ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.

• ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
технології. 

• ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

• ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

• ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.



ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Спеціальні компетентності: 

• СК3. Здатність професійно оперувати категоріально понятійним апаратом права
і правоохоронної діяльності.

• СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і
застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності

• СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та
узагальнювати правову інформацію з різних джерел.

• СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати,
формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

• СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядку.

• СК13. Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності, державну
охорону органів державної влади України та безпеку взятих під захист осіб,
охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і комунальної власності.

• СК14. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів,
інформаційно-пошукових систем та баз даних.



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

• ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних
джерел, аналізувати і оцінювати її.

• ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези,
аргументувати висновки

• ПРН10. Виокремлювати юридично значущі
факти і формувати обґрунтовані правові
висновки.

• ПРН11. Знати і розуміти сучасні правові
доктрини, цінності та принципи функціонування
національної правової системи.



ВАМ ПРОПОНУЮТЬСЯ 5 ТЕМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ:

Тема №1. Загальна характеристика нормативно-правового

регулювання послуг з охорони власності та фізичних осіб.

Тема №2. Державне ліцензування як правова основа

підприємницької діяльності з надання охоронних послуг.

Тема №3. Поняття, юридична характеристика договору про

надання охоронних послуг.

Тема №4. Правовий статус виконавців охоронних послуг

щодо зберігання, носіння та застосування спеціальних

засобів і зброї.

Тема №5.Підстави цивільно-правової відповідальності

суб’єктів підприємництва з надання охоронних послуг.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

Тема №1. Загальна характеристика нормативно-

правового регулювання послуг з охорони власності та 

фізичних осіб.

Поняття та основні ознаки нормативно-правового акту,

що регулює надання послуг з охорони власності та

громадян. Цивільно-правові відносини між сторонами

охоронних послуг. Організаційні та майнові елементи у

господарсько-підприємницьких відносинах з надання

охоронних послуг. Норми господарського права.

Класифікація суб’єктів надання охоронних послуг.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
Тема № 2.  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
надання послуг з охорони власності та фізичних
осіб.

Обставини, за яких ліцензування не
здійснюється. Ліцензійний орган. Ліцензіар.
Ліцензіат. Ліцензія. Нормативно-правова база
ліцензування охоронної діяльності. Правові колізії.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
Тема №3. Поняття, юридична характеристика 
договору про надання охоронних послуг.

• Договір про надання охоронних послуг. Юридична
характеристика договору про надання охоронних
послуг. Істотні умови договору про надання
охоронних послуг.

• Відповідальність виконавця за порушення
договору про надання охоронних послуг. Розірвання
договору про надання охоронних послуг. Види
договору про надання охоронних послуг.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
Тема №4. Правовий статус виконавців охоронних
послуг щодо зберігання, носіння та застосування

спеціальних засобів і зброї. 

• . Класифікація суб’єктів надання охоронних
послуг за ознакою права на зброю та засоби
самозахисту. Право застосування зброї
окремими суб’єктами надання охоронних послуг.

• Монополізм на ринку охоронних послуг за
зазначеною ознакою. Правове регулювання
права власності на зброю в Україні.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

Тема №5.Підстави цивільно-правової

відповідальності суб’єктів підприємництва з

надання охоронних послуг.

• Юридичні факти як підстави виникнення

юридичної відповідальності.

• Підстави юридичної цивільно-правової

відповідальності суб’єктів надання

охоронних послуг.

•



ДЯКУЮ

ЗА УВАГУ!


