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SUMMARY 
Krasnobryzhyy I.V.  Visual unified algorithm of making criminal analysis by National 

police officers to improve the efficiency of combating crimes. The questions of construction of the 
most optimal criminal analysis algorithm by the employees of the National Police, which should improve 
the effectiveness of the fight against criminal manifestations, are considered.  

According to the author, using law enforcement agencies to obtain and prioritize the analytical 
processing of the data obtained, the law enforcement agencies will greatly improve the effectiveness of 
their activities. He considers it necessary to intensify the training of future policemen and to conduct 
additional practical courses with practical law enforcement officers in the field of search and analytical 
processing of information resources from a variety of sources 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ОХОРОННИХ  
ПІДПРИЄМСТВ ГРУП ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ 

 
Акцентовано увагу на необхідність дослідження нормативно- правового регулювання охо-

ронної діяльності, а саме діяльності груп швидкого реагування, приватних охоронних підпри-
ємств, дослідження та обговорення організації діяльності, для подальшого вдосконалення якості 
надання охоронних послуг, ліквідації недоліків у діяльності співробітників груп швидкого реагу-
вання, та налагодження нормативно-правового регулювання дій співробітників охоронних підпри-
ємств. Розглянуто особливості роботи приватних охоронних структур щодо забезпечення безпеки 
фізичних осіб та охорони права власності.  

Ключові слова: охоронна діяльність, група швидкого реагування, співробітники охорони, 
забезпечення безпеки.  
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Постановка проблеми: під час підвищення криміногенної статистики та нагаль-
ної потреби осіб в охороні свого майна, забезпечення якісної правової допомоги, захисту 
від крадіїв та нещасних випадків, дедалі набуває проблема якісного надання охоронних 
послуг приватними охоронними підприємствами. Визначено ряд недоліків в повсякден-
ній діяльності охорони, що може негативно сприяти на надання тих самих послуг. Для 
вирішення цієї проблеми, проаналізуємо нормативну базу охоронної діяльності, наукові 
статті юридичного напряму у сфері надання охоронних послуг, зробимо теоретичних 
аналіз поставлених проблем перед охоронними структурами. Цим і зумовлюється актуа-
льність статті.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Деякі 
питання та критерії у сфері надання охоронних послуг та нормативно-правового регу-
лювання охоронної діяльності було визначено в наукових працях учених: Ю.О. Ярошен-
ко, М.В. Завального, І.В. Хорт та ін., якісне навчання працівників охоронних організацій, 
систематичне підвищення кваліфікації є запорукою професійного надання послуг у сфе-
рі охорони.  

Метою даної статті є аналіз особливостей у діяльності регіональних підприємств 
у сфері надання охоронних послуг та захисту майна.  

Виклад основного матеріалу: В діяльності охоронних підприємств регіону, мо-
жна відокремити багато аспектів щодо законності та правильності дій, постають питання 
про забезпечення професійними технічними засобами в охоронній діяльності, механізо-
вані питання, забезпечення спеціальними засобами працівників охоронних організацій 
[1-3]. Наразі робота у сфері надання охоронних послуг стає актуальною, для відділу кад-
рового забезпечення структури охоронних відомств необхідно підготувати та запровади-
ти більш жорстокі кваліфікаційні вимоги щодо прийняття на роботу працівників, які 
будуть виконувати специфічні функції. Після чого відділ внутрішньої безпеки приват-
них охоронних підприємств має провести курс підготовки охоронців на стаціонарних 
постах та працівників груп швидкого реагування, окремим питанням постають кандида-
ти на посади «тіло - охоронців» так названої фізичної охорони. Кваліфікаційними вимо-
гами наразі пишатись може далеко не кожне охоронне підприємство нашого регіону [1-
3; 7]. За причини недоліку під час відбору кандидатів й трапляються типові випадки 
крадіжок, пошкодження майна фізичних осіб, загроза життю людини, та ін. Під час до-
сягнення якісного проведення будь якого заходу, мають бути приклади ідеального про-
ведення, на які й спираються керівники заходу аби заходи пройшло не гірше. В сфері 
охоронних послуг-це є Державна служба охорони при МВС України. Саме в цій органі-
зації проводять ретельний відбір кандидатів, проводять навчання, залучають до профе-
сійних курсів підготовки за міжнародними стандартами, створюють специфічні умови 
ретельного відбору майбутніх працівників Державної служби охорони. Під час відбору 
кандидатів особливу увагу слід приділяти фізичній підготовці та навичкам бойових мис-
тецтв, не менш важливим є питання майстерності володіння вогнепальною зброєю. 
Зброя в охоронній діяльності є невід’ємним аспектом для успішного та якісного забезпе-
чення захисту під час надання охоронних послуг. Все менше стає дійсно професіоналів 
які б передавали свій досвід володіння зброєю, та все більшає кількість нелегальної 
зброї котра має своє застосування в негативному світі.  

Також не менш значимим є питання володіння прийомами самозахисту та бойо-
вими мистецтвами. Уміння захистити себе не завжди допомагає у вирішені питання що-
до захисту іншої людини. Під час проходження відбору, особливе місце приділяють во-
лодінню навичок прийомів рукопашного бою, які є основними в сфері охорони. Велику  
увагу приділяють питанню вмілого застосування спеціальних засобів в екстремальних 
ситуаціях [4-6]. Але все вище зазначене має закріплюватись перш за все головним прин-
ципом, котрим є законність. Законність використання спеціальних засобів, законність 
застосування зброї, законність застосування заходів фізичного впливу та ін. В цьому 
питанні постає нормативно-правове регулювання охоронної діяльності. При відборі кан-
дидатів, має велике значення досконале знання закону про Національну поліцію, про 
охоронну діяльність, який регламентує  діяльність працівника охоронного підприємства. 
В цьому питанні особливу увагу приділяють в поліції охорони, саме знання закону про 
Національну поліцію, про охоронну діяльність є гарантом дотримання законності і честі 
[1-4]. Знання закону в першу чергу є запорукою особистої безпеки під час виконання 
своїх службових повноважень в повсякденній діяльності. На прикладі поліції охорони 
бачимо, що приділяється  велика увага вивченню найголовніших законів на підставі 
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яких в подальшому будуть регулювати свою професійну діяльність, також слід відміти-
ти, що засвоєння різних юридичних питань та вирішення типових задач під час підгото-
вки працівників охоронних організацій покращує засвоєння знань. Наразі згідно статис-
тиці не у всіх охоронних підприємствах є можливість навчанню працівників, адже не на 
кожному підприємстві є свій навчальний центр в якому б працювали спеціалісти з вели-
ким досвідом роботи в цій сфері. На охорону покладається важливий обов’язок – це за-
хист людини. Ситуації в житті бувають різні, тому і підготовка має бути якісна.  

Навчання та проходження курсу за міжнародними стандартами є найголовнішим 
в діяльності охоронця. Кваліфіковані охоронці мають змогу вирішувати великий спектр 
питань. Провівши аналіз серед охоронних підприємств, та визначивши стандартні аспек-
ти навчання працівників можемо виявити наступну структуру навчального процесу. На-
вчальні центри були створені для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
за спеціальністю: «Охоронець». Діяльність центру здійснює навчання на підставі ліцен-
ції Міністерства освіти і науки України. В середньому навчальні центри мають можли-
вість одночасно проводити навчання 35-45 охоронців. Навчальні центри являють собою 
спеціалізовані навчальні заклади в яких викладаються дисципліни, необхідні для охоро-
нця [3, 4, 5, 6]. Створена низка предметів для навчання охоронців: технічні засоби охо-
рони, охорона об’єктів, інформаційні технології, охорона фізичних осіб, пожежна безпе-
ка, основи економіки та підприємництва, безпека життєдіяльності, психологія ділових 
відносин, домедична допомога, вогнева підготовка, тактико спеціальна підготовка, юри-
дичні предмети, спеціальна фізична підготовка, навички рукопашного бою та ін.  

Не менш важливим є питання засвоєння дисципліни з психологічної підготовки 
охоронця. Психологічне забезпечення охоронної діяльності є гарантом впевненості кож-
ного співробітника в своїх діях. Важливим постає питання психологічної підготовки 
саме для працівників груп швидкого реагування, де майже кожного дня трапляються 
виклики та спрацювання на об’єкті. Різні ситуації які виникають в охоронній діяльності 
потребують правильного алгоритму дій, що є ключовим під час виконання охоронцем 
своїх повноважень. Впевненість у своїх діях під час затримання правопорушника, пра-
вомірне застосування різних методів під час спілкування у кожній окремій ситуації.  

Організація діяльності груп швидкого реагування приватних охоронних структур 
має місце якісного виконання своїх обов’язків охоронцем [2; 4-6]. Якісне забезпечення 
безпеки майна, безпека осіб, протидія крадіжкам. Група швидкого реагування приватних 
охоронних структур – це екіпаж двох або більше спеціально підготовлених працівників 
охорони. Основні завдання покладені на групу швидкого реагування в повсякденній діяль-
ності: прибуття до визначеного об’єкту за короткий проміжок часу, усунення наслідків в 
результаті яких пультова охорона прийняла сигнал тривоги. При виконанні своїх завдань 
працівники групи швидкого реагування можуть скористатися спеціальними засобами, 
зброєю, здійснити міри фізичного впливу, в рамках встановленого чинного законодавства 
не порушуючи також внутрішній статут служби безпеки [4-7; 9].  

Група швидкого реагування або група захоплення - це спеціальна мобільна група, 
до складу якої входять спеціально відібрані співробітники з великим досвідом роботи в 
силових структурах. Бувають такі випадки, коли навіть технічна охорона не здатна так 
ефективно допомогти клієнту, як група швидкого реагування. Це еліта будь-якого агент-
ства охорони - фахівці, які пройшли спеціальну фізичну, психологічну та медичну підго-
товку. Основний обов’язок групи захоплення - здатність в короткий термін прийти на 
допомогу в непередбачених ситуаціях. При надходженні тривожного сигналу на центра-
льний пункт, виїзна охорона негайно відправляється на об’єкт, де здійснює дії, що пе-
редбачені посадовою інструкцією і домовленістю з клієнтом. Також в обов’язки спеціа-
лістів з групи захоплення входять чергування на об’єкті. Головною особливістю 
спецгрупи є цілодобова робота на службових машинах і здатність у будь-який час доби 
виїхати на об’єкт  для надання допомоги клієнту.  

Екіпірування працівників групи швидкого реагування – це спеціальний одяг та за-
сіб захисту, спеціальні засоби, для досконалого виконання своїх обов’язків, та забезпе-
чення мір особистої безпеки. До складу екіпірування входить форма охоронця. Форма 
співробітника групи швидкого реагування є тактичною та надійною в своєму викорис-
танні, що дозволяє виконувати охоронні функції на найвищому рівні. Захистом в екіпі-
руванні є бронежилет, який дає змогу захистити себе від небажаних дій правопорушника 
та  спеціальні засоби.  

Тож до основних цілей групи швидкого реагування відносяться: охорона об’єкту, 
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вивчення ситуації, дослідження території, захист клієнта, надання першої медичної до-
помоги, повідомлення в поліцію, збереження фізичної і психологічної форми у різних 
надзвичайний ситуаціях.  

Знаємо, що група швидкого реагування функціонує наступним чином: визначає 
місце дислокації, де розташовані екіпажі, приймає найближчий до себе виклик, приїз-
дить на місце спрацювання охоронної сигналізації, проводить огляд на виявлення сто-
ронніх на об’єкті, у разі виявлення сторонніх, проводить затримання, викликає відпові-
дальну особу, ставить до відома власника, складає акт про спрацювання сигналізації, 
затримує особу на законних підставах та передає разом з доказами до органів внутрішніх 
справ [2; 4-6].  Групи швидкого реагування під час виконання своїх обов’язків працюють 
таким чином: їх діяльність ділиться на дві категорії: перша кількість екіпажів знаходить-
ся на стаціонарних постах та місцях дислокації, а друга кількість знаходиться у патру-
люванні закріпленого за ними квадрату. Стаціонарні пости знаходяться в квадраті де є 
велике скупчення потенційних охоронних об’єктів цим відомством, цей метод дозволяє 
швидко реагувати на виклики та спрацювання в цьому квадраті. Приблизний час при-
буття екіпажу становить від 5 до 7 хвилин, від початку прийняття виклику групою. Міс-
це дислокації групи швидкого реагування – це місце розташування групи швидкого реа-
гування, де знаходяться два охоронці на службовому авто, обладнаному спеціальними 
проблисковими та звуковими сигналами, в комплекті мають спеціальні засоби, слідку-
ють за основним місцем охорони та приймають виклики у разі натискання тривожної 
кнопки або спрацюванні сигналізації. Патруль групи швидкого реагування виконує ве-
ликий спектр обов’язків, знаходиться весь час у дорозі, патрулює закріплений за ними 
квадрат, робить об’їзд охоронних об’єктів, перевіряє стаціонарні пости, приймає викли-
ки [4-6; 9]. Регіон повністю перекритий мобільними групами, що дозволяє швидко при-
бути на об’єкт та попередити правопорушення а також затримати порушника.  

Можемо відмітити технічний відділ охорони, який має спеціальний режим секре-
тності, виконує внутрішні забезпечувальні функції. До функцій технічного відділу мож-
на віднести наступні: забезпечення якісної системи безпеки, виконання монтажу охо-
ронних пристроїв на об’єкті (установка камер відео-нагляду, налагодження датчиків 
руху, налаштування центрального управління системою охорони, встановлення тривож-
ні кнопки, датчиків розбиття вікон, відкривання дверей та ін.), захист особистої інфор-
мації, електромонтажні роботи, встановлення системи контролю за об’єктом, систем 
пожежної безпеки, комплексна охорона, забезпечення внутрішньої системи безпеки, на-
лаштування радіо зв’язку між пультом центрального спостереження (ПЦС) та мобільни-
ми групами. До технічного відділу також відносять оперативного чергового ПЦС функ-
ції якого є контроль охоронні системи на об’єкті, підтримка зв’язку між групами 
швидкого реагування та координація роботу мобільних груп.  

Також важливу функцію несе кінологічний відділ забезпечення охорони – це 
окрема служба в охоронній діяльності, який займається якісним забезпеченням охорони 
шляхом використання службових собак. Використання службових собак має місце у ви-
явленні проникнень на охоронний об’єкт, виявлення осіб, що незаконно перебувають на 
території. Також дозволяється використання службових собак на стаціонарних постах 
для проведення обшуку, або на пропускному пункті для виявлення різних речей. Служ-
бових собак дозволено тримати без прив’язі на об’єкті, де повністю є закритий пери-
метр. Щодо нормативно-правового регулювання кінологічного відділу служби охорони 
який визначений у Законі України Про «Охоронну діяльність», де регламентується ви-
значена кількість статей, одна з яких регулює саме такі питання про використання служ-
бових собак. В статті 17 чітко визначено порядок та метод використання службових со-
бак. Розуміємо, що під час виконання своїх безпосередніх обов’язків, працівник групи 
швидкого реагування, має право використовувати спеціальні засоби у разі посягань на 
охоронний об’єкт, під час затримання правопорушника, запобігання незаконній спробі 
заволодіти спеціальними засобами та зброєю. Затримання правопорушника під час про-
никнення ним на охоронний об’єкт, не є адміністративними затриманням, після прояс-
нення ситуації, правопорушник передається до органів внутрішніх справ. Застосування 
спеціальних засобів працівником охорони можливе  лише після попередження про їх 
застосування, інше використання не є законним та правомірним. Вчинення опору пра-
цівникам групи швидкого реагування є протиправним вчинком та тягне за собою відпо-
відальність. У статті 16 Закону України Про «Охоронну діяльність» зазначено про забо-
рону використання спеціальних засобів та міри фізичного впливу у деяких випадках 
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передбачених цим законом [2; 7-8; 10].  
Висновки. Для підвищення якості надання охоронних послуг потрібно змінювати 

кваліфікаційні вимоги на прикладі поліції охорони.  
Вважаємо, що якісне навчання працівників охоронних організацій є запорукою 

професійного надання послуг у сфері охорони. Психологічне забезпечення втілює впев-
неність своїми діями у працівниках. Нормативно-правове регулювання охоронної діяль-
ності залучає великий спектр діяльності в цьому напрямку, де визначено всі правила 
застосування спеціальних засобів, міри фізичного впливу, регулювання діяльності окре-
мих відділів які сприяють та відіграють не менш важливу роль у наданні охоронних пос-
луг та забезпеченні безпеки, започатковує певні критерії організації співробітництва 
охорони з правоохоронними органами, визначає права та обов’язки працівників охоро-
ни, має певні обмеження, визначає підготовку та перепідготовку працівників, надає по-
няття про відповідальність персоналу охорони, затверджує ліцензійні умови проваджен-
ня охоронної діяльності та ін.  
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SUMMARY  
Ivchenko O.M., Misyats Yu.V., Tkachenko P.I. Organization of private security companies 

of quick response teams. Attention was focused on the need to study legal regulation of security 
activities, namely the activities of rapid response teams, private security companies, research and 
discussion of the organization of activities, to further improve the quality of security services, to eliminate 
shortcomings in the activities of rapid response teams, and to establish legal regulation of actions of 
employees in security companies. The features of the work of private security structures to ensure the 
security of individuals and protection of property rights are considered. To improve the quality of security 
services, we need to change qualification requirements like the police. High-quality training of security 
guards is a guarantee of professional provision of services in the field of protection.  

Normative-legal regulation of security activities involves a large range of activities in this 
direction. Work in the field of security services is becoming relevant. For the department of personnel 
provision of the structure of security agencies, it is necessary to prepare and introduce more severe 
qualification requirements for the recruitment of employees who will perform specific functions. All rules 
of the use of special means, the degree of physical influence, the regulation of the activities of individual 
departments which promote and play an equally important role in the provision of security services and 
security are defined. 

Keywords: security activities, rapid response team, security officers, security, organization of 
activities of rapid response teams. 

 


