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I. Загальні відомості 
Забезпечення захисту життя і здоров'я громадян 

  

(найменування виду професійної діяльності) Код 5169 

 

Основна мета виду професійної діяльності: 

Надання профільними фахівцями охоронних послуг для запобігання і протистояння спробам нанесення шкоди життю 
та здоров'ю громадян, а також їх майну, з використанням встановлених законом засобів і методів. 

 

Група занять: 

 
Особисті охоронці 

 
Працівники служб, що здійснюють захист 
життя і здоров'я громадян, а також і їх 
власності, що не 
 входять в інші групи 

(код ОКЗ) 
 

(найменування) (код ОКЗ) (найменування) 

 

Віднесення до видів економічної діяльності: 

 
Діяльність приватних охоронних служб 

(код ОКВЭД) 
 

(найменування виду економічної діяльності) 

  

II. Опис трудових функцій, що входять в професійний стандарт 
(Функціональна карта виду професійної діяльності) 

Узагальнені трудові функції Трудові функції 

код найменування рівень 
кваліфікації 

найменування 

А Запобігання неправомірних дій, 
а також 
прямих протиправних посягань 
стосовно життя, здоров'я та 
майна особи, що охороняється. 

1 Супровід особи, що охороняється. 
Проведення оперативно-технічного огляду. 
Забезпечення допуску на ділянці поста. 
Дії при різних видах загроз. 
Відбиття збройного і неозброєного, в тому числі і 
групового, нападу на особу, що охороняється. 
Надання первинної до лікарняної медичної допомоги. 

Б Забезпечення захисту життя і 
здоров'я особи, що охороняється 
при його переміщенні на 
автомобільному 
транспортному засобі. 

2 Забезпечення пересування  та захист 
особи, що охороняється під час пересування 
автомобілем. 

В Безпосередній захист життя і 
здоров'я особи, що 
охороняється. 

3 Безпосередній супровід особи, що охороняється та 
керівництво робочою зміною групи особистої 
охорони. 

Г Керівництво підрозділом, що 
забезпечує захист 
життя і здоров'я осіб, що 
охороняються, а також їх майна. 

4 Підбір, розстановка кадрів та безпосередній контроль 
роботи особового складу довіреного підрозділу. 
Планування та організація проведення профільних 
заходів на об'єктах, що охороняються. 
Підтримка надійності і організація процесу 
вдосконалення професійних навичок особового 
складу довіреного підрозділу. 
Формалізація відомостей про потенційні та реальні 
загрози щодо особи, що охороняється. 



Створення, ведення, оборот службової документації 
та дотримання форм фінансової звітності. 

  

III. Характеристика узагальнених трудових функцій 

3.1. Узагальнена трудова функція
Можливі назви посад, 
професій 

Особистий охоронець 
Співробітник групи особистої охорони 
Співробітник групи виїзної охорони 

Вимоги до освіти та 
навчання 

Середня загальна освіта, професійне навчання, програми підвищення кваліфікації 
службовців. 

Вимоги до досвіду 
практичної роботи 

- 2 роки роботи в приватній охоронній організації. 
- 1 рік роботи в приватній охоронній організації, якщо робота. безпосередньо пов'язана з 
озброєною охороною. 
- 3 роки роботи в правоохоронних органах при наявності статусу охоронця. 

Особливі умови допуску 
до роботи 

Громадянство України 
Відсутність судимості за вчинення кримінальних злочинів. 
Підписання при прийомі на роботу зобов'язання про нерозголошення відомостей 
приватного характеру відносно осіб, що охороняються, які стали відомими в результаті 
робочої діяльності. 
Особиста картка охоронця (Паспорт). 
Протоколи про своєчасне проходження періодичних перевірок на придатність до дій в 
умовах, пов'язаних із застосуванням вогнепальної зброї та пристроїв вітчизняного 
виробництва для відстрілу патронів споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 
властивостями метальними снарядами несмертельної дії (травматична зброя) передбачені 
для особистих охоронців, в тому числі придатності до дій в умовах, пов'язаних із 
застосуванням спеціальних засобів. 
Наявність прав на керування транспортними засобами категорії В, В1 
Належна фізична підготовка. 

Інші характеристики Роботи виконуються як під керівництвом старшого чергової зміни (прикріпленого) так і з 
виключно індивідуальною відповідальністю працівника. Роботи виконуються постійно і 
повсюдно, а також в умовах поїздок і відряджень в тому числі і закордонних. 

 

Додаткові характеристики 

Назва документу Код 

Найменування базової групи, посади (професії) або 

спеціальності 

ОКЗ  Особистий охоронець 

ЕТКС  Особистий охоронець 

ОКПДТР  Особистий охоронець 

  

3.1.1. Трудова функція 
  

Найменування Повсюдний супровід особи, що охороняється. Код 
 

Рівень 
(підрівень) 
кваліфікації 

 

   

Трудові дії Заступання на пост та прийняття під охорону предметів або об'єктів особистого майна 
особи, що охороняється 



Постійний і повсюдний супровід особи, що охороняється в безпосередній близькості, 
регламентоване табелем поста. 
Спостереження за ділянкою поста та прилеглою місцевістю, з метою виявлення прояви 
потенційних і реальних загроз в тому числі в автомобілі прикриття. 
Виконання обхідних-дозорних, протипожежних та інших постових завдань 
Попередження і припинення порушень встановленого внутрішнього порядку на місцях 
постійного і періодичного перебування особи, що охороняється, а також на масових 
заходах з її участю. 
Виконання вказівок прикріпленого охоронця. 
Спостереження за порядком обігу предметів, призначених для особистого користування 
особи, що охороняється. 
Попередження ситуацій, які ведуть до нанесення матеріального й іншого збитку особі, 
що охороняється. 
Супровід особи, що охороняється в автомобілі (транспортному засобі) прикриття. 
Контрспостереження при виявленні ознак підозрілої поведінки щодо особи, що 
охороняється. 
Подача сигналів тривоги при виявленні ознак підозрілої поведінки, а також при 
прямому виявленні різних видів загроз. 
Доповідь по команді про те, що відбувається на ділянці поста і зняття з нього. 
Складання письмових документів за фактами будь-яких 
позаштатних ситуацій при виконанні трудової функції. 

Повинен вміти Перевіряти справність штатного озброєння, комплектність і працездатність постового 
майна. 
Використовувати за призначенням постове майно і технічні засоби охорони. 
Дотримуватися постової дисципліни в частині вимог до безперервного, 
цілеспрямованого та ефективного спостереження та контр спостереження. 
Виконувати вимоги комунікації та взаємодії в робочій зміні групи охорони. 
Виконувати обов'язки старшого робочої зміни і прикріпленого. 
Виконувати належні тактичні прийоми і технічні дії при пішому супроводі особи, що 
охороняється на різних постах і в різних ситуаціях. 
Перевіряти документи що засвідчують особу. 
Своєчасно виявляти осіб, які виявляють ознаки підозрілої поведінки, сторонні та 
підозрілі предмети, а також потенційно негативні ознаки розвитку поточної ситуації в 
тому числі, і при русі на транспортних засобах. 
Своєчасно і точно подавати сигнали тривоги. 
Знати і використовувати методи і способи попередження і протистояння різним 
можливим атакуючим діям в тому числі, і при русі на транспортних засобах. 
Забезпечувати безпечну посадку-висадку особи, що охороняється в / з автомобіля 
(транспортного засобу). 
Забезпечувати максимально можливе безперешкодне піше переміщення особи, що 
охороняється в умовах масового скупчення людей. 
Не допускати безконтрольної передачі будь-яких предметів, подарунків, поштових 
відправлень безпосередньо в руки особи, що охороняється. 
Взаємодіяти як з силами групи охорони, так і з оточенням особи, що охороняється. 
Орієнтуватися в місцях масового скупчення людей, на об'єктах і місцевості і 
користуватися локальною навігацією в місцях перебування.. 
Відновлювати власний психо-фізичний стан. 
Плавати. 
Водити автомобіль. 
Оформляти юридичні документи, пов'язані з практичною діяльністю на посту. 
Сприяти співробітникам правоохоронних органів і взаємодіяти з локальними 
адміністративними службами. 

Повинен знати Законодавство України про приватну охоронну діяльність. 
Нормативно-правові акти та інші акти органів виконавчої влади у сфері 
відповідальності за порушення громадського порядку. 
Вимоги особи, що охороняється до прийомів, способів, етики та естетики роботи. 
Особливості поведінки, психології та стану здоров'я особи, що охороняється. 
Близьке оточення особи, що охороняється і своїх прямих начальників в обличчя. 
Підстави і порядок допуску до особи, що охороняється 
Порядок перевірки предметів, подарунків і поштових відправлень на адресу особи, що 
охороняється. 
Особливості в'їзду-виїзду-парковки, входу-виходу, допуску, організації харчування та 
інші необхідні відомості про місця постійного, періодичного, епізодичного або 
планованого перебування особи, що охороняється. 



Психологічні особливості поведінки громадян, що виявляються при намірі до скоєння 
невмотивованої агресії, хуліганства або злочину. 
Контрснайперская тактика і техніка. 
Порядок перевезення вогнепальної і іншої зброї на транспорті та набоїв до неї. 
Особливості роботи правоохоронних органів, в частині регулювання та забезпечення 
громадського порядку. 
Способи та засоби екстреного оповіщення про надзвичайні ситуації, виклику нарядів 
поліції, МНС та інших екстрених служб, мобільних груп приватної охорони. 

Інші характеристики Роботи виконуються у відповідності з табелем поста, як під керівництвом старшого 
чергової зміни (прикріпленого), так і з виключно індивідуальною відповідальністю 
працівника. Роботи виконуються повсюдно, а також в умовах поїздок і відрядженнь.  

   

3.1.2. Трудова функція 
 

Найменування Проведення оперативно-технічного огляду. Код 
 

Рівень (підрівень) 
кваліфікації 

 

   

Трудові дії Організація попередніх заходів постановка завдань і керівництво групою огляду. 
Виявлення наявності сторонніх осіб, предметів, інженерно-технічних несправності, а 
також інших факторів, що сприяють проявам різних загроз щодо особи, що 
охороняється на обстежуваних об'єктах.  
Організація, контроль і проведення огляду подарунків, поштових відправлень та інших 
предметів особистого користування, що надходять на адресу осіб, що охороняються. 
Підготовка заздалегідь відомого місця планованого перебування особи, що 
охороняється в будівлі (на ділянці місцевості), яке передбачає встановлення режиму 
допуску («особлива зона»). 
Огляд основного автомобіля (транспортного засобу, предметів, пристроїв та механізмів 
для особистого користування  особою, що охороняється) при взятті його під охорону 
або у випадках, якщо його технічне обслуговування проходило без оперативного 
контролю. 
Локалізація каналів витоку інформації 
Виявлення атакуючих технологій і виявлення предметів і пристроїв прямої вітальної дії 
(вибухові пристрої (ВП), отруйні речовини (ОР), радіоактивні речовини (РВ)). 
Контроль поставок і подачі продуктів харчування, призначених для безпосереднього 
вживання особою, що охороняється 
Складання висновку (акту ОТО) про придатність об'єкта для безпечного перебування 
особи, що охороняється, а також до використання об'єкта, що оглядається 
співробітником (групою) особистої безпеки. 

Повинен вміти Визначати початкову ціль огляду в кожному конкретному випадку. 
Проводити огляд ділянок місцевості, будівель, споруд, акваторій. 
Визначати на місці огляду наявність сторонніх осіб, сторонніх предметів і пристроїв 
атакуючої дії. 
Проводити огляд предметів, що надходять в розпорядження особи, що охороняється, а 
також транспортних засобів, що призначаються для її пересування. 
Перевіряти на справність інженерно-технічне обладнання, як призначене для 
користування охоронюваною особою, так і для забезпечення безпечної життєдіяльності 
в будівлях, спорудах, ділянках місцевості, акваторіях. 
Самостійно усувати і відновлювати елементарні інженерно-технічні несправності в 
“особливій зоні”. 
Проводити доступний огляд транспортних засобів і пристроїв, механізмів і предметів 
особистого користування особи, що охороняється. 
Користуватися штатними технічними засобами для огляду, в тому числі 
комп'ютеризованими системами на рівні користувача. 
Діяти ефективно при виявленні підозрілого предмета. 
Взаємодіяти з адміністрацією об'єктів огляду, технічними та аварійними службами, 
державними правоохоронними та екстреними службами. 
Складати акт огляду, виносити висновок про придатність використання оглянутого 
особою, що охороняється або підрозділом охорони. 

Повинен знати Цілі, завдання, порядок організації і проведення огляду при заступанні на пост. 
Загальні вимоги до інженерно-технічного і протипожежного стану об'єктів постійного 
перебування особи, що охороняється. 
Порядку забезпечення особи, що охороняється харчовими продуктами. 



Режиму охорони і допуску в приміщення на ділянці поста або об’єкті, що оглядається. 
Загальну будову транспортних засобів, характеристику місцевості, інженерно-технічне 
оснащення об'єкта, особливості роботи побутових слабкострумових комунікацій, 
систем аеро, гідро та енергозабезпечення. 
Ознаки сторонніх і підозрілих предметів. 
Особливості установки і активації, потенційні вражаючі характеристики вибухових 
пристроїв, отруйних та радіоактивних речовин. 
Особливості роботи охоронно-сигналізаційних автоматизованих систем допуску, 
систем автоматичного пожежогасіння на ділянці поста. 
Заходи безпеки під час огляду предметів, призначених для використання особою, яка 
охороняється. 
Порядок дій при виявленні підозрілих предметів або пристроїв. 
Зміст і порядок складання акту огляду. 
Способи зв'язку з аварійними або локальними екстреними службами. 
Загальні положення нормативних актів державних органів виконавчої влади в частині, 
що стосується порядку діяльності інженерних і екстрених служб. 

Інші характеристики Роботи виконуються повсюдно як у складі групи, так і з виключно індивідуальною 
відповідальністю працівника. Роботи виконуються в умовах поїздок і відряджень 

  

3.1.3. Трудова функція 
  

Найменування Здійснення допуску на об'єкт, що охороняється і 
особливу зону. 

Код 
 

Рівень 
(підрівень) 
кваліфікації 

 

  

Трудові дії Заступання на пост і забезпечення допуску на об'єкт, що охороняється, територію, а 
також в «особливу зону». 
Контроль входу-виходу відвідувачів «особливої зони», а також дотримання режиму 
пронесення особистих речей, одягу та інших предметів у «особливу зону».  
Забезпечення встановленого громадського та адміністративного порядку на ділянці 
поста. 
Контроль порядку паркування автомобілів на ділянці поста. 
Забезпечення встановленого порядку посадки пасажирів і завантаження багажу в 
основний автомобіль (транспортний засіб). 
Нейтралізація спроб несанкціонованого доступу на ділянку поста. 
Дії по тривозі при виявленні несанкціонованого доступу на об'єкт, що охороняється 
(ділянку). 
Усунення причин і обставин, що ускладнюють забезпечення виконання постових 
обов'язків. 

Повинен вміти Виявляти ознаки підозрілої поведінки і відносини. 
Перевіряти документи, що засвідчують особу. 
Працювати зі списками, разовими і тимчасовими перепустками. 
Протидія несанкціонованим спробам проходу / проїзду як на об'єкт, що охороняється, в 
«особливу зону» або на територію, що охороняється. 
Взаємодія з локальної адміністрацією в місцях постійного, тимчасового та епізодичного 
перебування особи, що охороняється з будь-яких питань, що виникають в процесі 
забезпечення допуску на ділянці поста. 
Доповідь старшому або по команді про суть виникаючих труднощів, при вирішенні 
питання допуску на територію, що охороняється або особливу зону. 
Припинення допуску на ділянці поста при оголошенні екстреної ситуації. 
Використовувати технічні засоби контролю управлінням допуску. 
Забезпечення евакуації особи, що охороняється на ділянці поста при оголошенні 
пожежної тривоги або в інших форс-мажорних ситуаціях. 
Документування виконання трудової функції. 

Повинен знати Підстави допуску на пост. 
Зміст основних документів, що засвідчують особу. 
Близьке оточення особи, що охороняється і своє пряме керівництва в обличчя. 
Розташування засобів пожежної сигналізації на ділянці поста. 
Особливості інженерно-технічного забезпечення допуску та охоронної сигналізації, 
шляхи евакуації при пожежній тривозі та у випадках нападу на ділянці поста. 



Нормативні акти органів виконавчої влади суб'єктів України про виконання вимог до 
антитерористичної захищеності місць масового перебування людей. 
Порядок застосування засобів оповіщення на об'єкті, що охороняється в випадках появи 
надзвичайної ситуації або надзвичайної події. 
Законодавство України про приватну охоронну діяльність в частині застосування зброї, 
спеціальних засобів і фізичної сили, і затримання правопорушників. 

Інші характеристики Роботи виконуються повсюдно відповідно до табеля поста, як під керівництвом 
старшого чергової зміни (прикріпленого), так і з виключно індивідуальною 
відповідальністю працівника. Роботи виконуються в умовах поїздок і відряджень. 

  

3.1.4. Трудова функція 
  

Найменування Дії з різних видів загроз. Код 
 

Рівень 
(підрівень) 
кваліфікації 

 

  

Трудові дії Контрспостереження і контроль негативної ситуації на ділянці поста і прилеглої 
місцевості. 
Виявлення проявів обставин і умов, що сприяють розвитку появи загроз щодо поста, 
постового майна, самого себе і особи, що охороняється. 
Визначення первинних ознак пожежонебезпечної ситуації, а також обставин, що ведуть 
до форс-мажорних та інших надзвичайних, в тому числі техногенних, ситуацій. 
Визначення ознак радіаційного, хімічного, епідеміологічного зараження на ділянці 
поста (об'єкті, що охороняється). 
Визначення наявності зовнішнього спостереження, як за охоронюваною особою, так і за 
місцями його постійного і періодичного перебування, щодо основних 
транспортних засобів, а також і за особовим складом групи особистої охорони в процесі 
роботи. 
Визначення первинних ознак розвитку протиправного діяння або надзвичайної ситуації 
в умовах масового скупчення людей. 
Попередження ситуацій, що ведуть до виникнення загроз особі, що охороняється 
внаслідок його особистої експромтної або віктимної поведінки. 
Доповідь керівництву за фактом виявлення прямих погроз стосовно особи, що 
охороняється. 
Евакуація особи, що охороняється в безпечне місце. 

Повинен вміти Оцінювати вектори загрози щодо особи, що охороняється в ситуації, що розвивається в 
напрямку потенційної появи загрози. 
Користуватися технічними засобами спостереження, контролю та виявлення. 
Подавати відповідний сигнал тривоги з поста. 
Застосовувати первинні засоби пожежогасіння. 
Користуватися штатними (постовими) засобами індивідуального захисту. 
Діяти в умовах надзвичайних подій, появи форс-мажорних обставин і масових 
заворушень. 
Взаємодіяти з особовим складом чергової зміни, групою резерву, співробітниками 
правоохоронних органів, МНС та інших державних відомств в критичних ситуаціях. 
Ефективно евакуювати особу, яку охороняють із зони дії загрози. 

Повинен знати Законодавство України про пожежну безпеку та технічний регламент до вимог його 
забезпечення. 
Основні положення нормативних актів органів виконавчої влади України, які 
здійснюють нормативно-правове регулювання відносин у сфері запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій. 
Шляхи та маршрути евакуації, і евакуаційні виходи в місцях перебування особи, що 
охороняється. 
Особливості порядку і правил евакуації і дій в умовах масового скупчення людей і при 
пожежі. 
Порядок дій при виявленні зовнішнього спостереження, радіаційного, хімічного 
зараження та інших атакуючих проявів відносно особи, що охороняється.  

Інші характеристики Роботи виконуються повсюдно відповідно до табеля поста, як під керівництвом 
старшого чергової зміни (прикріпленого), так і з виключно індивідуальною 
відповідальністю працівника. Роботи виконуються на ділянці поста постійно і 
повсюдно. 



  

 

3.1.5. Трудова функція  
Найменування Відбиття збройного і неозброєного, в тому числі і 

групового, нападу на особу. 
Код 

 
Рівень 
(підрівень) 
кваліфікації 

 

  

Трудові дії Контрспостереження за ділянкою поста і прилеглої місцевістю з метою своєчасне 
виявлення появи загрози щодо самого себе і особи, що охороняється. 
Запобіжні дії і прийоми, спрямовані на уникнення протистояння з потенційним 
нападником. 
Тактичні дії щодо попередження різних дистанційних атак. 
Захисні дії, що нейтралізують спроби збройного / неозброєного нападу або груповий 
атаки. 
Захисні дії, що протистоїть збройному нападу, в тому числі і з застосуванням метальної 
чи вогнепальної зброї. 
Нейтралізація атакуючої дії. 
Евакуація особи, що охороняється із зони атаки. 
Доповідь по команді про факт і наслідки дій щодо самого себе або особи, що 
охороняється. 
Повідомлення в правоохоронні органи за фактом застосування зброї. 

Повинен вміти Оцінювати ступінь розвитку ситуації і вибирати тактичні дії щодо атакуючого, 
спрямованих на запобігання силової протидії. 
Перекривати лінію атаки по відношенню до особи, що охороняється при неозброєному 
нападі, а також атаці із застосуванням предметів ударно-дробильної дії або холодного 
(НЕ метальної) зброї. 
Застосовувати захисні прийоми не вітальної нейтралізації атакуючих дій 
Використовувати прийоми страховки для особи, що охороняється і самостраховки. 
Відбивати атаки із застосуванням метальної зброї вітальної (ножі, гранати) і не 
вітальної (побутові предмети, продукти харчування тощо) дії. 
Евакуювати особу, яку охороняють з лінії атаки при атаці із застосуванням холодної 
метальної чи вогнепальної зброї. 
Застосовувати вогнепальну зброю для відбиття групового або збройного нападу в 
точній відповідності з умовами та порядком, передбаченим діючим законодавством. 
Діяти в умовах снайперського вогню та інших атакуючих дій в умовах ближнього бою. 
Дотримуватися вимог поточного законодавства в частині, що стосується збереження і 
фіксації слідів події для обґрунтування правомірності власних дій 
Давати свідчення за фактами протидії нападу і застосування вогнепальної зброї. 

Повинен знати Законодавство України про приватну охоронну діяльність в частині умов і порядку 
застосування фізичної сили та устаткування вітчизняного виробництва для відстрілу 
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 
снарядами несмертельної дії. 
Кримінальний кодекс України в частині статей «Необхідна оборона», 
«Крайня необхідність» і відповідальності за нанесення збитку третім особам. 
Нормативні акти органів виконавчої влади України в частині, що стосується 
відповідальності та відшкодування збитків третім особам. 
Тактичні дії і правомірні способи впливу на третіх осіб, спрямовані на попередження 
шкоди особі, що охороняється у будь-якій формі, а також і протистояння будь-якого 
виду. 
Базові прийоми конвоювання, захисту та фізичного протидії при неозброєному, 
груповому або збройному нападі. 
Тактико-технічні характеристики вогнепальної зброї. Прийоми усунення технічних 
несправності (затримок при стрільбі) штатного озброєння. 
Порядок і особливості слідчих дій уповноважених представників правоохоронних 
органів за фактом застосування табельної вогнепальної зброї. 

Інші характеристики Роботи виконуються тільки на ділянці поста з виключно індивідуальною 
відповідальністю працівника. 

  

 



3.1.6. Трудова функція 
 

Найменування Надання екстреної першої допомоги Код 
 

Рівень 
(підрівень) 
кваліфікації 

 

  

Трудові дії Контроль поточного стану здоров'я особи, що охороняється. 
Попередження ситуацій, що ведуть або сприяють погіршенню стану здоров'я особи, що 
охороняється. 
Забезпечення наявності первинних медикаментозних засобів для особи, що 
охороняється в кроковій доступності. 
Забезпечення нейтралізації діючої загрози до початка надання першої медичної 
допомоги потерпілому. 
Надання першої медичної допомоги на ділянці поста і, при необхідності, в процесі 
госпіталізації. 
Виклик медичних фахівців для надання медичної допомоги та госпіталізації 
потерпілого. 
Підтримка життя потерпілого і контроль стану до прибуття медичних фахівців. 
Участь в евакуації і транспортуванні (іммобілізації) потерпілого. 
Супровід особи, що охороняється в процесі госпіталізації (іммобілізації). 
Організація охорони і виконання власних обов'язків в пункті надання медичної 
допомоги або відділенні стаціонару. 

Повинен вміти Оцінка обстановки на місці події. 
Виклик швидкої медичної допомоги та інших спеціальних служб. 
Визначення свідомості у постраждалого. 
Прийоми відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів. 
Оцінка ознак життя у потерпілого. 
Прийоми штучного дихання «рот до рота», «рот до носа», із застосуванням пристроїв 
для штучного дихання. 
Прийоми компресії грудної клітини (закритий масаж серця). 
Виконання алгоритму серцево-легеневої реанімації. 
Додання потерпілому стійкого бічного положення (відновне становище). 
Прийоми видалення стороннього тіла з верхніх дихальних шляхів. 
Екстрене вилучення постраждалого з автомобіля або важкодоступного місця, 
особливості надання першої допомоги без вилучення постраждалого. 
Прийоми зняття мотоциклетного (велосипедного) шолома і інших захисних 
пристосувань з потерпілого. 
Проведення первинного огляду постраждалого з травматичними ушкодженнями. 
Проведення детального (вторинного) огляду потерпілого. 
Зупинка зовнішньої кровотечі при пораненні голови, шиї, грудей, живота, таза і 
кінцівок методом прямого тиску на рану. 
Накладення табельного і імпровізованого джгута (турнікета, ременя.) 
Накладення пов'язки на рану. 
Використання сучасних гемостатіків. 
Накладення пов'язки при проникаючому пораненні грудної клітини. 
Використання спеціальних засобів (клапанних наклейок) при пораненнях грудної 
клітки. 
Накладення пов'язок при наявності стороннього предмета в рані голови, шиї, грудей, 
живота, кінцівок. 
Прийоми першої допомоги при переломах, ударах, вивихах. 
Здійснення транспортної іммобілізації (підручними 
засобами, аутоіммобілізаціі, з використанням медичного обладнання ). 
Прийоми фіксації шийного відділу хребта. 
Надання першої допомоги при поверхневих і глибоких опіках різних областей тіла. 
Методи охолодження при тепловому, сонячних ударах. 
Надання першої допомоги при відмороженнях; накладення термоізолюючої пов'язки. 
Прийоми зігрівання при загальному переохолодженні. 
Додання оптимального положення тіла потерпілому при: 
відсутності свідомості, травмах різних областей тіла, значної крововтрати. 
Прийоми перенесення потерпілих. 
Прийоми завантаження потерпілого на щит, носилки. 
Використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора (при попередній письмовій 
згоди особи, що охороняється). 



Використання засобів індивідуальної, автомобільної або призначеної для особи, що 
охороняється аптечки першої допомоги, а також оздоровчого спортивного інвентарю і 
не спеціалізованого медичного обладнання. 

Повинен знати «Закон України про охорону здоров'я». 
Розділ II. Права і обов'язки громадян в галузі охорони здоров'я. 
Наказ МОЗ від 16.06.2014 р № 398 "Про затвердження порядків надання до медичної 
допомоги особам при невідкладних станах". 
Стаття 139. «Ненадання допомоги хворому медичним працівником» «Кримінального 
кодексу України». 
Стаття 135. «Залишення в небезпеці» «Кримінального кодексу України». 
Перелік станів, при яких надається перша медична допомога. 
Перелік порядку дій і евакуаційних (в тому числі і до госпітальних) заходів по наданню 
першої медичної допомоги. 
Способи та методи визначення стану потерпілого, прийоми, методи і порядок надання 
першої медичної допомоги особі, що охороняється 
Особливості поточної підтримки здоров'я особи, що охороняється. 
Медичні протипоказання щодо особи, що охороняється. 
Перелік медикаментозних засобів і їх призначення, а також засобів надання першої 
медичної допомоги, що знаходяться в індивідуальній, автомобільній або призначеній 
персонально для особи, що охороняється аптечці першої медичної допомоги або 
спеціального контейнера, призначеного для медичних і оздоровчих цілей. 
Зовнішні та внутрішні фактори, що негативно впливають на здоров'я і психофізичний 
стан особи, що охороняється. 
Особливості харчування особи, що охороняється. 
Критичні залежності і шкідливі для здоров'я звички особи, що охороняється. 

Інші характеристики Роботи виконуються повсюдно відповідно до табеля поста, як за вказівкою старшого 
чергової зміни (прикріпленого), так і з виключно індивідуальною відповідальністю 
працівника. 

 
 
3.2. Узагальнена трудова функція 
 

 
Найменування 

Забезпечення захисту життя і здоров'я особи, що 
охороняється при його переміщенні на 
автомобільному транспортному засобі. 

Код 
 

Рівень 
кваліфікації 

 

Можливі назви посад, 
професій 

Особистий охоронець – водій 
Особистий охоронець - водій автомобіля прикриття 

Вимоги до освіти та 
навчання 

Середня загальна освіта, професійне навчання - програми професійної підготовки за 
посадами службовців, програми перепідготовки службовців, програми підвищення 
кваліфікації службовців, курс підготовки з контраварійного водіння автомобіля 

Вимоги до досвіду 
практичної роботи 

- 5 років безаварійного водійського стажу 
- 2 роки роботи в приватній охоронній організації 
- 1 рік роботи в приватній охоронній організації, якщо 
робота безпосередньо пов'язана з озброєною охороною 
- 3 роки роботи в правоохоронних органах при 
наявності статусу охоронця 

Особливі умови допуску 
до роботи 

Громадянство України 
 
Відсутність судимості за вчинення кримінальних злочинів. 
 
Відсутність поточних штрафів за порушення ПДР. 
 
Підписання при прийомі на роботу зобов'язання про нерозголошення відомостей 
приватного характеру щодо осіб, які охороняються, стали відомими в результаті робочої 
діяльності. 
 
Медичний висновок по результату огляду про відсутність протипоказань, що 
перешкоджають виконанню обов'язків приватного охоронця 



 
Свідоцтво про присвоєння кваліфікації особистого охоронця. 
 
Наявність прав на керування транспортними засобами категорії В, В1 
Додаткова освіта за програмою спеціалізованої контраварійної підготовки. 

Інші характеристики 

Роботи виконуються як під керівництвом старшого чергової зміни (прикріпленого), так і 
з виключно індивідуальною відповідальністю працівника. Роботи виконуються постійно 
і повсюдно. 

 

Додаткові характеристики 

Найменування документа Код 

Найменування базової групи, посади (професії) або 

спеціальності 

ОКЗ1  Особистий охоронець 

ЕТКС10  Особистий охоронець 

ОКПДТР13  Особистий охоронець 

  

3.2.1. Трудова функція 
  

Найменування Забезпечення безпечного пересування і фізичного 
захисту особи, що охороняється за кермом 
автомобіля. 

Код 
 

Рівень 
(підрівень) 
кваліфікації 

 

  

Трудові дії Заступання на пост - взяття під охорону основного автомобіля (автомобіля прикриття, 
транспортного засобу). 

Прийом під охорону постового майна, багажу особи, що охороняється для його 
транспортування та іншого необхідного обладнання чи механізмів. 

Забезпечення безперешкодного (безаварійного) та неспинного руху основного автомобіля 
(транспортного засобу). 

Забезпечення безпеки (піший супровід) особи, що охороняється при посадці-висадці з 
автомобіля. 
Прийняття необхідних заходів при дорожньо-транспортній пригоді за участю основного 
автомобіля (автомобіля прикриття). 

Доповідь при виявленні підозрілої поведінки щодо основного автомобіля  при його стоянці 
(парковці) або під час руху. 
Здача під охорону основного автомобіля. 
Складання службової документації за підсумками виконання трудових функцій 

Повинен вміти Перевіряти на справність транспортний засіб і штатний постовое майно. 

Забезпечити надійне, невпинне і безперешкодне водіння основного автомобіля. 

Контролювати стан особи, що охороняється під час його перебування на борту основного 
автомобіля. 
Вибирати оптимальні тактичні рішення для забезпечення безпечного руху з особою, яка 
охороняється на борту. 



Ефективно виявляти наявність сторонніх предметів і підозрілої поведінки на ділянці поста і 
трасах проходження. 
Контраварійно водити основний автомобіль (автомобіль прикриття в кортежі). 
Приймати повсюдно необхідних заходи при виявленні ознак стеження за основним 
автомобілем, а також і в разі його переслідування. 

Визначати можливо- наявні і виникаючі в процесі експлуатації технічні несправності 
автомобіля і своєчасно їх усунути наявними силами і засобами. 
Експлуатувати (користуватися, управляти) транспортними засобами, що використовуються 
безпосередньо особою, яка охороняється. 

Користуватися технічними засобами, призначеними для охорони транспортного засобу, що 
перебуває на стоянці. 
Ефективно діяти у форс-мажорних обставинах, а також при раптовому ускладнення 
дорожньої ситуації. 
Визначати за зовнішніми ознаками наявності вибухових пристроїв в безпосередній 
близькості до автомобіля, що знаходиться на стоянці або в ньому самому. 
Відображати збройний і неозброєний напад на особу, яка охороняється  при знаходженні її 
на борту автомобіля (транспортного засобу) або при її пішому супроводі від / до місця 
стоянки, парковки і під час руху. 
Складати письмові документи (рапорти) за фактами позаштатних ситуацій  при заступанні на 
пост або за фактом виконання трудової функції. 

Повинен знати Законодавство України про приватну охоронну діяльність в частині умов використання 
вогнепальної зброї та технічних засобів охорони 
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 № 1306 «Про Правила 
дорожнього руху» (разом з «Основними положеннями по допуску транспортних засобів до 
експлуатації і обов'язки посадових осіб щодо забезпечення безпеки дорожнього руху») в 
останній редакції. 
Основні особливості водіння і технічні характеристики автомобіля, в тому числі який має 
броньований клас захисту. Основні, резервні та перевірочні маршрути пересування для 
особи, що охороняється. Розташування АЗС і станцій техобслуговування. 

Режим роботи і маршрути до локальних медичних установ в тому числі, які приймають 
постраждалих з вогнепальними пораненнями. 

Характерні особливості трас проїзду, місць паркування і місць стоянки основного автомобіля 
під охороною. Порядку і правил парковки і розташування паркувальних місць на об'єктах 
відвідування, а також і по трасах проходження. 
Особливості основних, наявності та специфіки резервних і перевірочних маршрутів. 

Способи і засоби екстреного оповіщення про надзвичайні ситуації, виклику нарядів поліції, 
МНС та інших екстрених служб, мобільних груп власного резерву. 

Нормативно-правові акти та інші акти органів виконавчої влади України у сфері 
регулювання функціонування транспортних засобів в тому числі, малої авіації, маломірних 
плавальних засобів в базовому обсязі.  

Інші характеристики Роботи виконуються повсюдно відповідно до табеля поста, як під керівництвом старшого 
чергової зміни (прикріпленого), так і з виключно індивідуальною відповідальністю 
працівника. Роботи виконуються постійно і повсюдно, в тому числі і в умовах відряджень. 

  

 

 

3.2. Узагальнена трудова функція 

Найменування Безпосередній захист життя і здоров'я  
особи, що охороняється 

Код 
 

Рівень 
кваліфікації 

 

Можливі назви посад, 
професій 

Особистий охоронець - прикріплений, 
Старший зміни особистої охорони, 



Начальник групи особистої охорони 

Вимоги до освіти та 
навчання 

Середня професійна освіта за програмою підготовки кваліфікованих службовців – 
додаткова професійна освіта за програмою перепідготовки кваліфікованих службовців 

Вимоги до досвіду 
практичної роботи 

—  1 рік роботи в приватній охоронній організації в якості охоронця 
— 3 роки роботи в правоохоронних органах при наявності статусу охоронця 

Особливі умови допуску 
до роботи 

Громадянство України 
Відсутність судимості за вчинення кримінальних злочинів 
. 
Підписання при прийомі на роботу зобов'язання про нерозголошення відомостей 
приватного характеру щодо осіб, що охороняються, які стали відомими в результаті 
робочої діяльності. 
Посвідчення (Паспорт) охоронця. 
 
Протоколи про своєчасне проходження періодичних перевірок на придатність до дій в 
умовах, пов'язаних із застосуванням пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу 
патронів, що споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 
метальними снарядами несмертельної дії (травматична зброя), передбачені для 
охоронців, в тому числі придатності до дій в умовах, пов'язаних із застосуванням 
спеціальних засобів. 
 
Наявність прав на керування транспортними засобами категорії В, В1 

Інші характеристики Позитивна професійна атестація за підсумками роботи протягом року в сфері захисту 
життя і здоров'я громадян 

 

Дополнительные характеристики 

Найменування документа Код 

Найменування базової групи, посади (професії) або 

Спеціальності 

ОКЗ  Особистий охоронець 

ЕТКС  Особистий охоронець 

ОКПДТР  Особистий охоронець 

  

  

3.2.1. Трудова функція 
  

Найменування Безпосереднє супровід особи, що охороняється і 
керівництво робочою зміною групи особистої 
охорони. 

Код 
 

Рівень 
(підрівень) 
кваліфікації 

 

  

Трудові дії Контроль отримання вогнепальної зброї і постового майна особовим складом, який 
заступає на пости зміни. 
Проведення інструктажу робочої зміни і безпосереднє керівництво її роботою. 
Повсюдний супровід особи, що охороняється в безпосередній близькості. 
Своєчасне виконання адекватних і правомірних вказівок особи, що охороняється, 
контроль й усунення неточностей виконання вказівок особи, що охороняється 
співробітниками робочої зміни. 
Доведення до особи, що охороняється інформації про хід виконання та результати 
виконання його вказівки. 
Контроль дій водіїв основного автомобіля і автомобіля прикриття під час пересування. 



Запобігання та протидія посяганням на життя і здоров'я особи, що охороняється, а 
також спробам нанесення їй матеріальної шкоди. 
Практичне розв'язання вступних завдань, в тому числі і в надзвичайних ситуаціях. 
Складання і прийом пояснювальних документів про виконання трудових функцій і 
внесення в службову документацію записів за підсумками роботи особового складу. 

Повинен вміти Проводити інструктаж особового складу який  заступає на пости робочої зміни 
Ефективно управляти діями особового складу в умовах, що змінюються в тому числі і в 
кризових ситуаціях. 
Прогнозувати негативний розвиток оперативної обстановки. 
Своєчасно і тактовно попереджати особу, яку охороняють про її експромтну або 
віктимну поведінку. 
Знаходити дієві вербальні методи врегулювання можливих виникаючих з поточним 
законодавством протиріч при виконанні особовим складом вказівок або звернень особи, 
що охороняється. 
Вибирати способи і маршрути переміщення, пересування, а також евакуації особи, що 
охороняється із зони дії загрози. 
Особисто протидіяти загрозам, які спрямовані на нанесення шкоди життю і здоров'ю 
особі, що охороняється, в тому числі з використанням фізичної сили і штатної зброї. 
Виконувати постові обов'язки будь-якого співробітника (в тому числі і водія 
автомобіля) робочої зміни на кожном посту відповідно до чинної дислокації. 
Встановлювати належні відносини з близьким і далеким оточенням особи, що 
охороняється, а також з особами, що залучаються в процесі її життєдіяльності. 
Не допускати виконання протиправних вказівок особи, що охороняється як самому, так 
і особовим складом ввіреній йому зміни. 
Користуватися персональним комп'ютером і мережевими комунікаційними програмами 
на різних типах пристроїв. 
Доповідати прямому керівнику підрозділу охорони про істотну зміну оперативної 
обстановки на постах охорони, а також, про необхідність заміни (підміни) співробітника 
при наявності достатніх для цього підстав. 
При наявності достатніх підстав вважати про можливість прояву або при безпосередній 
появі різного виду загроз, належним порядком повідомляти працівників МНС та інших 
тривожних служб по суті того, що відбувається на ділянці поста. 

Повинен знати Посадові обов'язки працівників чергової зміни на кожному посту і особливості їх 
виконання. 
Адреси та особливості місць постійного, тимчасового та епізодичного перебування 
(відвідування) особою, що охороняється. 
В обличчя і по повним ініціалами, далеке по імені і прізвища ближнього оточення 
особи, що охороняється. 
Способи визначення стану здоров'я, прийоми, методи і порядок надання 
медикаментозної, травматологічної та екстреної допомоги особі, що охороняється. 
Адреси та особливості відвідування об'єктів індивідуальної медичної допомоги, а також 
місць персонального відпочинку, хобі, занять і захоплень особи, що охороняється. 
Методи психологічного впливу на людей для усунення виникаючих конфліктів, згідно 
рекомендацій по психологічній підготовці. 
Способи зв'язку з локальними медичними і екстреними службами. 
Зовнішні та внутрішні фактори, що негативно впливають на психофізичний стан особи, 
що охороняється в тому числі, і його основні медичні протипоказання. 
Особливості появи, протікання і способи локалізації потенційно можливих критичних і 
надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на об'єктах (ділянках місцевості) 
перебування особи, що охороняється. 

Інші характеристики Роботи виконуються як під керівництвом прямого начальника (керівника підрозділу), 
так і з виключно індивідуальною відповідальністю працівника. Роботи виконуються 
постійно і повсюдно, в тому числі в умовах поїздок і відряджень. 

  

3.3. Узагальнена трудова функція 

Найменування Керівництво підрозділом, що забезпечує захист 
життя 
і здоров'я осіб, що охороняються, а також їх майна. 

Код 
 

Рівень 
кваліфікації 

 

Можливі назви посад, 
професій 

Начальник відділу особистої охорони 
 
Начальник підрозділу особистої охорони 



 
Начальник управління особистої охорони 
 
Заступник керівника департаменту безпеки 

Вимоги до освіти та 
навчання 

Вища гуманітарна або педагогічну освіта, додаткова професійна освіта за програмами 
підготовки фахівців керівної ланки або вища військова освіта. 

Вимоги до досвіду 
практичної роботи 

—  6 років роботи в організації на посаді, пов'язаній з охороною життя і здоров'я 
громадян-5 років роботи в правоохоронних органах або в Збройних Силах України на 
керівних офіцерських посадах в підрозділах бойові завдання яких передбачали 
застосування табельної зброї 

Особливі умови допуску 
до роботи 

Громадянство України 
Відсутність судимості за вчинення кримінальних злочинів. 
 
Наявність допуску до державної таємниці, якщо такі вимоги встановлені законодавством. 
Підписання при прийомі на роботу зобов'язання про нерозголошення відомостей 
приватного характеру щодо осіб, що охороняються, які стали відомими в результаті 
робочої 
діяльності. 
Актуальне свідоцтво про проходження навчання (підвищення кваліфікації) на рівні 
керівника приватної охоронної організації 

Інші характеристики Позитивна професійна атестація за підсумками 
роботи протягом останніх 2-х років в сфері захисту життя і здоров'я громадян. Позитивні 
приклади виконання профільних робіт під керівництвом генерального директора 
приватної охоронної організації (підрозділу безпеки) з персональною відповідальністю, 
за результат діяльності ввіреної під його керівництво групи працівників особистої 
охорони. 

 

Додаткові характеристики 

Найменування документа Код Найменування базової групи, посади (професії) або 

спеціальності 

ОКЗ  Працівники служб, що здійснюють охорону громадян та 
власності, що не входять в інші групи 

ЕТКС  Особистий Охоронець 
ОКПДТР  Начальник охорони (обꞌєкта, участка) 

  

3.3.1. Трудова функція 
  

Найменування Підбір, розстановка кадрів та безпосередній 
контроль роботи особистого складу ввіреного 
підрозділу. 

Код 
 

Рівень 
(підрівень) 
кваліфікації 

 

  

3.3.2. Трудова функція 
  

Найменування Планування і організація проведення профільних 
заходів на об'єктах, що охороняються. 

Код 
 

Рівень (підрівень) 
кваліфікації 

 

  

Трудові дії Складання та ведення планів охорони, дислокації і табелів постів а також, іншої 
профільної документації. 
Розробка планів (графіків) заступлення на пости робочих змін, а також графіка 
відпусток особового складу. 
Розробка форм документування поточної службової інформації. 



Організація процесу підготовки та реалізації попередніх (передових) заходів, в тому 
числі і відряджень. 
Контроль взяття під охорону місць постійного проживання, періодичного і 
епізодичного перебування особи, що охороняється. 
Узгодження вказівок особи, що охороняється з наявними системними можливостями і 
правовими наслідками їх виконання. 
Контроль проходження планових робіт з технічного обслуговування як транспортних 
засобів, так і інженерних рішень, якими користується особа, яку охороняють. 
Складання планів службових перевірок виконання особовим складом довіреного 
підрозділу своїх постових обов'язків на об'єктах охорони. 
Складання планових звітів за результатами діяльності ввіреного підрозділу для особи, 
що охороняється. 

Повинен вміти Аналізувати поточні системні завдання щодо забезпечення безпеки особи, що 
охороняється. 
Враховувати як змінюються відносини, які є істотними для професійної діяльності. 
При плануванні охоронних заходів зважати на можливий розвиток подій аж до форс-
мажорних, складати точний план дій по тривогам для особового складу і для особи, що 
охороняється. 
Оцінювати значимість інформації, що знаходиться в обороті ввіреного підрозділу і 
класифікувати її за ступенем конфіденційності. 
Встановлювати та підтримувати постійний обмін інформацією з адміністрацією 
основних об'єктів перебування особи, що охороняється. 
Коригувати плани діяльності в залежності від змін поточної ситуації. 
Користуватися персональним комп'ютером, мережевими пошуковими і 
комунікаційними програмами на різних типах пристроїв. 

Повинен знати Теорія забезпечення особистої безпеки в частині організації планування охоронних 
заходів. 
Теорія управління. 
Способи зв'язку з посадовими особами органів внутрішніх справ і органів служби 
безпеки України в межах своєї професійної відповідальності. 

Інші характеристики Роботи виконуються з виключно індивідуальною відповідальністю працівника. 
  

 3.3.3. Трудова функція 

Найменування Підтримка надійності та організація процесу 
вдосконалення професійних навичок особового 
складу. 

Код 
 

Рівень (підрівень) 
кваліфікації 

 

   

Трудові дії Контроль і облік робочого часу і стану здоров'я особового складу довіреного 
підрозділу. 
Організація навчально-тренувального процесу і прийняття результатів (нормативів) 
внутрішньої атестації (перевірки) особового складу довіреного підрозділу. 
Контроль відвідування особовим складом навчально-тренувальних занять. 
Проведення службових і періодичних перевірок виконання робочих функцій особовим 
складом довіреного підрозділу. 
Організація навчальних тривог і проведення тренінгів особового складу з 
відпрацювання дій в критичній обстановці. 
Організація участі особового складу в періодичних перевірках контролюючих органах. 
Усунення недоліків, виявлених в ході проведення перевірок і зазначених в надійшли 
звернення. 
Своєчасне приведення діяльності ввіреного підрозділу у відповідність до вимог 
поточного законодавства. 
Дисциплінарні, кадрові та організаційні рішення щодо особового складу за фактами 
виконання трудових функцій і результатами навчально-тренувального процесу. 
Розробка рекомендацій з питань додаткових занять з особовим складом виходячи з 
поточних змін особливостей роботи з особою, що охороняється. 

Необхідні вміння Ефективно підтримувати і постійно підвищувати надійність практичної роботи 
ввіреного підрозділу. 
Визначати і ставити перед особовим складом поточні цілі і завдання. 
Складати і вести план навчально-тренувальних занять для особового складу довіреного 
підрозділу. 
Проводити теоретичні та практичні заняття с особовим складом. 



Складати навчальні вступні завдання і визначати їх вирішення для теоретичних занять 
з особовим складом. 
Формулювати і створювати тестові завдання. 
Організовувати вступні завдання в рамках службових перевірок для особового складу в 
процесі роботи без присутності особи, що охороняється. 
Оцінювати кваліфікацію і практичну роботу групи інструкторів-викладачів 
професійної підготовки. 

Необхідні знання Особливості фізичних навантажень для різних вікових груп. 
Основи дидактики і специфіку методик профільного навчання та тренувань. 
Методи проведення перевірок контролю якості виконання трудових функцій 
охоронцям на робочому місці. 
Порядок проведення та нормативи періодичних перевірок контролюючих органах. 

Інші характеристики Роботи виконуються з виключно індивідуальною відповідальністю працівника. 
  

3.3.4. Трудова функція 
  

Найменування Формалізація відомостей про потенційних і 
реальних загроз щодо особи, що охороняється. 

Код 
 

Рівень 
(підрівень) 
кваліфікації 

 

  

Трудові дії Організація процесу збору, обробки та аналізу інформації про потенційні загрози щодо 
особи, що охороняється і його ближнього оточення. 
Організація зберігання (архівування) і обороту відомостей, що стосуються загроз щодо 
особи, що охороняється. 
Локалізація і нейтралізація каналів витоку службової та іншої інформації. 
Взаємодія з локальними правоохоронними органами та екстреними службами. 
Надання узагальнених матеріалів з питань загроз, як своїм прямим керівництву, так і 
охоронюваному особі. 
Підготовка та подання висновку про результати проведення службових перевірок за 
виявленими фактами локалізації або прояви потенційних і реальних загроз щодо життя і 
здоров'я, а також предметів особистого користування і майна особи, що охороняється. 

Необхідні вміння Прогнозувати виникнення потенційних і аналізувати стан реальних загроз. 
Визначати джерела і враховувати наявність причин виникнення загроз в 
перспективному плануванні. 
Організовувати процес проведення технічних заходів на об'єктах, що охороняються. 
Вести довірчі бесіди з особою, що охороняється і його ближнім оточенням. 
Аналітично мислити і робити адекватні логічні висновки. 
Проводити постійну профілактичну роботу, спрямовану на виключення виникнення 
потенційних і реальних загроз в структурі ввіреного для керівництва підрозділу. 
Володіти грамотної письмової та усної промовою. 
Користуватися профільними комп'ютерними програмами з дотриманням 

Необхідні знання Конституція України. 
Законодавство України про  охоронну діяльність та про приватну детективну діяльність. 
Законодавство України в частині, що стосується порушень прав недоторканності 
особистого життя. 
Особливості особистої психіки, життєдіяльності та межі приватного простору особи, що 
охороняється. 
Основи правоохоронної структури держави. 

Інші характеристики Роботи виконуються з виключно індивідуальною відповідальністю працівника. Роботи 
виконуються постійно і повсюдно. 

  

3.3.5. Трудова функція 
  

Найменування Створення, ведення, оборот службової 
документації та дотримання форм фінансової 
звітності. 

Код 
 

Рівень 
(підрівень) 
кваліфікації 

 

  



Трудові дії Розробка і коригування змісту планів охорони, дислокацій і табелів постів, а також 
іншої службової документації. 
Облік наявності і зберігання актів оглядів об'єктів, що знаходяться під охороною. 
Формування, ведення та зберігання особистих справ на особовий склад ввіреного 
підрозділу. 
Складання відомостей по зарплаті, відрядження та іншими витратами, пов'язаними з 
практичною діяльністю довіреного підрозділу. 
Проведення періодичних службових перевірок щодо ведення і зберігання службової 
документації у ввіреному для керівництва підрозділі. 
Контроль звітно-фінансової документації охоронців-водіїв. 
Інформування керівництва про результати службових перевірок за фактами нанесення 
матеріального збитку охоронюваному особі.  

Необхідні вміння Складати план фінансування роботи ввіреного підрозділу. 
Своєчасно ставити перед керівництвом питання, що стосуються фінансового 
забезпечення діяльності підрозділу. 
Вести контроль використання підлеглими підзвітних фінансових коштів. 
Організовувати зберігання, ремонтні роботи та вести облік наявності штатного майна 
ввіреного підрозділу. 
Забезпечити необхідні дії для з'ясування причин нанесення шкоди безпеці особі, що 
охороняється в будь-яких формах. 
Контролювати оформлення і оборот службової документації у ввіреному підрозділі. 

Необхідні знання Законодавство України про охоронну діяльність в частині документування ліцензованої 
трудової діяльності. 
Основи бухгалтерської діяльності та форми необхідної профільної звітності. 
Особливості звітності за витратами на експлуатацію транспортних засобів і технічних 
засобів охорони. 
Терміни амортизації майна, що знаходиться на балансі ввіреного підрозділу. 

Інші характеристики Роботи виконуються з виключно індивідуальною відповідальністю працівника. 
  

IV. Відомості про організації - розробників 
професійного стандарту 

 
4.1. Відповідальна організація-розробник 

1. Громадська організація «Професійне об'єднання особистих охоронців» 

 

    

 

 

  
4.2. Найменування організацій-розробників 
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