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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу,
важливим чинником, що сприяє активізації засвоєння студентом
знань та їх реалізації, основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.
Індивідуально-консультативна робота — це форма організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом
створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних
особливостей студента.
Індивідуально-консультативна робота здійснюється з метою посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності та її відповідного спрямування.
Мета методичних рекомендацій — визначити вимоги та умови, необхідні для організації самостійної навчальної та наукової праці студентів. Вони спрямовані на виконання таких завдань:
• створення передумов для впровадження єдиного підходу викладачів до організації самостійної роботи студентів та індивідуально-консультативної роботи;
• створення організаційно-методичних засад щодо розвинення у
студентів мотивації до навчання;
• сприяння формуванню у студентів навичок самостійної навчальної, науково-дослідної та практичної роботи;
• сприяння формуванню професійних якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців;
• створення умов для гармонічного творчого розвитку особистості
студента;
• сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої
професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.
Завдання самостійної роботи студентів — засвоєння певних знань,
умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх
застосування при виконанні практичних і творчих завдань, а також
виявлення прогалин у системі знань з предмета.
Самостійна робота студентів з дисципліни становить не менше 51 %
часу, передбаченого для виконання основної освітньої програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень.


Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача.
Тематичний план 
дисципліни
“ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
№
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Наукові основи охоронної діяльності
Предмет і основні поняття курсу “Правові засади охоронної
діяльності”
2 Загальна характеристика нормативно-правового регулювання
послуг з охорони власності та громадян
3 Державне ліцензування як правова основа підприємницької
діяльності з надання охоронних послуг
4 Державний охоронний нагляд як різновид адміністративного
провадження
5 Повноження Державної служби охорони при МВС України з
реалізації контрольно-наглядових функцій стосовно суб’єктів
підприємництва, зайнятих в охоронному бізнесі
Змістовий модуль ІІ. Правові основи охоронної діяльності
6 Правове становище надавачів охоронних послуг щодо
зберігання, носіння та застосовування спеціальних засобів і
зброї
7 Завдання дозвільної системи МВС України з контролю за
діяльністю недержавних охоронних підприємств
8 Організаційно-правові засади безпеки підприємництва і
проблеми з провадження охоронної діяльності суб’єктів
недержавної форми власності
9 Правовий статус приватних охоронних структур
10 Особливості застосування норм трудового законодавства при
здійсненні підприємницької діяльності з охорони власності та
громадян
11 Поняття і зміст юридичної відповідальності у сфері надання
послуг з охорони власності та забезпечення фізичної безпеки осіб
12 Підстави юридичної відповідальності суб’єктів
підприємництва з надання охоронних послуг
Разом годин: 54
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з дисципліни
“ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
Змістовий модуль І. Наукові основи охоронної діяльності
Тема 1. Предмет і основні поняття курсу ”Правові засади
охоронної діяльності”
1. Предмет дисципліни “Правові засади охоронної діяльності”, її
основні поняття, категорії та інститути.
2. Основні принципи господарсько-підприємницької діяльності з
надання послуг з охорони власності та громадян.
	3. Обмеження підприємницької діяльності.
4. Охоронні послуги як вид управлінських послуг.
5. Співвідношення понять комерційного, господарського, цивільного та адміністративного права у процесі надання охоронних
послуг.
6. Критерії розмежування охоронних послуг як виду підприємницької діяльності та виду управлінських послуг.
7. Договір на охорону.
8. Об’єкти та суб’єкти надання охоронних послуг.
Література: основна [1; 6; 10; 13; 14; 18; 20; 27; 40; 57; 60; 63];
додаткова [6; 13; 19; 21; 23–25; 27]
Питання для самоконтролю
1. Поясніть сутність поняття предмета дисципліни “Правові засади
охоронної діяльності”.
2. Назвіть основні принципи господарсько-підприємницької діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян.
	3. Які Ви можете назвати охоронні послуги як вид управлінських
послуг, що надаються юридичним особам?
4. Дайте поняття співвідношенню понять комерційного, господарського, цивільного та адміністративного права у процесі надання охоронних послуг.
5. Які Ви можете назвати критерії розмежування охоронних послуг як
виду підприємницької діяльності та виду управлінських послуг?



Теми рефератів
1. Договір на охоронну діяльність підприємства, організації як
предмет юридичної основи.
2. Об’єкти та суб’єкти як надавачі охоронних послуг.
	3. Принципи господарсько-підприємницької діяльності з надання
послуг з охорони власності та громадян.
Тема 2. Загальна характеристика нормативно-правового
регулювання послуг з охорони власності та громадян
1. Поняття та основні ознаки нормативно-правового акта, що регулює надання послуг з охорони власності та громадян.
2. Управлінські відносини між органами державного управління та
підприємствами.
	3. Цивільно-правові відносини між сторонами охоронних послуг.
4. Організаційні та майнові елементи у господарсько-підприємни
цьких відносинах з надання охоронних послуг.
5. Норми господарського права.
6. Норми адміністративного права.
7. Класифікація суб’єктів надання охоронних послуг.
Література: основна [6; 10; 13; 14; 18; 20; 27; 40; 57; 60; 63];
додаткова [13; 19; 23; 25; 27]
Питання для самоконтролю
1. Який механізм регулювання послуг з охорони власності та громадян?
2. Дайте визначення понять та основні ознаки нормативно-правового акта, що регулює надання послуг з охорони власності та громадян.
	3. Що таке управлінські відносини, які здійснюються між органами
державного управління та підприємствами?
4. Дайте характеристику цивільно-правових відносин між сторонами охоронних послуг.
5. Що Ви розумієте під нормами господарського права та нормами
адміністративного права?
Теми рефератів
1. Ознаки нормативно-правового акта, що регулює надання послуг
з охорони власності та громадян.


2. Управлінські відносини між органами державного управління та
підприємствами.
	3. Організаційні та майнові елементи у господарсько-підприємни
цьких відносинах з надання охоронних послуг.
Тема 3. Державне ліцензування як правова основа
підприємницької діяльності з надання охоронних
послуг
1. Дозвільна система у сфері підприємницької діяльності.
2. Підстави, порядок та умови ліцензування підприємницької
діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян.
	3. Обставини, за яких ліцензування не здійснюється.
4. Ліцензійний орган.
5. Ліцензіат.
6. Ліцензія.
7. Нормативно-правова база ліцензування охоронної діяльності.
8. Правові колізії.
Література: основна [4; 14; 17; 29; 36; 41; 51; 60; 64];
додаткова [1; 11; 21–25]
Питання для самоконтролю
1. Дайте характеристику дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності.
2. Який порядок та умови ліцензування підприємницької діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян?
	3. За яких обставин ліцензування може не здійснюватися?
4. Яку функцію несе ліцензійний орган?
5. Які підстави для ліцензування підприємницької діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян?
Теми рефератів
1. Ліцензування підприємницької діяльності з надання послуг з
охорони власності та громадян як фактор життєдіяльності підприємства.
2. Дозвільна система у сфері підприємницької діяльності.
	3. Ліцензування підприємницької діяльності з надання послуг з
охорони юридичних і фізичних осіб.


Тема 4. Державний охоронний нагляд як різновид
адміністративного провадження
1. Державний контроль. Завдання державного контролю.
2. Адміністративно-процесуальна діяльність як форма здійснення
державної влади.
	3. Адміністративно-процесуальні норми.
4. Адміністративний процес, принципи його здійснення.
5. Адміністративні провадження, їх ознаки та види.
6. Поняття контролю за наданням охоронних послуг суб’єктами
підприємницької діяльності.
7. Державні органи, що здійснюють охоронний нагляд.
8. Колізії законодавства.
Література: основна [15; 29; 30; 32; 36; 37; 48; 57; 60];
додаткова [3; 5; 12; 21–25]
Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення поняття державного контролю?
2. Яке завдання покладено на державний контроль?
	3. Що являють собою адміністративні провадження, їх ознаки та
види?
4. Розкрийте поняття “адміністративно-процесуальні норми”.
5. Розкрийте поняття “адміністративний процес”, принципи його
здійснення.
Теми рефератів
1. Адміністративно-процесуальна діяльність як форма здійснення
державної влади.
2. Адміністративний процес і принципи його здійснення.
	3. Державні органи влади, які здійснюють охоронний нагляд.
Тема 5. Повноваження Державної служби охорони при МВС
україни з реалізації контрольно-наглядових функцій
стосовно суб’єктів підприємництва, зайнятих
в охоронному бізнесі
1. Загальна характеристика повноважень структурних підрозділів
ДСО при МВС України щодо здійснення контролю за суб’єктами
підприємницької діяльності з надання охоронних послуг.


2. Етапи контрольно-наглядової діяльності ДСО.
	3. Спеціальні підстави анулювання ліцензії на надання охоронних
послуг.
4. Загальні порушення законодавства як підстава анулювання ліцензії на надання охоронних послуг.
Література: основна [4; 15; 29; 30; 32; 36; 37; 48; 57; 60];
додаткова [3; 5; 12; 21–25]
Питання для самоконтролю
1. Назвіть етапи контрольно-наглядової діяльності ДСО.
2. Які підстави для анулювання ліцензії на надання охоронних послуг?
	3. Дайте характеристику повноважень структурних підрозділів
ДСО при МВС України щодо здійснення контролю за суб’єктами
підприємницької діяльності з надання охоронних послуг?
4. Проведіть експертну оцінку суб’єкта підприємницької діяльності
з надання охоронних послуг як гаранта стабільності діяльності
підприємства.
5. Які порушення можуть бути підставою для анулювання ліцензії
на надання охоронних послуг.
Теми рефератів
1. Загальні порушення законодавства як підстава для анулювання
ліцензії на надання охоронних послуг.
2. Контрольно-наглядові функції суб’єктів підприємництва, зайнятих в охоронному бізнесі.
	3. Суб’єкт підприємницької діяльності з надання охоронних послуг
як гарант стабільності діяльності підприємства.
Змістовий модуль ІІ. Правові основи охоронної діяльності
Тема 6. Правове становище надавачів охоронних послуг
щодо зберігання, носіння та застосування спеціальних
засобів і зброї
1. Класифікація суб’єктів охоронного бізнесу за ознакою права на
зброю та засоби самозахисту.
2. Право застосування зброї окремими суб’єктами надання охоронних послуг.


	3.
4.
5.
6.

Монополізм на ринку охоронних послуг за зазначеною ознакою.
Правове регулювання права власності на зброю в Україні.
Процедура отримання дозволу на зброю громадянами України.
Види зброї, що можуть бути у власності громадян та юридичних
осіб.
Література: основна [11; 13; 16; 18; 25; 28; 32; 34; 40;
50; 52; 58; 61; 62];
додаткова [3; 5; 10; 14; 21; 29]

Питання для самоконтролю
1. Які Ви маєте права при застосування зброї окремими суб’єктами
надання охоронних послуг?
2. Яке правове регулювання права власності фізичної особи на
зброю в Україні?
	3. Яка процедура отримання дозволу на зброю громадянами України?
4. Назвіть види зброї, що можуть бути у власності громадян та юридичних осіб.
5. За якими ознаками настає монополізм на ринку охоронних послуг?
Теми рефератів
1. Правове регулювання права власності фізичної особи на зброю в
Україні.
2. Класифікація суб’єктів охоронного бізнесу за ознакою права на
зброю та засоби самозахисту.
	3. Монополізм на ринку охоронних послуг за ознаками.
Тема 7. Завдання дозвільної системи МВС України
з контролю за діяльністю недержавних охоронних
підприємств
1. Поняття дозвільної системи МВС України.
2. Адміністративно-правові відносини у сфері дозвільної системи.
	3. Предмети, матеріали, споруди та підприємства, на які поширюється дія дозвільної системи.
4. Особливості права власності на окремі предмети.
5. Участь працівників дозвільної системи у перевірках суб’єктів
охоронного бізнесу.
10

6. Завдання різних служб міліції при здійсненні перевірок.
7. Безпосередні об’єкти перевірок.
Література: основна [6; 13; 29; 36; 38; 43; 46];
додаткова [12; 21–25]
Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення поняття дозвільної системи МВС України.
2. Які особливості права власності на окремі предмети Ви можете
назвати?
	3. На які предмети, поширюється дія дозвільної системи?
4. Яке завдання різних служб міліції при здійсненні перевірок?
5. На які підприємства, поширюється дія дозвільної системи?
Теми рефератів
1. Участь працівників дозвільної системи у перевірках суб’єктів
охоронного бізнесу.
2. Адміністративно-правові відносини у сфері дозвільної системи
як фактор адміністративного права.
	3. Адміністративно-правові відносини у сфері дозвільної системи.
Тема 8. Організаційно-правові засади безпеки підприємництва
і проблеми з провадження охоронної діяльності
суб’єктів недержавної форми власності
1. Організаційно-правові засади безпеки підприємництва з провадження охоронної діяльності суб’єктів недержавної форми власності.
2. Проблеми,що виникають з провадженням охоронної діяльності
суб’єктів недержавної форми власності.
Література: основна [6; 13; 29; 36; 38; 43; 46];
додаткова [12; 21–25]
Питання для самоконтролю
1. Розкрийте сутність організаційно-правових засад безпеки підприємництва з провадження охоронної діяльності суб’єктів недержавної форми власності.
2. Що Ви розумієте під організаційно-правовими засадами безпеки
підприємництва з провадження охоронної діяльності суб’єктів
недержавної форми власності?
3. Які проблеми виникають з провадження охоронної діяльності
суб’єктів недержавної форми власності?
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4. Як вирішуються проблеми з провадження охоронної діяльності
суб’єктів недержавної форми власності в Україні?
5. Забезпечення безпеки на підприємстві як один із факторів недопущення проблем з провадження охоронної діяльності суб’єктів
недержавної форми власності в Україні.
Теми рефератів
1. Виникнення проблем з провадження охоронної діяльності
суб’єктів недержавної форми власності.
2. Організаційно-правові засади безпеки підприємництва з провадженням охоронної діяльності суб’єктів недержавної форми власності.
	3. Безпрека підприємництва, як складова національної безпеки України.
Тема 9. Правовий статус приватних охоронних структур
1. Аналіз приватних охоронних організацій як специфічних суб’єктів попередження правопорушень.
2. Адміністративно-правове регулювання діяльності приватних
охоронних підприємств.
	3. Особливості управління підприємницькою діяльністю з надання
послуг з охорони власності та громадян
Література: основна [6; 13; 29; 36; 38; 43; 46];
додаткова [12; 21–25]
Питання для самоконтролю
1. Порядок здійснення аналізу приватних охоронних організацій
як специфічних суб’єктів попередження правопорушень.
2. Проаналізуйте приватні охоронні організації як специфічні
суб’єкти попередження правопорушень.
	3. Особливості управління підприємницькою діяльністю з надання
послуг з охорони власності та громадян.
4. Розкрийте поняття “адміністративно-правове регулювання
діяльності приватних охоронних підприємств”.
5. Адміністративно-правове регулювання як фактор діяльності
приватних охоронних підприємств.
Теми рефератів
1. Адміністративно-правове регулювання діяльності приватних
охоронних підприємств.
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2. Управління підприємницькою діяльністю з надання послуг з
охорони власності та громадян.
	3. Приватні охоронні організації як специфічні суб’єкти попередження правопорушень.
Тема 10. Особливості застосування норм трудового
законодавства при здійсненні підприємницької
діяльності з охорони власності та громадян
1. Загальна характеристика прав найманих працівників.
2. Принципи трудових відносин у сфері підприємницької діяльності з надання охоронних послуг.
	3. Методи здійснення трудових відносин.
4. Особливості кадрової роботи в охоронних підприємствах.
5. Форми роботи зі встановлення взаємовідносин в охоронних підприємствах.
6. Охорона праці на підприємствах, які надають охоронні послуги.
Література: основна [6; 13; 29; 36; 38; 43; 46];
додаткова [12; 21–25]
Питання для самоконтролю
1. Назвіть принципи трудових відносин у сфері підприємницької
діяльності з надання охоронних послуг.
2. Які Ви можете назвати методи здійснення трудових відносин?
	3. Які особливості кадрової роботи в охоронних підприємствах?
4. Як здійснюється охорона праці на підприємствах?
5. Які Ви можете назвати форми роботи зі встановлення взаємовідносин в охоронних підприємствах?
Теми рефератів
1. Принципи трудових відносин у сфері підприємницької діяльності з надання охоронних послуг.
2. Охорона праці на підприємствах, які надають охоронні послуги.
	3. Форми роботи зі встановлення взаємовідносин в охоронних підприємствах.
Тема 11. Поняття і зміст юридичної відповідальності у сфері
надання послуг з охорони власності та забезпечення
фізичної безпеки осіб
1. Поняття юридичної відповідальності.
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2. Ознаки та принципи юридичної відповідальності.
	3. Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів
юридичної відповідальності.
4. Суб’єкти адміністративних правопорушень.
5. Адміністративне стягнення.
6. Санкція.
7. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.
Література: основна [6; 13; 29; 36; 38; 43; 46];
додаткова [12; 21–25]
1.
2.
	3.
4.
5.

Питання для самоконтролю
Розкрийте поняття юридичної відповідальності.
Які Ви знаєте ознаки юридичної відповідальності?
Розкрийте поняття “санкція”.
Які бувають принципи юридичної відповідальності?
Розкрийте поняття “адміністративне стягнення”.

Теми рефератів
1. Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів
юридичної відповідальності.
2. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.
	3. Ознаки та принципи юридичної відповідальності як фактор правового поля.
Тема 12. Підстави юридичної відповідальності суб’єктів
підприємництва з надання охоронних послуг
1. Юридичний факт як підстава юридичної відповідальності.
2. Підстави юридичної відповідальності суб’єктів охоронного бізнесу.
	3. Підстави майнової відповідальності в договірних і позадоговірних зобов’язаннях.
4. Підстави кримінальної відповідальності.
5. Підстави адміністративної відповідальності.
6. Умови, що виключають юридичну відповідальність.
Література: основна [1; 6; 9; 24; 26; 28; 32; 38;
47; 55; 66; 68–70; 72];
додаткова [12; 21–25]
Питання для самоконтролю
1. Які підстави для адміністративної відповідальності?
2. За яких умов виключається юридична відповідальність?
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	3. Які підстави для кримінальної відповідальності?
4. Які підстави для майнової відповідальності в договірних і позадоговірних зобов’язаннях?
5. Які умови юридичної відповідальності?
Теми рефератів
1. Майнова відповідальність у договірних і позадоговірних зобов’язаннях.
2. Юридичний факт як підстава юридичної відповідальності.
	3. Підстави юридичної відповідальності суб’єктів охоронного бізнесу.
ТЕСТ ДЛЯ ПОТОЧНОГО  КОНТРОЛЮ
ВАРІАНТ 1
1. Охоронна діяльність — це:
а) особа, яка здійснює нагляд за діяльністю охоронців;
б) діяльність суб’єктів охоронної діяльності з охорони фізичних
осіб та майна;
в) сторож, який здійснює нагляд за діяльністю підприємства.
2. Центральний орган виконавчої влади, уповноважений згідно із законодавством видавати ліцензії на охоронну діяльність, негайно
анулює її суб’єкту охоронної діяльності у разі:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
(вказати не менше трьох причин)

3. Що забороняється суб’єктам охоронної діяльності, охоронникам
та охоронцям здійснювати при проведенні охоронної діяльності?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
(вказати не менше трьох пунктів)
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4. Суб’єкт охоронної діяльності — це:
а) юридична особа резидент незалежно від форми власності,
що здійснює охоронну діяльність на договірних засадах, або
внутрішня служба охорони юридичної особи резидента;
б) особа, яка охороняє об’єкт чи підприємство;
в) об’єкт, що підлягає охороні охоронними структурами.
5. Охорона фізичних осіб, а також охорона майна фізичних та юридичних осіб забезпечується комплексом заходів, які передбачають:
а) розробку та коригування плану охорони, інженерно-технічного укріплення об’єкта охорони;
б) здійснення контролю за станом майнової безпеки об’єкта
охорони;
в) запобігання загрозам збереженню майна та особистій безпеці
осіб, які охороняються.
6. Об’єкт охоронної діяльності — це:
а) фізичні особи, крім посадових осіб органів державної влади
та громадян, щодо яких заходи захисту життя, здоров’я та
майна здійснюються відповідно до окремих законів України;
б) діяльність організації, яка здійснює охорону підприємства;
в) майно фізичних та юридичних осіб, а також постійні та
тимчасові заходи громадсько-політичного або іншого
характеру.
7. Зазначте, яким шляхом запобігають загрозам особистій безпеці
фізичній особі, яка охороняється:
а) дії охоронців не повинні обмежувати законні права та свободи
інших осіб, створювати конфліктні або аварійні ситуації,
порушувати громадський порядок та інші законні вимоги, що
діють у місцях забезпечення заходів безпеки;
б) охоронець, який задля охорни особи може створити конфліктну ситуацію;
в) охоронець, який задля охорони особи може порушувати
громадський порядок та інші законні вимоги, що діють у
місцях забезпечення заходів безпеки.
8. Охорона майна — це:
а) особа, яка може здійснювати охоронну підприємницьку діяльність;
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б) охоронець, який вживає заходів з охорони власності інших
суб’єктів підприємницької діяльності;
в) діяльність суб’єктів охоронної діяльності з організації та
практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення
збереження, цілісності визначених володільцем і належних йому
об’єктів — будівель, споруд, іншого рухомого та нерухомого
майна з метою відвернення та/або недопущення безпосередніх
посягань на майно, припинення несанкціонованого володільцем
доступу до нього для збереження його фізичного стану і
забезпечення здійснення володільцем цього майна всіх належних
йому повноважень щодо нього.
9. Охорона фізичних осіб — це:
а) здійснення заходів з охорони власності підприємців;
б) діяльність суб’єктів охоронної діяльності з організації та
практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення
особистої безпеки індивідуально визначеної фізичної особи
шляхом відвернення та/або недопущення негативного
безпосереднього впливу факторів протиправного та іншого
характеру на стан її життя та здоров’я;
в) заходи, які надають особистості або оберігають її від нападу на
майно фізичної особи.
10. Персонал охорони під час охорони майна та фізичних осіб має
право застосовувати спеціальні засоби в разі:
а) нападу на об’єкт підприємницької діяльності, що не охороняється;
б) захисту фізичних осіб і самозахисту від нападу та інших дій,
що створюють загрозу їхньому життю або здоров’ю;
в) відбиття нападу на об’єкти, що охороняються.
11. Персонал охорони — це:
а) працівники, які перебувають у штаті суб’єкта охоронної
діяльності на посадах, безпосередньо пов’язаних з організацією та здійсненням охорони, а саме охоронники та охоронці.
б) працівники інших держав, що мають відношення до охоронної
діяльності;
в) працівники, які не перебувають у штаті суб’єкта охоронної
діяльності на посадах, безпосередньо пов’язаних з організацією та здійсненням охорони, а саме охоронники та охоронці.
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12. Охоронці — це:
а) працівники суб’єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов’язками не завжди виконують функції з
охорони майна, а у виняткових ситуаціях;
б) працівники суб’єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов’язками безпосередньо виконують функції з
охорони майна;
в) особа, яка здійснює наглядову діяльність за майном підприємства.
13. Внутрішня служба охорони — це:
а) охоронець, який знаходиться всередині об’єкта та здійснює
охорону підприємства;
б) структурний підрозділ юридичної особи резидента, на який
згідно із наказом її керівника покладено обов’язки з охорони
фізичних осіб та майна;
в) структурний підрозділ юридичної особи резидента, на який
згідно із розпорядженням начальника покладено функції з
охорони осіб та майна.
14. Персоналу охорони забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю:
а) при проведенні заходів з виявлення злочинців;
б) у місцях великого скупчення людей, якщо це може призвести
до заподіяння шкоди життю і здоров’ю сторонніх осіб;
в) при проведенні заходів, пов’язаних з врегулюванням ситуації.
ВАРІАНТ 2
1. Зазначте, які вимоги пред’являються до персоналу охорони та
керівників суб’єктів охоронної діяльності:
а) не перебувають на обліку в органах охорони здоров’я з приводу
психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;
б) не мають непогашену чи не зняту судимість за умисні
злочини;
в) не мають обмежень, встановлених судом щодо виконання
покладених на них функцій.
2. Матеріали про правопорушення, що мали місце, і вжиті заходи
повинні зберігатися суб’єктом охоронної діяльності не менш:
а) трьох років;
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б) п’яти років;
в) одного року.
3. Охорона фізичних осіб — це:
а) здійснення заходів з охорони власності підприємців;
б) діяльність суб’єктів охоронної діяльності з організації та
практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення
особистої безпеки індивідуально визначеної фізичної особи
шляхом відвернення та/або недопущення негативного
безпосереднього впливу факторів протиправного та іншого
характеру на стан її життя та здоров’я;
в) заходи, які надають особистості, або оберігають її від нападу
на майно фізичної особи.
4. До видів договорів на охорону належать:
а) охорона фізичних осіб охоронцями;
б) охорона майна фізичних та юридичних осіб, у тому числі при
його транспортуванні, як безпосередньо охоронником, так і за
допомогою технічних засобів охоронного призначення;
в) нагляд за майном фізичних осіб.
5. Персонал охорони під час охорони майна та фізичних осіб має
право застосовувати спеціальні засоби в разі:
а) нападу на об’єкт підприємницької діяльності, що не охороняється;
б) захисту фізичних осіб і самозахисту від нападу та інших дій,
що створюють загрозу їхньому життю або здоров’ю;
в) відбиття нападу на об’єкти, що охороняються.
6. У разі виявлення ознак злочину охоронник, охоронець зобо-в’язані
до прибуття працівників правоохоронних органів:
а) провести розслідування причин виявленого злочину;
б) провести опитування присутніх, які були під час виявлення
злочину на цьому підприємстві.
в) вжити всіх можливих заходів зі збереження слідів злочину,
виявлення очевидців і фіксації їхніх установчих даних.
7. Суб’єкт охоронної діяльності — це:
а) юридична особа резидент незалежно від форми власності,
що здійснює охоронну діяльність на договірних засадах, або
внутрішня служба охорони юридичної особи резидента;
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б) особа, яка здійснює охорону об’єкта чи підприємства;
в) об’єкт, що підлягає охороні охоронними структурами.
8. Зазначте, яким шляхом запобігають загрозам особистій безпеці
фізичній особі, яка охороняється:
а) дії охоронців не повинні обмежувати законні права та свободи
інших осіб, створювати конфліктні або аварійні ситуації,
порушувати громадський порядок та інші законні вимоги, що
діють у місцях забезпечення заходів безпеки;
б) охоронець, який задля охорни особи може створити конфліктну ситуацію;
в) охоронець, який задля охорони особи може порушувати
громадський порядок та інші законні вимоги, що діють у
місцях забезпечення заходів безпеки.
9. Охоронна діяльність — це:
а) особа, яка здійснює нагляд за діяльністю охоронців;
б) діяльність суб’єктів охоронної діяльності з охорони фізичних
осіб та майна;
в) сторож, який здійснює нагляд за діяльністю підприємства.
10. охоронна діяльність здійснюється:
а) на підставі наказу керівника, який здійснює підприємницьку
діяльность;
б) на підставі ліцензії або дозволу;
в) на підставі розпорядження керуючого відділом органу місцевого самоврядування, який здійснює цей вид діяльності.
11. Внутрішня служба охорони — це:
а) охоронець, який знаходиться всередині об’єкта та здійснює
охорону підприємства;
б) структурний підрозділ юридичної особи резидента, на який
згідно із наказом її керівника покладено обов’язки з охорони
фізичних осіб та майна.
в) структурний підрозділ юридичної особи резидента, на який
згідно з розпорядженням начальника покладено функції з
охорони осіб та майна.
12. Суб’єктам охоронної діяльності, охоронникам та охоронцям забороняється:
а) відпочивати під час охоронної діяльності підприємства, організації;
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б) приховувати факти про злочини, що готуються або здійснені,
незалежно від інтересів замовників;
в) здійснювати дії, що порушують на права, свободу та власність
фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їхнє життя і
здоров’я, честь, гідність та ділову репутацію.
13. Замовник послуг з охорони зобов’язаний надати суб’єкту охоронної діяльності:
а) документи, що підтверджують його право власності (володіння) майном, охорона якого становить предмет договору;
б) документи, що підтверджують замовника послуг з охорони до
його належності до підприємства, яке необхідно охороняти;
в) документи, що підтверджують його як право власника
(володіння) на охорону підприємства.
14. Центральний орган виконавчої влади, уповноважений згідно із законодавством видавати ліцензії на охоронну діяльність, негайно
анулює її суб’єкту охоронної діяльності у разі:

(вказати не менше трьох причин)

15. Що забороняється суб’єктам охоронної діяльності, охоронникам
та охоронцям здійснювати при проведенні охоронної діяльності?

(вказати не менше трьох причин)

ВАРІАНТ 3
1. Охорона майна — це:
а) особа, яка може здійснювати охоронну підприємницьку
діяльність;
б) охоронець, який застосовує заходи з охорони власності інших суб’єктів підприємницької діяльності;
в) діяльність суб’єктів охоронної діяльності з організації та
практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення
збереження, цілісності визначених володільцем і належних йому
об’єктів — будівель, споруд, іншого рухомого та нерухомого
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майна з метою відвернення та/або недопущення безпосередніх
посягань на майно, припинення несанкціонованого володільцем
доступу до нього для збереження його фізичного стану і
забезпечення здійснення володільцем цього майна всіх належних
йому повноважень щодо нього.
2. Суб’єкт охоронної діяльності — це:
а) юридична особа резидент незалежно від форми власності,
що здійснює охоронну діяльність на договірних засадах, або
внутрішня служба охорони юридичної особи резидента;
б) особа, яка охороняє об’єкт чи підприємство;
в) об’єкт, що підлягає охороні охоронними структурами.
3. Внутрішня служба охорони — це:
а) охоронець, який знаходиться всередені об’єкта та охороняє
підприємство;
б) структурний підрозділ юридичної особи резидента, на який за
наказом її керівника покладено обов’язки з охорони фізичних
осіб та майна.
в) структурний підрозділ юридичної особи резидента, на який
згідно із розпорядженням начальника покладено функції з
охорони осіб та майна.
4. Персонал охорони — це:
а) працівники, які перебувають у штаті суб’єкта охоронної
діяльності на посадах, безпосередньо пов’язаних з організацією та здійсненням охорони, а саме охоронники та охоронці.
б) працівники інших держав, які мають відношення до охоронної
діяльності;
в) працівники, які не перебувають у штаті суб’єкта охоронної
діяльності на посадах, безпосередньо пов’язаних з організацією
та здійсненням охорони, а саме — охоронники та охоронці
5. Персоналу охорони забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю:
а) при проведенні заходів з виявлення злочинців;
б) у місцях великого скупчення людей, якщо це може призвести
до заподіяння шкоди життю і здоров’ю сторонніх осіб;
в) при проведенні заходів, пов’язаних з врегулюванням обстановки.

22

6. Охоронники — це:
а) працівники суб’єктів охоронної діяльності, які за
функціональними обов’язками не завжди виконують функції
з охорони майна, а у виняткових ситуаціях;
б) працівники суб’єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов’язками безпосередньо виконують функції з
охорони майна;
в) особа, яка здійснює наглядову діяльність за майном
підприємства.
7. Центральний орган виконавчої влади, уповноважений згідно із законодавством видавати ліцензії на охоронну діяльність, негайно
анулює її суб’єкту охоронної діяльності в разі:

(вказати не менше трьох причин)

8. Що забороняється суб’єктам охоронної діяльності, охоронникам
та охоронцям здійснювати при проведенні охоронної діяльності?

(вказати не менше трьох пунктів)

9. Охоронці — це:
а) працівники суб’єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов’язками безпосередньо виконують функції з
охорони фізичних осіб;
б) особи, які носять тільки форму одягу охоронної структури,
але не виконують обов’язки охоронної діяльності;
в) працівники суб’єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов’язками не виконують функції з охорони
фізичних осіб, а тільки охорону об’єктів підприємства.
10. Охорона фізичних осіб, а також охорона майна фізичних та юридичних осіб забезпечується комплексом заходів, які передбачають:
а) розробку та коригування плану охорони, інженерно-технічного укріплення об’єкта охорони;
б) здійснення контролю за станом майнової безпеки об’єкта
охорони;
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в) запобігання загрозам збереження майна та особистій безпеці
осіб, які охороняються.
11. Об’єкт охоронної діяльності — це:
а) фізичні особи, крім посадових осіб органів державної влади та
громадян, щодо яких заходи захисту життя, здоров’я та майна
здійснюються відповідно до певних законів України;
б) діяльність організації, яка проводить охорону підприємства;
в) майно фізичних та юридичних осіб, а також постійні та
тимчасові заходи громадсько-політичного або іншого
характеру.
12. Персонал охорони під час охорони майна та фізичних осіб має
право застосовувати спеціальні засоби в разі:
а) нападу на об’єкт підприємницької діяльності, що не охороняється;
б) захисту фізичних осіб і самозахисту від нападу та інших дій,
що створюють загрозу їхньому життю або здоров’ю;
в) відбиття нападу на об’єкти, що охороняються.
13. Охоронна діяльність — це:
а) особа, яка здійснює нагляд за діяльністю охоронців;
б) діяльність суб’єктів охоронної діяльності з охорони фізичних
осіб та майна;
в) сторож, який здійснює нагляд за діяльністю підприємства.
14. Зазначте, яким шляхом запобігають загрозам особистій безпеці
фізичній особі, яка охороняється:
а) дії охоронців не повинні обмежувати законні права та свободи
інших осіб, створювати конфліктні або аварійні ситуації,
порушувати громадський порядок та інші законні вимоги, що
діють у місцях забезпечення заходів безпеки;
б) охоронець задля охорони особи може створити конфліктну
ситуацію;
в) охоронець задля охорони особи може порушувати громадський порядок та інші законні вимоги, що діють у місцях забезпечення заходів безпеки.
15. Охорона фізичних осіб — це:
а) заходи з охорони власності підприємців;
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б) діяльність суб’єктів охоронної діяльності з організації та
практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення
особистої безпеки індивідуально визначеної фізичної особи
шляхом відвернення та/або недопущення негативного
безпосереднього впливу факторів протиправного та іншого
характеру на стан її життя та здоров’я;
в) заходи, які надають особистості або оберігають її від нападу на
майно фізичної особи.
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ
ВАРІАНТ 1
1
2
3
4
5
6
7
б зак. зак. а а, б, в а, в а

8
в

9
б

10 11 12 13 14 15
б, в а
б
а в б

2. Центральний орган виконавчої влади, уповноважений згідно
із законодавством видавати ліцензії на охоронну діяльність, негайно
анулює її суб’єкту охоронної діяльності у разі:
- здійснення персоналом охорони дій, пов’язаних із силовим захопленням підприємств, установ та організацій;
- знищення або пошкодження персоналом охорони майна на
об’єкті, що охороняється;
- пред’явлення керівнику суб’єкта охоронної діяльності або його
персоналу охорони звинувачення у скоєнні злочину.
3. Суб’єктам охоронної діяльності, охоронцям забороняється:
- приховувати факти про злочини, що готуються або здійснені,
незалежно від інтересів замовників;
- здійснювати дії, що порушують права, свободу та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їхнє життя і здоров’я,
честь, гідність та ділову репутацію;
- виконувати повноваження посадових осіб правоохоронних органів та інших уповноважених державних органів видавати себе
за представників означених органів;
- використовувати несертифіковані в установленому порядку
технічні засоби охоронного призначення, засоби радіозв’язку
без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю
та здоров’ю фізичних осіб, довкіллю;
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- використовувати в охоронній діяльності методи та технічні засоби таємного одержання інформації;
- передавати ліцензію, дозвіл на здійснення охоронної діяльності
для використання іншими юридичними та фізичними особами.
ВАРІАНТ 2
1
2 3
а, б, в б б

4 5
6
б б, в в

7
а

8
а

9
б

10 11 12 13 14 15
б в
б, в а зак. зак.

14. Центральний орган виконавчої влади, уповноважений згідно
із законодавством видавати ліцензії на охоронну діяльність, негайно
анулює її суб’єкту охоронної діяльності в разі:
- здійснення персоналом охорони дій, пов’язаних із силовим захопленням підприємств, установ та організацій;
- знищення або пошкодження персоналом охорони майна на
об’єкті, що охороняється;
- пред’явлення керівнику суб’єкта охоронної діяльності або його
персоналу охорони звинувачення у скоєнні злочину.
15. Суб’єктам охоронної діяльності, охоронцям забороняється:
- приховувати факти про злочини, що готуються або здійснені,
незалежно від інтересів замовників;
- здійснювати дії, що порушують права, свободу та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їхнє життя і здоров’я,
честь, гідність та ділову репутацію;
- виконувати повноваження посадових осіб правоохоронних
органів та інших уповноважених державних органів, видавати
себе за представників означених органів;
- використовувати несертифіковані в установленому порядку
технічні засоби охоронного призначення, засоби радіозв’язку
без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю
та здоров’ю фізичних осіб, довкіллю;
- використовувати в охоронній діяльності методи та технічні засоби негласного одержання інформації;
- передавати ліцензію, дозвіл на охоронну діяльність для використання іншими юридичними та фізичними особами.

26
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7. Центральний орган виконавчої влади, уповноважений згідно
із законодавством видавати ліцензії на охоронну діяльність, негайно
анулює її суб’єкту охоронної діяльності в разі:
- охорони дій персоналом, пов’язаних із силовими захватами підприємств, установ та організацій;
- знищення або пошкодження персоналом охорони майна на
об’єкті, що охороняється;
- пред’явлення керівнику суб’єкта охоронної діяльності або його
персоналу охорони звинувачення у скоєні злочину.
8. Суб’єктам охоронної діяльності, охоронцям забороняється:
- приховувати факти про злочини, що готуються або здійснені,
незалежно від інтересів замовників;
- здійснювати дії, що порушують права, свободу та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їхнє життя і здоров’я,
честь, гідність та ділову репутацію;
- здійснювати повноваження посадових осіб правоохоронних
органів та інших уповноважених державних органів, видавати
себе за представників означених органів;
- використовувати несертифіковані в установленому порядку
технічні засоби охоронного призначення, засоби радіозв’язку
без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю
та здоров’ю фізичних осіб, довкіллю;
- використовувати в охоронній діяльності методи та технічні засоби таємного одержання інформації;
- передавати ліцензію, дозвіл на здійснення охоронної діяльності
для використання іншими юридичними та фізичними особами.
ВКАЗІВКИ щоДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота є складовою навчального процесу, активною
формою самостійної роботи студентів.
Під час виконання контрольної роботи студенти закріплюють теоретичні знання з дисципліни “Правові засади охоронної діяльності”.
Ступінь оволодіння теоретичними знаннями студенти доводять
розв’язанням практичних завдань.
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Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-практичні проблеми з дисципліни і виконуватися після вибору ним тієї
чи іншої теми (завдання). Виходячи зі специфічних особливостей
навчальних дисциплін, контрольна робота виконується у формі реферату або контрольного завдання, в якому розв’язується конкретна
аналітична ситуація. У деяких випадках не виключається поєднання
двох форм контрольної роботи.
Контрольна робота у формі завдання з відповідної навчальної
дисципліни є логічно сформульованим і поставленим у проблемному плані конкретним науковим завданням, що виражається у пошуку
можливих варіантів і шляхів його розв’язання.
Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, обумовлених специфікою відповідних навчальних дисциплін, алгоритм їх виконання містить:
1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи
над ним;
2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із завдання, їх теоретичне обґрунтування та оцінка;
3) здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант),
його пояснення та інтерпретацію;
4) формулювання заключних висновків щодо прогнозування розвитку процесу (явища) в перспективі.
Контрольна робота виконується студентами самостійно і потребує
логічного і технічно правильного оформлення, пишеться чітким і розбірливим почерком, можливий також друкований або комп’ютерний
варіант. На кожній сторінці повинні бути залишені поля, а сторінки,
крім того, мають бути пронумеровані. Обсяг контрольної роботи у
формі реферату — не більше 12–18 сторінок, а у формі контрольного
завдання — 3–5 сторінок.
Наприкінці роботи дається список літератури, ставиться підпис
студента і дата виконання.
Виконану роботу слід надіслати до Академії, її інститутів чи деканатів не пізніше ніж за один місяць до початку сесії. Контрольна
робота рецензується викладачем, оцінюється ним, як правило, за
п’ятибальною шкалою. В разі негативної оцінки робота разом із рецензією повертається студенту на доопрацювання, після чого із урахуванням зауважень передається для повторної перевірки разом із
рецензією. Якщо контрольна робота виконана без дотримання рекомендацій або неповністю, вона повертається студенту без перевірки на
доопрацювання.
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Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи
Індекс групи _____________________
________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові студента
________________________________
________________________________
________________________________
Домашня адреса
________________________________
________________________________
________________________________
Найменування організації, посада___
________________________________
________________________________
________________________________

Контрольна робота
з дисципліни_____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
За темою (розділом навчального плану)_________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Прізвище та ініціали викладача ________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Київ 200_
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Зразок складання плану контрольної роботи реферативного
типу
ПЛАН контрольної (РЕФЕРАТивної) роботи
за темою “Здібності керівника та його авторитет”
Вступ ………………………................................................................................ 	3
1. Здібності керівника та їх характеристика
а) професійно-психологічна підготовленість……..…………....….. 4
б) організаторські здібності............................................................

7

в) педагогічні здібності . .................................................................. 10
2. Авторитет керівника у колективі
а) вплив авторитету керівника
на ефективність керівництва …………..……................................ 12
б) риси особистості авторитетного керівника ......................... 14
в) шляхи формування авторитету ............................................... 15
Висновки . ................................................................................................. 18
Список літератури ................................................................................. 19
Виклад змісту контрольної роботи
Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладається відповідно до запропонованого плану контрольної роботи, за яким
кожний розділ починається з нової сторінки.
Сторінки нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці, схеми,
рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з першоджерел робляться посилання.
Із додержанням перелічених вимог контрольна робота подається
на факультет заочної (дистанційної) форми навчання Міжрегіональної Академії управління персоналом у термін, визначений графіком.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Предмет та основні поняття дисципліни ”Правові засади охоронної діяльності”.
2. Законодавчі засади обмеження та ліцензування надання охоронних послуг.

30

	3. Послуги з охорони власності та фізичних осіб як вид підприємницької діяльності.
4. Послуги з охорони власності та фізичних осіб як вид управлінських послуг.
5. Внутрішні війська МВС України як суб’єкт охоронних послуг.
6. Митна варта як суб’єкт охоронних послуг.
7. Система правового регулювання охоронних послуг.
8. Адміністративна складова у договірних відносинах сторін договору на охорону.
9.	Господарська складова у договірних відносинах сторін договору
на охорону.
10. Дозвільне провадження з отримання ліцензії на право надання
охоронних послуг.
11. Порядок та умови ліцензування підприємницької діяльності
щодо надання послуг з охорони власності та громадян.
12. Законодавча підстава ліцензування підприємницької діяльності
щодо надання послуг з охорони власності та громадян.
13. Державні органи, задіяні у процесі ліцензування охоронної
діяльності.
14. Обставини, що виключають необхідність ліцензування при наданні охоронних послуг.
15. Поняття та завдання державного охоронного нагляду.
16. Етапи контрольно-наглядової діяльності ДСО при МВС України
за суб’єктами підприємницької діяльності з надання охоронних
послуг.
17. Види адміністративного процесу, пов’язаного зі здійсненням під
приємницької діяльності з надання охоронних послуг, у межах
компетенції ДСО.
18. Контроль за суб’єктами підприємницької діяльності з надання
охоронних послуг як вид адміністративного процесу.
19. Підстави анулювання та призупинення дії ліцензії на право надання охоронних послуг.
20. Процесуальні документи, що видаються компетентними органами у сфері надання охоронних послуг.
21. Класифікація суб’єктів охоронного бізнесу за ознакою права на
зброю.
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22. Застосування зброї при виконанні договірних робіт з охорони пра
цівниками ДСО при МВС України.
23. Поняття дозвільної системи органів внутрішніх справ.
24. Види майна, на які поширюється дія дозвільної системи МВС
України.
25. Процедура отримання дозволу на придбання зброї фізичними
особами.
26. Процедура отримання дозволу на придбання зброї юридичними
особами.
27. Роль працівників дозвільної системи ОВС у контрольній діяльності щодо суб’єктів охоронного бізнесу.
28. Форми трудових відносин працівників недержавних охоронних
підприємств.
29. Особливості кадрової роботи в недержавних охоронних підприємствах.
	30. Юридична відповідальність суб’єктів з надання охоронних послуг.
	31. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну при виконанні
договірних робіт з охорони.
	32. Адміністративна відповідальність суб’єктів з надання охоронних
послуг.
	33. Юридична відповідальність працівників недержавних охоронних
підприємств..
	34. Необхідна оборона як підстава звільнення від кримінальної та
адміністративної відповідальності.
	35. Фізичний або психічний примус як підстава для звільнення від
кримінальної відповідальності.
	36. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття
злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як підстава для звільнення від кримінальної відповідальності.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Основна
1. Конституція України.
2. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня
1991 р. № 1576-Х // Відомості Верховної Ради України.— 1991.—
№ 49. — Ст. 82.
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6. Адміністративне право України: Бібліогр. довід.: Метод, посіб. /
Упоряд. В. І. Курило. — К., 2004. — 36 с.
7. Державна програма боротьби із злочинністю: Постанова Верховної Ради України від 25 червня 1993 р. // Відомості- Верховної
Ради України. — 1993. — № 27. — С. 285.
8. Звільнення від оподаткування вартості послуг з охорони, які нада
ються підрозділами МВС: Лист Головного управління охорони
при МВС України від 10 лютого 1993 р. № 11/2–232 та Головної
державної податкової інспекції України від 19 лютого 1993 р.
№ 42-116/УС. — К.: Центр компьютерных технологий. Компьютерное законодательство Украины, окт. 2002.
9. Зобов’язальне право: Теорія і практика: Навч. посіб. / За ред.
О. В. Дзери. —К.: Юрінком Інтер, 1998.
10. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопо
рушення: Наказ Мвс України від 22 лютого 2001 р. № 185. — К.:
Центр компьютерных технологий. Компьютерное законодательство Украины, окт. 2002.
11. Інструкція про охорону Службою інкасації, охорони грошових
знаків і цінних паперів, що перевозяться, Державної служби охорони при МВС України грошових знаків і цінних паперів, що
перевозяться уповноваженими на те особами підприємств, установ та організацій усіх форм власності: Наказ МВС України від
23 вересня 1997 р. № 643. — К.: Центр компьютерных технологий.
Компьютерное законе дательство Украини, окт. 2002.
12. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємст
вах, в установах і організаціях: Наказ Міністерства праці України,
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Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р. № 58. — К.: Центр компью
терных технологий. Компьютерное законодательство Украины,
окт. 2002.
Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання,
обліку, перевезення і використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України від
25 березня 1993 р. № 164. — К.: Центр компьютерных технологий.
Компьютерное законодательство Украини, окт. 2002.
Інструкція про порядок видачі суб’єктам підприємницької
діяльності ліцензій на надання послуг з охорони державної, крім
особливо важливих об’єктів, колективної та приватної власності,
а також охорони громадян: Наказ МВС України від 28 лютого
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