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Пояснювальна записка
Діяльність приватних детективів представляє собою один з основних та пріоритетних напрямків
охорони діяльності підприємств та підприємництва в Україні. Тому курс забезпечення діяльності
приватних детективів у судовому процесі на юридичному факультеті займає провідне значення.
За своєю природою «Приватна детективна діяльність та детективні агенції» як наука
покликана дослідити та визначити соціальне значення феномену діяльності приватних детективів та їх
зв'язок з судочинством з метою доведення до логічного кінця стратегією впливу на злочинність проти
підприємств і підприємництва на всіх рівнях її організації, яка б дозволила з максимальною
результативністю застосовувати заходи попередження, найбільш ефективно розподілити ресурси на
боротьбу з цим небезпечним злом.
Основним завданням курсу є висвітлення зв'язків криміналістики та діяльності приватних
детективів та юридичної теоретичної бази криміналістики, яка є основою для системного вивчення
злочинності та її проявів. З урахуванням загальної частини кримінологічної науки (вчення про
злочинність та її закономірності, криміногенні детермінанти, особу злочинця та попередження злочинної
діяльності) розглядаються питання боротьби з найпоширенішими категоріями злочинів у сфері
підприємницької діяльності
Програма курсу «Приватна детективна діяльність та детективні агенції» підготовлена з
урахуванням типових програм для вищих навчальних закладів. Вона передбачає висвітлення основних
положень науки щодо судочинства та діяльності приватних детективів та комплексних підходів до
організації боротьби зі злочинністю, а також безпосереднього зв'язку з діяльністю приватних детективів.
Спеціальна увага приділятиметься розгляду дискусійних питань практичної реалізації превентивної
політики в Україні.
Цільове призначення програми полягає в тому, щоб максимально наблизити теоретичні знання до
практичної діяльності, формування у майбутніх юристів наукового бачення сучасних проблем
злочинності, озброєння вміннями оперувати кількісними та якісними характеристиками злочинності,
організовувати та проводити заходи з розкриття та попередження злочинів, а також тісної взаємодії з
судовими органами на основі застосування загальнонаукових методів вивчення окремих видів злочинної
поведінки, особи злочинця, загального та індивідуального прогнозування тощо. Теми і зміст робочої
програми курсу спрямовані на логічність і завершеність викладання основ судочинства та його зв'язку з
діяльністю приватних детективів.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
• теоретично-методологічні основи організаційно-правових проблем взаємозв'язку діяльності
приватних детективів та судочинства;
• психологію професійної діяльності спеціалістів з приватної детективної діяльності;
• психологічні основи професійної адаптації до роботи приватних детективів ;
• сутність професійної підготовки, готовності до праці в якості осіб, які готують матеріали для судів;
• загальні положення професійного становлення особистості у сфері організаційно-правового
забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій;
• кризи професійного становлення особистості та шляхи їх подолання;
• теоретичні та практичні основи застосування знань з юридичних дисциплін, форм і методів
підготовка матеріал для судів та їх розгляду в судах;
уміти:
• здійснювати аналіз матеріалів, які повинні бути направлені на судовий розгляд;
• подавати допомогу для підготовки матеріал для розгляду в судах;
• забезпечувати психологічну професійну підготовку;
• формувати та використовувати комплекс методів організації підготовка матеріалів для розгляду в
судах;
• на кваліфікованому рівні оцінювати стан підготовки матеріалів для розгляду в судах;
• володіти навичками проведення підготовки свідків та інших учасників судового засідання ;
засвоїти:
• структуру, систему судів в Україні;
• методи розгляду справ в судах першої інстанції;
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• теоретико - практичні напрями діяльності у сфері забезпечення підготовки матеріалів для розгляду в
судах;

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ДИСЦИПЛІНИ
«Приватна детективна діяльність та детективні агенції»
№
Назва змістового модуля і теми
теми
Змістовий модуль 1. Загальна частина. Теоретичні проблеми приватної детективної діяльності
та її зв'язок з судочинством
1
Тема 1. Історія розвитку і сучасний стан детективної діяльності в Україні
2
3
4
5
6

Тема 2. Організаційно-правові аспекти детективної діяльності в Україні проблеми і
перспективи. Створення детективних агенцій
Тема 3. Система роботи приватних детективів у службі безпеки підприємств
Тема 4. Вимоги до осіб, які бажають працювати приватними детективами та підготовка
приватних детективів
Тема 5. Основні напрями взаємодії приватних детективів з правоохоронними органами
Тема 6. Сфера детективної діяльності у забезпеченні безпеки підприємств та підготовка
матеріалів до суду

Змістовий модуль 2. Особлива частина. Окремі напрями підготовки матеріалів для розгляду в
судах працівниками детективних агенцій та служб безпеки
7
Тема 7. Забезпечення законності у підготовці матеріалів для розгляду в судах
8
Тема 8. Підготовка матеріалів для розгляду в кримінальному процесі
9
Тема 9. Підготовка матеріалів для розгляду в адміністративному процесі
10
Тема 10. Підготовка матеріалів для розгляду в господарських судах приватними
детективами
11
Тема 11. Підготовка матеріалів для розгляду в цивільному судочинстві
разом годин: 60
Зміст самостійної роботи з дисципліни
«Приватна детективна діяльністб та детективні агенції»
Змістовий модуль І Загальна частина. Теоретичні проблеми приватної детективної діяльності та її
зв'язку з судочинством
Тема 1. Історія розвитку і сучасний стан детективної діяльності в Україні
Історія виникнення приватної детективної діяльності у світі та в Україні. Напрями приватної детективної
діяльності та її розвиток в Україні. Приватна детективна діяльність та захист приватної детективної
діяльності. Приватна детективна діяльність та взаємовідносини між людьми. Законність в здійсненні
приватної детективної діяльності. Форми і методи приватної детективної діяльності
1.
2.
3.

Питання для самоконтролю
Напрями приватної детективної діяльності та її розвиток в Україні.
Приватна детективна діяльність та захист приватної детективної діяльності.
Приватна детективна діяльність та взаємовідносини між людьми.
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4.
5.

Законність в здійсненні приватної детективної діяльності
Особи, які можуть бути приватними детективами в Україні
Теми для рефератів
1. Обставини виникнення приватної детективної діяльності в Україні .
2. Актуальні напрями розвитку сучасної системи приватних детективів .
3. Значення приватної детективної діяльності для практичної діяльності правоохоронних органів та судів.
Практичні завдання
1. Наведіть різні погляди щодо місця приватної детективної діяльності в правоохоронній системі
України .
2. В Україні приватними детективами не розслідуються серйозні справи. Ваша думка з цього приводу.
3. Стверджується, що приватні детективи повинні допомагати в розслідуванні справ про порушення
технологічних процесів на виробництві. Обгрунтуйте це положення.
4. Охарактеризуйте взаємозв'язок приватної детективної діяльності та судочинства
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]

Тема 2. Організаційно-правові аспекти детективної діяльності в Україні проблеми і перспективи.
Створення детективних агенцій
Приватні детективи в Україні. Організація діяльності приватних детективів. Самостійні приватні
детективи та детективні агенції. Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні. Законність
в діяльності приватних детективів. Контроль за роботою приватних детективів. Особи, які можуть бути
приватними детективами. Взаємозв'язок діяльності приватних детективів та діяльності правоохоронних
органів. Обмін інформацією між працівниками правоохоронних органів та приватними детективами.
Обмін інформацією між приватними детективами та судовими органами
Питання для самоконтролю
1.Поняття приватної детективної діяльності
2.Виміри приватної детективної діяльності .
3.Обмін інформацією між приватними детективами та судовими органами .
4.Загальна характеристика приватної детективної діяльності в Україні .
Теми для рефератів
1. Організація діяльності приватних детективів.
2. Самостійні приватні детективи та детективні агенції.
3. Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні.
4. Законність в діяльності приватних детективів.
5. Контроль за роботою приватних детективів
Практичні завдання
1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності приватних детективів
2. Наведіть різні погляди щодо місця приватної детективної діяльності в правоохоронній системі
України .
3. Матеріали до судового розгляду повинні готувати спеціальні відділи служб безпеки. Ваша думка з
цього приводу.
Література [1-5; 13; 18; 19; 22;]
Тема 3. Система роботи детективів у службах безпеки підприємств
Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та організаціях. Робота
приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних процесів. Діяльність приватних
детективів у сфері забезпечення та збереження інформації про роботу підприємств. Робота приватних
детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та власників підприємств. Участь приватних
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детективів у процесі прийому на роботу. Перевірка кандидатів для роботи приватними детективами.
Місце приватних детективів у системі служб безпеки підприємств
Питання для самоконтролю
1. Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та організаціях.
2. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних процесів.
3. Діяльність приватних детективів у сфері забезпечення та збереження інформації про роботу
підприємств.
4. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та власників підприємств.
5. Поняття приватної детективної діяльності
Теми для рефератів
1.
Форми і методи діяльності приватних детективів.
2.
Приватні детективи у службах безпеки.
3.
Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні.
4.
Законність в діяльності приватних детективів.
5.
Контроль за роботою приватних детективів
Практичні завдання
1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності приватних детективів на підприємствах
2. Наведіть різні погляди щодо місця приватної детективної діяльності в правоохоронній системі
України .
3. Матеріали до судового розгляду повинні готувати спеціальні відділи служб безпеки. Ваша думка з
цього приводу.
4. Окресліть основні напрями діяльності приватних детективів в кадрових питаннях
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Тема 4. Вимоги до осіб, які бажають працювати приватними детективами та підготовка приватних
детективів
Приватні детективи та їх завдання. Система приватної детективної діяльності в Україні та її
розвиток. Вимоги щодо освіти приватних детективів. Вимоги до практичного стажу приватних
детективів. Психологічна готовність до роботи приватних детективів. Фізична підготовка приватних
детективів. Технічна підготовка приватних детективів
Питання для самоконтролю
1. Вимоги до освіти приватних детективів
2. Практика підготовки приватних детективів
3. Основні напрями роботи приватних детективів
Теми для рефератів
1. Приватні детективи та їх підготовка
2. Основні напрями роботи приватних детективів
3. Практика підготовки приватних детективів
4. Психологія приватних детективів
1.
2.
3.
4.
5.

Практичні завдання
Характеристика приватної детективної діяльності
Напрями приватної детективної діяльності в Україні
Вимоги до приватної детективної діяльності
Фізична підготовка приватних детективів
Психологічна підготовка приватних детективів
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
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Тема 5. Основні напрями взаємодії приватних детективів з правоохоронними органами
Направлення матеріалів до суду приватними детективами: основні аспекти. Підготовка матеріалів
для направлення до суду. Виконання приватними детективами окремих ухвал та рішень судів. Приватні
детективи та їх роль у процесі підготовки матеріалів до суду. Взаємозв'язок приватних детективів з
працівниками Служби безпеки України. Взаємозв'язок приватних детективів з працівниками Національної
поліції. Взаємозв'язок приватних детективів з працівниками прокуратури
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.

Система судів в Україні.
Система судочинства в Україні.
Судова адміністрація.
Суддівське самоврядування
Розгляд справ у судах першої інстанції та участь приватних детективів у розгляді справ
Теми для рефератів
Суди першої інстанції в Україні.
Апеляційні суди в Україні
Касаційна інстанція в судовій системі України
Верховний суд України та його завдання

Практичні завдання
1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності судів першої інстанції
Апеляційні інстанції та апеляція
Спеціалізовані суди в Україні
Напрями здійснення судової реформи в Україні
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 6. Сфера детективної діяльності у забезпеченні безпеки підприємств та підготовка матеріалів
до суду
Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами. Основні
аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду. Участь приватних детективів у судових
засіданнях в якості свідків. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами .
Питання для самоконтролю
Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами.
Основні аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду.
Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання
матеріалів приватними детективами .
Теми для рефератів
1.Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами.
Суди першої інстанції в Україні.
Апеляційні суди в Україні
Практичні завдання
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1.
Охарактеризуйте основні напрями діяльності судів першої інстанції та участі в судових засіданнях
приватних детективів
2.
Апеляційні інстанції та апеляція участь в них приватних детективів
3.
Спеціалізовані суди в Україні
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Змістовий модуль 2 Особлива частина. Окремі напрями підготовки матеріалів для розгляду в судах
працівниками детективних агенцій та служб безпеки
Тема 7. Забезпечення законності у підготовці матеріалів для розгляду в судах
Використання відкритих джерел для збирання матеріалів приватними детективами для розгляду у
судах. Використання закритих джерел приватними детективами для розгляду у судах. Готовність
матеріалів для розгляду у судах та їх перевірка. Законність у використанні приватними детективами
особистих даних громадян при підготовці матеріалів для розгляду в судах
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Питання для самоконтролю
Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та організаціях та дотримання
законності .
Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних процесів.
Діяльність приватних детективів у сфері забезпечення та збереження інформації про роботу
підприємств.
Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та власників підприємств.
Поняття приватної детективної діяльності в організації охорони прав громадян
Теми для рефератів
Форми і методи діяльності приватних детективів.
Приватні детективи у службах безпеки.
Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні.
Законність в діяльності приватних детективів.
Контроль за роботою приватних детективів
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]

Практичні завдання
Охарактеризуйте основні напрями діяльності приватних детективів на підприємствах
Наведіть різні погляди щодо місця приватної детективної діяльності в правоохоронній системі
України .
7.
Матеріали до судового розгляду повинні готувати спеціальні відділи служб безпеки. Ваша думка з
цього приводу.
8.
Окресліть основні напрями діяльності приватних детективів в кадрових питаннях

5.
6.

Тема 8. Підготовка матеріалів для розгляду в кримінальному процесі
Підготовка матеріалів до розгляду в кримінальному процесі. Основа доказової бази в
кримінальному процесі та її забезпечення приватними детективами. Законність при підготовці доказів в
кримінальному процесі. Статус приватних детективів в кримінальному процесі. Доставляння свідків до
кримінального процесу приватними детективами. Збирання доказів приватними детективами для
кримінального процесу. Свідчення приватних детективів в кримінальному процесі
1.
2.
3.
4.

Питання для самоконтролю
Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами.
Основні аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду.
Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
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5.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання
матеріалів приватними детективами.
Теми для рефератів
1.1.Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
2.Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
3.Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами.
4.Суди першої інстанції в Україні.
5.Апеляційні суди в Україні
1.
2.
3.
4.

Практичні завдання
Охарактеризуйте основні напрями діяльності судів першої інстанції та участі в судових засіданнях
приватних детективів
Апеляційні інстанції та апеляція участь в них приватних детективів
Спеціалізовані суди в Україні
Розгляд кримінальних справ у судах першої інстанції
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Тема 9. Підготовка матеріалів для розгляду в адміністративному процесі

Відмінність кримінального та адміністративного процесу. Основні матеріали, які необхідні для
участі в адміністративному процес. Свідчення приватних детективів в адміністративному процесі. Свідки
в адміністративному процесі та їх доставляння. Розгляд матеріалів в квазі судовому адміністративному
процесі. Розгляд матеріалів про адміністративні правопорушення в колегіальних установах. Розгляд
матеріалів по справах про адміністративні правопорушення одноосібно суддею та підготовка скарг на
рішення суду
Питання для самоконтролю
1. Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами.
2. Основні аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду.
3. Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
4. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
5. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами .
Теми для рефератів
1.Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
2.Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
3.Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами.
4.Суди першої інстанції в Україні.
5.Апеляційні суди в Україні
Практичні завдання
Охарактеризуйте основні напрями діяльності судів першої інстанції та участі в судових засіданнях
приватних детективів
2.
Апеляційні інстанції та апеляція участь в них приватних детективів
3.
Спеціалізовані суди в Україні
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]

1.

Тема 10. Підготовка матеріалів для розгляду в господарських судах приватними детективами
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Основні відмінності судового господарського процесу та участі приватних детективів у цьому процесі.
Матеріали, які повинні підготовлені для розгляду в господарському процесі. Судові дебати в
господарському судочинстві та участь в ній приватних детективів. Докази в господарському процесі та їх
оформлення. Статус приватних детективів в господарському процес під час проведення допиту свідків.
Технічні докази в господарському процесі
Питання для самоконтролю
1. Поняття господарського судочинства в Україні
2. Предмет розгляду в господарських судах.
3. Завдання господарського процесу.
4. Система господарських судів в Україні
Теми для рефератів
1.Обставини виникнення господарських спорів
2.
Актуальні напрями розвитку сучасної господарського права
4. Значення господарського права для розвитку народного господарства.
Практичні завдання
Наведіть різні погляди щодо місця господарського права в системі права України. Висловіть власну
думку.
2.
Основні проблеми господарського судочингства в Україні
3.
Чим відрізняється господарське судочинство від цивільного та кримінального судочинства
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; ]

1.

Тема 11. Підготовка матеріалів для розгляду в цивільному судочинстві
Основні завдання цивільного судочинства та участі в ньому приватних детективів. Збирання
доказів приватними детективами для використання в цивільному процесі. Доставляння свідків для участі
в цивільному процес та робота приватних детективів. Визначення основних напрямів діяльності
приватних детективів в цивільному процесі. Судові дебати в цивільному процес та участь у таких дебатах
приватних детективів
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Питання для самоконтролю
Поняття цивільного судочинства та його роль.
Предмет цивілдьного права
Завдання цивільного права .
Система цив права та його зв'язок з іншими науками.
Теми для рефератів
Обставини виникнення цивільних правовідносин .
Актуальні напрями розвитку цивільного права на сучасному етапі
Значення цивільного права для практичної діяльності суб'єктів господарювання
Практичні завдання
1. Наведіть різні погляди щодо місця цивільного права в системі наук. Висловіть власну думку.
2. Чим відрізняється цивільне право від інших наук ?
3. Охарактеризуйте взаємозв'язок цивільного та адміністративного права
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Семінарські заняття
Змістовий модуль 1. Загальна частина. Теоретичні проблеми приватної детективної діяльності та її
зв'язок з судочинством
Тема 1. Історія розвитку і сучасний стан детективної діяльності в Україні
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Історія виникнення приватної детективної діяльності у світі та в Україні. Напрями приватної детективної
діяльності та її розвиток в Україні. Приватна детективна діяльність та захист приватної детективної
діяльності. Приватна детективна діяльність та взаємовідносини між людьми. Законність в здійсненні
приватної детективної діяльності. Форми і методи приватної детективної діяльності
1.
2.
3.
4.
5.

Питання для самоконтролю
Напрями приватної детективної діяльності та її розвиток в Україні.
Приватна детективна діяльність та захист приватної детективної діяльності.
Приватна детективна діяльність та взаємовідносини між людьми.
Законність в здійсненні приватної детективної діяльності
Особи, які можуть бути приватними детективами в Україні

Теми для рефератів
1. Обставини виникнення приватної детективної діяльності в Україні .
2. Актуальні напрями розвитку сучасної системи приватних детективів .
3. Значення приватної детективної діяльності для практичної діяльності правоохоронних органів та судів.
Практичні завдання
1. Наведіть різні погляди щодо місця приватної детективної діяльності в правоохоронній системі
України .
2. В Україні приватними детективами не розслідуються серйозні справи. Ваша думка з цього приводу.
3. Стверджується, що приватні детективи повинні допомагати в розслідуванні справ про порушення
технологічних процесів на виробництві. Обгрунтуйте це положення.
4. Охарактеризуйте взаємозв'язок приватної детективної діяльності та судочинства
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Тема 2. Організаційно-правові аспекти детективної діяльності в Україні проблеми і перспективи
Приватні детективи в Україні. Організація діяльності приватних детективів. Самостійні приватні
детективи та детективні агенції. Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні. Законність
в діяльності приватних детективів. Контроль за роботою приватних детективів. Особи, які можуть бути
приватними детективами. Взаємозв'язок діяльності приватних детективів та діяльності правоохоронних
органів. Обмін інформацією між працівниками правоохоронних органів та приватними детективами.
Обмін інформацією між приватними детективами та судовими органами
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Питання для самоконтролю
Поняття приватної детективної діяльності
Виміри приватної детективної діяльності .
Обмін інформацією між приватними детективами та судовими органами .
Загальна характеристика приватної детективної діяльності в Україні .
Теми для рефератів
Організація діяльності приватних детективів.
Самостійні приватні детективи та детективні агенції.
Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні.
Законність в діяльності приватних детективів.
Контроль за роботою приватних детективів
Практичні завдання
1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності приватних детективів
2. Наведіть різні погляди щодо місця приватної детективної діяльності в правоохоронній системі
України .
3. Матеріали до судового розгляду повинні готувати спеціальні відділи служб безпеки. Ваша думка з
цього приводу.
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
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Тема 3. Система роботи детективів у службах безпеки підприємств
Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та організаціях. Робота
приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних процесів. Діяльність приватних
детективів у сфері забезпечення та збереження інформації про роботу підприємств. Робота приватних
детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та власників підприємств. Участь приватних
детективів у процесі прийому на роботу. Перевірка кандидатів для роботи приватними детективами.
Місце приватних детективів у системі служб безпеки підприємств

4.
5.

Питання для самоконтролю
Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та організаціях.
Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних процесів.
Діяльність приватних детективів у сфері забезпечення та збереження інформації про роботу
підприємств.
Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та власників підприємств.
Поняття приватної детективної діяльності

1.
2.
3.
4.
5.

Теми для рефератів
Форми і методи діяльності приватних детективів.
Приватні детективи у службах безпеки.
Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні.
Законність в діяльності приватних детективів.
Контроль за роботою приватних детективів

1.
2.
3.

Практичні завдання
1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності приватних детективів на підприємствах
2. Наведіть різні погляди щодо місця приватної детективної діяльності в правоохоронній системі
України .
3. Матеріали до судового розгляду повинні готувати спеціальні відділи служб безпеки. Ваша думка з
цього приводу.
4. Окресліть основні напрями діяльності приватних детективів в кадрових питаннях
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Тема 4. Система судочинства в Україні та її функціонування
Система судів в Україні. Система судочинства в Україні. Судова адміністрація. Суддівське
самоврядування. Конференції суддів та з’їзд суддів. Кандидати на посади суддів та їх перевірка.
Призначення суддів та звільнення їх з посад. Розгляд справ у судах першої інстанції та участь приватних
детективів у розгляді справ
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Система судів в Україні.
Система судочинства в Україні.
Судова адміністрація.
Суддівське самоврядування
Розгляд справ у судах першої інстанції та участь приватних детективів у розгляді справ
Теми для рефератів
Суди першої інстанції в Україні.
Апеляційні суди в Україні
Касаційна інстанція в судовій системі України
Верховний суд України та його завдання

Практичні завдання
1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності судів першої інстанції
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2. Апеляційні інстанції та апеляція
3. Спеціалізовані суди в Україні
4. Напрями здійснення судової реформи в Україні
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Тема 5. Основні напрями взаємодії приватних детективів з судовими органами
Направлення матеріалів до суду приватними детективами: основні аспекти. Підготовка матеріалів
для направлення до суду. Виконання приватними детективами окремих ухвал та рішень судів. Приватні
детективи та їх роль у процесі підготовки матеріалів до суду
1.
2.
3.
4.
5.

Питання для самоконтролю
Система судів в Україні.
Система судочинства в Україні.
Судова адміністрація.
Суддівське самоврядування
Розгляд справ у судах першої інстанції та участь приватних детективів у розгляді справ

1.
2.
3.
4.

Теми для рефератів
Суди першої інстанції в Україні.
Апеляційні суди в Україні
Касаційна інстанція в судовій системі України
Верховний суд України та його завдання

1.
2.
3.
4.

Практичні завдання
Охарактеризуйте основні напрями діяльності судів першої інстанції
Апеляційні інстанції та апеляція
Спеціалізовані суди в Україні
Напрями здійснення судової реформи в Україні
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]

Тема 6. Сфера детективної діяльності у забезпеченні безпеки підприємств та підготовка матеріалів
до суду
Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами. Основні
аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду. Участь приватних детективів у судових
засіданнях в якості свідків. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами .
Питання для самоконтролю
1. Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами.
2. Основні аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду.
3. Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
4. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
5. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання
матеріалів приватними детективами .
Теми для рефератів
1. Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
2. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання
матеріалів приватними детективами.
4. Суди першої інстанції в Україні.
13

5. Апеляційні суди в Україні

Практичні завдання
1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності судів першої інстанції та участі в судових
засіданнях приватних детективів
2. Апеляційні інстанції та апеляція участь в них приватних детективів
3. Спеціалізовані суди в Україні
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; ]
Змістовий модуль 2. Особлива частина. Окремі напрями підготовки матеріалів для розгляду в судах
працівниками детективних агенцій та служб безпеки
Тема 7. Забезпечення законності у підготовці матеріалів для розгляду в судах
Використання відкритих джерел для збирання матеріалів приватними детективами для розгляду у
судах. Використання закритих джерел приватними детективами для розгляду у судах. Готовність
матеріалів для розгляду у судах та їх перевірка. Законність у використанні приватними детективами
особистих даних громадян при підготовці матеріалів для розгляду в судах
Питання для самоконтролю
1. Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та організаціях та
дотримання законності .
2. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних процесів.
3. Діяльність приватних детективів у сфері забезпечення та збереження інформації про
роботу підприємств.
4. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та власників
підприємств.
5. Поняття приватної детективної діяльності в організації охорони прав громадян
1.
2.
3.
4.
5.

Теми для рефератів
Форми і методи діяльності приватних детективів.
Приватні детективи у службах безпеки.
Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні.
Законність в діяльності приватних детективів.
Контроль за роботою приватних детективів
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]

Практичні завдання
1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності приватних детективів на підприємствах
2. Наведіть різні погляди щодо місця приватної детективної діяльності в правоохоронній системі
України .
3. Матеріали до судового розгляду повинні готувати спеціальні відділи служб безпеки. Ваша думка
з цього приводу.
4. Окресліть основні напрями діяльності приватних детективів в кадрових питаннях
Тема 8. Підготовка матеріалів для розгляду в кримінальному процесі
Підготовка матеріалів до розгляду в кримінальному процесі. Основа доказової бази в
кримінальному процесі та її забезпечення приватними детективами. Законність при підготовці доказів в
кримінальному процесі. Статус приватних детективів в кримінальному процесі. Доставляння свідків до
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кримінального процесу приватними детективами. Збирання доказів приватними детективами для
кримінального процесу. Свідчення приватних детективів в кримінальному процесі

Питання для самоконтролю
1. Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами.
2. Основні аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду.
3. Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
4. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
5. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами .
6.
Теми для рефератів
1. Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
2. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами.
4. Суди першої інстанції в Україні.
5. Апеляційні суди в Україні
Практичні завдання
1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності судів першої інстанції та участі в судових засіданнях
приватних детективів
2. Апеляційні інстанції та апеляція участь в них приватних детективів
3. Спеціалізовані суди в Україні
4. Розгляд кримінальних справ у судах першої інстанції
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Тема 9. Підготовка матеріалів для розгляду в адміністративному процесі
Відмінність кримінального та адміністративного процесу. Основні матеріали, які необхідні для
участі в адміністративному процес. Свідчення приватних детективів в адміністративному процесі. Свідки
в адміністративному процесі та їх доставляння. Розгляд матеріалів в квазі судовому адміністративному
процесі. Розгляд матеріалів про адміністративні правопорушення в колегіальних установах. Розгляд
матеріалів по справах про адміністративні правопорушення одноосібно суддею та підготовка скарг на
рішення суду
Питання для самоконтролю
1. Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами.
2. Основні аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду.
3. Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
4. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
5. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами .
6.
Теми для рефератів
1. Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
2. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання
матеріалів приватними детективами.
4. Суди першої інстанції в Україні.
5. Апеляційні суди в Україні
Практичні завдання
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1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності судів першої інстанції та участі в судових засіданнях
приватних детективів
2. Апеляційні інстанції та апеляція участь в них приватних детективів
3. Спеціалізовані суди в Україні
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Тема 10. Підготовка матеріалів для розгляду в господарських судах приватними детективами
Основні відмінності судового господарського процесу та участі приватних детективів у цьому процесі.
Матеріали, які повинні підготовлені для розгляду в господарському процесі. Судові дебати в
господарському судочинстві та участь в ній приватних детективів. Докази в господарському процесі та їх
оформлення. Статус приватних детективів в господарському процес під час проведення допиту свідків.
Технічні докази в господарському процесі
1.
2.
3.
4.

Питання для самоконтролю
Поняття господарського судочинства в Україні
Предмет розгляду в господарських судах.
Завдання господарського процесу.
Система господарських судів в Україні

Теми для рефератів
1.Обставини виникнення господарських спорів
2.Актуальні напрями розвитку сучасної господарського права
3. Значення господарського права для розвитку народного господарства.
Практичні завдання
1. Наведіть різні погляди щодо місця господарського права в системі права України. Висловіть власну
думку.
2. Основні проблеми господарського судочингства в Україні
3. Чим відрізняється господарське судочинство від цивільного та кримінального судочинства
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Тема 11. Підготовка матеріалів для розгляду в цивільному судочинстві
Основні завдання цивільного судочинства та участі в ньому приватних детективів. Збирання
доказів приватними детективами для використання в цивільному процесі. Доставляння свідків для участі
в цивільному процес та робота приватних детективів. Визначення основних напрямів діяльності
приватних детективів в цивільному процесі. Судові дебати в цивільному процес та участь у таких дебатах
приватних детективів
Питання для самоконтролю
Поняття цивільного судочинства та його роль.
Предмет цивілдьного права
Завдання цивільного права .
Система цив права та його зв'язок з іншими науками.
Теми для рефератів
1. Обставини виникнення цивільних правовідносин .
2. Актуальні напрями розвитку цивільного права на сучасному етапі
3. Значення цивільного права для практичної діяльності суб'єктів господарювання
1.
2.
3.
4.

Практичні завдання
1. Наведіть різні погляди щодо місця цивільного права в системі наук. Висловіть власну думку.
2. Чим відрізняється цивільне право від інших наук ?
3. Охарактеризуйте взаємозв'язок цивільного та адміністративного права
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
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Самостійна робота студентів
Тема 1. Історія розвитку і сучасний стан детективної діяльності в Україні
Історія виникнення приватної детективної діяльності у світі та в Україні. Напрями приватної детективної
діяльності та її розвиток в Україні. Приватна детективна діяльність та захист приватної детективної
діяльності. Приватна детективна діяльність та взаємовідносини між людьми. Законність в здійсненні
приватної детективної діяльності. Форми і методи приватної детективної діяльності
1.
2.
3.
4.
5.

Питання для самоконтролю
Напрями приватної детективної діяльності та її розвиток в Україні.
Приватна детективна діяльність та захист приватної детективної діяльності.
Приватна детективна діяльність та взаємовідносини між людьми.
Законність в здійсненні приватної детективної діяльності
Особи, які можуть бути приватними детективами в Україні
Теми для рефератів
1. Обставини виникнення приватної детективної діяльності в Україні .
2. Актуальні напрями розвитку сучасної системи приватних детективів .
3. Значення приватної детективної діяльності для практичної діяльності правоохоронних органів та
судів.

Практичні завдання
1.
Наведіть різні погляди щодо місця приватної детективної діяльності в правоохоронній
системі України .
2.
В Україні приватними детективами не розслідуються серйозні справи. Ваша думка з цього
приводу.
3.
Стверджується, що приватні детективи повинні допомагати в розслідуванні справ про
порушення технологічних процесів на виробництві. Обгрунтуйте це положення.
4.
Охарактеризуйте взаємозв'язок приватної детективної діяльності та судочинства
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Тема 2. Організаційно-правові аспекти детективної діяльності в Україні проблеми і перспективи
Приватні детективи в Україні. Організація діяльності приватних детективів. Самостійні приватні
детективи та детективні агенції. Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні. Законність
в діяльності приватних детективів. Контроль за роботою приватних детективів. Особи, які можуть бути
приватними детективами. Взаємозв'язок діяльності приватних детективів та діяльності правоохоронних
органів. Обмін інформацією між працівниками правоохоронних органів та приватними детективами.
Обмін інформацією між приватними детективами та судовими органами
1.
2.
3.
4.

Питання для самоконтролю
Поняття приватної детективної діяльності
Виміри приватної детективної діяльності .
Обмін інформацією між приватними детективами та судовими органами .
Загальна характеристика приватної детективної діяльності в Україні .

Теми для рефератів
1. Організація діяльності приватних детективів.
2. Самостійні приватні детективи та детективні агенції.
3. Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні.
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4. Законність в діяльності приватних детективів.
5. Контроль за роботою приватних детективів

Практичні завдання
1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності приватних детективів
2. Наведіть різні погляди щодо місця приватної детективної діяльності в правоохоронній системі
України .
3. Матеріали до судового розгляду повинні готувати спеціальні відділи служб безпеки. Ваша думка
з цього приводу.
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Тема 3. Система роботи детективів у службах безпеки підприємств
Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та організаціях. Робота
приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних процесів. Діяльність приватних
детективів у сфері забезпечення та збереження інформації про роботу підприємств. Робота приватних
детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та власників підприємств. Участь приватних
детективів у процесі прийому на роботу. Перевірка кандидатів для роботи приватними детективами.
Місце приватних детективів у системі служб безпеки підприємств

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Питання для самоконтролю
Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та організаціях.
Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних процесів.
Діяльність приватних детективів у сфері забезпечення та збереження інформації про роботу
підприємств.
Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та власників
підприємств.
Поняття приватної детективної діяльності
Теми для рефератів
Форми і методи діяльності приватних детективів.
Приватні детективи у службах безпеки.
Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні.
Законність в діяльності приватних детективів.
Контроль за роботою приватних детективів

Практичні завдання
9. Охарактеризуйте основні напрями діяльності приватних детективів на підприємствах
10. Наведіть різні погляди щодо місця приватної детективної діяльності в правоохоронній системі
України .
11. Матеріали до судового розгляду повинні готувати спеціальні відділи служб безпеки. Ваша думка з
цього приводу.
12. Окресліть основні напрями діяльності приватних детективів в кадрових питаннях
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]

Тема 4. Система судочинства в Україні та її функціонування
Система судів в Україні. Система судочинства в Україні. Судова адміністрація. Суддівське
самоврядування. Конференції суддів та з’їзд суддів. Кандидати на посади суддів та їх перевірка.
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Призначення суддів та звільнення їх з посад. Розгляд справ у судах першої інстанції та участь приватних
детективів у розгляді справ
1.
2.
3.
4.
5.

Питання для самоконтролю
Система судів в Україні.
Система судочинства в Україні.
Судова адміністрація.
Суддівське самоврядування
Розгляд справ у судах першої інстанції та участь приватних детективів у розгляді справ

1.
2.
3.
4.

Теми для рефератів
Суди першої інстанції в Україні.
Апеляційні суди в Україні
Касаційна інстанція в судовій системі України
Верховний суд України та його завдання

1.
2.
3.
4.

Практичні завдання
Охарактеризуйте основні напрями діяльності судів першої інстанції
Апеляційні інстанції та апеляція
Спеціалізовані суди в Україні
Напрями здійснення судової реформи в Україні
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]

Тема 5. Основні напрями взаємодії приватних детективів з судовими органами
Направлення матеріалів до суду приватними детективами: основні аспекти. Підготовка матеріалів
для направлення до суду. Виконання приватними детективами окремих ухвал та рішень судів. Приватні
детективи та їх роль у процесі підготовки матеріалів до суду
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.

Система судів в Україні.
Система судочинства в Україні.
Судова адміністрація.
Суддівське самоврядування
Розгляд справ у судах першої інстанції та участь приватних детективів у розгляді справ
Теми для рефератів
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Суди першої інстанції в Україні.
Апеляційні суди в Україні
Касаційна інстанція в судовій системі України
Верховний суд України та його завдання

Практичні завдання
Охарактеризуйте основні напрями діяльності судів першої інстанції
Апеляційні інстанції та апеляція
Спеціалізовані суди в Україні
Напрями здійснення судової реформи в Україні
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
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Тема 6. Сфера детективної діяльності у забезпеченні безпеки підприємств та підготовка матеріалів
до суду
Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами. Основні
аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду. Участь приватних детективів у судових
засіданнях в якості свідків. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами .
Питання для самоконтролю
1. Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами.
2. Основні аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду.
3. Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
4. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
5. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами .
Теми для рефератів
1. Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
2. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами.
4. Суди першої інстанції в Україні.
5. Апеляційні суди в Україні
Практичні завдання
1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності судів першої інстанції та участі в судових засіданнях
приватних детективів
2. Апеляційні інстанції та апеляція участь в них приватних детективів
3. Спеціалізовані суди в Україні
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Змістовний модуль 2 Особлива частина. Окремі напрями підготовки матеріалів для розгляду в
судах працівниками детективних агенцій та служб безпеки
Тема 7. Забезпечення законності у підготовці матеріалів для розгляду в судах
Використання відкритих джерел для збирання матеріалів приватними детективами для розгляду у
судах. Використання закритих джерел приватними детективами для розгляду у судах. Готовність
матеріалів для розгляду у судах та їх перевірка. Законність у використанні приватними детективами
особистих даних громадян при підготовці матеріалів для розгляду в судах
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Питання для самоконтролю
Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та організаціях та дотримання
законності .
Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних процесів.
Діяльність приватних детективів у сфері забезпечення та збереження інформації про роботу
підприємств.
Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та власників підприємств.
Поняття приватної детективної діяльності в організації охорони прав громадян
Теми для рефератів
Форми і методи діяльності приватних детективів.
Приватні детективи у службах безпеки.
Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні.
Законність в діяльності приватних детективів.
Контроль за роботою приватних детективів
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
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Практичні завдання
1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності приватних детективів на підприємствах
2. Наведіть різні погляди щодо місця приватної детективної діяльності в правоохоронній системі
України .
3. Матеріали до судового розгляду повинні готувати спеціальні відділи служб безпеки. Ваша думка з
цього приводу.
4. Окресліть основні напрями діяльності приватних детективів в кадрових питаннях
Тема 8. Підготовка матеріалів для розгляду в кримінальному процесі
Підготовка матеріалів до розгляду в кримінальному процесі. Основа доказової бази в
кримінальному процесі та її забезпечення приватними детективами. Законність при підготовці доказів в
кримінальному процесі. Статус приватних детективів в кримінальному процесі. Доставляння свідків до
кримінального процесу приватними детективами. Збирання доказів приватними детективами для
кримінального процесу. Свідчення приватних детективів в кримінальному процесі
1.
2.
3.
4.
5.

Питання для самоконтролю
Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами.
Основні аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду.
Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання
матеріалів приватними детективами .

Теми для рефератів
1.Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
2.Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
3.Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами.
4.Суди першої інстанції в Україні.
5.Апеляційні суди в Україні
Практичні завдання
1.
Охарактеризуйте основні напрями діяльності судів першої інстанції та участі в судових засіданнях
приватних детективів
2.
Апеляційні інстанції та апеляція участь в них приватних детективів
3.
Спеціалізовані суди в Україні
4.
Розгляд кримінальних справ у судах першої інстанції
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Тема 9. Підготовка матеріалів для розгляду в адміністративному процесі
Відмінність кримінального та адміністративного процесу. Основні матеріали, які необхідні для
участі в адміністративному процес. Свідчення приватних детективів в адміністративному процесі. Свідки
в адміністративному процесі та їх доставляння. Розгляд матеріалів в квазі судовому адміністративному
процесі. Розгляд матеріалів про адміністративні правопорушення в колегіальних установах. Розгляд
матеріалів по справах про адміністративні правопорушення одноосібно суддею та підготовка скарг на
рішення суду
Питання для самоконтролю
1. Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами.
2. Основні аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду.
3. Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
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4. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
5. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами .

1.
2.
3.
4.
5.

Теми для рефератів
Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів
приватними детективами.
Суди першої інстанції в Україні.
Апеляційні суди в Україні

Практичні завдання
1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності судів першої інстанції та участі в судових засіданнях
приватних детективів
2. Апеляційні інстанції та апеляція участь в них приватних детективів
3. Спеціалізовані суди в Україні
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Тема 10. Підготовка матеріалів для розгляду в господарських судах приватними детективами
Основні відмінності судового господарського процесу та участі приватних детективів у цьому процесі.
Матеріали, які повинні підготовлені для розгляду в господарському процесі. Судові дебати в
господарському судочинстві та участь в ній приватних детективів. Докази в господарському процесі та їх
оформлення. Статус приватних детективів в господарському процес під час проведення допиту свідків.
Технічні докази в господарському процесі
1.
2.
3.
4.

Питання для самоконтролю
Поняття господарського судочинства в Україні
Предмет розгляду в господарських судах.
Завдання господарського процесу.
Система господарських судів в Україні

Теми для рефератів
1. Обставини виникнення господарських спорів
2. Актуальні напрями розвитку сучасної господарського права
3. Значення господарського права для розвитку народного господарства.
Практичні завдання
1. Наведіть різні погляди щодо місця господарського права в системі права України. Висловіть власну
думку.
2. Основні проблеми господарського судочингства в Україні
3. Чим відрізняється господарське судочинство від цивільного та кримінального судочинства
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Тема 11. Підготовка матеріалів для розгляду в цивільному судочинстві
Основні завдання цивільного судочинства та участі в ньому приватних детективів. Збирання
доказів приватними детективами для використання в цивільному процесі. Доставляння свідків для участі
в цивільному процес та робота приватних детективів. Визначення основних напрямів діяльності
приватних детективів в цивільному процесі. Судові дебати в цивільному процес та участь у таких дебатах
приватних детективів
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1.
2.
3.
4.

Питання для самоконтролю
Поняття цивільного судочинства та його роль
Предмет цивілдьного права
Завдання цивільного права
Система цив права та його зв'язок з іншими науками

Теми для рефератів
1. Обставини виникнення цивільних правовідносин
2. Актуальні напрями розвитку цивільного права на сучасному етапі
3. Значення цивільного права для практичної діяльності суб'єктів господарювання
Практичні завдання
1. Наведіть різні погляди щодо місця цивільного права в системі наук. Висловіть власну думку.
2. Чим відрізняється цивільне право від інших наук
3. Охарактеризуйте взаємозв'язок цивільного та адміністративного права
Література [1-5; 13; 18; 19; 22]
Теми контрольних робіт
1. Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні.
2. Законність в діяльності приватних детективів.
3. Контроль за роботою приватних детективів.
4. Особи, які можуть бути приватними детективами.
5. Взаємозв'язок діяльності приватних детективів та діяльності правоохоронних органів.
6. Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та організаціях.
7. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних процесів.
8. Діяльність приватних детективів у сфері забезпечення та збереження інформації про роботу
підприємств.
9. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та власників підприємств.
10. Участь приватних детективів у процесі прийому на роботу.
11. Перевірка кандидатів для роботи приватними детективами.
12. Місце приватних детективів у системі служб безпеки підприємств
13. Система судів в Україні.
14. Система судочинства в Україні.
15. Розгляд справ у судах першої інстанції та участь приватних детективів у розгляді справ
16. Свідчення приватних детективів в адміністративному процесі.
17. Свідки в адміністративному процесі та їх доставляння.
18. Розгляд матеріалів в квазі судовому адміністративному процесі.
19. Розгляд матеріалів про адміністративні правопорушення в колегіальних установах.
20. Розгляд матеріалів по справах про адміністративні правопорушення одноосібно суддею та підготовка
скарг на рішення суду
21. Основні відмінності судового господарського процесу та участі приватних детективів у цьому процесі.
22. Матеріали, які повинні підготовлені для розгляду в господарському процесі.
23. Судові дебати в господарському судочинстві та участь в ній приватних детективів.
24. Докази в господарському процесі та їх оформлення.
25. Статус приватних детективів в господарському процес під час проведення допиту свідків.
26. Технічні докази в господарському процесі
27. Основні завдання цивільного судочинства та участі в ньому приватних детективів.
28. Збирання доказів приватними детективами для використання в цивільному процесі.
29. Доставляння свідків для участі в цивільному процес та робота приватних детективів.
30. Визначення основних напрямів діяльності приватних детективів в цивільному процесі.
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Питання для самоконтролю
1. Історія виникнення приватної детективної діяльності у світі та в Україні.
2. Напрями приватної детективної діяльності та її розвиток в Україні.
3. Приватна детективна діяльність та захист приватної детективної діяльності.
4. Приватна детективна діяльність та взаємовідносини між людьми.
5. Законність в здійсненні приватної детективної діяльності.
6. Форми і методи приватної детективної діяльності
7. Приватні детективи в Україні
8. Організація діяльності приватних детективів.
9. Самостійні приватні детективи та детективні агенції.
10. Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні.
11. Законність в діяльності приватних детективів.
12. Контроль за роботою приватних детективів.
13. Особи, які можуть бути приватними детективами.
14. Взаємозв'язок діяльності приватних детективів та діяльності правоохоронних органів.
15. Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та організаціях.
16. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних процесів.
17. Діяльність приватних детективів у сфері забезпечення та збереження інформації про роботу
підприємств.
18. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та власників підприємств.
19. Участь приватних детективів у процесі прийому на роботу.
20. Перевірка кандидатів для роботи приватними детективами.
21. Місце приватних детективів у системі служб безпеки підприємств
22. Система судів в Україні.
23. Система судочинства в Україні.
24. Розгляд справ у судах першої інстанції та участь приватних детективів у розгляді справ
25. Направлення матеріалів до суду приватними детективами: основні аспекти.
26. Підготовка матеріалів для направлення до суду.
27. Виконання приватними детективами окремих ухвал та рішень судів.
28. Приватні детективи та їх роль у процесі підготовки матеріалів до суду
29. Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами.
30. Основні аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду.
31. Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
32. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
33. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання
матеріалів приватними детективами .
34. Використання відкритих джерел для збирання матеріалів приватними детективами для розгляду у
судах.
35. Використання закритих джерел приватними детективами для розгляду у судах.
36. Готовність матеріалів для розгляду у судах та їх перевірка.
37. Законність у використанні приватними детективами особистих даних громадян при підготовці
матеріалів для розгляду в судах
38. Підготовка матеріалів до розгляду в кримінальному процесі.
39. Основа доказової бази в кримінальному процесі та її забезпечення приватними детективами.
40. Законність при підготовці доказів в кримінальному процесі.
41. Статус приватних детективів в кримінальному процесі.
42. Доставляння свідків до кримінального процесу приватними детективами.
43. Збирання доказів приватними детективами для кримінального процесу.
44. Свідчення приватних детективів в кримінальному процесі
45. Відмінність кримінального та адміністративного процесу.
46. Основні матеріали, які необхідні для участі в адміністративному процес.
47. Свідчення приватних детективів в адміністративному процесі.
48. Свідки в адміністративному процесі та їх доставляння.
49. Розгляд матеріалів в квазі судовому адміністративному процесі.
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50. Розгляд матеріалів про адміністративні правопорушення в колегіальних установах.
51. Розгляд матеріалів по справах про адміністративні правопорушення одноосібно суддею та
підготовка скарг на рішення суду
52. Основні відмінності судового господарського процесу та участі приватних детективів у цьому
процесі.
53. Матеріали, які повинні підготовлені для розгляду в господарському процесі.
54. Судові дебати в господарському судочинстві та участь в ній приватних детективів.
55. Докази в господарському процесі та їх оформлення.
56. Статус приватних детективів в господарському процес під час проведення допиту свідків.
57. Технічні докази в господарському процесі
58. Основні завдання цивільного судочинства та участі в ньому приватних детективів.
59. Збирання доказів приватними детективами для використання в цивільному процесі.
60. Доставляння свідків для участі в цивільному процес та робота приватних детективів.
61. Визначення основних напрямів діяльності приватних детективів в цивільному процесі.
Критерії оцінювання студентів
«Приватна детективна діяльність та її зв'язок з судочинством»читається слухачам після того,
як вони засвоїли кримінальне, кримінально-виконавче, кримінально-процесуальне право та правову
статистику. В свою чергу, засвоєння теоретичних положень даної дисципліни сприятиме вивченню інших
дисциплін, насамперед кримінально-правового циклу.
Зміст самостійної роботи з дисципліни «Приватна детективна діяльність та її зв'язок з
судочинством» передбачає опанування студентами наступних напрямів учбової дисципліни які
становлять:
- сутність і природу злочинності, характерні особливості та тенденції розвитку злочинності в сучасній
Україні;
- причини злочинності, окремих її видів і конкретних злочинів;
- специфічні риси особистості злочинця;
- основні засади протидії злочинності;
- діючі в Україні концепції та програми боротьби зі злочинністю;
- особливості окремих найбільш небезпечних видів злочинності та їх попередження (організованої,
економічної, злочинності неповнолітніх, рецидивної злочинності, злочинності, пов'язанної з пияцтвом і
наркоманією тощо);
- сутність головних проблем сучасної кримінологічної науки.
При вивчення криміналістики слухачі повинні набути навичок:
- аналізувати рівень, структуру та динаміку злочинності;
- виявляти і аналізувати причини та умови злочинності, окремих її видів та конкретних злочинів;
- виявляти особливості особистості злочинця по злочинах окремих видів;
- організовувати і проводити кримінологічні дослідження на окремому об'єкті й території.
Вказані знання та навички відповідають рівню вимог, що ставляться професійно-освітньою програмою
підготовки юристів-спеціалістів.
Формою підсумкового контролю по дисципліні є іспит. Навчально-методичний комплекс
розроблений у відповідності до системи викладання матеріалу у більшості підручників з криміналістики і
спрямований на глибоке засвоєння слухачами основних положень кримінологічної науки.
Знання та навички слухачів, одержані при засвоєнні навчальної дисципліни “Кримінологія”,
оцінюються за кредитно-модульною системою. При цьому зміст дисципліни вивчається у межах одного
змістового модуля. Формами поточного контролю знань та навичок слухачів є: оцінювання усних
відповідей та доповнень на семінарських заняттях; оцінювання рефератів; оцінювання участі слухача у
науковій роботі.
Формою підсумкового контролю знань та навичок слухачів з дисципліни є іспит.
Методика обчислення підсумкової оцінки роботи слухача
Підсумкова оцінка роботи слухача з вивчення навчальної дисципліни “Кримінологія” обчислюється
відповідно до кредитно-модульної системи за 100-бальною шкалою.
Складовими, які враховуються при обчисленні підсумкової оцінки, є:
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- поточна успішність, яка включає наступні види роботи слухача: 1) усну відповідь на
семінарському занятті; 2) доповнення до усної відповіді; 3) поточні контрольні письмові роботи
(реферати); 4) наукову доповідь (повідомлення) на семінарському занятті;
- іспит.
Максимальні показники вказаних складових: 1) поточна успішність – 40 балів; 2) іспит – 60 балів.
Поточна успішність обчислюється з урахуванням оцінок, одержаних слухачем на семінарських
заняттях, а у випадку відпрацювання пропущених занять – і оцінок, одержаних за результатами
відпрацювання.
Усні відповіді слухача на семінарському занятті та реферати оцінюються за 5-бальною шкалою.
Після останнього семінарського заняття викладач, який проводив ці заняття, виставляє за 5-бальною
шкалою середню оцінку.
Якщо викладач виставляє слухачу загальну оцінку поточної успішності “незадовільно” («2»), за його
поданням такий слухач розпорядженням директора інституту може бути не допущений до складання
іспиту.
Доповнення до усної відповіді на семінарському занятті (незалежно від їх кількості) оцінюються в 1
бал, який при підведенні підсумків поточної успішності приєднується до середньої оцінки за усні
відповіді та реферати.
Наукова доповідь слухача на семінарському занятті оцінюється так само, як і усна відповідь, із
додаванням одного заохочувального бала. Цей бал також додається до середньої оцінки за усні відповіді
та реферати.
Бали, отримані слухачем впродовж навчального семестру, переводяться у загальну оцінку поточної
успішності шляхом їх множення на коефіцієнт “5”. Тобто, загальна кількість балів, які може отримати
слухач за поточну успішність, не може перевищувати 35 балів.
Кожне пропущене і не відпрацьоване семінарське заняття зменшує загальну оцінку поточної
успішності на 1 бал. Якщо слухач не відпрацював 2 пропущених семінарських заняття, він за поданням
викладача, який проводив ці заняття, розпорядженням директора інституту може бути не допущений до
складання іспиту.
Письмова чи усна відповідь слухача на іспиті оцінюється за 5-бальною шкалою, із наступним її
переведенням у 60-бальну шкалу, при цьому кожна із позитивних оцінок відповідає наступній кількості
балів: “відмінно” (5) – 35-45; “добре” (4) – 25-35; “задовільно” – 17-25 балів.
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