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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Кримінологічна діяльність приватних детективів представляє собою один з основних та пріоритетних
напрямків охорони діяльності підприємств та підприємництва в Україні. Тому курс криміналістичного
забезпечення діяльності приватних детективів криміналістики в навчальному процесі на юридичному
факультеті займає провідне значення.
За своєю природою «Кримінально-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів» як
наука покликана дослідити та визначити соціальне значення феномену злочинності та її окремих проявів,
забезпечити приватних детективів такою 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 «Кримінально-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів»
підготовлена з урахуванням типових кримінологічних програм для вищих навчальних закладів. Вона
передбачає висвітлення основних положень кримінологічної науки України 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 правоохоронними 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 криміналістики з урахуванням затвердженого навчального часу.
Міждисциплінарні зв’язки
Важливе значення для засвоєння учбового матеріалу має добре володіння чинним кримінальним
законодавством України, а також знання, отримані в ході вивчення кримінального процесу, кримінальновиконавчого права, криміналістики та інших правових дисциплін; суміжних наук, насамперед філософії права
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та злочинності, соціології, психології, економічної теорії які складають загальнотеоретичну базу пізнання
кримінологічних явищ.
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:
основні нормативні акти, які визначають діяльність приватних детективів;
нормативні документи щодо кримінальних правопорушень, які можуть виявлятися приватними
детективами;
систему роботи приватних детективів у сфері запобігання і протидії кримінальним
правопорушенням;
систему використання спеціальних засобів приватними детективами в роботі по попередженню
кримінальних проявів;
студенти повинні вміти:
визначати ознаки кримінальних правопорушень та відповідно реагувати щодо таких
правопорушень;
складати первинні процесуальні документи з метою фіксації правопорушень та передавання
матеріал до правоохоронних органів;
проводити опитування потерпілих з метою фіксування первинних результатів виявлених
кримінальних правопорушень;
фіксувати сліди вчинених правопорушень з метою передавання їх до правоохоронних органів;
розробляти плани щодо запобігання і протидії кримінальним правопорушенням на виробництві
та на підприємстві в цілому.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ
№
Назва модуля і теми
Змістовий модуль 1. Теоретичні проблеми приватної детективної діяльності та її
зв'язок з кримінальним правом
1
Кримінальне право та кримінальний процес в Україні
2
Сторони кримінального процесу та участь приватних детективів в
кримінальному процесі
3
Розкриття та розслідування злочинів та участь приватних детективів у
зазначеній діяльності
4
Роль приватних детективів в питаннях забезпечення охорони приватної
підприємницької діяльності
5
Використання криміналістичних знань в діяльності приватних детективів
Змістовий модуль 2 Роль приватних детективів у розкритті певних видів злочинів
6
Злочини у сфері інформаційної безпеки та роль приватних детективів у їх
розкритті
7
Злочини у сфері власності та роль приватних детективів у їх розкритті та
розслідуванні
8
Злочини у сфері трудових прав працівників та роль приватних детективів у їх
розкритті
9
Злочини у сфері порушення прав громадян на безпечне середовище та роль
приватних детективів
1
Злочини у сфері економічної безпеки та роль приватних детективів у їх
0
розкритті
Разом годин 90

Зміст дисципліни «Кримінально-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів»
Змістовий модуль 1 Теоретичні проблеми приватної детективної діяльності та її зв'язок з
кримінальним правом
Тема 1
Кримінальне право та кримінальний процес в Україні
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1. Поняття, завдання та система кримінального права України.
2. Конституція України як концептуальне джерело кримінального права.
3. Кримінальне право як галузь законодавства
4. Кримінальне право як наука
5. Кримінальне право як галузь права
6. Кримінальне право як навчальна дисципліна
7. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання.
8. Принципи кримінального права
9. Поняття та сутність кримінального процесу
10.
Кримінальний процес як специфічний вид діяльності
11.
Кримінальний процес як галузь права (кримінальне процесуальне право)
12.
Кримінальний процес як галузь науки
13.
Кримінальний процес як навчальна дисципліна
14.
Кримінальний процес як специфічний вид діяльності (кримінально-процесуальна діяльність).
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]
Тема 2 Сторони кримінального процесу та участь приватних детективів в кримінальному процесі
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження
Класифікація учасників кримінального процесу
Суд, суддя, слідчий суддя
Прокурор єдиний учасник всіх стадій кримінального процесу
Приватні детективи, як учасники кримінального процесу
Обвинувачений, як учасник кримінального процесу
Потерпілий та його представник
Заявник
Експерт
Свідок
Перекладач
Спеціаліст
Захисник
Секретар судового засідання
Судовий розпорядник
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

тема 3
Розкриття та розслідування злочинів та участь приватних детективів у зазначеній діяльності
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Поняття розкриття злочинів
Поняття розслідування злочинів
Учасники розкриття злочинів
Організація розкриття злочинів
Концепції розкриття злочинів
Участь приватних детективів у розкритті злочинів
Розслідування злочинів працівниками Національної поліції
Допомога приватних детективів при розкритті злочинів
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]
Тема 4
Роль приватних детективів в питаннях забезпечення охорони приватної підприємницької
діяльності

1. Правові основи діяльності приватних детективів
2. Правові основи приватної охоронної діяльності
3. Кримінальні аспекти у здійсненні приватної детективної діяльності
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4. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами у сфері запобігання і протидії
кримінальним проявам
5. Охорона підприємницької діяльності та робота приватних детективів
6. Виявлення причини та умов вчинення кримінальних правопорушень робітниками підприємств
установ та організацій
7. Види охорони підприємств установ та організацій
8. Форми охорони підприємств установ та організацій
9. Методи охорони підприємницької діяльності
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]
Тема 5
Використання криміналістичних знань в діяльності приватних детективів
1. Поняття криміналістики
2. Поняття криміналістичних знань
3. Використання криміналістичних знань
4. Специфіка використання криміналістичних знань
5. Правові норми щодо використання криміналістичних знань приватними детективами
6. Допомога приватних детективів працівникам правоохоронних органів у сфері розкриття та
розслідування злочинів
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]
Змістовний модуль 2 Роль приватних детективів у розкритті певних видів злочинів
Тема 6
Злочини у сфері інформаційної безпеки та роль приватних детективів у їх розкритті
1.
Поняття інформаційної безпеки
2.
Охорона інформаційної безпеки
3.
Основні порушення у сфері інформаційної безпеки
4.
Регулювання правовідносин у сфері інформаційної безпеки
5.
Роль приватних детективів у забезпеченні інформаційної безпеки
6.
Фізичний захист об'єктів інформаційної безпеки
7.
Напрями вдосконалення захисту у сфері інформаційної безпеки
8.
Інформаційна безпека як об'єкт посягання в кримінальному праві
9.
Перспективні напрями подальших наукових досліджень кримінально-правової охорони
інформаційної безпеки
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]
Тема 7
Злочини у сфері власності та роль приватних детективів у їх розкритті та розслідуванні
Поняття злочинів у сфері власності
Стаття 185. Крадіжка
Стаття 186. Грабіж
Стаття 187. Розбій
Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання
Стаття 189. Вимагання
Стаття 190. Шахрайство
Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
становищем
9.
Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
10.
Стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково
опинилося у неї
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики
Стаття 195. Погроза знищення майна
Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна
Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
Стаття 197. Порушення обов&rsquo;язків щодо охорони майна
Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом
Діяльність приватних детективів у розкритті та розслідування злочинів проти власності
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]
Тема 8
Злочини у сфері трудових прав працівників та роль приватних детективів у їх розкритті

1.
2.
3.
4.
громадян
5.

Поняття злочинів проти трудових прав громадян
Види злочинів проти трудових прав громадян
Об'єкт злочинів проти трудових прав громадян
Участь приватних детективів у розкритті та розслідуванні злочинів проти трудових прав
Специфіка злочинів проти трудових прав громадян
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 9
Злочини у сфері порушення прав громадян на безпечне середовище та роль приватних детективів
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Загальна характеристика та види злочинів проти довкілля
Родовий об'єкт злочинів проти довкілля
Попередження злочинів проти довкілля
Особливості розслідування злочинів проти довкілля
Участь приватних детективів у виявленні злочинів проти довкілля
Напрями вдосконалення виявлення і попередження злочинів проти довкілля
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]
Тема 10
Злочини у сфері економічної безпеки та роль приватних детективів у їх розкритті
1.
Поняття економічної безпеки
2.
Складові економічної безпеки
3.
Запобігання і протидія економічним злочинам
4.
Роль приватних детективів у питаннях запобігання і протидії економічним злочинам
5.
Попередження економічних злочинів
6.
Розкриття економічних злочинів
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]
Питання для самоконтроля

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

Кримінальне право та кримінальний процес в Україні
Поняття, завдання та система кримінального права України.
Конституція України як концептуальне джерело кримінального права.
Кримінальне право як галузь законодавства
Кримінальне право як наука
Кримінальне право як галузь права
Кримінальне право як навчальна дисципліна
Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання.
Принципи кримінального права
Поняття та сутність кримінального процесу
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11.
Кримінальний процес як специфічний вид діяльності
12.
Кримінальний процес як галузь права (кримінальне процесуальне право)
13.
Кримінальний процес як галузь науки
14.
Кримінальний процес як навчальна дисципліна
15.
Кримінальний процес як специфічний вид діяльності (кримінально-процесуальна діяльність).
16.
Сторони кримінального процесу та участь приватних детективів в кримінальному процесі
17.
Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження
18.
Класифікація учасників кримінального процесу
19.
Суд, суддя, слідчий суддя
20.
Прокурор єдиний учасник всіх стадій кримінального процесу
21.
Приватні детективи, як учасники кримінального процесу
22.
Обвинувачений, як учасник кримінального процесу
23.
Потерпілий та його представник
24.
Заявник
25.
Експерт
26.
Свідок
27.
Перекладач
28.
Спеціаліст
29.
Захисник
30.
Секретар судового засідання
31.
Судовий розпорядник
32.
Розкриття та розслідування злочинів та участь приватних детективів у зазначеній діяльності
33.
Поняття розкриття злочинів
34.
Поняття розслідування злочинів
35.
Учасники розкриття злочинів
36.
Організація розкриття злочинів
37.
Концепції розкриття злочинів
38.
Участь приватних детективів у розкритті злочинів
39.
Розслідування злочинів працівниками Національної поліції
40.
Допомога приватних детективів при розкритті злочинів
41.
Роль приватних детективів в питаннях забезпечення охорони приватної підприємницької
діяльності
42.
Правові основи діяльності приватних детективів
43.
Правові основи приватної охоронної діяльності
44.
Кримінальні аспекти у здійсненні приватної детективної діяльності
45.
Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами у сфері запобігання і протидії
кримінальним проявам
46.
Охорона підприємницької діяльності та робота приватних детективів
47.
Виявлення причини та умов вчинення кримінальних правопорушень робітниками підприємств
установ та організацій
48.
Види охорони підприємств установ та організацій
49.
Форми охорони підприємств установ та організацій
50.
Методи охорони підприємницької діяльності
51.
Використання криміналістичних знань в діяльності приватних детективів
52.
Поняття криміналістики
53.
Поняття криміналістичних знань
54.
Використання криміналістичних знань
55.
Специфіка використання криміналістичних знань
56.
Правові норми щодо використання криміналістичних знань приватними детективами
57.
Допомога приватних детективів працівникам правоохоронних органів у сфері розкриття та
розслідування злочинів
58.
Злочини у сфері інформаційної безпеки та роль приватних детективів у їх розкритті
59.
Поняття інформаційної безпеки
60.
Охорона інформаційної безпеки
61.
Основні порушення у сфері інформаційної безпеки
62.
Регулювання правовідносин у сфері інформаційної безпеки
63.
Роль приватних детективів у забезпеченні інформаційної безпеки
64.
Фізичний захист об'єктів інформаційної безпеки
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65.
Напрями вдосконалення захисту у сфері інформаційної безпеки
66.
Інформаційна безпека як об'єкт посягання в кримінальному праві
67.
Перспективні напрями подальших наукових досліджень кримінально-правової охорони
інформаційної безпеки
68.
Злочини у сфері власності та роль приватних детективів у їх розкритті та розслідуванні
69.
Поняття злочинів у сфері власності
70.
Стаття 185. Крадіжка
71.
Стаття 186. Грабіж
72.
Стаття 187. Розбій
73.
Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання
74.
Стаття 189. Вимагання
75.
Стаття 190. Шахрайство
76.
Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем
77.
Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
78.
Стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково
опинилося у неї
79.
Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
80.
Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики
81.
Стаття 195. Погроза знищення майна
82.
Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна
83.
Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
84.
Стаття 197. Порушення обовязків щодо охорони майна
85.
Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом
86.
Діяльність приватних детективів у розкритті та розслідування злочинів проти власності
87.
Злочини у сфері трудових прав працівників та роль приватних детективів у їх розкритті
88.
Поняття злочинів проти трудових прав громадян
89.
Види злочинів проти трудових прав громадян
90.
Об'єкт злочинів проти трудових прав громадян
91.
Участь приватних детективів у розкритті та розслідуванні злочинів проти трудових прав
громадян
92.
Специфіка злочинів проти трудових прав громадян
93.
Злочини у сфері порушення прав громадян на безпечне середовище та роль приватних детективів
94.
Загальна характеристика та види злочинів проти довкілля
95.
Родовий об'єкт злочинів проти довкілля
96.
Попередження злочинів проти довкілля
97.
Особливості розслідування злочинів проти довкілля
98.
Участь приватних детективів у виявленні злочинів проти довкілля
99.
Напрями вдосконалення виявлення і попередження злочинів проти довкілля
100. Злочини у сфері економічної безпеки та роль приватних детективів у їх розкритті
101. Поняття економічної безпеки
102. Складові економічної безпеки
103. Запобігання і протидія економічним злочинам
104. Роль приватних детективів у питаннях запобігання і протидії економічним злочинам
105. Попередження економічних злочинів
106. Розкриття економічних злочинів
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