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Заросило В.О. Навчальна програма  з дисципліни  «Приватна детективна діяльність та її зв'язок з 
судочинством» (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2016 –  с. 
 
 
Навчальна програма включає в себе пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, 
питання для самоконтролю, теми рефератів та контрольних робіт і список літератури  
 
  

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 її зв'язок з судочинством» 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 її зв'язок з судочинством» 
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; 
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• 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; 
• теоретико - практичні напрями діяльності у сфері забезпечення підготовки матеріалів для 

розгляду в судах; 
Тематичний план дисципліни  

«Приватна детективна діяльність та її зв'язок з судочинством» 
 
 

№ Назва змістовного модуля і теми 
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 Тема 2. Організаційно-правові аспекти детективної діяльності в Україні 

проблеми і перспективи 
3 Тема 3. Система роботи приватних детективів у службі безпеки 

підприємств  
4 Тема 4. Система судочинства в Україні та її функціонування  
5 Тема 5. Основні напрями взаємодії приватних детективів з судовими 

органами   
6 Тема 6. Сфера детективної діяльності у забезпеченні безпеки підприємств 

та підготовка матеріалів до суду   
 

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 дисципліни  
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1. 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  
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  
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   
 
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 
 
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 
 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 .   
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Література [1-5; 6,7,8,10,12, 14, 16, 17,18; 19; 22; ] 
 
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 
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; ] 
 
 
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 
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   
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 
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   

 
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; ] 
 

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.  
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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.  
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   
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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.  

 
Теми   рефератів і 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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