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Пояснювальна записка  
 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Взаємодія приватних детективів з 

правоохоронними органами та громадськістю» є: 

 
- оволодіти теоретичними знаннями з дисципліни «Взаємодія приватних детективів з 

правоохоронними органами та громадськістю» 

- усвідомити предмет «Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами та 

громадськістю»; 

- охарактеризувати види, методи та форми взаємодії приватних детективів з 

правоохоронними органами та громадськістю; 

- сформувати уміння користуватися необхідною нормативно-правовою базою при 

вивченні кримінології; 

 

Вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни «Взаємодія приватних детективів з 

правоохоронними органами та громадськістю»: 

• знати понятійний матеріал, який використовується вданій дисципліні; 

• знати основний зміст понятійних (формальних) визначень; 

• знати відповідно до програми основні категорії та інститути взаємодії , вміти 

розкрити їх зміст; 

• засвоїти основні положення нормативно-правових актів, які регулюють 

відносини в взаємодії приватних детективів з правоохоронними органами та 

громадськістю; 

• використовувати засвоєний матеріал в повсякденному житті та в професійній 

діяльності. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  

«Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами та 
громадськістю» 

 
№ 

теми 
Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль І. Загальні положення взаємодії приватних детективів з 
громадськістю та правоохоронними органами 

1 Громадські об'єднання та громадські організації в Україні: організація 
діяльності та функціонування 

2 Правоохоронні органи в Україні їх функції та повноваження 
3 Організація приватної детективної діяльності в Україні основні напрями 

і проблеми 
4 Формування приватних детективних агенцій та питання взаємодії з 

громадськими формуваннями і правоохоронними органами  
5 Взаємодія х громадськими формування у сфері отримання інформації та 

допомоги в роботі приватних детективів  
6 Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами у сфері 

забезпечення охорони об'єктів та фізичних  осіб 
 

Змістовий модуль 2. Напрями взаємодії у розслідуванні кримінальних 
справ між приватними детективами та правоохоронними органами    

7 Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами у сфері 
забезпечення охорони об'єктів та фізичних  осіб 

8 Взаємодія приватних детективів у сфері забезпечення інформаційної 
безпеки з правоохоронними органами  

9 Напрями контролю за діяльністю приватних детективів з боку 
громадських організацій та об'єднань громадян  

10 Контроль за роботою приватних детективів з боку правоохоронних 
органів  

 Разом годин: 60 
 
 

 
Зміст самостійної роботи з дисципліни 

 «Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами і громадськістю» 
 

Змістовий модуль І. Загальні положення взаємодії приватних детективів з 
громадськістю та правоохоронними органами  

Тема  1. Громадські об'єднання та громадські організації в Україні: організація 
діяльності та функціонування 
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Роль і місце громадських організацій в житті суспільства.Напрями діяльності 
громадських формувань та об'єднань громадян .Функції громадських формувань та їх 
вплив на діяльність приватних детективів .Напрями взаємодії громадських формувань 
та приватних детективів  
 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Розкрийте поняття «громадських організацій» в Україні. 
2. Вкажіть основні напрямки діяльності громадських формувань. 
3. Визначіть основні напрямки діяльності обєднань громадян 
4. Громадські формування та їх вплив на приватних детективів. 
5. Охарактеризуйте основні напрямки взаємодії громадських формувань та приватних 

детективів. 
 

Практичні завдання 
Завдання 1. Наведіть приклади взаємодії громадських формувань та приватних 

детективів. Висловіть власну думку. 
Завдання 2. Чим відрізняється напрямки взаємодіїі громадськх формувань з 

приватними детективами та правоохоронними органами ? 
Завдання 3. Підготуйте реферат на тему: "Роль і місце громадських організацій в 

житті суспільства". 
 

Література [1,2,3,4,5,19,20 ,22] 
 

Тема 2 Правоохоронні органи в Україні їх функції та повноваження 
 

Структура правоохоронних органів в Україні.Правоохоронні та правозахисні органи 
в Україні .Напрями взаємодії правоохоронних органів та приватних детективів 
Отримання інформації від правоохоронних органів та надання інформації 
правоохоронним органам з боку приватних детективів .  

 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Поняття правоохоронних органів України. 
2. Правоохоронна діяльність та її види 
3. Поняття правозахисних оргнанів 
4. Види правозахсних органів в Україні. 
5. Напрям взаємодії приватних детективів та правоохоронних органів. 
6. Отримання  та надання інформації як одна з форм взаємодії правоохоронних 

органів та прватних детективів. 
Література [2,3,4,5,8,9,10,11,12]  
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Тема 3. Організація приватної детективної діяльності в Україні основні напрями і 
проблеми 

 
Напрями діяльності приватних детективів в Україні. Організація діяльності 

приватних детективів в Україні .Законодавство про завдання приватної детективної 
діяльності . 

Практична діяльність приватних детективів . 
 
 

 
Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте сутність приватної детективної діялності та її правову природу. 
2. Складіть таблицю «Напрями діяльності приватних детективів в Україні». 
3. Охарактеризуйте законодавчу базу діяльності приватних детективів в Україні. 
4. Види дільності приватних детективів та їх  правове регулювання в Україні. 

 
Практичні завдання 

Завдання 1. Підготуйте реферат на тему: " Сутность та значення приватної 
детективної діяльності в Україні". 
Завдання 2. Підготуйте реферат на тему: "Правове регулювання діяльності приватних 

детективів в Україні". 
Завдання 3. Підготуйте реферат на тему: "Види практичної діяльності приватних 

детективів в Україні". 
Завдання 4. Охарактеризуйте вашу думку щодо необхідності існування приватної 

детективної діяльності в Україні . 
Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 

 
 
 

Тема 4. Формування приватних детективних агенцій та питання взаємодії з 
громадськими формуваннями і правоохоронними органами 

 
Створення об'єднань приватних детективів .Розподіл обов'язків між приватними 

детективами.Взаємовідносини приватних детективів між собою .Система підготовки 
приватних детективів . 
 

 
Питання для самоконтролю 

1. Обгрунтуйте Вашу думку: «Доцільніть створення оєднань приватних детективів в 
Україні» 
2. Права та обов’язки приватних детективів в Україні. 
3. Взаємовідносини детективів між собою. 
4. Поняття та система підготовки приватних детективів. 

Література [1,2,3,4,17,18,19,20 
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Тема 5. Взаємодія з громадськими формування у сфері отримання інформації та 

допомоги в роботі приватних детективів 
 Інформація та її значення в суспільстві .Система накопичування інформації у сфері 

економіки.Приватні детективи та їх діяльність у сфері накопичування інформації, яка 
отримується з відкритих джерел .Форми і методи отримання інформації від 
громадських формувань та громадян організацій . 
 

. 
 

Питання для самоконтролю 
1.Поняття «інформації»? 
2.Відмінніть між комерційною інформацією та приватною детективною. 
3.Охарактеризуйте систему накопичування інформації у сфері економіки? 
4.Спільні та відмінні  риси між накопичувальною інформацією у сфері економіки та 

політики? 
5.Розкрийте поняття « отримання інформації з відкритого джерела» 
6.Які форми і методи отримання інформації від громадських формувань та 

громадських організацій. 
 

Практичні завдання 
Завдання І. Підготуйте реферат на тему: "Отримання інформації від відкритого джерела 
приватними детективами". 
Завдання 2. Підготуйте реферат на тему: " Форми і методи отримання інформації від 
громадських формувань та громадян організацій ". 
Завдання 3 Складіть порівняьну таблицю форм отримання інформації правоохоронними 
органами та приватними детективами: їх спільні та відмінні риси. 
 

Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 
 
 

Тема  6. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами у сфері 
забезпечення охорони об'єктів та фізичних  осіб 

 
Сфери діяльності приватних детективів, які співпадають зі сферами діяльності 

правоохоронних органів .Взаємодія приватних детективів у сфері питаннях виявлення 
злочинів з правоохоронними органами.Отримання інформації від правоохоронних 
органів .Допомога правоохоронних органів у сфері розкриття та розслідування 
злочинів.  

 
Питання для самоконтролю 

1.Охарактеризуйте сфери діяльності приватних детективів. 
2.В чому полягає сутність сфер діяльності приватних детективів та правоохоронних 

органів. 
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3.Форми взаємодії приватних детективів з правоохоронними органами . 
4.Приватна детективна діяльність та оперативно – розшукова робота: аспекти 
взаємодії. 
5.Фори та методи отримання інформації від правоохоронних органів. 
6.Напрямки діяльності приватних детективів у сфері розкриття та розслідування 
злочинів. 

 
Практичні завдання 

Завдання 1. Підготуйте реферат на тему: "Сфери діяльності приватних детективів, як 
іспівпадають зі сферами діяльності правоохоронних органів". 
Завдання 2. Підготуйте реферат на тему: "Правове регулювання здійснення взаємодії 

приватних детективів на стадії розкриття та розслідування злочинів". 
Завдання 3. Підготуйте реферат на тему: "Отримання інформації від правоохоронних 

органів: аспект взаємодії". 
Завдання 4. Дайте розгорнуту характеристику напрямків діяльності приватних 

детективів у сфері розкриття та розслідування злочинів 
Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 

 
 

Змістовий модуль 2. Напрями взаємодії у розслідуванні кримінальних справ між 
приватними детективами та правоохоронними органами    

 
Тема  7 Взаємодія приватних детективів у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки з правоохоронними органами 
Поняття інформаційної безпеки та її значення для діяльності приватних 

детективів.Обмін інформацією з працівниками правоохоронних органів.Забезпечення 
безпеки отриманої інформації.Використання отриманої інформації в роботі приватних 
детективів  
 
 

Питання для самоконтролю 
1.Що означає термін "інформаційна безпека"? 
2.Яким принципам повинна відповідати діяльність з інформаційної безпеки? 
3.Значення інформаційної безпеки для діяльності приватнх детективів. 
4.На яких рівнях здійснюється інформаційна безпека діяльності приватних 

детективів? 
5.На які види поділяється інформаційна безпека дя діяльності приватних детективів? 
6.Чим забезпечується безпека отриманої інформації? 
7.У яких формах здійснюється безпека отриманої інформації? 
8.Використання отриманої інформації у діяльності приватних детективів. 

 
Практичні завдаїшя 

Завдання 1. Підготуйте реферат на тему: "Форми і методи забезпечення безпеки 
отриманої інформації". 
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Завдання 2. Підготуйте реферат на тему: "Взаємодія правоохоронних органів та 
приватних детективів щодо обміну інформацією". 

Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 
 

Тема  8. Напрями контролю за діяльністю приватних детективів з боку 
громадських організацій та об'єднань громадян 

 
Система контролю за діяльністю приватних детективів .Напрями контролю за 

діяльністю приватних детективів з боку громадських організацій .Дотримання таємниці 
в системі роботи приватних детективів .Оприлюднення інформації в роботі приватних 
детективів . 

 
 

Питання для самоконтролю 
1. Сутність системи контролю за діяльністю приватних детективів. 
2. Види контролю а діяльністю приватних детективів. 
3. На яких рівнях може здійснюватися система контролю за діяльністю приватних 

детективів? 
4. Контроль за діяльністю приватних детективів з боку громадських організацій. 
5. Дотримання таємниці в системі роботи приватних детективів. 
6. Оприлюднення інформації в роботі приватних детективів. 

 
Практичні завдання 

Завдання 1. Підготуйте реферат на тему: "Форми контролю громадських організацій за 
діяльністю приватних детективів". 
Завдання 2. Підготуйте реферат на тему: "Значення дотримання таємниці в роботі 
приватних детективів". 
Завдання 3. Підготуйте реферат на тему: "Значення оприлюднення інформації в роботі 
приватних детективів". 
Завдання 4. Визначте мету і етапи контролю за діяльністю приватних детективів. 
Завдання 5. Назвіть принципи контролю за діяльністю приватних детективів 

Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 
 

Тема  9. Контроль за роботою приватних детективів з боку правоохоронних 
органів 

 Система контролю за діяльністю приватних детективів з боку правоохоронних 
органів. Форми і методи контролю за діяльністю приватних детективів з боку 
правоохоронних органів. Висвітлення інформації про діяльність приватних детективів 
Відповідальність за розголошення інформації з боку приватних детективів.  
 

Питання для самоконтролю 
1. Система контролю за діяльністю приватних детективів, яка здійснюється 
правоохоронними органами. 
2.Яким принципам повинна відповідати система контролю за діяльністю приватних 

детективів.? 
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3. Форми та методи контролю за діяльністю приватних детективів. 
4.Висвітлення інформації про діяльність приватних детективів в засобах масової 

інформації 
5.Відповідальність приватних детективів у сфері розголошення інформації. 

Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 
 

 
ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
Тема  1 Громадські об'єднання та громадські організації в Україні: організація 

діяльності та функціонування 
 

Роль і місце громадських організацій в житті суспільства.Напрями діяльності 
громадських формувань та об'єднань громадян .Функції громадських формувань та їх 
вплив на діяльність приватних детективів .Напрями взаємодії громадських формувань 
та приватних детективів  
 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Розкрийте поняття «громадських організацій» в Україні. 
2. Вкажіть основні напрямки діяльності громадських формувань. 
3. Визначіть основні напрямки діяльності обєднань громадян 
4. Громадські формування та їх вплив на приватних детективів. 
5. Охарактеризуйте основні напрямки взаємодії громадських формувань та 

приватних детективів. 
 

Практичні завдання 
Завдання 1. Наведіть приклади взаємодії громадських формувань та приватних 

детективів. Висловіть власну думку. 
Завдання 2. Чим відрізняється напрямки взаємодіїі громадськх формувань з 

приватними детективами та правоохоронними органами ? 
Завдання 3. Підготуйте реферат на тему: "Роль і місце громадських організацій в 

житті суспільства". 
Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 

 
 

Тема 2 Правоохоронні органи в Україні їх функції та повноваження 
 

Структура правоохоронних органів в Україні.Правоохоронні та правозахисні органи 
в Україні .Напрями взаємодії правоохоронних органів та приватних детективів 
Отримання інформації від правоохоронних органів та надання інформації 
правоохоронним органам з боку приватних детективів .  
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Питання для самоконтролю 
 

1. Поняття правоохоронних органів України. 
2. Правоохоронна діяльність та її види 
3. Поняття правозахисних оргнанів 
4. Види правозахсних органів в Україні. 
5. Напрям взаємодії приватних детективів та правоохоронних органів. 
6. Отримання  та надання інформації як одна з форм взаємодії правоохоронних 

органів та прватних детективів. 
Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 

 
Тема 3. Організація приватної детективної діяльності в Україні основні напрями і 

проблеми 
 

Напрями діяльності приватних детективів в Україні. Організація діяльності 
приватних детективів в Україні .Законодавство про завдання приватної детективної 
діяльності . 

Практична діяльність приватних детективів . 
 
 

 
Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте сутність приватної детективної діялності та її правову 
природу. 

2. Складіть таблицю «Напрями діяльності приватних детективів в Україні». 
3. Охарактеризуйте законодавчу базу діяльності приватних детективів в Україні. 
4. Види дільності приватних детективів та їх  правове регулювання в Україні. 

 
Практичні завдання 

Завдання 1. Підготуйте реферат на тему: " Сутность та значення приватної 
детективної діяльності в Україні". 
Завдання 2. Підготуйте реферат на тему: "Правове регулювання діяльності приватних 

детективів в Україні". 
Завдання 3. Підготуйте реферат на тему: "Види практичної діяльності приватних 

детективів в Україні". 
Завдання 4. Охарактеризуйте вашу думку щодо необхідності існування приватної 

детективної діяльності в Україні . 
Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 

 
 
 

Тема 4. Формування приватних детективних агенцій та питання взаємодії з 
громадськими формуваннями і правоохоронними органами 
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Створення об'єднань приватних детективів .Розподіл обов'язків між приватними 
детективами.Взаємовідносини приватних детективів між собою .Система підготовки 
приватних детективів . 
 

 
Питання для самоконтролю 

1. Обгрунтуйте Вашу думку: «Доцільніть створення оєднань приватних 
детективів в Україні» 

2. Права та обов’язки приватних детективів в Україні. 
3. Взаємовідносини детективів між собою. 
4. Поняття та система підготовки приватних детективів. 

Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 
 

Тема 5. Взаємодія з громадськими формування у сфері отримання інформації та 
допомоги в роботі приватних детективів 

 Інформація та її значення в суспільстві .Система накопичування інформації у сфері 
економіки.Приватні детективи та їх діяльність у сфері накопичування інформації, яка 
отримується з відкритих джерел .Форми і методи отримання інформації від 
громадських формувань та громадян організацій . 
 

. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Поняття «інформації»? 
2. Відмінніть між комерційною інформацією та приватною детективною. 
3. Охарактеризуйте систему накопичування інформації у сфері економіки? 
4. Спільні та відмінні  риси між накопичувальною інформацією у сфері 

економіки та політики? 
5. Розкрийте поняття « отримання інформації з відкритого джерела» 
6. Які форми і методи отримання інформації від громадських формувань та 

громадських організацій. 
 

Практичні завдання 
Завдання І. Підготуйте реферат на тему: "Отримання інформації від відкритого джерела 
приватними детективами". 
Завдання 2. Підготуйте реферат на тему: " Форми і методи отримання інформації від 
громадських формувань та громадян організацій ". 
Завдання 3 Складіть порівняьну таблицю форм отримання інформації правоохоронними 
органами та приватними детективами: їх спільні та відмінні риси. 
 

Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 
 

Тема  6 Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами у сфері 
забезпечення охорони об'єктів та фізичних  осіб 
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Сфери діяльності приватних детективів, які співпадають зі сферами діяльності 
правоохоронних органів .Взаємодія приватних детективів у сфері питаннях виявлення 
злочинів з правоохоронними органами.Отримання інформації від правоохоронних 
органів .Допомога правоохоронних органів у сфері розкриття та розслідування 
злочинів.  

 
Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте сфери діяльності приватних детективів. 
2. В чому полягає сутність сфер діяльності приватних детективів та 

правоохоронних органів. 
3. Форми взаємодії приватних детективів з правоохоронними органами . 
4. Приватна детективна діяльність та оперативно – розшукова робота: аспекти 

взаємодії. 
5. Фори та методи отримання інформації від правоохоронних органів. 
6. Напрямки діяльності приватних детективів у сфері розкриття та розслідування 

злочинів. 
 

Практичні завдання 
Завдання 1. Підготуйте реферат на тему: "Сфери діяльності приватних детективів, як 

іспівпадають зі сферами діяльності правоохоронних органів". 
Завдання 2. Підготуйте реферат на тему: "Правове регулювання здійснення взаємодії 

приватних детективів на стадії розкриття та розслідування злочинів". 
Завдання 3. Підготуйте реферат на тему: "Отримання інформації від правоохоронних 

органів: аспект взаємодії". 
Завдання 4. Дайте розгорнуту характеристику напрямків діяльності приватних 

детективів у сфері розкриття та розслідування злочинів 
Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 

 
Тема  7 Взаємодія приватних детективів у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки з правоохоронними органами 
Поняття інформаційної безпеки та її значення для діяльності приватних 

детективів.Обмін інформацією з працівниками правоохоронних органів.Забезпечення 
безпеки отриманої інформації.Використання отриманої інформації в роботі приватних 
детективів  
 
 

Питання для самоконтролю 
1. Що означає термін "інформаційна безпека"? 
2. Яким принципам повинна відповідати діяльність з інформаційної безпеки? 
3. Значення інформаційної безпеки для діяльності приватнх детективів. 
4. На яких рівнях здійснюється інформаційна безпека діяльності приватних 

детективів? 
5. На які види поділяється інформаційна безпека дя діяльності приватних 

детективів? 
6. Чим забезпечується безпека отриманої інформації? 
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7. У яких формах здійснюється безпека отриманої інформації? 
8. Використання отриманої інформації у діяльності приватних детективів. 

 
Практичні завдаїшя 

Завдання 1. Підготуйте реферат на тему: "Форми і методи забезпечення безпеки 
отриманої інформації". 
Завдання 2. Підготуйте реферат на тему: "Взаємодія правоохоронних органів та 
приватних детективів щодо обміну інформацією". 

Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 
 

Тема  8. Напрями контролю за діяльністю приватних детективів з боку 
громадських організацій та об'єднань громадян 

 
Система контролю за діяльністю приватних детективів .Напрями контролю за 

діяльністю приватних детективів з боку громадських організацій .Дотримання таємниці 
в системі роботи приватних детективів .Оприлюднення інформації в роботі приватних 
детективів . 

 
 

Питання для самоконтролю 
1. Сутність системи контролю за діяльністю приватних детективів. 
2. Види контролю а діяльністю приватних детективів. 
3. На яких рівнях може здійснюватися система контролю за діяльністю приватних 

детективів? 
4. Контроль за діяльністю приватних детективів з боку громадських організацій. 
5. Дотримання таємниці в системі роботи приватних детективів. 
6. Оприлюднення інформації в роботі приватних детективів. 

 
Практичні завдання 

Завдання 1. Підготуйте реферат на тему: "Форми контролю громадських організацій за 
діяльністю приватних детективів". 
Завдання 2. Підготуйте реферат на тему: "Значення дотримання таємниці в роботі 
приватних детективів". 
Завдання 3. Підготуйте реферат на тему: "Значення оприлюднення інформації в роботі 
приватних детективів". 
Завдання 4. Визначте мету і етапи контролю за діяльністю приватних детективів. 
Завдання 5. Назвіть принципи контролю за діяльністю приватних детективів 

Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 
 

Тема  9. Контроль за роботою приватних детективів з боку правоохоронних 
органів 

 Система контролю за діяльністю приватних детективів з боку правоохоронних 
органів. Форми і методи контролю за діяльністю приватних детективів з боку 
правоохоронних органів. Висвітлення інформації про діяльність приватних детективів 
Відповідальність за розголошення інформації з боку приватних детективів.  
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Питання для самоконтролю 

1. Система контролю за діяльністю приватних детективів, яка здійснюється 
правоохоронними органами. 

2. Яким принципам повинна відповідати система контролю за діяльністю 
приватних детективів.? 

3. Форми та методи контролю за діяльністю приватних детективів. 
4. Висвітлення інформації про діяльність приватних детективів в засобах масової 

інформації 
5. Відповідальність приватних детективів у сфері розголошення інформації. 

Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 

 

Питання для самоконтролю  

 
 

1. Розкрийте поняття «громадських організацій» в Україні. 
2. Вкажіть основні напрямки діяльності громадських формувань. 
3. Визначіть основні напрямки діяльності обєднань громадян 
4. Громадські формування та їх вплив на приватних детективів. 
5. Охарактеризуйте основні напрямки взаємодії громадських формувань та 

приватних детективів. 
6. Поняття правоохоронних органів України. 
7. Правоохоронна діяльність та її види 
8. Поняття правозахисних оргнанів 
9. Види правозахсних органів в Україні. 
10. Напрям взаємодії приватних детективів та правоохоронних органів. 
11. Отримання  та надання інформації як одна з форм взаємодії правоохоронних 

органів та приватних детективів 
12. Охарактеризуйте сутність приватної детективної діялності та її правову природу. 
13. Складіть таблицю «Напрями діяльності приватних детективів в Україні». 
14. Охарактеризуйте законодавчу базу діяльності приватних детективів в Україні. 
15. Види дільності приватних детективів та їх  правове регулювання в Україні. 
16. Обгрунтуйте Вашу думку: «Доцільніть створення обєднань приватних детективів 

в Україні» 
17. Права та обов’язки приватних детективів в Україні. 
18. Взаємовідносини детективів між собою. 
19. Поняття та система підготовки приватних детективів. 
20. Поняття «інформації»? 
21. Відмінніть між комерційною інформацією та приватною детективною. 
22. Охарактеризуйте систему накопичування інформації у сфері економіки? 
23. Спільні та відмінні  риси між накопичувальною інформацією у сфері економіки та 

політики? 
24. Розкрийте поняття « отримання інформації з відкритого джерела» 
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25. Які форми і методи отримання інформації від громадських формувань та 
громадських організацій 

26. Охарактеризуйте сфери діяльності приватних детективів. 
27. В чому полягає сутність сфер діяльності приватних детективів та правоохоронних 

органів. 
28. Форми взаємодії приватних детективів з правоохоронними органами . 
29. Приватна детективна діяльність та оперативно – розшукова робота: аспекти 

взаємодії. 
30. Форми та методи отримання інформації від правоохоронних органів. 
31. Напрямки діяльності приватних детективів у сфері розкриття та розслідування 

злочинів. 
32. Що означає термін "інформаційна безпека"? 
33. Яким принципам повинна відповідати діяльність з інформаційної безпеки? 
34. Значення інформаційної безпеки для діяльності приватнх детективів. 
35. На яких рівнях здійснюється інформаційна безпека діяльності приватних 

детективів? 
36. На які види поділяється інформаційна безпека дя діяльності приватних 

детективів? 
37. Чим забезпечується безпека отриманої інформації? 
38. У яких формах здійснюється безпека отриманої інформації? 
39. Використання отриманої інформації у діяльності приватних детективів. 
40. Сутність системи контролю за діяльністю приватних детективів. 
41. Види контролю а діяльністю приватних детективів. 
42. На яких рівнях може здійснюватися система контролю за діяльністю приватних 

детективів? 
43. Контроль за діяльністю приватних детективів з боку громадських організацій. 
44. Дотримання таємниці в системі роботи приватних детективів. 
45. Оприлюднення інформації в роботі приватних детективів. 
46. Система контролю за діяльністю приватних детективів, яка здійснюється 

правоохоронними органами. 
47. Яким принципам повинна відповідати система контролю за діяльністю приватних 

детективів.? 
48. Форми та методи контролю за діяльністю приватних детективів. 
49. Висвітлення інформації про діяльність приватних детективів в засобах масової 

інформації 
50. Відповідальність приватних детективів у сфері розголошення інформації 
 

Теми контрольних робіт  
 

1. Форми та методи отримання інформації від правоохоронних органів. 
2. Напрямки діяльності приватних детективів у сфері розкриття та 

розслідування злочинів. 
3. Що означає термін "інформаційна безпека"? 
4. Яким принципам повинна відповідати діяльність з інформаційної безпеки? 
5. Значення інформаційної безпеки для діяльності приватних детективів. 
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6. На яких рівнях здійснюється інформаційна безпека діяльності приватних 
детективів? 

7. На які види поділяється інформаційна безпека дя діяльності приватних 
детективів? 

8. Чим забезпечується безпека отриманої інформації? 
9. У яких формах здійснюється безпека отриманої інформації? 
10. Використання отриманої інформації у діяльності приватних детективів. 
11. Сутність системи контролю за діяльністю приватних детективів. 
12. Види контролю а діяльністю приватних детективів. 
13. На яких рівнях може здійснюватися система контролю за діяльністю 

приватних детективів? 
14. Контроль за діяльністю приватних детективів з боку громадських 

організацій. 
15. Дотримання таємниці в системі роботи приватних детективів. 
16. Оприлюднення інформації в роботі приватних детективів. 
17. Система контролю за діяльністю приватних детективів, яка здійснюється 

правоохоронними органами. 
18. Яким принципам повинна відповідати система контролю за діяльністю 

приватних детективів.? 
19. Форми та методи контролю за діяльністю приватних детективів. 
20. Висвітлення інформації про діяльність приватних детективів в засобах 

масової інформації 
21. Відповідальність приватних детективів у сфері розголошення інформації. 

 
Критерії оцінювання студентів 

 
Дисципліна Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами та 

громадськістю» 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 Кримінологія 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 кримінології слухачі повинні набути навичок: 
-     аналізувати рівень, структуру та динаміку злочинності; 



 

 18

-    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 кримінології 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:  
-  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.  
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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. 

 
Підсумкова шкала оцінювання 

 
Кількість балів  
за 100-бальною 

шкалою 

Оцінка за національною шкалою та 
шкалою інституту 

Оцінка за 
шкалою ECTS 

90 – 100  відмінно 5 А  ВІДМІННО 
85 - 89  
75 - 84 

добре 4 В  дуже добре 
С  добре 

65 – 74 
60 - 64 

задовільно 3 D задовільно 
Е  задовільно 
(достатньо) 

0 - 59 незадовільно 2 FX незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 
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