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Пояснювальна записка 
 
 

Організаційно-правове забезпечення діяльності приватних детективів в Україні 
– комплексна наука про злочинність, особу злочинця, причини і умови, що детермінують 
злочинність і окремі злочинні посягання та заходи нормативно-правового і соціального 
впливу на них з метою контролю та протидії цим негативним явищам. 

Вивчення організаційно-праових основ детективної діяльності грунтується на 
історико-діалектичному підході із застосуванням основних положень філософії, права, 
соціології, психології та інших наук. 

Беручи до уваги реальний стан кримінологічної обстановки в нашій країні та 
враховуючи сучасний стан кримінологічної науки і позиції нового українського 
законодавства, необхідно удосконалювати та розробляти ефективні заходи протидії 
злочинності, використовуючи при цьому позитивний міжнародний досвід. 

Вивчення організаційно-праовивх основ детективної діяльності є важливою 
складовою професійною підготовки приватних детективів та юристів. Під час боротьби 
зі злочинністю недостатньо знати правила кваліфікації злочинів і призначення 
покарання. На практиці юристам необхідно використовувати методику, прийоми 
виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, брати активну участь у 
розробці і реалізації заходів протидії злочинності. 

У зв’язку з цим випускникам юридичних факультетів вищих навчальних закладів 
необхідно прищепити кримінологічне мислення, дати  необхідні кримінологічні знання, 
оволодівши якими вони не розглядатимуть боротьбу із злочинністю з вузьких позицій. 

Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами різних концепцій, поглядів, 
дискусійних положень з найбільш важливих питань, які є в науці детективної діяльності, 
розвиток вміння критично обгрунтовувати проблемні питання, щоб мати про них свою 
думку та розвиток правового мислення, що допоможе при розробці дієвих заходів 
профілактики злочинності. 

Таким чином, метою курсу організаційно-праове забезпечення діяльності приватних 
детективів є не лише детальне вивчення студентами матеріалів лекцій, учбових 
посібників, нормативно-правових актів, а й необхідність вивчення додаткової 
вітчизняної та зарубіжної літератури у цій сфері, що буде сприяти правильному вмінню 
аналізувати конкретні обставини, засвоєнню основних проблем науки детективної 
діяльності, знанню актуальних тенденцій кримінологічної політики в Україні на 
сучасному етапі. 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Організаційно-правове забезпечення 

діяльності приватних детективів в Україні» є: 
 

- оволодіти теоретичними знаннями з дисципліни Організаційно-правове забезпечення 
діяльності приватних детективів в Україні  
- усвідомити предмет Організаційно-правове забезпечення діяльності приватних 
детективів в Україні; 
- охарактеризувати види, методи та форми оцінювання стану злочинності в Україні ; 
- вивчити досконало систему кримінологічного оцінювання; 
- сформувати уміння користуватися необхідною нормативно-правовою базою при 
вивченні детективної діяльності; 
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Вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни «Організаційно-правове 

забезпечення діяльності приватних детективів в Україні »: 
• знати понятійний матеріал, який використовується в детективної діяльності; 
• знати основний зміст понятійних (формальних) визначень; 
• знати відповідно до програми основні категорії та інститути детективної 

діяльності, вміти розкрити їх зміст; 
• засвоїти основні положення нормативно-правових актів, які регулюють відносини 

в детективної діяльності; 
• використовувати засвоєний матеріал в повсякденному житті та в професійній 

діяльності. 
• показати обізнаність з основними проблемами детективної діяльності в Україні  

 
 Тематичний план навчальної дисципліни «Організаційно-правове забезпечення 

діяльності приватних детективів в Україні»  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

№ Назва змістового модуля і теми 
Змістовий модуль І. Загальна частина. Теоретичні проблеми 
організаційно-правового забезпечення приватної детективної 
діяльності     
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 детективних агенцій в Україні та детективів у 

службі безпеки підприємств  
4 Тема 4. Психологічні аспекти приватної детективної діяльності  
5 Тема 5. Технічне забезпечення приватної детективної діяльності  
6 Тема 6. Сфера детективної діяльності у забезпеченні безпеки 

підприємств  
Змістовий модуль 2. Особлива частина. Окремі напрями діяльності 
приватних детективів та їх організаційно-правове забезпечення
7 Тема 7. Забезпечення безпеки детективної діяльності у питаннях 

проведення розвідувальної діяльності  
8 Тема 8. Організація детективної діяльності у сфері охорони 

предметів та матеріалів на підприємстві   
9 Тема 9. Виявлення порушень на підприємствах та форми 

детективної діяльності щодо встановлення винних у порушеннях 
10 Тема 10. Організація детективної діяльності у сфері проведення 

внутрішньо організаційних заходів  
11 Тема 11. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними 

органами та дотримання норм безпеки  
Разом годин: 60  
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Зміст дисципліни  
«Організаційно-правове забезпечення діяльності приватних детективів в Україні»  

 
Змістовий модуль І Загальна частина. Теоретичні проблеми організаційно-

правового забезпечення приватної детективної діяльності     
 

тема 1 Історія розвитку і сучасний стан детективної діяльності в Україні 
 
  

Поняття детективної діяльності. Детктивна діяльність як загальнотеоретична 
наука та навчальна дисципліна. Соціологічний та правовий аспекти детективної 
діяльності. 

Предмет детективної діяльності. Загальна характеристика предмета детективної 
діяльності. Злочинність, особистість злочинця, причини та умови злочинності, протидія 
злочинності як складові предмету детективної діяльності. Завдання, які вирішуються 
кримінологами при їх дослідженні. 

 Місце детективної діяльності в системі юридичних та інших наук. Взаємодія 
детективної діяльності з кримінальним правом та іншими науками кримінально-
правового циклу: кримінальним процесом, криміналістикою, кримінально-виконавчим 
правом. Використання в детективної діяльності даних кримінально-правової та інших 
галузей статистики. Зв’язок детективної діяльності з іншими юридичними науками: 
цивільного права, сімейного, адміністративного, трудового правав. Зв’язок детективної 
діяльності із суспільними та природничими науками: філософією, економікою, 
соціологією, демографією, психологією, соціальною психологією, психіатрією, 
біологією, генетикою, судовою статистикою та іншими науками. 

Система детективної діяльності. Загальна та Особлива частини детективної 
діяльності. Загальнотеоретичні проблеми, що включені до Загальної частини. Особлива 
частина – кримінологічна характеристика окремих видів злочинності. 

Завдання та функції детективної діяльності.  
Поняття методології детективної діяльності та методики кримінологічного 

дослідження. 
Загальна характеристика методів детективної діяльності. Філософський 

діалектичний метод – основа методології кримінологічної науки. Загальнонаукові методи 
кримінологічного дослідження: аналіз, синтез, логічний, порівняльний, історичний, 
системно-структурний та інші методи. Міжгалузеві методи кримінологічного 
дослідження. Характеристика соціологічних, психологічних та статистичних методів. 
Спостереження, опитування та тестування. Експеримент в детективної діяльності. 
Документальний метод. 

Література [1-4; 22; 27; 28; ЗО; 35; 44; 48] 
Тема 2. Організаційно-правові аспекти детективної діяльності в Україні 

проблеми і перспективи 
Послуги зовнішнього спостереження, прихованого контролю і стеження Послуги зі 
збирання та пошуку інформації про фізичних осіб та майно, проведення приватних 
розслідувань, Послуги з розшуку фізичних осіб та їх майнаПослуги зі збору інформації 
про юридичних осіб, конкурентної розвідки та безпеки бізнесу. Послуги з надання 
допомоги в проведенні судової експертизи та техніко-криміналістичного забезпечення 
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розслідувань. Принципи надання послуг: конфіденційність, порядність, інформування 
клієнта про реальні перспективи розслідування.  

 
Література [22; 27; 28; 33; 44; 48] 

 
Тема 3. Система детективних агенцій в Україні та детективів у службі безпеки 

підприємств 
  

Поняття детективних агенцій. Розвиток наукових позицій щодо розуміння 
сутності детективної діяльності та природи злочинності. Співвідношення понять 
детективної діяльності та розшукової діяльності . 

Характеристика основних ознак детективної діяльності .Визначення  показників 
детективної діяльності. Зміст та джерела статистичної інформації у роботі приватних 
детективів Історія розвитку і сучасний стан детективної діяльності в Україні 

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48] 
 
Тема 4. Психологічні аспекти приватної детективної діяльності 
 
Психологічні аспекти діяльності з розкриття та розслідування злочинів. Основні 

напрями використання психологічних знань приватними детективами. Взаємодія 
детективної діяльності з кримінальним правом та іншими науками кримінально-
правового циклу: кримінальним процесом, криміналістикою, кримінально-виконавчим 
правом. Використання в детективної діяльності даних кримінально-правової та інших 
галузей статистики. Зв’язок детективної діяльності з іншими юридичними науками: 
цивільного права, сімейного, адміністративного, трудового правав. Зв’язок детективної 
діяльності із суспільними та природничими науками: філософією, економікою, 
соціологією, демографією, психологією, соціальною психологією, психіатрією, 
біологією, генетикою, судовою статистикою та іншими науками. 

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48] 
 
Тема  5. Технічне забезпечення приватної детективної діяльності 
 

Організаційно-правові аспекти технічного забезпечення діяльності приватних 
детективів. Технічні засоби, які використовують приватні детективи.  Основні завдання 
використання технічних засобів у сфері  приватної детективної діяльності. Сучасний 
стан використання технічних засобів у сфері приватної детективної діяльності. 
Законність при використанні технічних засобів у сфері приватної детективної діяльності.    

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48] 
 
 
Тема  6. Сфера детективної діяльності у забезпеченні безпеки підприємств 

 Напрями роботи приватних детективів у забезпеченні безпеки підприємств. 
Кадрові проблеми у сфері забезпечення безпеки підприємств. Сучасний стан 
забезпечення безпеки підприємств. Діяльності приватних детективів у забезпеченні 
безпеки підприємств у сфері технічних засобів охорони. Попередження витоку 
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інформації та забезпечення безпеки підприємств. Організаційно-правові аспекти 
детективної діяльності у сфері забезпечення безпеки підприємств. 

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48] 
 

Змістовий модуль 2. 
Тема  7. Забезпечення безпеки детективної діяльності у питаннях проведення 

розвідувальної діяльності 
 
Основи розшукової діяльності приватних детективів. Забезпечення безпеки підприємств 
та розвідувальна діяльність. Визначення приватної детективної діяльності, як 
розвідувальної діяльності. Законність при проведенні заходів у сфері розвідувальної 
діяльності. Форми і методи розвідувальної діяльності. Використання матеріалів, які 
отримані внаслідок розвідувальної діяльності. Психологічні аспекти розвідувальної 
діяльності  

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48] 
 
 
Тема  8. Організація детективної діяльності у сфері охорони предметів та матеріалів 

на підприємстві   
 
Сучасний стан приватної детективної діяльності в Україні. Головні завдання приватних 
детективів у сфері охоронної діяльності. Перевірка періметрів підприємств та установ. 
Використання технічних засобів спостереження за ситуацією навколо підприємств. 
Проведення певних розвідувальних заходів з метою встановленян можливості 
проникнення на територію підприємств. Використання технічних засобів при охороні 
матеріальних цінностей. Маркуванян матеріалів з метою виявлення крадіжок та 
проникнень до місць де зберігаються цінні матеріали.   

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48] 

 

Тема  9. Виявлення порушень на підприємствах та форми детективної діяльності 

щодо встановлення винних у порушеннях 

 

 Система виявлення порушень у технологічних процесах та розкрадання матеріалів. 
Первірка по бухгалтерії стосовно матеріалів та речей. Попередження краждіжок в цехах 
та на виробничих місцях. Організація системи попередження та виявлення потенційних 
правопорушників. Обов'язковість притягнення до відповідальності осіб, які вчинили 
крадіжки або інші порушення. Проведення службових розслідувань. Вербування осіб для 
допомоги з метою уникнення крадіжок. Розроблення систем спостереження за 
технологічним процесом. Підготовка до виробництва та контрол за кількістю матеріалів і 
сировини. 

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48] 
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Тема  10. Організація детективної діяльності у сфері проведення внутрішньо 

організаційних заходів 

 

Приватні детективи в службах безпеки підприємств та їх завдання. Приватна 
детективна діяльність та її зв'язки з кадровим апаратом. Проведення різних масових 
заходів на території підприємств та робота приватних детективів. Вироблення 
корпоративної солідарності у прцівників підприємств. Попередження можливих замахів 
на керівників та власників. Мотивація приватних детективів в службах безпеки 
підприємств на проведення внутрішніх розслідувань  

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48] 
 
Тема  11. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами та 

дотримання норм безпеки 
Спеціфіка взаємодії приватних детективів з Національною поліцією. Взаємодія 

приватних детективів з працівниками Служби безпеки України. Організація взаємодії 
з судовими органами. Взаємодія з фінансовими органами. Взаємодія з адвокатами та 
нотаріусами. Організація взаємодії з працівниками інших правоохоронних органів    

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48] 
 

Питання для самоконтролю  
 

1. Історія розвитку і сучасний стан детективної діяльності в Україні 
2. Визначення приватної детективної діяльності  
3. Основні завдання приватної детективної діяльності 
4. Історія виникнення приватної детективної діяльності  
5. Сучасний стан приватної детективної діяльності в Україні  
6.  Організаційно-правові аспекти детективної діяльності в Україні проблеми і 
перспективи 
7. Організаційні проблеми приватної детективної діяльності  
8. Система детективних агенцій в Україні та детективів у службі безпеки підприємств 
9. Приватні детективи в службах безпеки підприємств  
10. Завдання приватних детективів в службах безпеки підприємств  
11. Форми і методи роботи приватних детективів в службах безпеки підприємств 
12. Психологічні аспекти приватної детективної діяльності  
13. Психологія приватних детективів в службах безпеки підприємств 
14. Мотивація приватних детективів в службах безпеки підприємств 
15. Основні завдання приватних детективів в службах безпеки підприємств 
16. Технічне забезпечення приватної детективної діяльності та приватних детективів в 
службах безпеки підприємств 
17. Компютерне забезпечення приватних детективів в службах безпеки підприємств 
18. Сфера детективної діяльності у забезпеченні безпеки підприємств  
19. Організація діяльності приватних детективів в службах безпеки підприємств у 
сфері охорони території  
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20. Діяльність приватних детективів в службах безпеки підприємств у сфері 
забезпечення комерційної таємниці 
21. Діяльність приватних детективів в службах безпеки підприємств у сфері фізичної 
охорони підприємств  
22. Діяльність приватних детективів в службах безпеки підприємств у сфері охорони 
керівників та інших приватних осіб 
23. Забезпечення безпеки детективної діяльності у питаннях проведення 
розвідувальної діяльності 
24. Безпека детективної діяльності у сфері охоронної діяльності   
25. Виявлення порушень на підприємствах та форми детективної діяльності щодо 
встановлення винних у порушеннях 
26. Безпека детективної діяльності у сфері проведення внутрішньо організаційних 
заходів  
27. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами та дотримання норм 
безпеки  

 
Критерії оцінювання студентів 

 
«Організаційно-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів в 

Україні» 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 Організаційно-правові аспекти 
забезпечення діяльності приватних детективів в Україні 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 детективної діяльності 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. 
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Формою підсумкового контролю по дисципліні є іспит. Навчально-методичний 
комплекс розроблений у відповідності до системи викладання матеріалу у більшості 
підручників з детективної діяльності і спрямований на глибоке засвоєння слухачами 
основних положень кримінологічної науки. 
 Знання та навички слухачів, одержані при засвоєнні навчальної дисципліни 
«Організаційно-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів в 
Україні», 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 

Організаційно-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів в Україні 
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.  

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. 



 

 11

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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