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Пояснювальна записка 
  

Дисциплина «Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами та 
громадськістю» викладається для магістрів спеціальності «Приватна детективна 
діяльність» Дана дисципліна спрямована на підвищення рівня діяльності приватних 
детективів та розширення їх навичок у виконанні поставлених перед ними завдань  

Завданнями вивчення методичних рекомендацій  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 методичних рекомендацій  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. 

 
  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами та 

громадськістю 
 

№  Назва змістового модулю 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  
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6.  Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами у сфері 
забезпечення охорони об'єктів та фізичних  осіб 

 Змістовий модуль 2. Проблеми у питаннях кваліфікації злочинів у 
кримінальному законодавстві 

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  

Всього 60 
 

Зміст   
 дисципліни  

«Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами та 
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 

 
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. Політичні партії як громадські організації та їх 
взаємодія з приватними детективами.  
 

Питання для самоконтролю 
 

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

 
Теми для рефератів 

 
1. Взаємодія громадських формувань та приватних детективів.  
2.Чим відрізняється напрямки взаємодії громадських формувань з приватними 
детективами та правоохоронними органами ? 
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3.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. примус у діяльності 
правоохоронних органів. Заборона застосування примусу приватними детективами 
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 органів 
4. Види правозахисних органів в Україні. 
 

Теми для рефератів 
 
1.Напрям взаємодії приватних детективів та правоохоронних органів. 
2.Отримання  та надання інформації як одна з форм взаємодії правоохоронних 
органів та приватних детективів. 

Література [2,3,4,5,8,9,10,11,12]  
 

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. Дотримання законності в 
діяльності приватних детективів. Відповідальність приватних детективів за 
порушення законності. 
 

Питання для самоконтролю 
 

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

 
Теми для рефератів 

 
1.Сутність та значення приватної детективної діяльності в Україні. 
2.Правове регулювання діяльності приватних детективів в Україні. 
3.Види практичної діяльності приватних детективів в Україні. 
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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. Вимоги до кандидатів у приватні детективи. Негативні 
аспекти, які впливають на приватних детективів. Приватні детективні агенції та 
окремі приватні детективи  

 
Питання для самоконтролю 

1.Обґрунтуйте Вашу думку: «Доцільність створення об’єднань 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. 
 

Теми для рефератів 
 

1.Вимоги до кандидатів у приватні детективи. 
2. Система підготовки приватних детективів. 

 
Література [1,2,3,4,17,18,19,20] 

 
 

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. Відкрита та закрита 
інформація. Інформація як товар та її використання приватними детективами. 
Отримання інформації за плату та безкоштовно. Використання інформації для 
примусових заходів приватними детективами. Законність використання інформації 
приватними детективами  

 
Питання для самоконтролю 

 
1.Поняття «інформація» 
2.Відмінність між комерційною інформацією та приватною детективною. 
3.Охарактеризуйте систему накопичування інформації у сфері економіки 
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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? 

 
Теми для рефератів 

 
1.Отримання інформації від відкритого джерела приватними детективами. 
2.Форми і методи отримання інформації від громадських формувань та громадян 
організацій . 
3.Складіть порівняльну 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] 
 
Змістовний модуль 2. Проблеми контролю за діяльністю приватних детективів 
 
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. Допомога правоохоронним органам з боку приватних 
детективів у сфері розкриття та розслідування злочинів. Відповідальність приватних 
детективів за недонесення про злочини, які плануються. Використання працівниками 
правоохоронних органів інформації, яка надається приватними детективами   

 
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. 
 

 
 

Теми для рефератів 
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1.Сфери діяльності приватних детективів, як іспівпадають зі сферами діяльності 

правоохоронних органів 
2.Правове регулювання здійснення взаємодії приватних детективів на стадії 

розкриття та розслідування злочинів. 
3.Отримання інформації від правоохоронних органів: аспект взаємодії. 
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. Проблеми контролю за діяльністю приватних детективів 

 
Тема  7.Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами у сфері 
контролю за безпекою об'єктів та фізичних  осіб  
 
Приватні детективи та охорона об'єктів. Контроль за охороною об'єктів з боку 
приватних детективів. Взаємодія з правоохоронними органами у сфері забезпечення 
контролю за охороною об'єктів. Обмін інформацією що посягань на охоронювані 
об'єкти. Охорона фізичних осіб приватними детективами. Охорона фізичних осіб 
правоохоронними органами. Система взаємодії в охороні фізичних осіб приватними 
детективами та правоохоронними органами. Конкуренція при проведенні 
охоронюваних заходів. Контроль з боку правоохоронних органів за діяльністю 
приватних детективів в охороні об'єктів та фізичних осіб. 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Контроль за охороною об'єктів з боку приватних детективів.  
2. Взаємодія з правоохоронними органами у сфері забезпечення контролю за 

охороною об'єктів.  
3. Обмін інформацією що посягань на охоронювані об'єкти. 
4. Охорона фізичних осіб приватними детективами.  
5. Охорона фізичних осіб правоохоронними органами.  
6. Система взаємодії в охороні фізичних осіб приватними детективами та 

правоохоронними органами.  
7. Конкуренція при проведенні охоронюваних заходів.  

 
Теми для рефератів 

 
1.Поняття контролю з боку приватних детективів за охороною об'єктів. 
2.Поняття контролю з боку приватних детективів за охороною фізичних осіб. 
3.Контроль з боку правоохоронних органів за діяльністю приватних детективів в 
охороні об'єктів та фізичних осіб. 
 
Тема  8.Взаємодія приватних детективів у сфері забезпечення інформаційної 
безпеки з правоохоронними органами 
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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. Комерційна та приватна інформація. Фейкова 
інформація та дезінформація. Необхідність використання дезінформації в роботі 
приватних детективів. Опитування з боку приватних детективів з метою отримання 
інформації. Законність використання інформації, яка отримана незаконним шляхом 
приватними детективами   
 
 

Питання для самоконтролю 
 

1.Що означає термін "інформаційна безпека"? 
2.Яким принципам повинна відповідати діяльність з інформаційної безпеки? 
3.Значення інформаційної безпеки для діяльності приватних 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. 

 
Теми для рефератів 

 
1.Форми і методи забезпечення безпеки отриманої інформації. 
2.Взаємодія правоохоронних органів та приватних детективів щодо обміну 
інформацією. 

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

Темат 9.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. Відповідальність приватних детективів в разі розголошення 
приватної інформації. Запис приватної інформації. Система оприлюднення 
інформації та контроль з боку громадських об'єднань. Роль засобів масової 
інформації  у контролі за діяльністю 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? 
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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. 

 
 
 

Теми для рефератів 
 

1.Форми контролю громадських організацій за діяльністю приватних детективів. 
2.Значення дотримання таємниці в роботі приватних детективів. 
3.Значення оприлюднення інформації в роботі приватних детективів. 
 

Література [ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14] 
 
Тема  10.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. Відповідальність за витік інформації. Контроль та витік інформації. 
Використання інформації працівниками правоохоронних органів з метою розкриття 
злочинів. Використання інформації, яка отримана приватними детективами з 
незаконною метою. Інформація як товар та її використання  
 

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. 

 
 

Практичні завдання 
 

1.Висвітлення інформації про діяльність приватних детективів в засобах масової 
інформації. 
2.Відповідальність приватних детективів у сфері розголошення інформації. 
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