ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
дисципліни
«Особиста безпека приватних детективів»
(для магістрів)

Розглянуто та затведжено
на засіданні кафедри
управління безпекою,
правоохоронної та
антикорупційної діяльності
Протокол №3 від 12.10.2018
Завідувач кафедри
_____________Заросило В.О

Київ – 2018

Підготовлено Професором кафедри
антикорупційної діяльності Заросилом В.О.

управління

безпекою,

правоохоронної

та

Затверджено на засіданні кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної
діяльності (Протокол №3 від 12.10.18 )
Схвалено Вченою радою ННіП ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління
персоналом (Протокол № 6 від 10. 10. 18 р.)
Заросило В.О. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Особиста
безпека приватних детективів» (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2018.
Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни та
список літератури.

2

ЗМІСТ
Пояснювальна записка..............................................................................................................4
Тематичний план з дисципліни «Особиста безпека приватних детективів»......................5
Зміст дисципліни «Особиста безпека приватних детективів»............................................5
Список літератури..................................................................................................................10

3

Пояснювальна записка
дисципліни «Особиста безпека приватних детективів»
У системі органів, які здійснюють правоохоронну діяльність, особливе місце належить
діяльності приватних детективів, основним напрямом діяльності якого є правове забезпечення
захисту прав і свобод людини, законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
Забезпечуючи охорону прав і свобод людини, приватний детектив своєю діяльністю сприяє
утворенню правової держави, так як по суті гарантує правовий захист людини, яка згідно із
Конституцією України визнається найбільшою соціальною цінністю держави.
Мета дисципліни «Особиста безпека приватних детективів»
– ґрунтовне опанування
теоретичних положень матеріального і процесуального законодавства, пов’язаного із приватною
детективною діяльністю, вивчення норм чинного законодавства, правильне розуміння правової
природи приватної детективної діяльності, її завдань, функцій, принципів та забезпечення безпеки
виконавців.
На сучасному етапі розвитку суспільства приватним детективам належить важливе значення у
здійсненні діяльності щодо охорони права. Діяльність приватного детектива істотно впливає майже
на всі сфери суспільного життя країни.
Формування в Україні ринкової економіки, основу якої складає приватна власність, зумовило
потребу у посиленні правового регулювання господарських відносин, що сприяло підвищенню ролі
детективної діяльності, як основного регулятора таких відносин.
Посилення цивільно-правової активності населення, розвиток підприємництва, цивільного та
міжнародного економічного обігу, обумовили необхідність прийняття у найближчі роки Закону
України "Про приватну детективну діяльність", принципово новим положенням якого повинно стати
встановлення приватної детективної діяльності. Сучасний приватний детектив, завдяки Закону, став
відносно самостійною правовою інституцією, що характеризується особливим предметом, змістом та
функціями приватної детективної діяльності.
Із виникненням приватної власності на об’єкти нерухомого майна, засоби виробництва,
земельні ділянки тощо зросли обсяги роботи приватного детективу. Значно збільшилася кількість
складних юридичних дій, що зумовлює необхідність поглибленого вивчення, зокрема, питань щодо
організації діяльності приватного детективу, його компетенції, загальних правил вчинення такої
діяльності, як посвідчення допомога діяльності адвокатів, заходів щодо охорони нерухомого майна,
інших дій, спрямованих на захист інтересів особи від протиправних посягань та ін.
Сьогодні для здійснення приватної детективної діяльності потрібні не просто вивчати даний
вид діяльності, а й здебільшого було б доречним стало прийняття Закону України "Про приватну
детективну діяльність", а професійні грамотні юристи-детективи, які добре орієнтуються у
сучасному правовому колі суспільних відносин.
Основною метою вивчення курсу «Особиста безпека приватних детективів» є формування у
студентів необхідних знань про організаційну будову приватної детективної діяльності в Україні,
правову регламентацію його діяльності, принципи приватної детективної діяльності, завдання,
загальні правила проведення приватних детективних дій і порядок вчинення окремих детективних
дій, а також розвиток вміння правильно та свідомо застосовувати здобуті знання та діючі правові
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норми при розв’язанні конкретних ситуативних завдань, пов’язаних з діяльністю приватного
детектива.
Після вивчення курсу студент повинен знати:
- принципи діяльності приватних детективів
- систему розв’язання практичних завдань у сфері приватної детективної діяльності,
- систему підготовки документів приватних детективів;
- практику застосування нормативної бази у сфері діяльності приватного детективу.
- перелік основних нормативно-правових актів, які регламентують організацію
функціонування приватної детективної діяльності в Україні
Студент повинен вміти:
- складати документи по результатам діяльності приватних детективів
- спостерігати за діяльністю громадян та робити висновки;
- користуватися нормативно-правовими актами;
- формулювати власні висновки та пропозиції з правових питань;
- складати документи в діяльності приватного детектива;
- обґрунтовувати та відстоювати власну позицію, спираючись на здобуті теоретичні знання.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«Особиста безпека приватних детективів»

Назва змістового модулю і теми
Змістовий модуль 1. Мета, завдання та принципи діяльності приватного детективу та
його діяльності в Україні.
Тема 1. Поняття послуг приватного детектива. Предмет, завдання та принципи
діяльності приватного детектива та забезпечення особистої безпеки
Тема 2. Зарубіжний досвід здійснення приватної детективної діяльності.
Тема 3. Безпека приватних детективів та їхня діяльність як вид юридичних послуг.
Тема 4. Правові та організаційні аспекти діяльності приватного детектива і його
особиста безпека .
Змістовий модуль 2. Особиста безпека і тактичні та технічні аспекти діяльності
приватних детективів
Тема 5. Тактичні аспекти діяльності приватного детектива і дотримання заходів безпеки .
Тема 6. Організаційно-тактичні основи розшукової діяльності.
Тема 7. Технічне забезпечення розшукової діяльності приватних детективів та особиста
безпека .
Тема 8. Психологічне забезпечення приватної (розшукової) діяльності та забезпечення
особистої безпеки .
Всього: 90
Зміст дисципліни
Змістовий модуль1. Мета, завдання та принципи діяльності приватних детективів в Україні
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Лекція № 1. Поняття послуг приватного детектива. Предмет, завдання та принципи діяльності
приватного детектива та забезпечення особистої безпеки.
Виникнення приватної детективної діяльності. Завдання приватної детективної діяльності. Місце
приватної детективної діяльності в системі правоохоронних органів. Законодавство про приватну
детективну діяльність. Принципи діяльності приватних детективів в Україні. Принципи діяльності
приватних детективів в Україні та зарубіжних країнах порівняння. Організація діяльності приватних
детективів в Україні. Загальні положення особистої безпеки приватних детективів при виконанні
обов’язків.
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виникнення приватної детективної діяльності.
Завдання приватної детективної діяльності.
Місце приватної детективної діяльності в системі правоохоронних органів.
Законодавство про приватну детективну діяльність.
Принципи діяльності приватних детективів в Україні.
Принципи діяльності приватних детективів в Україні та зарубіжних країнах порівняння.
Організація діяльності приватних детективів в Україні.
Загальні положення особистої безпеки приватних детективів при виконанні обов’язків.
Теми для рефератів

1. Місце приватної детективної діяльності в системі правоохоронних органів.
2. Законодавство про приватну детективну діяльність.
3. Принципи діяльності приватних детективів в Україні
Література. [1,2,3,4,7,8,9, 11,12,14,15,19]
Лекція № 2. Зарубіжний досвід здійснення приватної детективної діяльності.
Права та обов’язки приватного детектива в різних правових системах. Вимоги до посади приватного
детектива в різних країнах. Отримання ліцензії приватного детектива. Особиста безпека приватних
детективів Стажування приватного детектива та помічника детектива. Етнічні та національні
особливості детективної діяльності в Європейських країнах. Етика приватного детектива та
помічника приватного детектива. Основні завдання приватних детективів в зарубіжних країнах
Питання для самоконтролю
1. Права та обов’язки приватного детектива в різних правових системах. Вимоги до посади
приватного детектива в різних країнах.
2. Отримання ліцензії приватного детектива.
3. Особиста безпека приватних детективів
4. Стажування приватного детектива та помічника детектива.
5. Етнічні та національні особливості детективної діяльності в Європейських країнах.
6. Етика приватного детектива та помічника приватного детектива.
7. Основні завдання приватних детективів в зарубіжних країнах
8.
Теми для рефератів
1. Етика приватного детектива та помічника приватного детектива.
2. Основні завдання приватних детективів в зарубіжних країнах
Література [2,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18]
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Лекція № 3. Послуги приватних детективів як вид юридичних послуг.
Стан приватної детективної діяльності в Україні. Тенденції розвитку ринку послуг приватних
детективів. Правовий зміст діяльності приватного детектива. Методи діяльності приватного
детектива щодо захисту фізичних осіб. Приватний детектив та його діяльність щодо юридичних
осіб та підприємців. Послуги приватних детективів в системі економічної безпеки підприємств
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стан приватної детективної діяльності в Україні
Тенденції розвитку ринку послуг приватних детективів
Правовий зміст діяльності приватного детектива
Методи діяльності приватного детектива щодо захисту фізичних осіб
Приватний детектив та його діяльність щодо юридичних осіб та підприємців
Послуги приватних детективів в системі економічної безпеки підприємств
Теми для рефератів

1. Правовий зміст діяльності приватного детектива
2. Методи діяльності приватного детектива щодо захисту фізичних осіб
Література. [3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,18]
Лекція № 4. Правові та організаційні аспекти діяльності приватного детектива.
Поняття детективної діяльності як елемента діяльності юриста. Система підготовки приватних
детективів в Україні.. Організація діяльності приватного детектива та помічника приватного
детективу.. Поняття компетенції приватного детектива та помічника приватного детектива. Місце та
терміни договору на детективну діяльність. Порядок організації роботи приватного детективу як
виду підприємницької діяльності. Організація діяльності помічника приватного детектива.
Загальні правила діловодства приватного детектива. Мова діловодства приватного детектива.
Діловодство щодо складання номенклатури і формування справ в діяльності приватного детектива.
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Поняття детективної діяльності як елемента діяльності юриста
Система підготовки приватних детективів в Україні.
Організація діяльності приватного детектива та помічника приватного детективу.
Поняття компетенції приватного детектива та помічника приватного детектива.
Місце та терміни договору на детективну діяльність.
Порядок організації роботи приватного детективу як виду підприємницької діяльності.
Організація діяльності помічника приватного детектива.
Загальні правила діловодства приватного детектива.
Мова діловодства приватного детектива.
Діловодство щодо складання номенклатури і формування справ в діяльності приватного
детектива.
Теми для рефератів

1. Порядок організації роботи приватного детективу як виду підприємницької діяльності.
2. Організація діяльності помічника приватного детектива.
3. Загальні правила діловодства приватного детектива
Література. [3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,18]
7

Змістовий модуль 2. Тактичні та організаційні основи діяльності приватного детектива
Лекція № 5. Тактичні аспекти діяльності приватного детектива і дотримання заходів безпеки .
Поняття тактики приватної детективної діяльності. Характеристика загальних правил діяльності в
тактиці приватного детектива. Основні правила посвідчення підготовки тактичних дій приватного
детектива. Вдосконалення правового регулювання діяльності приватного детектива. Процесуальні
аспекти діяльності приватних детективів. Особиста безпека приватних детективів під час виконання
своєї роботи.
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поняття тактики приватної детективної діяльності.
Характеристика загальних правил діяльності в тактиці приватного детектива.
Основні правила посвідчення підготовки тактичних дій приватного детектива.
Вдосконалення правового регулювання діяльності приватного детектива.
Процесуальні аспекти діяльності приватних детективів.
Особиста безпека приватних детективів під час виконання своєї роботи
Теми для рефератів

1. Поняття тактики приватної детективної діяльності.
2. Характеристика загальних правил діяльності в тактиці приватного детектива.
Література. [3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,18]
Лекція № 6. Організаційно-тактичні основи розшукової діяльності.
Характерні процесуальні ознаки діяльності приватного детектива. Поняття розшукової діяльності.
Види розшукової діяльності . Система розшуку зниклих осіб. Співпраця з органами виконавчої
влади щодо розшуку осіб. Повноваження Національної поліції при розшуці осіб. Повноваження
СБУ при розшуку осіб. Спеціальні аспекти розшуку злочинців. Безпека приватних детективів при
проведенні заходів з розшуку злочинців
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Характерні процесуальні ознаки діяльності приватного детектива.
Поняття розшукової діяльності.
Види розшукової діяльності .
Система розшуку зниклих осіб.
Співпраця з органами виконавчої влади щодо розшуку осіб.
Повноваження Національної поліції при розшуку осіб.
Повноваження СБУ при розшуку осіб.
Спеціальні аспекти розшуку злочинців.
Теми для рефератів

1. Система розшуку зниклих осіб.
2. Співпраця з органами виконавчої влади щодо розшуку осіб.
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Література. [3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,18]
Лекція № 7. Технічне забезпечення розшукової діяльності приватних детективів.
Поняття технічного забезпечення діяльності приватного детектива. Види технічних засобів. Засоби
спостереження і пошукової діяльності. Застосування засобів фото і кіно- зйомки. Відеозапис та
аудіо-запис як елемент діяльності приватного детектива.
Інші технічні засоби діяльності приватного детектива та їх характеристика
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поняття технічного забезпечення діяльності приватного детектива.
Види технічних засобів.
Засоби спостереження і пошукової діяльності.
Застосування засобів фото і кіно-зйомки.
Відеозапис та аудіо-запис як елемент діяльності приватного детектива.
Інші технічні засоби діяльності приватного детектива та їх характеристика .

Теми для рефератів
1. Види технічних засобів.
2. Засоби спостереження і пошукової діяльності
Література. [3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,18]
Лекція № 8. Психологічне
забезпечення особистої безпеки .

забезпечення

приватної

(розшукової)

діяльності

та

Практична психологія в діяльності приватного детектива. Психотехніка в діяльності приватного
детектива. Основи деліктної психотехніки. Захист приватних детективів та його психологічне
забезпечення. Система психологічного захист приватних детективів.
Напрями протидії
психологічному тиску з боку правопорушників
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Практична психологія в діяльності приватного детектива.
Психотехніка в діяльності приватного детектива.
Основи деліктної психотехніки.
Захист приватних детективів та його психологічне забезпечення
Система психологічного захист приватних детективів
Напрями протидії психологічному тиску з боку правопорушників
Теми для рефератів

1. Захист приватних детективів та його психологічне забезпечення
2. Система психологічного захист приватних детективів
Література. [3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,18]
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