
 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
  
 

дисципліни 
«Цивільне та господарське законодавство у діяльності приватних детективів» 

 (для бакалаврів) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Розглянуто та затведжено  
на засіданні кафедри 

управління безпекою, 
 правоохоронної та  

антикорупційної діяльності 
Протокол №8 від 20.02.2018 

Завідувач кафедри 
_____________Заросило В.О 

 

 
 

 
 
 
 

Київ – 2018 
 

 



 2 

Підготовлено професором кафедри управління безпекою, правоохоронної та 

антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права імені Володимира 

Великого ПРАТ «ВНЗ«МАУП», доктором юридичних наук, професором Заросило 

В.О.   

 
 

Затверджено на засіданні кафедри управління безпекою, правоохоронної  та 
антикорупційної діяльності (Протокол № 8 від 20. 02. 18)  

 
Схвалено Вченою радою інституту права ім. Володимира Великого 

Міжрегіональної академії управління персоналом (Протокол № 2   від 01.03.18 р.) 
 
 
Заросило В.О. Навчальна програма з дисципліни  «Цивільне та господарське 
законодавство у діяльності приватних детективів» (для бакалаврів). – К.: МАУП, 
2018 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

ЗМІСТ 

Пояснювальна записка………………………………………….…................................4 

Тематичний план з дисципліни «Цивільне та господарське законодавство у діяльності 

приватних детективів»........... .........................................................................................5 

Зміст дисципліни «Цивільне та господарське законодавство у діяльності приватних 

детективів»…………………….......................................................................................5 

Список літератури…………………………………………………….......................11 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 

Пояснювальна записка 
 

За своєю природою «Цивільне та господарське законодавство у діяльності 
приватних детективів» як наука покликана дослідити та визначити шляхи 
застосування цивільного та господарського законодавства в діяльності приватних 
детективів  

Основним завданням курсу є висвітлення питань застосування норм цивільного 
та господарського права як в діяльності приватних детективів в цілому, так і в 
окремих напрямах діяльності приватних детективів. З урахуванням зростання ролі 
приватних детективів в суспільному житті є необхідність ви значення сфер цивільного 
та господарського законодавства, які можуть ними використовуватися  

Програма курсу «Цивільне та господарське законодавство у діяльності 
приватних детективів» підготовлена з урахуванням типових навчальних програм для 
вищих навчальних закладів. Вона передбачає висвітлення основних положень 
використання цивільного та господарського законодавства в діяльності приватних 
детективів, а також безпосереднього зв'язку цивільних та господарських норм з 
діяльністю приватних детективів. Спеціальна увага приділятиметься розгляду 
дискусійних питань щодо можливості використання цивільного та господарського 
права приватними детективами . 

Цільове призначення програми полягає в тому, щоб максимально наблизити 
теоретичні знання до практичної діяльності, формування у майбутніх приватних 
детективів наукового бачення сучасних проблем охорони підприємницької діяльності, 
озброєння вміннями оперувати нормами цивільного та господарського права, 
організовувати та проводити заходи з розкриття та попередження правопорушень, а 
також тісної взаємодії з правоохоронними органами  на основі застосування правових 
норм  

Головною метою навчальної дисципліни є: 
 оволодіти теоретичними знаннями з дисципліни «Цивільне та господарське 
законодавство у діяльності приватних детективів»  
- усвідомити предмет «Цивільне та господарське законодавство у діяльності 
приватних детективів» ; 
- охарактеризувати види, методи та форми використання цивільного права в 
діяльності приватних детективів  
- створити умови для активного використання приватними детективами норм 
господарського права ; 
- сформувати уміння користуватися необхідною нормативно-правовою базою при 
застосуванні норм цивільного та господарського права в діяльності приватних 
детективів; 

 
Вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни «Цивільне та господарське 
законодавство у діяльності приватних детективів»: 
- знати понятійний матеріал, який використовується в даній дисципліні; 
- знати основний зміст понятійних (формальних) визначень; 
- знати відповідно до програми основні категорії та інститути цивільного та 
господарського права , вміти розкрити їх зміст; 
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- засвоїти основні положення нормативно-правових актів, які регулюють відносини у 
сфері застосування приватними детективами цивільного та господарського права ; 
- використовувати засвоєний матеріал в повсякденному житті та в професійній 

діяльності. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Цивільне та господарське законодавство у діяльності приватних детективів   

 
№  Назва змістового модулю і теми 
 Змістовий модуль  №1 Загальна частина. Теоретичні проблеми 

застосування цивільного та господарського права у діяльності  
приватних детективів  

1 Тема 1.Значення цивільного та господарського права для роботи 
приватних детективів  в Україні   

2 Тема 2 Основи цивільного права в роботі приватних детективів  
3 Тема 3.Застосування норм господарського права в роботі приватних 

детективів    
4 Тема 4.Охоронна та господарська діяльність у роботі приватних 

детективів  
5 Тема 5.Основні поняття цивільного та господарського права в 

підприємницькій діяльності      
6 Тема 6.Правове забезпечення використання цивільного та 

господарського права   приватними детективами 
 Змістовий модуль 2 Особлива частина. Окремі напрями 

використання цивільного та господарського права приватними 
детективами   

7 Тема 7.Забезпечення законності при використанні цивільного та 
господарського права   приватними детективами  

8 Тема 8. Договірне право та діяльність приватних детективів    
9 Тема 9.Тактика використання господарського права  приватними 

детективами  
10 Тема 10.Сімейне право та його використання приватними 

детективами  
11 Тема 11.Використання цивільного та господарського права 

приватними детективами в судах   
 Всього 60 

 
 
 
 

Зміст дисципліни  
Змістовий модуль  №1. Загальна частина. Теоретичні проблеми застосування 
цивільного та господарського права у діяльності  приватних детективів  

   
 Тема 1.  Значення цивільного та господарського права для роботи приватних 
детективів  в Україні   
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Поняття цивільноправових відносин. Етапи розвитку цивільного права в 

Україні. Поняття господарського права та його застосування в житті суспільства. 
Застосування цивільного та господарського права в діяльності приватних детективів  

 
Питання для самоконтроля 

 
1. Характеристика цивільного права  
2. Характеристика господарського права   
3. Актуальні напрями розвитку цивільного та господарського права  . 
4. Значення цивільного та господарського права для практичної діяльності приватних 
детективів . 

Теми для рефератів 
 

1. Основні напрями використання цивільного та господарського права   
2. Класифікація норм цивільного права   
3. Правове забезпечення використання цивільного та господарського права у роботі 
приватних детективів 
4. Основні інститути цивільного права  
5. Основні інститути господарського права   
 

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73] 
 
Тема 2. Основи цивільного права в роботі приватних детективів 

Особисті немайнові права фізичної особи та діяльність приватних детективів 
Право власності та інші речові права. Право інтелектуальної власності. Зобов'язальне 
право. Спадкове право. 

Питання для самоконтролю 
 

1.Поняття реституції у цивільному праві. 
2. Види позовів у цивільному праві. 
3. Предмет діяльності суб'єктів цивільних правовідносин . 
4.Загальна характеристика цивільних правовідносин . 
 

Теми для рефератів 
 

1.Дискусія з понять матеріальних об'єктів у цивільному праві. 
2.Характеристика нематеріальних об'єктів у цивільному праві. 
3. Інформація як об'єкт цивільних правовідносин . 
 

Література [1-5; 12; 17; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; ] 
 
Тема 3. Застосування норм господарського права в роботі приватних детективів    
 



 7 

Поняття господарського права. Предмет і метод господарського права Поняття, 
ознаки та види господарських відносин. Відмежування господарських відносин від 
інших видів правовідносин Поняття, ознаки та особливості господарського 
законодавства. Система господарського законодавства 
 
Питання для самоконтролю  
 
1. Законодавство України про господарську діяльність  
2. Поняття та особливості господарського законодавства 
3. Система господарського законодавств та її використання в роботі приватних 

детективів  
 

Теми для рефератів 
 

1. Поняття господарського права   
2. Господарське право та господарські правовідносини 
3. Основні напрями використання господарського права в роботі приватних 

детективів   
Література [1-5; 12; 17; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; ] 

 
Тема 4. Охоронна та господарська діяльність у роботі приватних детективів  
 
Поняття охоронної діяльності. Взаємозв'язок охоронної та господарської діяльності. 
Законодавство про охоронну та господарську діяльність. Участь приватних детективів 
в охоронній та господарській діяльності. Форми та методи охоронної діяльності. 
Форми та методи господарської діяльності    
 

Питання для самоконтролю 
  
1. Здійснення охоронної діяльності приватними детективами  
2. Господарська діяльність та робота приватних детективів  
3. Забезпечення безпеки господарської діяльності в роботі приватних детективів  
4.  Система господарської діяльності та її забезпечення в роботі приватних детективів  
 

Теми для рефератів 
 
1. Поняття охоронної діяльності   
2. Основні напрями охоронної діяльності  
3. Форми та методи охоронної та господарської діяльності  
4. Використання сучасних методів господарювання та діяльність приватних 

детективів   
Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 

 
Тема 5. Основні поняття цивільного та господарського права в підприємницькій 
діяльності         
 



 8 

Сучасний стан господарської діяльності. Завдання цивільного права та господарського 
права. Правове забезпечення використання цивільного та господарського права в 
роботі приватних детективів. Інформаційне забезпечення господарської діяльності та 
робота приватних детективів.   
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Правове забезпечення господарської діяльності  
2. Цивільне право в системі господарювання 
3. Приватна детективна діяльність та цивільні правовідносини 

 
Теми для рефератів 

 
1. Господарська діяльність в роботі приватних детективів   
2. Використання цивільно-правових норм в діяльності приватних детективів   
3. Використання баз даних в роботі приватних детективів . 
4. Виділення окремих напрямів діяльності приватних детективів у сфері 

господарської діяльності  
5. Категорії використання цивільного права в роботі приватних детективів . 
 

Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 
 
Тема № 6 Правове забезпечення використання цивільного та господарського 
права   приватними детективами   
 
Поняття та наукові засади використання цивільного та господарського права в роботі 
приватних детективів. Цивільні правовідносини та робота приватних детективів. 
Господарські правовідносини та робота приватних детективів. Система цивільного 
законодавства та робота приватних детективів. Система господарського законодавств 
та робота приватних детективів.  
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Наукові засади використання цивільного та господарського права   
2. Функціональність в роботі приватних детективів   
3. Засоби та методи використання цивільного та господарського права в роботі 

приватних детективів .  
4. Джерела цивільного та господарського права  
5. Співвідношення цивільного та господарського права в роботі приватних детективів   
6. Використання цивільного та господарського законодавства в роботі приватних 

детективів 
 

Теми для рефератів 
 

1. Методи і засоби встановлення та фіксації ознак правопорушень . 
2. Система цивільного та господарського права . 
3. Методи господарського права в роботі приватних детективів  
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4. Методи цивільного права в роботі приватних  
5. Технологія використання цивільного та господарського права в роботі приватних 

детективів .  
 

Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 
 
 Змістовий модуль 2 Особлива частина. Окремі напрями використання 
цивільного та господарського права приватними детективами   
   
Тема № 7 Забезпечення законності при використанні цивільного та 
господарського права   приватними детективами   

 
Поняття принципів законності в роботі приватних детективів. Система цивільних 
правовідносин та законність в цивільному праві. Основні порушення при 
використанні цивільного та господарського права. Захист від порушень у сфері 
застосування цивільного та господарського права  

   
Питання для самоконтролю 

  
1. Характеристика законності у сфері застосування цивільного та господарського 

права   
2. Форми та методи використання цивільного та господарського права  та дотримання 

законності  
3. Захист від порушень цивільного та господарського права  

 
Теми для рефератів 

 
1. Нагляд за додержанням законів приватними детективами при використанні 

цивільного та господарського права . 
2. Повноваження приватних детективів у сфері використання цивільного та 

господарського права   
3. Організація діяльності приватних детективів та дотримання законності при 

використанні цивільного та господарського права . 
 

Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 
 
Тема 8. Договірне право та діяльність приватних детективів      
 
Структура та види договорів. Контроль за виконанням договорів з боку приватних 
детективів. З'ясування обов'язків у договірних правовідносинах. Використання 
цивільних методів контролю за виконанням договорів   
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Структура та види договорів.  
2. Контроль за виконанням договорів з боку приватних детективів.  
3. З'ясування обов'язків у договірних правовідносинах.  
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4. Використання цивільних методів контролю за виконанням договорів   
 

Теми для рефератів 
 

1. Методи підготовки господарських договорів. 
2. Види господарських договорів  
3. Підготовка проектів господарських договорів та їх узгодження. 
 

Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 
 
Тема 9. Тактика використання господарського права  приватними детективами  

 
Господарські правовідносини в роботі підприємств. Контроль за господарською 
діяльністю з боку приватних детективів. Тактичні методи використання 
господарського права. Використання господарського права в підготовці матеріалів для 
розгляду в господарських судах. Законність при використанні господарського права 
приватними детективами. 

  
Практичні завдання 

 
1. Основні види господарських угод 
2. Використання господарського права в роботі приватних детективів     
3. Формулювання питань необхідних для перевірки законності виконання укладених 

договорів 
 

Теми для рефератів 
 

1. Підготовка логістичних пропозицій та їх виконання   
2. Підготовка проектів угод про співпрацю .  
3. Формулювання питань які треба відобразити в договорах 
4. Контроль з боку приватних детективів за виконанням господарських угод 
 

Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 
 
Тема № 10 Сімейне право та його використання приватними детективами  
 

Поняття сімейного права в системі законодавства. Використання сімейних 
правовідносин в роботі приватних детективів. Використання спадкового права в 
роботі приватних детективів. Взаємодія приватних детективів з нотаріусами при 
використанні спадкового права    

 
Теми для рефератів 

 
1. Джерела інформації в роботі приватних детективів .  
2. Система сімейного та спадкового права  
3. Види захисту прав громадян в роботі приватних детективів  
4. Підготовка об'єкта дослідження в роботі приватних детективів  
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5. Одержання інформації в роботі приватних детективів.  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття сімейного права в системі законодавства.  
2. Використання сімейних правовідносин в роботі приватних детективів.  
3. Використання спадкового права в роботі приватних детективів.  
4. Взаємодія приватних детективів з нотаріусами при використанні спадкового права    
 

Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 
 
Тема № 11.Використання цивільного та господарського права приватними 
детективами в судах     
 

Види застосування цивільного та господарського права приватними 
детективами. Підготовка матеріалів для розгляду в судах приватними детективами. 
Участь приватних детективів в цивільному процесі. Участь приватних детективів в 
господарському процесі. Дотримання законності при підготовці матеріал для розгляду 
в судах приватними детективами   

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Охарактеризувати форми застосування цивільного та господарського права 

приватними детективами в судах 
2. Виявлення порушень цивільного та господарського законодавства в роботі 

приватних детективів   
3. Використання цивільного та господарського права приватними детективами   
4. Законність при використанні цивільного та господарського права в роботі 

приватних детективів    
 

Теми для рефератів 
 
1. Правова основа використання цивільного та господарського права приватними 

детективами .  
2. Форми та методи реституції та використання їх в судах.   
3. Система позовів в господарському праві та її використання в судах  
4. Застосування спеціальних методів приватними детективами в судах для захисту 

інтересів підприємств. 
  

Література [1-5; 11; 16; 21; 35; 47-51; 53; 54; ] 
 
 
 

Список  літератури 
 

Основна 
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