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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС на рік – 6 

Галузь знань  

26 цивільна безпека 

Денна  

форма навчання 

вибіркова 

Загальна кількість 

годин на рік – 180 

Спеціальність: 

 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 

 

Рік підготовки - 2 

Семестр – 3 та 4 

Лекції – 20 год. 

Модульних 

контролів –3 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Семінарські/практичні 

заняття – 22/22 год. 

Самостійна робота – 

50год. 

Індивідуальна 

робота – 50год. 

Форма (-и) підсумкового 

контролю: залік у 3 

семестрі та екзамен у 4 

семестрі 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 1/2. 
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2. Заплановані результати навчання 

 

Мета навчальної дисципліни: підготовка висококваліфікованого фахівця і 

особистості з таким рівнем знань, умінь та навичок в галузі приватної 

детективної діяльності, які, приступивши до практичної реалізації своїх 

професійних здібностей, змогли б на високому рівні забезпечити захист прав, 

свобод та законних інтересів людини, а також у тісній взаємодії з 

правоохоронними органами сприяти безпеці підприємств, їх стійкому 

економічному розвитку і боротьби зі злочинними посяганнями у різних сферах 

суспільного життя. 

 

навчальна – глибоке розуміння та засвоєння вимог нормативно-правових 

актів, що пред’являються до приватної детективної діяльності, а також основних 

напрямів її перспективного розвитку. 

 

розвиваюча - студенти, як майбутні фахівці повинні чітко знати правові 

форми приватної детективної діяльності та вміти ефективно застосовувати їх у 

своїй майбутній практичній діяльності; 

 

виховна - набуття студентами умінь та навичок законної організації своєї 

детективної роботи, формування у них світогляду законослухняної особи, 

виховання моральних якостей порядної, чесної особистості сучасного 

приватного детектива, націленого на проведення виховної та профілактичної 

роботи серед населення, утвердження законності та правопорядку. 

 

Завдання навчальної дисципліни: забезпечення викладання й вивчення 

курсу «Правове забезпечення та організація приватної детективної діяльності» з 

метою всебічної підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які володіють 

основами теоретичних знань і практичними навичками їх застосування у 

професійній діяльності приватного детектива. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

таких компетентностей, а саме: 

1. Знати: 

1) на понятійному рівні – суть приватної детективної діяльності, її 

основні завдання; правові форми та методи її здійснення; межі втручання у 

сферу законних прав та свобод людини; шляхи практичного використання 

результатів приватної детективної діяльності. 

2) на фундаментальному рівні - набуття умінь та навичок щодо 

вільного орієнтування в правових актах, які регламентують порядок, напрями 

та особливості приватної детективної діяльності у різних сферах суспільного 

життя; 

3) на практично-творчому рівні - вироблені практикою і рекомендовані 

наукою прийоми і методи здійснення приватної детективної діяльності; 

2. Вміти: 



 5 

1) на репродуктивному рівні - відтворювати знання, передбачені 

програмою дисципліни; 

2) на алгоритмічному рівні - володіти поняттями, видами і напрямами 

здійснення приватної детективної діяльності;  

3) на евристичному рівні - самостійно здійснювати юридичний аналіз 

неправомірних діянь та вміло реагувати на них з метою усунення порушень 

закону;  

4) на творчому рівні - самостійно поглиблювати свої знання та 

використовувати їх для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій, доводити обґрунтованість і законність своїх рішень при застосуванні 

положень законодавства та нормативних актів при здійсненні приватної 

детективної діяльності.  

 

 3. Способів мислення: за змістом: наочно-дійове, наочно-образне та 

абстрактне мислення; за характером завдань: практичне і теоретичне 

мислення; за ступенем новизни й оригінальності: репродуктивне 

(відтворювальне) і творче (продуктивне) мислення. 

 4. Професійних якостей: володіти та ефективно здійснювати всі види 

приватної детективної діяльності; адекватно оцінювати оперативну обстановку, 

умови, в яких буде здійснюватися така діяльність та вміло й своєчасно 

корегувати тактику її застосування, вірно обирати необхідні прийоми та 

технічні засоби (їх комбінації) такої діяльності адекватні ситуації, що склалася. 

 5. Світоглядних і громадянських якостей: засноване на додержанні 

принципів - гуманізації та демократизації; самоактивності й саморегуляції; 

системності; комплексності й міждисциплінарної інтегрованості; наступності та 

безперервності; культуро відповідності; інтеркультурності. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема №1. Сутність приватної детективної діяльності 
Передумови виникнення приватної детективної діяльності в сучасній 

Україні.  

Історія розвитку приватної детективної діяльності.  

Порівняльно-правова характеристика приватної детективної діяльності в 

Україні та інших країнах світу. 

Взаємозв'язок приватної детективної діяльності та правоохоронної 

діяльності  

Межі застосування повноважень приватних детективів під час виконання 

покладених на них договірних зобов’язань.     

Порівняльно-правовий аналіз законопроектів, спрямованих на 

запровадження приватної детективної діяльності в Україні.   

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: Вивчення 

теми спрямовується на формування у студентів знань про загальні засади 
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приватної детективної діяльності в Україні. 

Ключові поняття: детективна діяльність, суб’єкти приватної детективної 

діяльності, приватний детектив, приватне детективне підприємство, детективні 

послуги, права суб’єктів приватної детективної діяльності, обов’язки суб’єктів 

приватної детективної діяльності. 

 

Тема 2. Конституція України – основа правового забезпечення 

приватної детективної діяльності 

Конституція України як основний закон нашої держави.  

Конституція України щодо утвердження і забезпечення прав та свобод 

людини, дії принципу верховенства права, правового порядку в нашій державі.  

Забезпечення конституційних гарантій захисту прав і свобод людини вході 

приватної детективної діяльності. Верховенство права. Законність. Рівність 

перед законом і судом. Повага до людської гідності. Забезпечення права на 

свободу та особисту недоторканність. Недоторканність житла чи іншого 

володіння особи. Таємниця спілкування. Невтручання у приватне життя. 

Недоторканність права власності. Презумпція невинуватості та забезпечення 

доведеності вини. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти 

близьких родичів та членів сім’ї. Доступ до правосуддя та обов’язковість 

судових рішень. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій 

чи бездіяльності. 

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: вивчення 

питань теми спрямовується на формування у студентів знань про конституційні 

гарантії приватної детективної діяльності в Україні. 

Ключові поняття: Конституція України, приватна детективна діяльність, 

права і свободи людини, конституційні гарантії приватної детективної 

діяльності.  

 

Тема 3. Законодавство України про приватну детективну діяльність 

Нормативні засади діяльності детективів на час складання програми 

дисципліни відсутні.  

Правову основу приватної детективної (розшукової) діяльності 

становлять Конституція України, міжнародні договори, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, рішення ЄСПЛ, законодавчі акти 

України. 

Приватна детективна діяльність ґрунтується на принципах верховенства 

права, законності, диспозитивності, об’єктивності та неупередженості, 

дотримання прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 

поваги до людської гідності, добросовісності, незалежності суб’єктів приватної 

детективної (розшукової) діяльності, конфіденційності та збереження 

професійної таємниці, взаємодії з правоохоронними органами, органами 
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державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями та громадянами. 

Аналіз законопроектів про приватну детективну діяльність. (проект 

Закону України «Про приватну детективну діяльність» (автор — народний 

депутат Ю. Кармазін) № 5237 від 05 квітня 2000 р., проект Закону України 

«Про приватну детективну діяльність» (автори — народні депутати В. 

Кафарський, О. Бандурка та В. Мойсик) № 5380 від 7 квітня 2004 р., проект 

Закону України «Про приватну детективну діяльність» (автори — народні 

депутати Ю. Кармазін, В. Онопенко та М. Оніщук) № 5380-1 від 1 липня 2004 

р., проект Закону України «Про приватну детективну діяльність» № 2120 від 25 

лютого 2008 р. (автор — народний депутат В. Мойсик). 

Аналіз прийнятого у першому читанні проекту Закону України «Про 

приватну детективну (розшукову) діяльність» від 28.12.2015 року, внесений 

народними депутатами України Паламарчук Микола Петрович (VIII 

скликання), Кожем'якін Андрій Анатолійович (VIII скликання), Продан Оксана 

Петрівна (VIII скликання), Тетерук Андрій Анатолійович (VIII скликання), 

інші.  

Роль і значення теми: вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями 

про законодавчу роботу по підготовці законопроектів про приватну розшукову 

діяльність. 

Ключові слова та поняття: «закон про приватну детективну розшукову 

діяльність», «правові основи приватної детективної розшукової діяльності». 

 

Тема № 4. Суб’єкти приватної детективної діяльності. 

 

Поняття та види суб’єктів приватної (розшукової) детективної діяльності. 

Приватний детектив та його правовий статус. Вимоги до осіб, які мають намір 

стати приватними детективами. Об’єднання приватних детективів, порядок їх 

створення, діяльності, реорганізації або ліквідації. Єдиний реєстр суб’єктів 

приватної детективної (розшукової) діяльності. Порядок ведення Реєстру та 

відомості, що до нього вносяться. Набуття права на зайняття приватною 

детективною (розшуковою) діяльністю. Порядок видачі свідоцтва про право на 

зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю. Підстави відмови у 

видачі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) 

діяльністю та його анулювання. Порядок підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації приватних детективів. 

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 
вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про суб’єктів приватної 

(розшукової) детективної діяльності, їх види, правовий статус, визначити 

категорії осіб, які можуть бути приватними детективами, дослідити порядок 

ведення Єдиного реєстру суб’єктів приватної детективної (розшукової) 

діяльності, порядок видачі свідоцтва про право на зайняття приватною 

детективною (розшуковою) діяльністю, підстави відмови у його видачі та його 

анулювання.    

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=8121
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=8121
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=8121
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=17748
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=17748
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=17748
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=18584
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=18584
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=18584
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=18584
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=31814
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=31814
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15671
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15671
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8786
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15667
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15667
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17947
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Ключові поняття: «приватний детектив», «об’єднання приватних 

детективів», «єдиний реєстр суб’єктів приватної детективної (розшукової) 

діяльності», «правовий статус суб’єктів приватної детективної (розшукової) 

діяльності», «свідоцтво про право на зайняття приватною детективною 

(розшуковою) діяльністю», «підготовка приватних детективів». 

 

Тема 5. Види приватної детективної діяльності  

 

Поняття та види послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної 

(розшукової) детективної діяльності. Приватна детективна (розшукова) 

діяльність здійснюється задля  пошуку, збирання та фіксації інформації, 

розшуку предметів, майна, людей та тварин, встановлення фактів та з’ясування 

різних обставин за замовленням клієнтів. Для досягнення цієї мети суб’єкти 

приватної детективної (розшукової) діяльності надають приватні детективні 

послуги із застосуванням засобів та методів, що не заборонені чинним 

законодавством України.  

Дозволяється надання наступних видів приватних детективних послуг: 

1) збирання відомостей по цивільних, господарських справах на 

договірній основі  з учасниками процесу; 

2) вивчення ринку, пошук і збір із відкритих джерел інформації з метою 

підготовки ділових переговорів, з’ясування фінансової, майнової та 

комерційної спроможності і благонадійності  потенційних  ділових партнерів 

(юридичних і фізичних осіб); 

3) з’ясування обставин неправомірного використання в 

підприємницькій діяльності фірмових знаків та найменувань, недобросовісної 

конкуренції, а також розголошення  відомостей, що становлять комерційну 

таємницю; 

4) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, 

стосовно окремих громадян (з їх письмової згоди) при укладенні ними 

трудових та інших договорів, виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі  в 

регіонах і за кордоном; 

5) пошук осіб, місцезнаходження яких  невідоме, з’ясування причин і 

обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які 

втратили родинні та дружні зв’язки; 

6) розшук  зниклого (втраченого або викраденого) майна, тварин; 

7) пошук, збирання та фіксація відомостей в кримінальному 

провадженні на договірній основі з стороною кримінального провадження з 

боку захисту;  

8) реалізація заходів по відтворенню втраченої (зниклої) інформації з 

питань законних прав та інтересів замовників; 

9) пошук і збір даних , які можуть бути  приводом або підставою  для 

звернення до правоохоронних органів або до суду; 
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10) виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з 

метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю 

замовника, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання стосовно 

фізичних осіб конфіденційної інформації; 

11) пошук і виявлення фактів незаконного використання прав 

інтелектуальної власності, що  належать замовнику; 

12) пошук боржників та осіб, які ухиляються  від виконання своїх 

договірних обов’язків; вирішення в порядку , встановленому законодавством 

України, питань щодо повернення боргів та виконання договірних обов’язків. 

Суб’єкти приватної детективної  (розшукової) діяльності можуть 

надавати й інші детективні  послуги, якщо вони не суперечать вимогам  

чинного законодавства України. 

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 
вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про послуги суб’єктів 

приватної (розшукової) детективної діяльності, їх види, цілі, із застосуванням 

засобів та методів, що не заборонено чинним законодавством України.    

 

Ключові поняття: «види приватних детективних послуг», «пошук, 

збирання та фіксація інформації суб’єктами приватної детективної діяльності», 

«застосування засобів та методів при виконанні детективних послуг, що не 

заборонені законодавством України. 

 

Тема № 6. Взаємодія суб’єктів приватної детективної діяльності з 

правоохоронними органами та юридичними і фізичним особами. 

 

Поняття взаємодії суб’єктів приватної детективної діяльності з 

правоохоронними органами, юридичними та фізичним особами. 

Розгляд обов’язків суб’єктів приватної детективної діяльності. Приватні 

детективи, приватні детективні підприємства, їх об’єднання та філії, які під час 

здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності отримали 

інформацію про факти скоєного злочину або про підготовку до скоєння 

злочину, зобов'язані невідкладно (якщо цьому не заважають обставини 

непереборної сили) повідомити про це відповідний правоохоронний орган та 

передати йому матеріали, що підтверджують дану інформацію. Характеристика 

прав суб’єктів приватної детективної діяльності. Суб’єкти приватної 

детективної (розшукової) діяльності мають право надавати правоохоронним 

органам допомогу в забезпеченні правопорядку та інші не заборонені 

законодавством України послуги, у тому числі на договірній основі. За 

письмовими запитами суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності 

органи Міністерства внутрішніх справ України можуть надавати їм на 

договірній основі відомості, що містяться в адресних бюро, паспортних 

підрозділах, облікових підрозділах Державної автомобільної інспекції, а також 

в облікових підрозділах обліку осіб, які мають судимість або притягалися до 
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кримінальної відповідальності, якщо ці дані затребуються з дотриманням 

чинного законодавства. Види сприяння суб’єктам приватної детективної 

діяльності. Органи державної влади та місцевого самоврядування сприяють 

приватним детективам, приватним детективним підприємствам, об’єднанням 

приватних детективних підприємств та їх філіям у їхній діяльності. Органи 

державної влади та місцевого самоврядування не мають права втручатися у 

професійну приватну детективну (розшукову) діяльність. 

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про поняття, класифікацію і 

стислу характеристику суті та способу взаємодії суб’єктів приватної 

детективної діяльності з правоохоронними органами та юридичними і фізичним 

особами. 

Ключові поняття: «інформація про факти скоєного злочину», 

«підготовка до скоєння злочину», «сприяння приватним детективам», 

«професійна приватна детективна (розшукова) діяльність». 

 

Тема 7. Застосування спеціальних засобів при здійсненні приватної 

детективної діяльності 

Поняття спеціальної техніки. Поняття спеціальних засобів, які 

використовують у правоохоронній практиці. Класифікація видів спеціальних 

засобів за цільовим призначенням. Конструктивна функція спеціальних засобів 

самооборони та її взаємозв’язок з діяльністю, що стосується експлуатації цих 

засобів з метою самооборони.  Застосування досягнень природничо-технічних 

наук для розробки спеціальних технічних засобів, прийомів і методів 

спеціальної техніки. Поняття “спеціальних технічних засобів” і “спеціальних 

засобів”. Система спеціальної техніки. Основні форми застосування спеціальної 

техніки в профілактичній і приватній детективній (розшуковій) діяльності. 

Завдання, які вирішуються за допомогою застосування спеціальної техніки під 

час здійснення приватної детективної (розшукової). Види та функції 

спеціальних технічних засобів, умови та можливі напрями їх застосування під 

час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності. Поняття та мета 

застосування негласної кіно-, фотозйомки. Використання даних, здобутих за 

допомогою застосування фото-графічних засобів. Доказове значення 

фотознімків і відеодокументів. Зйомка нерухомих об’єктів. Тактичні особливості 

знімання залежно від конкретних умов. Негласна фото -, кінозйомка з великої 

відстані. Негласне фотографування документів та предметів. Поняття пошукових 

приладів і пристосувань, їх призначення в приватній детективній (розшуковій) 

діяльності. 

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про загальні положення 

спеціальної техніки та спеціальних засобів., про поняття спеціальних засобів, 

які використовують у правоохоронній практиці, про поняття, систему 

спеціальної техніки, основні форми застосування спеціальної техніки в 
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профілактичній і детективній (розшуковій) діяльності. Завдання, які 

вирішуються за допомогою застосування спеціальної техніки під час 

проведення детективних (розшукових) послуг.  

Ключові поняття: «спеціальна техніка», «спеціальні технічні засоби», 

«спеціальні засоби», «завдання, види та функції спеціальних технічних засобів, 

умови та можливі напрями їх застосування». 

 

Тема 8. Напрямки приватної детективної діяльності у сфері 

кримінального судочинства  

Види приватних детективних (розшукових) послуг, що дозволяються 

законодавством у сфері кримінального процесу. 

Сутність доказів та доказування у кримінальному провадженні. 

Збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для 

кримінального провадження, на договірній основі із сторонами такого 

провадження. 

Вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою 

підготовки ділових переговорів замовника, з’ясування фінансової 

платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових 

партнерів, у тому числі необхідних для з’ясування обставин кримінального 

провадження. 

З’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, 

стосовно окремих громадян (за їхньої письмової згоди) при укладенні ними 

трудових та інших договорів із замовником приватних детективних 

(розшукових) послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади), 

виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі з конкурентами замовника, в 

Україні і за кордоном, що можуть становити предмет доказування у 

кримінальному провадженні. 

Пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин та 

обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які 

втратили родинні або дружні зв’язки та можуть бути користі під час 

кримінального провадження. 

Розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин, 

котрі є необхідними у кримінальному провадженні. 

Здійснення заходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань 

законних прав та інтересів замовника, як сторони кримінального провадження. 

Пошук і збирання даних, які можуть бути приводом або підставою для 

звернення замовника приватних детективних послуг до правоохоронних 

органів або до суду з метою захисту його законних прав та інтересів. 

Виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою 

використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, або 

їх розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання 

конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб з метою захисту їх 

приватних інтересів у кримінальному провадженні. 
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Пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав 

інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків 

недобросовісної конкуренції на замовлення учасника кримінальному процесу. 

Пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних 

зобов’язань, що є предметом доказування у кримінальному процесі. 

Забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, 

промислової, професійної таємниці, таємниці кримінального провадження) 

замовника приватних детективних (розшукових) послуг. 

Інші види приватної детективної (розшукової) діяльності не заборонені 

законодавством у сфері кримінального процесу. 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями про види приватних 

детективних (розшукових) послуг, що дозволяються законодавством у сфері 

кримінального процесу та становлять певну частину професійної підготовки 

приватного детектива.  

Ключові поняття: докази у кримінальному процесі, доказування у 

кримінальному провадженні, види приватних детективних (розшукових) 

послуг, що дозволяються законодавством у сфері кримінального процесу. 

 

Тема 9. Напрямки приватної детективної діяльності з пошуку 

інформації, осіб та інших об’єктів 

 

Компетенція суб’єктів приватної детективної діяльності при здійсненні 

пошуку інформації, осіб, майна тощо. Організація та планування приватної 

детективної діяльності при здійсненні пошуку інформації, осіб, майна тощо.  

Організація виконання замовлень від сторін у судовому процесі щодо 

збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду 

справ у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві. 

Вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою 

підготовки ділових переговорів замовника детективних послуг. З’ясування 

фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності 

потенційних ділових партнерів клієнта. 

Компетенція суб’єктів приватної детективної діяльності при здійсненні 

пошуку відомостей (персональних та інших даних), що характеризують особу, 

яка укладає трудовий або інший договір (бажає зайняти вакансію) із 

замовником детективних послуг. Виявлення ділових зв’язків контрагентів та 

інших осіб, у тому числі з конкурентами замовника, в Україні та за кордоном. 

Відтворення інформації з питань законних прав та інтересів замовника, 

що втрачена або зникла. Виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) 

збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну 

таємницю замовника; виявлення фактів розголошення цих даних. Виявлення 

фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації 

стосовно фізичних осіб. Організація розшуку, виявлення та фіксування фактів 

незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать 

клієнту; випадків недобросовісної конкуренції. 



 13 

Пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме; з’ясування причин та 

обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення, у тому числі із зон 

військових конфліктів, «гарячих точок» тощо. Розшук осіб, з якими втрачено 

родинні або дружні зв’язки. Пошук боржників та осіб, які ухиляються від 

виконання своїх договірних зобов’язань. Організація пошуку майна, предметів і 

тварин, що зникли; з’ясування причин та обставин їх зникнення, можливостей і 

умов повернення. 

Організація розшуку відомостей, що можуть стати приводом або 

підставою для звернення замовника приватних детективних послуг до 

правоохоронних органів (суду) з метою захисту законних прав та інтересів 

клієнта. 

Компетенція суб’єктів приватної детективної діяльності щодо 

забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, 

промислової, професійної таємниці). Організація виконання замовлень 

приватних детективних (розшукових) послуг щодо забезпечення захисту 

інформації з обмеженим доступом. 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

вивчення даної теми дозволяє оволодіти знаннями щодо компетенції суб’єктів 

приватної детективної діяльності при здійсненні пошуку інформації, осіб, 

майна тощо; організації та планування різних напрямків такої діяльності з 

метою захисту законних прав та інтересів замовника детективних послуг. 

Ключові поняття: «пошук інформації, осіб, майна, предметів, тварин», 

«напрями приватної детективної діяльності», «компетенція суб’єктів приватної 

детективної діяльності», «організація та планування приватної детективної 

(розшукової) діяльності», «забезпечення захисту інформації суб’єктами 

приватної детективної діяльності». 

 

Тема 10. Гарантії приватної детективної діяльності та контроль за 

нею 

Сутність та межі гарантій приватної детективної діяльності. 

Законодавчі підстави гарантій приватної детективної діяльності. Зміст та 

система гарантій приватної детективної діяльності. Сувора регламентація 

невтручання у праватну детективну діяльність, як одна з гарантій приватної 

детективної діяльності. Законодавча регламентація заборони вимагати від 

приватних детективів відомості, що становлять їх професійну таємницю, як 

гарантія приватної детективної діяльності. Охорона законом професійних прав, 

честі і гідності громадян, які здійснюють приватну детективну (розшукову) 

діяльність, як гарантія приватної детективної діяльності.  

Сутність та значення контролю за приватною детективною (розшуковою) 

діяльністю. Повноваження територіальних органів Національної поліції 

України за діяльностю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності. 

Порядок здійснення контролю територіальними органами Національної поліції 

України за діяльностю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності. 

Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами приватної детективної 

(розшукової) діяльності вимог законодавства, що поширюється на суб’єктів 
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господарської діяльності збоку уповноважених органів виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування. Повноваження органів виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за суб’єктами 

приватної детективної (розшукової) діяльності. 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 
вивчення даної теми дозволяє студентам оволодіти знаннями гарантій 

приватної детективної діяльності, а також знаннями порядку і повноважень 

здійснення контролю територіальними органами Національної поліції України, 

органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за діяльностю 

суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності. 

 

Ключові поняття: гарантій приватної детективної діяльності, 

невтручання у праватну детективну діяльність, заборона вимагати від 

приватних детективів відомості, що становлять їх професійну таємницю, 

охорона законом професійних прав, честі і гідності громадян, які здійснюють 

приватну детективну (розшукову) діяльність. 
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аудиторна робота 
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С
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1. Сутність приватної детективної діяльності 14 4 2 2 -  10 
мультимедійн

а презентація 

Крим. процес, т.1,2, 

Криміналістика т.1,4 

2. 

Конституція України – основа правового 

забезпечення приватної детективної 

діяльності 

16 4 2 2   12 
мультимедійн

а презентація 
Крим. процес, т.6,7, 

3. 
Законодавство України про приватну 

детективну діяльність 
16 4 2 2   12 

мультимедійн

а презентація 

Крим. процес, т.4,7, 

Криміналістика т.1,4 

4. Суб’єкти приватної детективної діяльності 20 8 2 4 2  12 
мультимедійн

а презентація 

Крим. процес, т.4,7, 

Криміналістика т.1,4 

5. Види приватної детективної діяльності 22 8 2 2 4  14 
мультимедійн

а презентація 

Крим. процес, т.4,7, 

ОРД т. 

 Модульний контроль 2 2    2    

 Усього за модуль 90 30 10 12 6 2 60   

 Усього за семестр 90 30 10 12 6 2 60   

 Форма підсумкового контролю Залік   

6 

Взаємодія суб’єктів приватної детективної 

діяльності з правоохоронними органами та 

юридичними і фізичним особами  

16 6 2 2 2  10  
Крим. процес, т.4,7, 

Криміналістика т.1,4 
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7. 
Застосування спеціальних засобів при 

здійсненні приватної детективної діяльності  18 8 2 2 4  10 
мультимедійн

а презентація 

Крим. процес, т.4,7, 

Криміналістика т.2,6, 

ОРД т.3 

8. 
Напрямки приватної детективної діяльності 

у сфері кримінального судочинства  18 8 2 2 4  10 
мультимедійн

а презентація 

Крим.процес, т.4,7, 

Криміналістика т.2,6, 

ОРД т.3, 5 

 Модульний контроль 2 2    2    

 Усього за модуль 54 24 6 6 10 2 30   

9. 
Напрямки приватної детективної діяльності 

з пошуку інформації, осіб та інших об’єктів) 18 8 2 2 4  10 
мультимедійн

а презентація 

Крим. процес, т.4,7, 

Криміналістика т.2,6, 

ОРД т.3, 5 

10. 
Гарантії приватної детективної діяльності та 

контроль за нею  
16 6 2 2 2  10  

Крим. процес, т.4,7, 

Криміналістика т.1,4 

 Модульний контроль 2 2    2    

 Усього за модуль 36 16 4 4 6 2 20   

 Усього за семестр 90 40 10 10 16 4 50   

 Усього за рік 180 70 20 22 22 6 110   

 Форма підсумкового контролю Екзамен    

 



5.Перелік контрольних питань 

 

1. Поняття та види суб’єктів приватної (розшукової) детективної діяльності.  

2. Приватний детектив та його правовий статус.  

3. Вимоги до осіб, які мають намір стати приватними детективами.  

4. Об’єднання приватних детективів, порядок їх створення, діяльності, 

реорганізації або ліквідації.  

5. Єдиний реєстр суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.  

6. Порядок ведення Реєстру та відомості, що до нього вносяться.  

7. Набуття права на зайняття приватною детективною (розшуковою) 

діяльністю. 

8. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною 

(розшуковою) діяльністю. Підстави відмови у видачі свідоцтва про право на 

зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та його анулювання.  

9. Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

приватних детективів. 

10. Поняття та види послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної 

(розшукової) детективної діяльності.  

11. Приватна детективна (розшукова) діяльність здійснюється задля  пошуку, 

збирання та фіксації інформації, розшуку предметів, майна, людей та тварин, 

встановлення фактів та з’ясування різних обставин за замовленням клієнтів.  

12. Надання приватні детективні послуги із застосуванням засобів та методів, 

що не заборонені чинним законодавством України.  

13. Суб’єкти приватної детективної  (розшукової) діяльності можуть 

надавати й інші детективні  послуги, якщо вони не суперечать вимогам  чинного 

законодавства України. 

14. Поняття взаємодії суб’єктів приватної детективної діяльності з 

правоохоронними органами, юридичними та фізичним особами. 

15. Розгляд обов’язків суб’єктів приватної детективної діяльності.  

16. Приватні детективи, приватні детективні підприємства, їх об’єднання та 

філії, які під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності отримали 

інформацію про факти скоєного злочину або про підготовку до скоєння злочину, 

зобов'язані невідкладно (якщо цьому не заважають обставини непереборної сили) 

повідомити про це відповідний правоохоронний орган та передати йому матеріали, 

що підтверджують дану інформацію. 

17. Характеристика прав суб’єктів приватної детективної діяльності.  

18. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності мають право 

надавати правоохоронним органам допомогу в забезпеченні правопорядку та інші не 

заборонені законодавством України послуги, у тому числі на договірній основі.  

19. За письмовими запитами суб’єктів приватної детективної (розшукової) 

діяльності органи Міністерства внутрішніх справ України можуть надавати їм на 

договірній основі відомості, що містяться в адресних бюро, паспортних підрозділах, 

облікових підрозділах Державної автомобільної інспекції, а також в облікових 

підрозділах обліку осіб, які мають судимість або притягалися до кримінальної 

відповідальності, якщо ці дані затребуються з дотриманням чинного законодавства.  
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20. Види сприяння суб’єктам приватної детективної діяльності.  

21. Органи державної влади та місцевого самоврядування сприяють 

приватним детективам, приватним детективним підприємствам, об’єднанням 

приватних детективних підприємств та їх філіям у їхній діяльності.  

22. Органи державної влади та місцевого самоврядування не мають права 

втручатися у професійну приватну детективну (розшукову) діяльність. 

23. Види приватних детективних (розшукових) послуг, що дозволяються 

законодавством у сфері кримінального процесу. 

24. Сутність доказів та доказування у кримінальному провадженні. 

25. Збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для 

кримінального провадження, на договірній основі із сторонами такого провадження. 

26. Вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою 

підготовки ділових переговорів замовника, з’ясування фінансової 

платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових 

партнерів, у тому числі необхідних для з’ясування обставин кримінального 

провадження. 

27. З’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, 

стосовно окремих громадян (за їхньої письмової згоди) при укладенні ними 

трудових та інших договорів із замовником приватних детективних (розшукових) 

послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади), виявлення їхніх ділових 

зв’язків, у тому числі з конкурентами замовника, в Україні і за кордоном, що можуть 

становити предмет доказування у кримінальному провадженні. 

28. Пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин та 

обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили 

родинні або дружні зв’язки та можуть бути користі під час кримінального 

провадження. 

29. Розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин, 

котрі є необхідними у кримінальному провадженні. 

30. Здійснення заходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань 

законних прав та інтересів замовника, як сторони кримінального провадження. 

31. Пошук і збирання даних, які можуть бути приводом або підставою для 

звернення замовника приватних детективних послуг до правоохоронних органів або 

до суду з метою захисту його законних прав та інтересів. 

32. Виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою 

використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, або їх 

розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання 

конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб з метою захисту їх приватних 

інтересів у кримінальному провадженні. 

33. Пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав 

інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків 

недобросовісної конкуренції на замовлення учасника кримінальному процесу. 

34. Пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних 

зобов’язань, що є предметом доказування у кримінальному процесі. 

35. Забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, 

промислової, професійної таємниці, таємниці кримінального провадження) 
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замовника приватних детективних (розшукових) послуг. 

36. Інші види приватної детективної (розшукової) діяльності не заборонені 

законодавством у сфері кримінального процесу. 

37. Компетенція суб’єктів приватної детективної діяльності при здійсненні 

пошуку інформації, осіб, майна тощо.  

38. Організація та планування приватної детективної діяльності при 

здійсненні пошуку інформації, осіб, майна тощо.  

39. Організація виконання замовлень від сторін у судовому процесі щодо 

збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у 

цивільному, господарському та адміністративному судочинстві. 

40. Вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою 

підготовки ділових переговорів замовника детективних послуг. З’ясування 

фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних 

ділових партнерів клієнта. 

41. Компетенція суб’єктів приватної детективної діяльності при здійсненні 

пошуку відомостей (персональних та інших даних), що характеризують особу, яка 

укладає трудовий або інший договір (бажає зайняти вакансію) із замовником 

детективних послуг. 

42. Виявлення ділових зв’язків контрагентів та інших осіб, у тому числі з 

конкурентами замовника, в Україні та за кордоном. 

43. Відтворення інформації з питань законних прав та інтересів замовника, 

що втрачена або зникла.  

44. Виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою 

використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника; 

виявлення фактів розголошення цих даних. Виявлення фактів незаконного 

(несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб.  

45. Організація розшуку, виявлення та фіксування фактів незаконного 

використання прав інтелектуальної власності, що належать клієнту; випадків 

недобросовісної конкуренції. 

46. Пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме; з’ясування причин та 

обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення, у тому числі із зон 

військових конфліктів, «гарячих точок» тощо.  

47. Розшук осіб, з якими втрачено родинні або дружні зв’язки.  

48. Пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних 

зобов’язань.  

49. Організація пошуку майна, предметів і тварин, що зникли; з’ясування 

причин та обставин їх зникнення, можливостей і умов повернення. 

50. Організація розшуку відомостей, що можуть стати приводом або 

підставою для звернення замовника приватних детективних послуг до 

правоохоронних органів (суду) з метою захисту законних прав та інтересів клієнта. 

51. Компетенція суб’єктів приватної детективної діяльності щодо 

забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, промислової, 

професійної таємниці).  

52. Організація виконання замовлень приватних детективних (розшукових) 

послуг щодо забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом. 
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6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання 

 

ТЕМА 1. Сутність приватної детективної діяльності. 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання з даної теми за вказівкою викладача 

можуть даватися студентам у таких напрямках: 

1. Підготовка тестів (не менше 7 питань на тему та 4 відповіді на них, 

одна з яких вірна); 

2. Підготовка презентації основних положень теми (не менше 10 

слайдів); 

 

Рекомендована література до Теми 1:: (1.1-1.9, 1.13, 1.17, 1.27-1.32, 2.1, 2.2) 

 

ТЕМА 2. Конституція України – основа правового забезпечення приватної 

детективної діяльності 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання з даної теми за вказівкою викладача 

можуть даватися студентам у таких напрямках: 

1. Підготовка тестів (не менше 7 питань на тему та 4 відповіді на них, 

одна з яких вірна); 

2. Підготовка презентації основних положень теми (не менше 10 

слайдів); 

 

Рекомендована література до Теми 2: (1.1-1.9, 1.13, 1.17, 1.19-1.26, 1.33, 2.1, 2.2) 

 

ТЕМА 3. Законодавство України про приватну детективну діяльність 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання з даної теми за вказівкою викладача 

можуть даватися студентам у таких напрямках: 

1. Підготовка тестів (не менше 7 питань на тему та 4 відповіді на них, 

одна з яких вірна); 

2. Підготовка презентації основних положень теми (не менше 10 

слайдів); 

Завдання 1. У вигляді порівняльної таблиці зробіть аналіз основних 

законопроектів про приватну розшукову діяльність. 

Завдання 2. Підготуйте огляд наукових досліджень проблем законодавчої 

регламентації приватної детективної діяльності в Україні  

Завдання 3. Розкрийте принципи приватної детективної діяльності   

 

Рекомендована література до Теми 3: (1.1-1.9, 1.13, 1.17, 1.27, 1.32, 1.33, 2.1, 2.2, 

2.8) 

 

ТЕМА 4. Суб’єкти приватної детективної діяльності 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання з даної теми за вказівкою викладача 
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можуть даватися студентам у таких напрямках: 

1. Підготовка тестів (не менше 7 питань на тему та 4 відповіді на них, 

одна з яких вірна); 

2. Підготовка презентації основних положень теми (не менше 10 

слайдів); 

 

Рекомендована література до Теми 4: (1.3-1.7, 1.13, 1.17, 1.27, 1.32, 1.33, 2.1, 2.2, 

2.8) 

 

ТЕМА 5. Види приватної детективної діяльності 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання з даної теми за вказівкою викладача 

можуть даватися студентам у таких напрямках: 

1. Підготовка тестів (не менше 7 питань на тему та 4 відповіді на них, 

одна з яких вірна); 

2. Підготовка презентації основних положень теми (не менше 10 

слайдів); 

 

Рекомендована література до Теми 5: (1.3-1.7, 1.9, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 1.33, 

2.11-2.14) 

 

 

ТЕМА 6. Взаємодія суб’єктів приватної детективної діяльності з 

правоохоронними органами та юридичними і фізичним особами. 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання з даної теми за вказівкою викладача 

можуть даватися студентам у таких напрямках: 

1. Підготовка тестів (не менше 7 питань на тему та 4 відповіді на них, 

одна з яких вірна); 

2. Підготовка презентації основних положень теми (не менше 10 

слайдів); 

 

Рекомендована література до Теми 6: (1.3-1.7, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 1.33, 

2.11-2.14) 

 

ТЕМА 7. Застосування спеціальних засобів при здійсненні приватної 

детективної діяльності 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання з даної теми за вказівкою викладача 

можуть даватися студентам у таких напрямках: 

1. Підготовка тестів (не менше 7 питань на тему та 4 відповіді на них, 

одна з яких вірна); 

2. Підготовка презентації основних положень теми (не менше 10 

слайдів); 
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Рекомендована література до Теми 7: (1.3-1.7, 1.9, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 1.33, 

2.11-2.14) 
 

 

Тема 8. Напрямки приватної детективної діяльності у сфері 

кримінального судочинства  

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання з даної теми за вказівкою викладача 

можуть даватися студентам у таких напрямках: 

1. Підготовка тестів (не менше 7 питань на тему та 4 відповіді на них, 

одна з яких вірна); 

2. Підготовка презентації основних положень теми (не менше 10 

слайдів); 

3. Теми рефератів: 

1. Проблеми меж детективних (розшукових) послуг у сфері кримінального 

процесу. 

2. Поняття доказів та доказування у кримінальному провадженні. 

3. Допустимість збирання, фіксування та дослідження відомостей, 

необхідних для кримінального провадження збоку приватного детектива. 

4.Зарубіжний досвід участі приватного детектива у доказуванні під час 

кримінального 

 

Рекомендована література до Теми 8: (1.3-1.7, 1.9, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 1.33, 

2.11-2.15) 

 

 

Тема 9. Напрямки приватної детективної діяльності з пошуку 

інформації, осіб та інших об’єктів 

 

Теми рефератів: 

1. Компетенція суб’єктів приватної детективної діяльності при здійсненні 

пошуку інформації. 

2. Компетенція суб’єктів приватної детективної діяльності при здійсненні 

пошуку осіб, майна, предметів, тварин. 

3. Організація та планування приватної детективної діяльності при 

здійсненні пошуку інформації, осіб, майна тощо. 

4. Організація виконання замовлення сторони у судовому процесі щодо 

збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справи 

у цивільному (господарському чи адміністративному) судочинстві. 

5. Організація пошуку осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування 

причин та обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення. 

6. Організація пошуку майна, предметів і тварин, що зникли; з’ясування 

причин та обставин їх зникнення, можливостей і умов повернення. 
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7. Розшук відомостей, що можуть дозволити замовнику приватних 

детективних послуг звернутись до правоохоронних органів (суду) з метою захисту 

своїх законних прав й інтересів. 

8. Компетенція суб’єктів приватної детективної діяльності при здійсненні 

пошуку відомостей (персональних та інших даних), що характеризують особу, яка 

укладає трудовий або інший договір із замовником детективних послуг. 

 

 Рекомендована література до Теми 9: (1.3-1.7, 1.9, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 1.32, 1.33, 

2.11-2.15) 

Тема 10. Гарантії приватної детективної діяльності та контроль за нею 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання з даної теми за вказівкою викладача 

можуть даватися студентам у таких напрямках: 

 

1. Підготовка тестів (не менше 7 питань на тему та 4 відповіді на них, 

одна з яких вірна); 

2. Підготовка презентації основних положень теми (не менше 10 

слайдів); 

Рекомендована література до Теми 10: (1.3-1.7, 1.9, 1.13, 1.16, 1.17, 1.27, 

1.32, 1.33, 2.11-2.15) 

 

7. Методи контролю 

Засоби діагностики знань використовуються з метою визначення 

ефективності вказаних методик навчання. В університеті, відповідно до наказу 

МОН України від 31.07.1998 № 285 „Про порядок розробки складових 

нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з 

вищою освітою”, педагогічний контроль розглядається як основна ланка, що 

забезпечує неперервність процесу виховання, освіти та професійної підготовки і 

має чотири пріоритетні функції: діагностичну, навчальну, організаційну та 

виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника з 

студентом під час навчально-виховного процесу, педагогічний контроль являє 

собою систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й 

означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь та навичок тих, хто 

навчається. Основним предметом оцінки результатів освіти є отримані результати 

навчання у вигляді умінь та навичок, а також результати виховання у вигляді 

сформованих світоглядних настанов та позицій, інтересів, мотивів і потреб 

особистості. 

Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих навчальних 

результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, забезпечувати 

об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об'єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням технічних 

засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю знань 
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студентів є складовими навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін 

і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з дисципліни. 

Для навчальної дисципліни „Спеціальна техніка в правоохоронній 

діяльності” засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

- тестові завдання (для проміжного (по окремих темах) і підсумкового 

контролю знань); 

- аудиторні контрольні роботи; 

- перевірка виконання самостійної та індивідуальної роботи; 

- модульний контроль;  

- залік. 
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8. Схеми нарахування балів 
 

МОДУЛЬ (М) 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 (

Е
) 

Поточний контроль 

(ПК) 
Модульний контроль 

(МК) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 

Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П)=ПК+Е≤100 ≤40 

 

МОДУЛЬ 1 (М1) МОДУЛЬ 2 (М2) 
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Е
) 

Поточний контроль 1 (ПК1) 
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ь
 (
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К

1
) 

Поточний контроль 2 (ПК2) 

м
о
д

у
л

ь
н

и
й

 

к
о
н
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р

о
л

ь
 (

М
К

2
) 

Аудитор

на 

робота 

Самостій

на робота 

Індивідуаль

на робота 

Аудитор

на робота 

Самостій

на робота 

Індивідуаль

на робота 

≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 ≤60 ≤40 

М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 + МК2 ≤ 100 

Підсумкова оцінка (П)= 
М1+М2 

≤100 
2 

Підсумкова оцінка у випадку 

складання екзамену (П) = 

ПК1+ПК2 
+Е≤100 ≤40 

2 

 

11. Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

для заліку 

90-100 А відмінно  

 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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- Закони: 
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1.11. Закон України "Про судову експертизу" № 4038–12 від 25.02.1994 р. 

1.12. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" № 51/95-ВР від 

10.02.1995 р. 

1.13. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону» від 22.06.2000 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 

1.14. Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку» від 

13.04.2001 №256 

1.18.  Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 
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юстиції України № 53/5 від 8.10.1998 року; зміни накази Міністерства юстиції 

України від 30.12.2004 р. № 144/5; від 10.10.2005 р. № 59/5; від 29.12.2006 р. № 

http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17
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26/5; від 15.07.2008 р. № 1198/5; від 01.06.2009 р. № 965/5; від 26.12.2012 р. № 

1950/5. 
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спеціалізованих експертних установах // Наказ Міністерства юстиції України № 

3505/5 від 12.12.2011 року. 

1.20. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації 

(відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до 

органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у 
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