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Метою дисципліни «Юридична деонтологія» є формування первинних 

уявлень про основні види юридичної практики, юридичну науку та освіту; 

формування правової культури та свідомості, ціннісних професійних 

орієнтацій, базованих на розумінні фундаментальної ролі правника в 

утвердженні верховенства права; формування уявлення щодо особливостей, 

морально-етичного змісту правничих професій (судді, адвоката, нотаріуса, 

прокурора, слідчого); усвідомлення високого рівня професійної 

відповідальності та обов’язку в утвердженні і захисті прав людини, підтриманні 

правосуддя; формування готовності дотримуватися міжнародних та 

вітчизняних професійних стандартів; підготовка до прийняття професійної 

присяги, служіння суспільству на основі принципів людської та професійної 

гідності, справедливості, неупередженості; попередження професійних 

деформацій. 

 

Навчальна мета: навчити студентів підходити до виконання професійних 

обов’язків відповідно до деонтологічних вимог, з позицій власного сумління, 

співпричетності, моральної відповідальності, обирати поведінкові стратегії, 

адекватні професійній комунікативній ситуації; розуміти природу етичних 

стандартів правничої професії; приймати неупереджені і мотивовані рішення, 

визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з 

протилежними інтересами; формування уявлень про обрану професію, її 

усвідомлення як професійно незалежної і самоврядної; здійснювати 

консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної 

інформації. 

 

Розвиваюча мета: створення сприятливих умов для розкриття й розвитку 

здібностей та обдарувань здобувачів вищої освіти, професійного 

самовизначення, саморозвитку та самоактуалізації; розвивати здатність до 

абстрактного, логічного, критичного, творчого мислення, генерування нових 

ідей, до аналізу і синтезу; розвивати здатність розв’язувати складні морально-

правові задачі та проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у 

процесі навчання; розвивати здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; 

розвивати здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

 

 

Виховна мета: формування духовності, орієнтирів на загальнолюдські та 

національні цінності, виховання любові до своєї держави, землі, народу; 

готовності брати участь у процесах державотворення та ефективно виконувати 
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свої майбутні професійні обов’язки; виховання у студентів правової, етичної, 

політичної, естетичної, економічної, психологічної, педагогічної, екологічної та 

інших видів культури; виховання прагнення до збереження навколишнього 

середовища; виховання поваги до честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння їх правової природи. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: серед юридичних 

наук, з якими найбільш тісно взаємодіють «Юридична деонтологія», слід 

відзначити загальну теорію права і держави, адміністративний процес, 

цивільний процес, кримінальний процес; наук галузевого профілю – 

конституційне, цивільне, кримінальне, адміністративне, трудове, екологічне 

право; прикладних наук – криміналістика, судова медицина, судова бухгалтерія 

тощо. «Юридична деонтологія» широко використовують знання з філософії, 

філософії та культурології права, етики, політології, загальної та юридичної 

психології, соціології та естетики, педагогіки. 

За своїм міждисциплінарним статусом «Юридична деонтологія» є 

вступною навчальною дисципліною, своєрідною енциклопедією, що виконує 

функції орієнтації студентів в освітньому процесі, скорочення розриву, який 

завжди об’єктивно існує між системою професійної підготовки юристів та їх 

практичною діяльністю. 

Результатами вивчення навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» 

є: 

соціально-гуманітарна ерудованість, яка передбачає сформованість у 

студентів умінь:  

1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин.  

2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми.  

5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) 

з достатньою обґрунтованістю.  

6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему; 

 

дослідницькі навички, які забезпечують можливість студентам:  

7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами.  

8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин.  

9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій; 

 

комунікація, яка дозволяє: 
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10. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, 

правильно вживаючи правничу термінологію.  

11. Володіти базовими навичками риторики.  

12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло.  

13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту; 

 

професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій орієнтовані на те, щоб здобувачі вищої освіти вміли: 

14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності.  

15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних.  

16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, 

необхідними у професійній діяльності.  

17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи; 

 

праворозуміння – забезпечує здатність: 

18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи.  

19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів.  

20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів; 
 

правозастосування – дозволяє здобувачам вищої освіти: 

21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки.  

22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.  

23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).  

 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ 
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Поняття та риси юридичної деонтології. Передумови виникнення 

деонтології. Основні етапи розвитку юридичної деонтології. Предмет і методи 

деонтології. Принципи, джерела та функції юридичної деонтології. 

Співвідношення деонтології з іншими науками.  

 

ТЕМА 2. ЮРИДИЧНА НАУКА ТА ОСВІТА 

 Загальна характеристика юридичної науки, історія розвитку. Значення 

юридичної науки для професійної підготовки юристів. Поняття юридичної 

освіти, види, форми, рівні. Державний стандарт юридичної освіти. Концепція 

юридичної освіти. 

 

ТЕМА 3. ЮРИДИЧНА ПРОФЕСІЯ. ЮРИСТ У ПРАВОВИХ СІМ’ЯХ 

СУЧАСНОСТІ 

 Професія: загальна характеристика. Виникнення та розвиток юридичної 

професії. Внесок римських юристів у становленні юридичних професій. 

Латинська фразеологія для майбутніх юристів. Юридична професія: поняття та 

основні риси. Права людини як ціннісна основа професійної діяльності юриста. 

Юрист у романо-германській правовій сім’ї. Юрист в англо-американській 

правовій сім’ї. Юриспруденція у традиційних та релігійних правових системах. 

Роль юриста у правовій системі України. 

 

ТЕМА 4. ДЕОНТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУДДІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Порядок зайняття посади судді. Символи судової влади. Права та 

обов’язки судді. Правовий та соціальний захист судді. Деонтологічні вимоги до 

судді-професіонала: присяга судді, етика судді, декларація доброчесності судді. 

Незалежність судді, недоторканність та імунітет судді. Роль Вищої ради 

правосуддя щодо формування доброчесного та високопрофесійного корпусу 

суддів. Вимоги щодо несумісності. Кваліфікаційний рівень судді. Професійна 

(дисциплінарна) відповідальність судді. Загальний огляд дисциплінарної 

практики. Звільнення судді з посади та припинення його повноважень. 

Міжнародні стандарти діяльності суддів. 

 

 

ТЕМА 5. ДЕОНТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АДВОКАТСЬКОЇ ТА 

НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Адвокат, адвокатська діяльність. Принципи та засади здійснення 

адвокатської діяльності. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю. 

Організаційні форми адвокатської діяльності. Вимоги щодо несумісності. 

Кваліфікаційний іспит. Присяга адвоката. Об’єднання адвокатів. Види 

адвокатської діяльності. Права і обов’язки адвоката. Гарантії адвокатської 

діяльності. Зупинення і припинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

Дисциплінарна відповідальність адвоката. Адвокатське самоврядування. 

Правила адвокатської етики. Загальний кодекс правил для адвокатів країн 

Європейського Співтовариства. 
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 Нотаріус. Права та обов’язки нотаріуса. Присяга нотаріуса. Нотаріальна 

таємниця. Гарантії нотаріальної діяльності. Обмеження у праві вчинення 

нотаріальних дій. Професійне самоврядування нотаріусів. Державна та 

приватна нотаріальна діяльність. Відповідальність державного та приватного 

нотаріусів. Підстави зупинення та припинення нотаріальної діяльності 

приватного нотаріуса. Правила професійної етики нотаріусів України. 

 

 

ТЕМА 6. ДЕОНТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ТА 

ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Засади організації і діяльності прокуратури. Статус прокурора. 

Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій. Порядок 

зайняття посади прокурора та звільнення, припинення, зупинення його 

повноважень на посаді. Присяга прокурора. Дисциплінарна відповідальність 

прокурора. Прокурорське самоврядування. Соціальне та матеріальне 

забезпечення прокурора. 

 Принципи діяльності поліції. Система поліції та статус поліцейських. 

Деонтологічна основа повноважень поліції та поліцейських заходів. Добір на 

посаду поліцейського. Правила етичної поведінки поліцейських. Загальні 

засади проходження служби в поліції. Соціальний захист поліцейських. 

 

ТЕМА 7. ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА 

 Культурологія права: предмет, принципи, функції, категорії. Правова 

культура: функції та види. Правова свідомість: структура, форми, види. 

Професійна деформація та деформовані форми правової культури, 

правосвідомості. 

 Моральна культура юриста: поняття, структура, принципи. Мораль і 

право. 

Психологічна культура юриста. Психологічні прийоми професійного 

спілкування юристів з громадянами. Конфлікти в юридичній діяльності і 

способи їх вирішення. 

Естетика, правова естетика і естетична культура юриста. Форми прояву 

естетичної культури юриста. Службовий етикет юриста. Зовнішній вигляд 

юриста. Вимоги до дизайну й ергономіки робочого місця. 

Політична, економічна, педагогічна, екологічна та інші види культури 

юриста. 

 

 

 

 

 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 
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Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

0 Відсутність на занятті 
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В університеті, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, з урахуванням «Положення про організацію освітнього 

процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ», 

затвердженого наказом ДДУВС від 09.04.2019 № 293, 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 зі 

студентом під час освітнього процесу, педагогічний контроль являє собою 

систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й 

означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей тих, хто навчається. Основним предметом оцінки результатів 

освіти є отримані результати навчання у вигляді компетентностей, 

затверджених державним стандартом освіти зі спеціальності 081 Право. 

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 студентів є складовими навчально-методичних комплексів навчальних 

дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з дисципліни. 

 

Для навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

- семінарські заняття; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- перевірка самостійної роботи; 

- залік тощо. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Загальна характеристика 

юридичної деонтології 

8 4 2 2  4 

2 Юридична наука та освіта 12 6 2 2 2 6 

3 Юридична професія. Юрист у 

правових сім’ях сучасності 

14 6 2 2 2 8 

4 Деонтологічні основи суддівської 

діяльності 

14 6 2 2 2 8 

5 Деонтологічні основи  

адвокатської та нотаріальної 

діяльності 

14 6 2 2 2 8 

6 Деонтологічні основи 

прокурорської та поліцейської 

діяльності 

14 6 2 2 2 8 

7 Професійна культура юриста 14 6 2 2 2 8 
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я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Разом за семестр 90 40 14 14 12 50 

        

 Форма підсумкового контролю залік 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___.2019 
 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Юридична деонтологія  

Освітній ступінь «бакалавр»                                   Спеціальність 081 «Право» 

на 2019/2020 навчальний рік 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг   30  кредитів ЄКТС (90 годин). 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

Курс 1   Групи  ЮЗ -941-942 

№
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и
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Назва теми  

(згідно з РПНД) 
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й
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н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 
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о
б

о
та

 

В
сь

о
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Л
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ц
ії

 

С
ем
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ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Загальна характеристика 

юридичної деонтології 

16 4 2 2  12 

2 Юридична наука та освіта 10     10 

3 Юридична професія. Юрист у 

правових сім’ях сучасності 

16 4 2 2  12 

4 Деонтологічні основи суддівської 

діяльності 

10     10 

5 Деонтологічні основи  

адвокатської та нотаріальної 

діяльності 

14 2 2   12 

6 Деонтологічні основи 

прокурорської та поліцейської 

діяльності 

12     12 

7 Професійна культура юриста 12     12 

 Разом за семестр 90 10 6 4  80 

 Форма підсумкового контролю залік 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Юридична деонтологія  

 
Освітній ступінь бакалавр                                              Спеціальність 081 «Право» 

  

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

– Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної 

Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 

– закони України: 

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. (зі змінами і допов.) / 

Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38-39. Ст. 380. 

2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2014. № 37 38. Ст. 2004. 
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3. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2016. № 6. Ст. 55. 

4. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056. 

5. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481. 

6. Про Національну поліцію: Закон України від 02.06.2015 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379. 

7. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545. 

8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 

05.07.2012 р. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282. 

9. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2015. № 2-3. Ст. 12. 

 

– підзаконні акти (укази, постанови та нормативно-правові акти 

центральних органів влади): 

1. Про затвердження Правил етичної поведінки державних 

службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р.: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/65-2016-%D0%BF. 

2. Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату 

Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС: Наказ 

Міністерства внутрішніх справ України від 28.04.2016 р.: 

http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0778-16. 

3. Про утворення Державного бюро розслідувань: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.02.2016 р.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/127-2016-

%D0%BF.  

 

Підручники: 

1. Павелків Р.В. Загальна психологія: підручник. Київ: Кондор, 2009. 

576 с. 

2. Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: підручник. Харків: Еспада, 

2008. 400 с. 

3. Сливка С.С. Юридична деонтологія: підручник. Київ: Атіка, 2008. 

296 с. 

4. Сливка С.С. Юридична деонтологія : підручник. Вид. 6-те. Київ: 

Атіка; Харків: Право, 2015. 296 с. 

5. Юридична деонтологія: підручник / С.П. Погребняк, О.О. Уварова, 

Г.О. Христова та ін. ; за заг. ред. О.В. Петришина. Харків: Право, 2014. 248 с. 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Біленчук П.Д., Сливка С.С. Правова деонтологія / За ред. акад. 

П.Д. Біленчука. Київ: Атіка, 1999. 320 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/127-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/127-2016-%D0%BF
http://pravolib.pp.ua/uch-20.html
http://pravolib.pp.ua/uch-20.html
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2. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д.Юридична деонтологія. Основи 

юридичної діяльності: навч. посібник. Київ: Знання, 2008. 495 с. 

3. Лисюченко В.П., Доценко О.С., Ольховик П.В. Управління у 

сфері правоохоронної діяльності : альбом схем. Київ: Паливода А.В., 2005. 

110 с. 

4. Молдован В.В., Молдован А.В. Юридична деонтологія. Навчальний 

посібник. Київ, 2010. 128 с. 

5. Петришин О.В. Юридична деонтологія: посіб. для підгот. до заліків 

та іспитів / О.В. Петришин, О.В. Зінченко. Харків: Право, 2018. 84 с. 

6. Ухач В. Юридична деонтологія і професійна етика: Навчальний 

посібник. Тернопіль: Вектор, 2015. 335 с. 

 

Монографії та наукові видання: 

1. Артемов В.Ю. Історико педагогічна сутність 

феномена деонтологичної компетенції / Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2014. Вип. 37. С. 9-16.  

2. Бистрик Г. Правоохоронна діяльність у контексті вдосконалення 

правових форм діяльності держави. Юридична Україна : щомісячний правовий 

часопис. 2010. № 2. С. 20-27.  

3. Бистрик Г. Правоохоронна діяльність у контексті вдосконалення 

правових форм діяльності держави. Юридична Україна. 2010. № 2. С. 20-27.  

4. Бугайчук К.Л. Інститут приватних детективів за кордоном: 

порівняльно-правовий аналіз. Право і Безпека. 2016. № 1. С. 7-12. 
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