
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ОК10; 

2. Назва: Правові аспекти приватної детективної діяльності; 

3.Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:   ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Цимбалюк В.І., к.ю.н., проф. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати:  теоретично-методологічні 

основи організаційно-правових проблем взаємозв'язку діяльності приватних детективів та судочинства; 

психологію професійної діяльності спеціалістів з приватної детективної діяльності; психологічні основи 

професійної адаптації до роботи приватних детективів; сутність професійної підготовки, готовності до праці в 

якості осіб, які готують матеріали для судів; загальні положення професійного становлення особистості у 

сфері організаційно-правового забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій; кризи професійного 

становлення особистості та шляхи їх подолання; теоретичні та практичні основи застосування знань з 

юридичних дисциплін, форм і методів підготовка матеріал для судів та їх розгляду в судах;  

             вміти: здійснювати аналіз матеріалів, які повинні бути направлені на судовий розгляд; подавати 

допомогу для підготовки матеріал для розгляду в судах; забезпечувати психологічну професійну підготовку;  

формувати та використовувати комплекс методів організації підготовка матеріалів для розгляду в судах; на 

кваліфікованому рівні оцінювати стан підготовки матеріалів для розгляду в судах; володіти навичками 

проведення підготовки свідків та інших учасників судового засідання. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, наукова робота, ситуативні завдання. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної: «Організація судових та правоохоронних 

органів», «Господарське право», «Кримінальне право», «Цивільне право», «Кримінальний процес». 

12. Зміст курсу: приватна детективна діяльність, її завдання, функції та принципи, замовники послуг 

приватної детективної діяльності, правовий статус суб’єктів приватної детективної діяльності… 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Приватна детективна діяльність: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: 

ФОП Піча С.В., «Новий світ – 2000», 2019, 118 с. 
2. Становлення і розвиток недержавних суб’єктів сектору безпеки України (система безпеки 

підприємництва): аналіт. доп. / [В.В. Крутов, В.Г. Пилипчук, О.О. Котелянець та ін]; за ред. О.О. 

Котелянець. – К. : НІСД, 2011.  136 с. 

3. Теорія держави та права : підручник (за вимогами кредитно-модульної системи навчання)  [Є.О. Гіда, 

Є.В. Білозьоров, А.М. Завальний та ін.].; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К. : ФОП О.С. Ліпкан 2011. 576 с. 

4. Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. Навчальний посібник.  К.: ”Центр навчальної 

літератури”, 2004.  304с. 

5.  Черков В. О. Приватна детективна діяльність у розвинутих країнах світу. В. О. Черков, П. О. Попов. 

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2010, Вип. 2, сс. 

248-259. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 104 год. самостійної роботи. Разом – 150 год. – денна 

форма навчання. 

2 год. лекцій, 12 год. практичних робіт, 136 год. самостійної роботи. Разом – 150 год. – заочна 

форма навчання. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль (40 балів): залік в кінці 2 семестру (2 модульні контролі). 

  Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                   к.пед.н., Гришко В.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ОК 10; 

2. Title: Legal aspects of private detective activity; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level:  ІІ (Master's); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Tsymbalyuk V.I., Ph.D., prof. 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must know: theoretical and methodological 

foundations of organizational and legal problems of the relationship between the activities of private detectives and 

the judiciary; psychology of professional activity of specialists in private detective activity; psychological bases of 

professional adaptation to work of private detectives; the essence of professional training, readiness to work as 

persons who prepare materials for courts; general provisions of professional development of the individual in the field 

of organizational and legal security of enterprises, institutions and organizations; crises of professional development 

of the individual and ways to overcome them; theoretical and practical bases of application of knowledge of legal 

disciplines, forms and methods of preparation of material for courts and their consideration in courts; be able to: 

analyze the materials that should be sent for trial; provide assistance for the preparation of material for consideration 

in the courts; provide psychological training; to form and use a set of methods of organization, preparation of 

materials for consideration in courts; to assess at a qualified level the state of preparation of materials for 

consideration in courts; have the skills to train witnesses and other participants in the trial. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures, 

scientific work, situational tasks  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Organization of Judicial and Law 

Enforcement Bodies", "Commercial Law", "Criminal Law", "Civil Law", "Criminal Procedure". 

12. Course contents: private detective activity, its tasks, functions and principles, customers of private 

detective services, legal status of subjects of private detective activity… 

13. Recommended educational editions:  
1. Private detective work: a textbook for students of higher educational institutions. Lviv: FOP Picha SV, "New World 

- 2000", 2019, 118 p.  

2. Formation and development of non-state actors in the security sector of Ukraine (business security system): analyst. 

ext. / [В.В. Крутов, В.Г. Пилипчук, О.О. Kotelyanets and others]; for order. O.O. Kotelyanets. - К.: НІСД, 2011. 

136 с.  

3. Theory of state and law: a textbook (according to the requirements of the credit-module system of education) [Ye.O. 

Guide, E.V. Belozerov, A.M. Zavalny and others] .; for general ed. Є.О. Guides. - К.: ФОП О.С. Lipkan 2011. 576 p. 

4. Timchenko SM Judicial and law enforcement agencies of Ukraine. Tutorial. K .: "Center for Educational 

Literature", 2004. 304p.  

5. Cherkov VO Private detective work in developed countries. VO Cherkov, PO Popov. Bulletin of Luhansk State 

University of Internal Affairs named after EA Didorenko. 2010, Vip. 2, ss. 248-259. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30 hours lectures, 16 hours practical work, 104 hours independent work. Together - 150 hours. - full-time 

education.  

2 hours lectures, 12 hours practical work, 136 hours independent work. Together - 150 hours. - external form of 

education.  

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final control (40 points): credit at the end of the 2nd 

semester (2 modular controls). Current control (60 points): testing, survey. 

16. Language of teaching:  Ukrainian 

 

Head of the Department,  

Candidate of Pedagogical Sciences                                                    Grishko V.I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


