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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 

освіти 

бакалавр  

Освітня програма для всіх освітніх програм НУВГП 

Спеціальність для всіх спеціальностей НУВГП 

Рік навчання, 

семестр 

2-4 рік навчання, 3-8 семестр 

Кількість кредитів 3 

Лекції: 16 годин 

Практичні 

заняття: 

14 годин 

Самостійна 

робота: 

60 годин 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

 

Гришко Вікторія Іванівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри відновного правосуддя та 

приватної детективної діяльності.  

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Гришко_Вікторія_Іванівна____ 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7512-0005______ 

Як комунікувати v.i.grichko@nuwm.edu.ua  

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

Метою викладання навчальної дисципліни "Основи 

приватної детективної діяльності" є забезпечення 

підготовки висококваліфікованих фахівців, отримання 

ними необхідного рівня знань, вмінь і навичок з 

організація приватної детективної (розшукової) 

діяльності в сучасних умовах. Основними завданнями 

вивчення дисципліни " Основи приватної детективної 

діяльності " є вивчення основних положень приватної 
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детективної діяльності; ознайомлення з предметом, 

методами і тактикою здійснення окремих розшукових 

заходів; визначення способів отримання інформації в 

сучасних умовах; формування знань, умінь і 

закріплення навичок розв’язання практичних завдань у 

сфері приватної детективної діяльності, формування 

навичок підготовка договору про надання 

детективних послуг, уміння здійснювати аналіз 

проектів законів Про детективну діяльність, 

здійснювати порівняння основних принципів реалізації 

приватної детективної діяльності в Україні та за 

кордоном. 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1999 

Компетентності Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. Здатність застосовувати 

принципи верховенства права для розв’язання складних 

задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової 

невизначеності. Здатність аналізувати та оцінювати 

вплив правової системи Європейського Союзу на 

правову систему України. Здатність оцінювати 

взаємодію міжнародного права та міжнародних 

правових систем з правовою системою України. 

Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також розуміння 

особливостей практики їх застосування. Здатність 

самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх 

законності, обґрунтованості та вмотивованості. 

Програмні 

результати 

навчання 

Оцінювати природу та характер суспільних процесів і 

явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх 

правового регулювання; оцінювати достовірність 

інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для 

проведення наукових досліджень та практичної 

діяльності; генерувати нові ідеї та використовувати 

сучасні технології, проводити порівняльно-правовий 

аналіз; інтегрувати необхідні знання та розв’язувати 

складні задачі правозастосування у різних сферах 
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професійної діяльності. 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

Ораторські та комунікативні здібності, розвиток 

самоорганізації, управління власними емоціями, 

ведення переговорів, робота в команді, психологічна 

стресостійкість.  
 

 

Структура навчальної 

дисципліни 

Наведено в таблиці нижче 

Методи оцінювання та 

структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу 

студентам потрібно вчасно виконати завдання 

зі складання та оформлення документів, вчасно 

здати модульні контролі знань. 

Викладач проводить оцінювання індивідуальних 

завдань студентів шляхом усного опитування 

та письмових завдань. 

Також, студент під наглядом викладача 

самостійно оцінює свою роботу. 

 За вчасне та якісне виконання завдань, 

студент отримує такі обов’язкові бали: 

49 балів за усні та письмові завдання (по 7 балів 

за кожну практичну); 

11 балів за індивідуально-дослідне завдання; 

20 балів – модуль 1; 

20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 

Студенти можуть отримати додаткові бали 

за: виконання рефератів,есе дослідницького 

характеру за темою курсу. Тему можуть 

дослідницької роботи вибрати самостійно за 

погодженням із викладачем. Додаткові бали 

студентам також можуть бути зараховані за 

конкретні пропозиції з удосконалення змісту 

навчальної дисципліни.  

Модульний контроль проходитиме у формі 

тестування. У тесті 30 запитань різної 

складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,5 бали 

(10 балів), рівень 2 – 9 запитань по 0,9 бали (8,1 

бали), рівень 3 – 1 запитання по 1,9 бали (1,9 

бали). Усього – 20 балів.  

    Лінк на нормативні документи, що 

регламентують проведення поточного та 

підсумкового контролів знань студентів, 

можливість їм подання апеляції: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
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nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-

znan/dokumenti 

 
 

 

 

Місце 

навчальної 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здбувача 

вищої освіти 

Дисципліна є вибірковою, тому вона забезпечує формування 

освітньої траєкторії кожного здобувача індивідуально 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали 

за виконання індивідуальних завдань дослідницького 

характеру, а також можуть бути долучені до написання 

та опублікування наукових статей з тематики курсу.  

В освітньому процесі використовуються наукові досягнення 

викладача (1. Гришко В.І. 

Проблеми імплементації Закону України “Про приватну 

детективну (розшукову) діяльність в Україні з урахуванням 

зарубіжного досвіду” // Гришко В.І., Хоружа І.Г. // 

Юридичний науковий електронний журнал – електронне 

наукове фахове видання юридичного факультету 

Запорізького національного університету. - № 1, 2018. - С. 

197-200 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://lsej.org.ua/1_2018/1_2018.pdf. 2. Гришко В.І. Розвиток 

недержавної правоохоронної діяльності в Україні: 

історико-правове дослідження // В.І. Гришко // Науково-

виробничий журнал “Держава та регіони. Серія: Право”. - 

Вип. №3, 2018. - С. 146-150. 3. Гришко В.І. Німецький досвід 

здійснення приватної детективної діяльності //Правове 

забезпечення політики держави на сучасному етапі її 

розвитку: міжнародна науково-практична конференція, м. 

Харків, 6-7 березня 2020 р. – Харків: Східноукраїнська 

наукова юридична організація, 2020. – С. 98-102. 4. Гришко 

В.І., Яруш М.В. Проблеми правового регулювання 

відповідальності приватного детектива //Актуальні 

питання реформування правової системи України: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Дніпро, 3-4 липня 2020 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 

2020. – С. 94-97) 

Інформаційні 

ресурси 

1. Проект Закону про приватну детективну діяльність 

№ 3010 від 04.02.2020 

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=6805
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1) 

2. Приватна детективна діяльність: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: 

ФОП Піча С.В., «Новий світ – 2000», 2019, 118 с. 

3. Матеріали Всеукраїнського самміту приватних 

детективів (м. Дніпро, 30 листопада 2017 р.). – Дніпро : 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2018. – 276 с. (https://dduvs.in.ua/wp-

content/uploads/files/Structure/science/publish/12.pdf). 

4. Всеукраїнська асоціація приватних детективів: сайт. 

(https://aupd.com.ua)  

5.  Литвиненко В. І. Зарубіжний досвід здійснення 

приватної детективної діяльності та його адаптація в 

Україні/ Литвиненко В. І. //Міжнародний науковий журнал 

«Верховенство права» №1, 2016 р ( http://sd-

vp.info/2016/soderzhanie-zhurnala-1-2016/) 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 

перескладанн

я 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 

«Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 

реалізується право студента на повторне вивчення 

дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 

оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/ 

−  

Правила 

академічної 

доброчесності 

За списування під час проведення модульного контролю чи 

підсумкового контролю, студент позбавляється 

подальшого права здавати матеріал і у нього виникає 

академічна заборгованість. 

     За списування під час виконання окремих завдань, 

студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 

порушення академічної доброчесності. 

     Документи стосовно академічної доброчесності (про 

плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 

студентів, документи Національного агентства стосовно 

доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ 

сайту НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-

dobrochesnistj 

Вимоги до 

відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без 

поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 

поважну причину то студенту не потрібно 
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відпрацьовувати пропущене заняття.  

   Студент має право оформити індивідуальний графік 

навчання згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

      При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 

можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 

платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 

−    Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

використовувати мобільні телефони та ноутбуки 

Неформальна 

та 

інформальна 

освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів 

навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 

згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

      Зокрема, студенти можуть самостійно на платформі  

AXDRAFT опанувати матеріал одного із завдань вагою 15 

балів за посиланням business.axdraft.com 

     Також студенти можуть самостійно на платформах 

Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 

опановувати матеріал для перезарахування результатів 

навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що 

формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи 

його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 

результатами даної дисципліни/освітньої програми та 

перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 
Правила 

отримання 

зворотної 

інформації 

про 

дисципліну* 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 

опитування стосовно якості викладання та навчання 

викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 

процесу в НУВГП. 

     За результатами анкетування студентів викладачі 

можуть покращити якість навчання та викладання за 

даною та іншими дисциплінами. 

     Результати опитування студентам надсилають 

обов’язково. 

     Порядок опитування, зміст анкет та результати 

анкетування здобувачів минулих років та семестрів 

завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється 

щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, 

наукових досягнень у галузі діловодства та сучасних 

практик документування інформації. 
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     В даній дисципліні враховано вимоги нової Типової 

інструкції з документування управлінської інформації в 

електронній формі та організації роботи з електронними 

документами в діловодстві, електронного міжвідомчого 

обміну: постанова Кабінету Міністрів України від 

17.01.2018 № 55. 

    В минулому навчальному році до курсу введено 

обов’язкове вивчення автоматизованої системи зі 

створення та оформлення документів у системі AXDRAFT.  

    Студенти також можуть долучатись до оновлення 

дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 

новітніх змін у галузі документознавства та діловодства. 

За таку ініціативу студенти можуть отримати додаткові 

бали. 

 

Навчання осіб 

з інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

      У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 

процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 

особливі  потреби здобувача.  

      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, 

представники 

бізнесу,  

фахівці, 

залучені до 

викладання 

До викладання теми про особливості використання 

спеціальної техніки у роботі приватного детектива 

запрошуються фахівці Рівненського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України. 

 −  
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 
 
 
 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій16 год Прак./лабор./сем.14 год Самостійна робота 60 год 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 Оцінювати природу та характер суспільних 

процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового 

регулювання;  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Аналізувати проекти законів Про приватну детективну 

діяльність; аналізувати істотні умови договору про надання 

детективних послуг; розуміти процес та особливості професійної 

підготовки майбутніх детективів; оцінювати роль приватного 

детектива у кримінальному, цивільному, адміністративному 

праві та процесах, господарському та конституційному праві 
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Методи та технології навчання Групова робота, проектна робота, обговорення, дискусія 

Засоби навчання Порівняльні таблиці, роздатковий матеріал (кодекси, Проекти 

Законів, макет договору), мультимедійний проектор, ноутбук, 

екран 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 Оцінювати достовірність інформації та 

надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати 

інформацію для проведення наукових досліджень та практичної 

діяльності;  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Аналізувати фотографії, документальні фільми чи фрагменти, 

аудіо та відео записи, почерк та зовнішній вигляд осіб, 

працювати з нормативно-правовими документами 

Методи та технології навчання Аналітичний, дослідницький, дискусія, метод спостереження, 

проблемно-пошуковий 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, ноутбук, екран, роздатковий 

матеріал (зразки почерків, підписів, нормативно-правові 

документи) 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 Генерувати нові ідеї та використовувати 

сучасні технології;  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Вносити власні пропозиції щодо врегулювання правової 

невизначеності статусу приватних детективів, розробляти 

договір про надання детективних послуг, аналізувати правові 

колізії, що пов’язані з детективною діяльністю в Україні; уміти 

використовувати техніку, добувати інформацію, здійснювати 

комунікацію у процесі реалізації детективної діяльності 
Методи та технології навчання Дуальна лекція, пошуково-дослідницький, круглий стіл, 

дискусія, обговорення 

Засоби навчання Роздатковий матеріал, окремі види криміналістичної техніки, 

мультимедійний проектор, екран, ноутбук 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 Проводити порівняльно-правовий аналіз, 

інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Порівнювати особливості здійснення приватної детективної 

діяльності в Україні та за кордоном, розвязувати ситуативні 

завдання за поданою фабулою, що мають відношення до роботи 

приватних детективів 

Методи та технології навчання Ситуативні завдання, порівняльні таблиці, обговорення, 

презентація, дискусія 

Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань, таблиці), 

мультимедійний проектор, ноутбук, екран 

За практичну 
 складову оцінювання 49 балів (по 7 балів за 
кожну практичну) та 11 балів за індивідуальну 
роботу. Разом – 60 балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модулі 1 і 2 - 40 балів (по 20 балів 
за кожен) 

 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 
Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 

контролів - 60 та 40 

 
 
 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 
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Тема 1. Теоретичні основи приватної детективної діяльності 
 

Резуль

тати 

Навча

ння 

 

РН1, 

РН2 

Кількіс

ть 

годин:

2/2/5 

Література: 1. Проект Закону Про 

приватну детективну діяльність № 

3010 від 04.02.2020 

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp

roc4_1?pf3511=68051) 

2. Приватна детективна діяльність: 

навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. Львів: 

ФОП Піча С.В., «Новий світ – 2000», 

2019, 118 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course

/view.php?id=1999 

Опис 

теми 
Цілі, мета та завдання курсу. Історія розвитку приватної детективної діяльності. 

Поняття приватної детективної діяльності в юридичній науці. Принципи та 

засоби приватної детективної діяльності. Правові основи приватної детективної 

діяльності в Україні. Особливості співвідношення приватної детективної 

діяльності та державної охоронної діяльності. 

 

Тема 2. Поняття та види субєктів приватної детективної діяльності в 
Україні 

Резуль

тати 

навчан

ня 

Кількіс

ть 

годин:

2/2/5 

Література: 1. Проект Закону Про 

приватну детективну діяльність № 

3010 від 04.02.2020 

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp

roc4_1?pf3511=68051) 

2. Приватна детективна діяльність: 

навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. Львів: 

ФОП Піча С.В., «Новий світ – 2000», 

2019, 118 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course

/view.php?id=1999 

Опис 

теми 

 

РН1 

РН2 

Поняття та види суб’єктів приватної детективної діяльності. Правовий статус 

приватного детектива. Правовий статус об’єднань приватних детективів. Єдиний 

реєстр суб’єктів приватної детективної діяльності  
 

 

 
Тема 3. Змістові особливості детективних послуг 

 
Результати 

навчання 

Кількість 

годин:2/2/

10 

Література: 

1. Проект Закону Про приватну 

детективну діяльність № 3010 

від 04.02.2020 

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb

2/webproc4_1?pf3511=68051) 

2. Приватна детективна 

діяльність: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних 

закладів. Львів: ФОП Піча С.В., 

«Новий світ – 2000», 2019, 118 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=1999 
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Опис теми 

РН1 

РН2 

РН3 

Порядок набуття права на зайняття детективною діяльністю. Замовники 

приватних детективних послуг. Види детективних послуг, що можуть 

надаватися суб’єктами приватної детективної діяльності. Договір про надання 

приватних детективних послуг. Професійна таємниця результатів приватної 

детективної діяльності. Контроль за діяльністю суб’єктів  

Тема 4. Організаційні аспекти діяльності приватних детективів 

Результати 

навчання 

Кількість 

годин:2/2/

10 

Література: 

1. Проект Закону Про приватну 

детективну діяльність № 3010 

від 04.02.2020 

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb

2/webproc4_1?pf3511=68051) 

2. Приватна детективна 

діяльність: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних 

закладів. Львів: ФОП Піча С.В., 

«Новий світ – 2000», 2019, 118 с. 

3. Матеріали Всеукраїнського 

самміту приватних детективів (м. 

Дніпро, 30 листопада 2017 р.). – 

Дніпро : Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ, 2018. – 276 с. 

(https://dduvs.in.ua/wp-

content/uploads/files/Structure/scie

nce/publish/12.pdf). 

4. Всеукраїнська асоціація 

приватних детективів: сайт. 

(https://aupd.com.ua) 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=1999 

Опис теми Джерела інформації приватного детектива. Види інформації, яку отримує 

приватний детектив під час професійної діяльності. Використання технічних 

засобів під час діяльності суб’єктів приватної детективної діяльності. 

Спеціальні засоби оборони , їх види та використання приватними 

детективами 
 

 

Тема 5-6. Підготовка кадрів у сфері детективної діяльності 
Результати 

Навчання 

РН1 

РН2 

РН3 

Кількість 

годин:4/2/

15 

Література: 

1. Проект Закону Про приватну 

детективну діяльність № 3010 

від 04.02.2020 

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb

2/webproc4_1?pf3511=68051) 

2. Приватна детективна 

діяльність: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних 

закладів. Львів: ФОП Піча С.В., 

«Новий світ – 2000», 2019, 118 с. 

3. Матеріали Всеукраїнського 

самміту приватних детективів (м. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=1999 
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Дніпро, 30 листопада 2017 р.). – 

Дніпро : Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ, 2018. – 276 с. 

(https://dduvs.in.ua/wp-

content/uploads/files/Structure/scie

nce/publish/12.pdf). 4. 

Всеукраїнська асоціація 

приватних детективів: сайт. 

(https://aupd.com.ua) 

 
Опис теми Суперечності підготовки приватної детективної діяльності в Україні. 

Розвиток комунікативної компетентності фахівців з приватної детективної 

діяльності. Роль психологічного контакту під час спілкування в діяльності 

детектива. Деонтологічні засади здійснення приватної детективної 

(розшукової) діяльності 

 
Тема 7-8. Міжнародний досвід приватної детективної діяльності. 

 
Результати 

навчання 

РН1 

РН2 

РН3 

РН4 

Кількість 

годин4/4/

15 

Література: 

1. Проект Закону Про приватну 

детективну діяльність № 3010 

від 04.02.2020 

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb

2/webproc4_1?pf3511=68051) 

2. Приватна детективна 

діяльність: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних 

закладів. Львів: ФОП Піча С.В., 

«Новий світ – 2000», 2019, 118 с. 

3. Матеріали Всеукраїнського 

самміту приватних детективів (м. 

Дніпро, 30 листопада 2017 р.). – 

Дніпро : Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ, 2018. – 276 с. 

(https://dduvs.in.ua/wp-

content/uploads/files/Structure/scie

nce/publish/12.pdf). 

4.Литвиненко В. І. Зарубіжний 

досвід здійснення приватної 

детективної діяльності та його 

адаптація в Україні/ Литвиненко 

В. І. //Міжнародний науковий 

журнал «Верховенство права» 

№1, 2016 р ( http://sd-

vp.info/2016/soderzhanie-zhurnala-

1-2016/) 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=1999 

Опис теми Загальна характеристика світової практики здійснення приватної детективної 

діяльності. Правове регулювання приватної детективної діяльності в США. 

Правове регулювання приватної детективної діяльності у Великій Британії. 

Особливості правового регулювання приватної детективної діяльності у 
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Німеччині. Особливості правового регулювання приватної детективної 

діяльності у Франції. Особливості правового регулювання приватної 

детективної діяльності у Іспанії. Особливості правового регулювання 

приватної детективної діяльності у Італія. Особливості правового 

регулювання приватної детективної діяльності у Республіці Кіпр 
 

 

Лектор     Гришко В.І., к.п.н.,доцент 


