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З переходом України до ринкових відносин, посилення конкурентної 

боротьби, насамперед в умовах фінансової кризи, однією з важливих 

проблем для вітчизняного бізнесу стало не тільки питання охорони майна, 

супровід та захист їхнього бізнесу, а і надання послуг щодо захисту їхніх 

законних прав та інтересів, особистого життя. В цих умовах особливого 

значення набувають питання правового забезпечення детективної діяльності. 

Складовою системи недержавної безпеки в країні є приватна детективна 

діяльність.  

Загальна кількість осіб, які у даний час на професійній основі залучені 

до виконання детективних функцій, становить кілька десятків тисяч 

працівників.  У більшості країн світу детективна діяльність визнана на 

державному рівні, врегульована законами і використовується задля 

збільшення можливості громадян та юридичних осіб у захисті своїх прав та 

інтересів. 

В Україні цей вид діяльності взагалі не регламентований чинним 

законодавством, що не сприяє розвитку зазначеної діяльності і уможливлює до 

різноманітних зловживань при її нелегальному здійсненні. Фактично таким 

видом діяльності займаються не тільки фізичні, а й юридичні особи.  

Законопроект «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» було 

розглянуто 14 квітня 2010 р. Верховною Радою України та ухвалено у 

першому читанні.  

Проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) 

діяльність» увібрав у себе усі позитивні положення низки подібних 

законодавчих актів країн ближнього та дальнього зарубіжжя.  

Детективна діяльність визначається як дозволена органами внутрішніх 

справ діяльність детективів чи детективних організацій з надання фізичним і 

юридичним особам, на договірній основі, послуг щодо захисту їхніх законних 

прав та інтересів. Закон чітко визначає поняття детектива, детективної 

організації та асоціації працівників детективних організацій. Згідно з Проектом 

Закону   детективна діяльність ґрунтується на принципах: законності, 

гуманності, соціальної справедливості,поваги до особистості, її прав і свобод.  

На сьогодні даний законопроект остаточно не прийнятий.  

Суб’єкти приватної детективної діяльності мають право вести пошук і 

збір даних лише в межах,  не заборонених законом, з обов’язковим 

дотриманням обмежень,  що передбачені ч. 2 ст. 32 Конституції України.  

Суб’єкти приватної детективної діяльності можуть надавати й інші 

детективні послуги,  якщо вони не суперечать вимогам чинного 

законодавства України. 



Так, основними питаннями правового забезпечення детективної 

діяльності суб’єктів підприємництва в України є: 

1. відсутність профільного закону, який регламентуватиме приватну 

детективну діяльність; 

2. нелегальне існування детективних агенцій. 

Прийняття вище зазначеного законодавчого акту дозволить суттєво 

наблизити національне законодавство, що регулює питання безпеки 

приватного підприємництва до відповідних європейських та світових 

стандартів, надасть можливість в правовому полі здійснювати приватну 

детективну діяльність на території України, взаємодіяти з правоохоронними 

органами та іноземними партнерами.  

Відповідно, основні принципи державної підтримки у вирішенні 

проблем безпеки приватного підприємництва має бути ретельно 

доопрацьовані і закріплені у чинному законодавстві. 

 


