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державних органів, скоєних організованими угрупованнями, та тих, що мають міжрегіональний та 

міждержавний характер; 

• використання, за взаємним погодженням, працівників органів внутрішніх справ України, Служби 

безпеки України, Управління державної охорони України та інших органів як фахівців для участі у викритті 

злочинних груп, розслідуванні проявів організованої злочинності, проведенні криміналістичних експертиз і 

досліджень, для консультацій. Визначення таких працівників у підрозділах, встановлення порядку їх 

використання та спеціалізації; 

4. У напрямі удосконалення правової бази боротьби із протиправними посяганнями на посадових осіб 

виділяються такі форми: 

• спільне вивчення практики застосування законодавства з питань боротьби з протиправними 

посяганнями на посадових осіб з метою розроблення єдиних рекомендацій щодо його виконання, виявлення 

недоліків та прогалин і підготовки погоджених пропозицій щодо їх усунення; 

• обмін інформацією про практику виконання правових актів з питань правоохоронної діяльності та 

проблемами, що при цьому виникають, пропозиціями та рекомендаціями щодо їх вирішення; 

• створення робочих груп за ініціативою правоохоронних органів для підготовки нових 

законопроектів, пропозицій про зміни і доповнення законодавства; 

• спільне обговорення керівниками правоохоронних органів законопроектів, що стосуються питань 

боротьби з протиправними посяганнями на посадових осіб та вироблення погоджених рішень. 

• проведення координаційних нарад керівників правоохоронних органів; 

• обмін інформацією з питань боротьби з протиправними посяганнями на посадових осіб; 

• видання спільних наказів, вказівок, підготовка інформаційних листів та інших організаційно-

розпорядчих документів; 

• спільні виїзди у регіони для проведення узгоджених дій, перевірок і надання допомоги місцевим 

правоохоронним органами у боротьбі з протиправними посяганями проти посадових осібпроти посадових 

осіб; 

• взаємне використання можливостей правоохоронних органів для підвищення кваліфікації 

працівників, проведення спільних семінарів, конференцій; 

• розроблення і затвердження узгоджених планів координаційної діяльності та інших напрацьованих 

практикою форм. 

Вибір форм координаційної діяльності визначати в кожному конкретному випадку, виходячи з 

обстановки і характеру питання, що потребує вирішення. 

Така координація має здійснюватись у межах повноважень, визначених законодавством, без 

втручання в організаційно-розпорядчу й оперативну діяльність інших правоохоронних органів. 

Надзвичайної актуальності набуває проблема здійснення міжнародного співробітництва 

правоохоронних органів різних країн Україна має певну правову базу для успішного розвитку такого 

співробітництва. 

Відповідно до міжнародного законодавства правоохоронним органам надано право здійснювати 

зовнішні відносини зі спеціальними службами і правоохоронними органами іноземних держав, 

обмінюватися з ними на взаємній основі оперативною інформацією, спеціальними технічними та іншими 

засобами у межах своїх повноважень і у встановленому порядку. Головними в питаннях міжнародного 

співробітництва є, як правило, підрозділи, що здійснюють договірно правові функції. 

Аналізуючи стан взаємодії правоохоронних та силових підрозділів, а також нормативно-правових 

актів, які регламентують дану діяльність стає зрозумілим, що обмін інформацією та взаємодія між 

підрозділами перебуває на низькому рівні.  

Отже, визначивши основні форми взаємодії правоохоронних органів держави, ми дійшли до 

висновку, що взаємодія між підрозділами знаходиться на дуже низькому рівні. На нашу думку, для 

вирішенням даного питання необхідне створення та затвердження міжвідомчого нормативного-правового 

акту взаємодії правоохоронних органів та на його основі створити постійно діючий координаційних штаб. 

Вважаємо, що створений координаційний штаб дозволить підвищити низьку взаємодію 

правоохоронних органів в системі забезпечення державної охорони та підніме рівень розкриття злочинів 

проти посадових осіб на більш високий рівень. 

МУЗИКА Л.А. 

к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України, 

м. Київ 

ПРО МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ’ЯЗКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

 

Сучасна термінологічна система є вкрай суперечливою та неоднорідною. Непоодинокими є випадки, 

коли виникають спірні ситуації щодо правильного розуміння того чи іншого інтегрованого поняття. Це у 

свою чергу призводить до колізій при тлумаченні відповідних термінів. 
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Очевидно, що неузгодженість при використанні термінів, які означають одне й те саме поняття у 

нормативних актах різних галузей права, є ключовою проблемою міжгалузевої взаємодії. Так, якщо легальне 

визначення інтегрованого терміну міститься у нормативному акті базової галузі права і при цьому відсутнє у 

нормах іншої галузі права, то зазвичай це призводить до бланкетності норм, що містять термін без його 

визначення [1, с. 105]. Російський вчений Яні П.С. вважає, що виходом із зазначеної ситуації є те, що зміст 

банкетних ознак таких норм можна з’ясувати не щляхом тлумачення терміну, а через звернення до 

нормативного акту, де цей термін використовується [2].  

Поділ права на публічні та приватні галузі права не виключає, а навпаки передбачає проникнення 

приватних начал у сферу дії правових відносин, що охоплюються публічним правом. Так, з’явилась 

категорія «адміністративний договір». Водночас й публічні начала проникають у галузі приватного права, 

зокрема, встановлюються межі прояву приватної ініціативи та відповідальність у випадку їх порушення [3, с. 

95]. Саме тому дослідження міжгалузевих з’вязків є надактуальною темою.   

На думку Р.А. Майданика, дійсне місце цивільного права в системі права значною мірою 

визначається кореляцією суміжних сфер права, тобто здатністю правових норм різної галузевої 

приналежності створювати міжгалузеві зв’язки на нормотворчому та правозастосовному рівнях [4, с. 12]. Ми 

також схильні виділяти міжгалузеві зв’язки й на доктринальному рівні.  

У роботах вітчизняних та зарубіжних вчених аналізувалися окремі питання взаємодії цивільного 

права з іншими галузями права (конституційним, цивільно-процесуальним, сімейним, господарським, 

житловим, фінансовим, кримінальним, кримінально-процесуальним, адміністративним тощо).  

Єдиним комплексним дослідженням безпосередньо міжгалузевих зв’язків цивільного права є 

докторська дисертація (2009 р.) російського вченого Челишева М.Ю. [5]. В контексті нашого 

дослідження цікавими видаються також докторські дисертації  з кримінального права російських 

вчених М.І. Пікурова (1998 р.) [6], який досліджував міжгалузеві зв’язки, зокрема, й цивільного та 

кримінального права та І.В. Шишко (2004 р.) [7], яка з’ясовувала взаємозв’язок кримінально-правових 

та регулятивних норм у сфері економічної діяльності. Проте в українській правовій доктрині проблема 

міжгалузевої взаємодії не була предметом комплексної роботи.  

В правовій доктрині міжгалузеві зв'язки в праві, у тому числі і міжгалузеві зв'язки цивільного права, 

визначаються як відносини взаємної залежності, обумовленості та спільності між різними правовими 

галузями, включаючи й їх окремі частини. Це – системні зв'язки багаторівневого характеру між правовими 

нормами різної правової галузевої приналежності, а щодо цивільного права – між  нормами цієї галузі та 

інших правових утворень [8, с. 8]. 

Очевидним є зв'язок цивільного права з іншими приватними галузями права наприклад, сімейним, 

житловим, трудовим та господарським правом. Цивільне право становить основу приватного права, є 

провідною (базовою) галуззю в сфері приватноправового регулювання, що зумовлює можливість 

застосування загальних норм і принципів цивільного права, а також його окремих інститутів у певних 

випадках не лише у сфері цивільно-правового регулювання, але й у сфері інших галузей приватного права 

[9, с. 67]. Однак цим не обмежується різноманіття міжгалузевої взаємодії цивільного права. Як відомо, ЦК 

України базується на Конституції України та загальновизнаних принципах та нормах міжнародного права 

(ст.ст. 4, 10 ЦК України), тісно взаємодіє з іншими (публічними) галузями права та забезпечується цивільно-

процесуальним законодавством.     

Нині існують дуже розрізненні підходи в загальній теорії права та в доктрині різних галузей права 

щодо визначення  цілої низки суміжних із міжгалузевими зв’язками понять. Так, потребують ґрунтовного 

дослідження, визначення та уніфікація такі поняття, як: «міжгалузева взаємодія», «міжгалузеві категорії», 

«міжгалузевий вплив», «міжгалузеві відносини», «міжгалузевий інститут». 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ПРОБЛЕМНОМУ КОЛІ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується збільшенням ролі та значення інформації. 

Незважаючи на певну кількість наукових досліджень, які присвячені питанням інформаційного права, 

інформаційним відносинам, найбільш дискусійними залишаються ті, що спрямовані на проблеми безпеки 

інформаційного простору [1, с.58-66]. 

 Стрибкоподібний розвиток науково-технічного прогресу призвів до масового впровадження 

інформаційних технологій в економіці, промисловості та побуті. Пов'язані з цим глобальні зміни в 

суспільних відносинах дають привід дослідникам у цій сфері зробити висновок про початок інформаційної 

революції, загальний зміст якої в тому, що інформаційні технології впливають на людську свідомість – як в 

індивідуальній, так і в суспільній площині. 

Стрибкуватість технічного прогресу стала для людини майже непомітна, ми вже не дивуємося 

новинкам в техніці отримання, передачі та обробки інформації (планшет, ноутбук, кишенькові модифікації 

обчислювальних засобів, мобільні телефони, мініатюрні зчитувальні пристрої та ін.). Технологічні зміни і 

швидкість оновлення комп'ютерної техніки стали звичними для сучасного фахівця будь-якої сфери людської 

діяльності. 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій (ІТ) в останні роки приголомшує сучасників своїми 

масштабами. Темпи зростання ринку продуктів ІТ на початку ХХІ століття досягли 30% на рік, в 

абсолютних показниках до одного трильйона доларів. За обсягом продажів інформаційний сектор економіки 

США вийшов на перше місце, обігнавши авіаційну та автомобільну промисловість. Частка працівників, 

зайнятих у секторі комп'ютерної індустрії в розвинених країнах світу, сьогодні майже перевищує 50 %  [2, 

с.103]. 

Новизна інформаційних технологій стала спонукальним мотивом зміни стилю для багатьох галузей 

управління, навіть для самих, здавалося б, консервативних з них: державознавства та юриспруденції. 

Електронний документообіг поступово витісняє «аналоговий» метод обробки і передачі документа. Багато 

традиційних сфер державного управління майже повністю перетворені в електронну форму подання, обміну 

інформації (статистичні, податкові, реєстраційні, паспортні та ін.). 

Планом заходів з виконання завдань,  передбачених Законом   України  «Про  Основні  засади  

розвитку  інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», передбачено зробити важливий крок на 

шляху країни до масової інформатизації – впровадження в усі галузі життєдіяльності суспільства 

інформаційні технології [3]. За своїми масштабами цей процес можна порівняти з такими відомими в нашій 

вітчизняній історії подіями, як електрифікація, індустріалізація і колективізація. Наприклад, в освітній 

діяльності така мета поставлена Концепцією Державної цільової програми впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій. 

Передбачається, що до кінця 2015 р. буде, в основному, сформована інформаційно-технологічна 

інфраструктура системи освіти  [4]. 

Однак шлях до інформаційного суспільства тернистий. Названі інформаційні процеси вимагають до 

себе пильної уваги з боку фахівців в сфері комплексного їх забезпечення. Поряд з технологічними 

системами в останні роки стають актуальними і висуваються в число провідних такі категорії, як правова 

система забезпечення інформатизації та формування інформаційних ресурсів України. Інформаційна сфера 

життєдіяльності поступово проходить шлях юридичного оформлення, що вже знаходить відображення в 

новій галузі законодавства. Разом з тим бурхливо розпочавшись на початку свого розвитку, процес 

формування інформаційного законодавства в даний час загальмувався, інформаційно-нормативний масив 

більш ніж ста законодавчих актів суперечливий, його понятійний апарат далекий від досконалості. Багато 

проблем забезпечення інформаційної діяльності не завжди знаходять свого адекватного правового рішення, 

внаслідок чого правові умови суспільних відносин в інформаційній сфері недостатньо міцно гарантують 

реалізацію прав суб'єктів таких відносин. Відсутність адекватної реакції законодавця на появу нових форм 

суспільних відносин, формування інформаційної галузі економіки та відповідних їй форм ділового обігу 

призвели до виникнення небачених раніше форм антигромадської поведінки. Потайний характер скоєних 

комп'ютерних порушень нерідко ставить керівників організацій в скрутне становище. Бурхливе зростання 

зловживань в інформаційному просторі призвів до високого ступеня ризику діяльності у цій сфері. 

Користуючись технологічними особливостями інформаційного середовища, а також об'єктивним фактором 


