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1. Бережняк Н. В.   Зміст зобов’язань із набуття, збереження майна 

без достатньої правової підстави за Цивільним кодексом України: 

проблемні питання / Н. В. Бережняк // Часопис Київ. ун-ту права. – 2019. –    

№ 3. — С. 177-181. Проаналізовано зміст як обов’язковий елемент юридичного 

складу зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої правової 

підстави. Встановлено, що суб’єктами цих зобов’язань є боржник і кредитор, 

однак виникати безпідставне збагачення може і в результаті дій третіх осіб. 

Досліджено права та обов’язки суб’єктів зазначених зобов’язань. Виділено 

способи виконання зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави. Розглянуто випадки, коли майно, безпідставно набуте, не 

підлягає поверненню. Текст: http://kul.kiev.ua/KUP/_flash/map/CHAS19_3.pdf 

2. Берестова І. Е. Конкуренція фундаментальних прав осіб у 

цивільному процесі: роль рішень Конституційного Суду України / 

І. Е. Берестова // Приват. право і підприємництво : зб. наук. пр. / НДІ приват. 

права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. – 

Київ, 2019. – Вип. 19. – С. 14-21. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16342-19. 

Досліджено прояв конкуренції та певні колізії конституційних цінностей в 

цивільному судочинстві. Доведено, що зв’язок між конституційним 

провадженням і цивільним судочинством не регламентований правом 

безпосередньо, однак перебуває під його впливом (правова політика і правова 

культура), утворюючи комплексний предмет дослідження судового права та 

економіки, соціології та інших неюридичних наук. Обґрунтовано, що 

конституційні цінності вибудовуються у цілісну ієрархічну систему, що 

обумовлює наявність певного конституційного балансу між структурними 

елементами цієї системи. Відшукати такий баланс у всіх випадках необхідно 
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виключно через призму конституційного праворозуміння. Текст: http://ppp-

journal.kiev.ua/archive/2019/19/5.pdf 

3. Бориславська М. В. Окремі проблеми відкриття спадщини / 

М. В. Бориславська // Наук. вісн. публіч. та приват. права : зб. наук. пр. / НДІ 

публіч. права. — Київ, 2018. — Вип. 6, т. 1. — С. 103-108. — Шифр зберігання 

в Бібліотеці : Бп18046-6/1(2018). Висвітлено проблеми відкриття спадщини, 

пов’язані, зокрема, з часом та місцем відкриття. Проаналізовано значення 

часу та місця відкриття спадщини та порядок визначення. Дослідження 

проведено з урахуванням аналізу судової практики України, правових позицій 

Верховного Суду України. Текст: http://nvppp.in.ua/vip/2018/6/tom_1/22.pdf 

4. Грабовська Г. М. Новели позовного провадження в цивільному 

судочинстві / Г. М. Грабовська, А. Жаб’як // Юрид. вісн. повітр. і косміч. право 

/ Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – № 1(50). – С. 114-122. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16813-1(50) Визначено основні новели позовного провадження 

цивільного судочинства та проаналізовано запровадження інформатизації 

системи судочинства. Виявлено проблеми і перспективи упровадження 

проекту ”Електронний суд” в системі судочинства України. Текст: 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/13584/19013 

5. Деменко С. О.   Суб’єктно-об’єктний склад зобов’язань у 

зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави / 

С. О. Деменко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2019. – № 3. — С. 181-187. 

Досліджено елементи кондикційних зобов’язань з огляду на визначення сторін 

відповідних правовідносин та об’єктів з приводу безпідставного набуття або 

збереження. Приділено увагу як особливостям закріплення правових статусів 

«набувача» та «потерпілого» за фізичними та юридичними особами, так і 

публічно-правовим утворенням. Висвітлено питання правонаступництва у 

зобов’язаннях з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. 

Текст: http://kul.kiev.ua/KUP/_flash/map/CHAS19_3.pdf 

6. Дрогозюк К. Б. Доказування у цивільному процесі України 

та Франції : монографія / К. Б. Дрогозюк. – Одеса : Фенікс, 2019. – 238 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А802211. Проаналізовано становлення та 
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розвиток законодавства щодо доказування в цивільному процесі України та 

Франції. Досліджено особливості законодавчого регулювання електронних 

доказів за чинним законодавством України та Франції. Визначено поняття 

суб'єктів доказування, мету та предмет доказування. Здійснено класифікацію 

суб'єктів доказування у цивільному процесі України. Розглянуто особливості 

діяльності окремих суб'єктів доказування у цивільному процесі України та 

Франції. 

7. Закарпатські правові читання : матеріали XI Міжнар. наук.-

практ. конф.,  (11 - 13 квіт. 2019 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, 

Ужгород. нац. ун-т [та ін. ; за заг. ред. О. Я. Рогача, Я. В. Лазура, 

М. В. Савчина]. — Ужгород : РІК-У, 2019. – Т. 2. — 401 с. – Шифр зберіганняв 

Бібліотеці: А800692-2 Зі змісту: Деякі аспекти виникнення, зміни, припинення, 

призупинення та поновлення суб’єктивного цивільного обов’язку / В. В. Надьон. 

– С. 122-126; До питання про укладення, зміна та розірвання цивільно-

правового договору / М. О. Писаренко. – С. 126-130; Ефективний засіб 

юридичного захисту: цивільний аспект практики Європейського суду з прав 

людини / А В. Потапенко. – С. 350-360; Досудова медіація як альтернативна  

форма вирішення цивільних спорів /  Р. І. Заяць. – С. 394-401. 

8. Калаур І. Р. Принцип справедливості у цивільно-правових 

зобов’язаннях / І. Р. Калаур, І. В. Зайцева-Калаур // Приват. право і 

підприємництво : зб. наук. пр. / НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. 

Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. – Київ, 2019. – Вип. 19. – С. 25-29. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16342-19 Розглянуто тенденції доктрини 

цивільного права та судової практики до з’ясування сутності принципу 

справедливості в цивільному праві. Запропоновано розглядати зміст цього 

принципу у сфері цивільно-правових зобов’язань крізь призму набуття 

суб’єктивних прав їх здійснення та захисту. Текст: http://ppp-

journal.kiev.ua/archive/2019/19/7.pdf 

9. Короленко В. М. Імплементація міжнародних стандартів 

регулювання процедур оскарження у цивільному та господарському 

процесуальних кодексах України / В. М. Короленко // Приват. право і 
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підприємництво : зб. наук. пр. / НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. 

Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. – Київ, 2019. – Вип. 19. – С. 172-176. 

– Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16342-19. Розкрито загальні підходи до 

процедур оскарження судових рішень у цивільних і господарських справах, 

визначені у Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основоположних 

свобод та практиці Європейського суду з прав людини. Новели цивільного 

процесуального та господарського процесуального законодавства щодо 

апеляційного та касаційного перегляду рішень досліджено в контексті 

імплементації положень Рекомендації No R (95) 5 Комітету Міністрів Ради 

Європи державам – членам щодо запровадження та покращання 

функціонування систем і процедур оскарження у цивільних і господарських 

справах. Підсумовано, що залишаються неімплементованими деякі положення 

Рекомендації, імплементація яких може сприяти виконанню завдань цивільного 

та господарського судочинства в Україні.                  Текст: http://ppp-

journal.kiev.ua/archive/2019/19/7.pdf 

10. Кот А. А. Осуществление и защита субъективных гражданских 

прав / Алексей Алексеевич Кот. — Харьков : Право, 2019. — 509 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Б361292. Проаналізовано принципи здійснення та 

захисту суб’єктивних цивільних прав з метою формування цілісного 

представлення про ці категорії в науці цивільного права, заснованого на 

дослідженні теоретичних засад і судової практики застосування цивільного 

законодавства України. 

11. Кот О. О. Загальні засади здійснення суб’єктивних цивільних 

прав / О. О. Кот // Приват. право і підприємництво : зб. наук. пр. / НДІ приват. 

права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. – 

Київ, 2019. – Вип. 19. – С. 33-38. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16342-19 

Проаналізовано питання, що стосуються визначення принципів права, їх ролі 

та наукового підходу до їх походження. Основну увагу акцентовано на 

завданнях, які пов’язані, зокрема, з загальними принципами цивільного права. 

Під час аналізу  виявлено, що термін «принципи права» був об’єктом численних 

досліджень. Приділено особливу увагу також визначенню вищезгаданого 
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терміна на законодавчому рівні, зокрема проаналізовано статті ЦК України. 

Проведено паралель між детермінацією терміна «принципи цивільного права», 

доктринальним та нормативно-правовим визначенням. Текст: http://ppp-

journal.kiev.ua/archive/2019/19/7.pdf 

12. Луць В. В. Строки (терміни) у механізмі правового 

регулювання цивільних відносин / В. В. Луць // Приват. право і 

підприємництво : зб. наук. пр. / НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. 

Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. – Київ, 2019. – Вип. 19. – С. 87-93. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16342-19. Досліджено роль строків і 

термінів як часових категорій на різних стадіях механізму правового 

регулювання майнових та особистих немайнових (цивільних) відносин. 

Обґрунтовано авторську позицію про те, що будучи часовою формою розвитку 

цивільних правовідносин, формою існування та здійснення (виконання) 

суб’єктивних прав і обов’язків, цивільно-правові строки не посідають 

самостійного місця в загальній системі юридичних фактів і породжують 

юридичні наслідки лише у зв’язку з діями та подіями. Текст: http://ppp-

journal.kiev.ua/archive/2019/19/7.pdf 

13. Майданик Н. Р. Загальні положення методології вирішення 

цивільного спору судом / Н. Р. Майданик // Приват. право і підприємництво : 

зб. наук. пр. / НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Нац. 

акад. прав. наук України. – Київ, 2019. – Вип. 19. – С. 38-42. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп16342-19 Статтю присвячено загальній 

характеристиці юридичної методології вирішення цивільного спору судом. 

Сформовано та досліджено поняття, об’єкт та особливості юридичної 

методології вирішення цивільного спору судом. Текст: http://ppp-

journal.kiev.ua/archive/2019/19/7.pdf 

14. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

”Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві”,  28 

груд. 2018 р. / [уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан ; відп. ред. Г. О. Ульянова]. — 

Одеса : Гельветика, 2018. — 213 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:  А800695. 
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Зі змісту:     Підприємство – об’єкт чи суб’єкт цивільних правовідносин: 

історичний екскурс /  С. В. Кривобок. – С. 41-44. 

15. Михайлів М. О. Уніфікація колізійних норм у сфері спадкових 

відносин / М. О. Михайлів // Часопис Київ. ун-ту права. – 2019. – № 2. – С. 131-

137. Проаналізовано підходи до поняття та правової природи уніфікації норм в 

міжнародному приватному праві. Висвітлено актуальні проблеми колізійного 

регулювання спадкових відносин за допомогою багатосторонніх міжнародних 

договорів. Приділено увагу проблемам колізійного регулювання питань 

спадкування в міжнародних договорах про правову допомогу з цивільних 

правовідносин. З метою належного регулювання спадкових відносин з 

іноземним елементом запропоновано і надалі продовжувати проводити 

уніфікацію колізійних норм у сфері спадкування. 

Текст: http://kul.kiev.ua/doc/chasopys2019/CHAS19_2.pdf   

16. Менджул М. В. Принципи сімейного права в законодавстві 

нордичних держав / М. В. Менджул // Наук. вісн. публіч. та приват. права : зб. 

наук. пр. / НДІ публіч. права.  — Київ, 2018. — Вип. 6, т. 1. — С. 132-137. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп18046-6/1(2018). Досліджено принципи 

сімейного права в Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії. Встановлено 

спільні засади правового регулювання сімейних відносин у нордичних державах 

та національні особливості. Зазначено, що нордичні держави успішно 

впроваджують принцип відповідального батьківства, проявами ефективності 

якого є зростання залучення батьків до виховання та догляду за дітьми. На 

основі проведеного дослідження запропоновано пропозиції з удосконалення 

законодавства України. Текст: http://nvppp.in.ua/vip/2018/6/tom_1/27.pdf 

17. Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу 

: зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна юриспруденція», 

м. Київ, 6 груд. 2018 року. – Київ : ТОВ «Редакція «ТПУ», 2018. – 222 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А802310. Подано тези наукових доповідей з 

актуальних проблем юриспруденції, які розглядалися на конференції за такими 

напрямами: теорія та історія держави і права, історія політичних і правових 

учень, філософія права, конституційне право, адміністративне право і 
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прогрес, цивільне право і цивільний процес, господарське право і господарсько-

процесуальне право. 

18. Насадюк А. Фирменные рецепты / Алексей Насадюк // Юрид. 

практика. — 2019. — 17 дек. (№ 51). — С. 1, 8-9. Висвітлено, які напрями 

практики юридичні фірми планують розвивати в найближчий перспективі. За 

даними дослідження ”50 провідних юридичних фірм України 2019 року”, 

провідні юридичні фірми України в поточному році заробляють переважно на 

вирішенні спорів, корпоративному та податковому праві – сукупна 

прибутковість цих практик наближається до 50 %. У той самий час у число 

лідерів увірвалася практика White Collar Crime, що продовжує набирати 

обертів. Збільшується попит на комплексні рішення у сфері захисту бізнесу. 

Юристи також активно готуються до відкриття ринку землі, нарощуючи 

профільну експертизу. Подано схему ”Найбільш перспективні практики”, яка у 

процентному відношенні відображає нові напрями юридичної практики в 

Україні, а саме: міжнародний арбітраж (22 %), комплаєнс (24 %), ДПП та 

взаємодія з органами влади (11 %), енергетика та природні ресурси (11%), 

кримінальне право (13 %), захист бізнесу (15 %), земельне право та 

нерухомість (17 %), інтелектуальна власність (20 %), практика приватних 

клієнтів (22 %). Наведено, зокрема, коментарі Олександра Онуфрієнка, 

партнера практики приватних клієнтів, який розкрив причини 

перспективності цієї практики у 2020 році. Однією з причин юрист вважає 

зміни у корпоративному законодавстві, які призвели до того, що поділ 

корпоративних прав між подружжям чи спадкоємцями за відсутності 

шлюбного договору чи / або заповіту ”перетворюється на захопливий квест” 

тощо. Текст: https://pravo.ua/articles/firmennye-recepty/ 

19. Орзіх В. М. Поняття аналогії Закону й аналогії права в 

цивільному праві України / В. М. Орзіх // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. 

Серія : Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 54. — С. 83-86. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці : Бп16060-54. Досліджено аналогії закону й аналогії права в 

цивільному праві України. Проаналізовано запропоновані в доктрині визначення 

аналогії права та закону, а також їхні ознаки. Обґрунтовано авторську 

https://pravo.ua/articles/firmennye-recepty/


позицію щодо визначення ролі та значення аналогії права й аналогії закону в 

цивільному праві України.         Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.54/No.54.pdf 

20. Остап’як М. М. Особливості спрощеного провадження в 

цивільному судочинстві Польщі / М. М. Остап’як // Наук. вісн. Ужгород. нац. 

ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 55, т. 1. — С. 139-143. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп16060-55/1. Досліджено особливості 

спрощеного провадження в цивільному судочинстві Польщі. Розкрито 

нормативне закріплення, структуру та механізм застосування спрощеного 

позовного провадження – від подання позовної заяви до можливості 

оскарження рішення.   Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_1/No.55-1.pdf 

21. Полуніна О. О. Договір роздрібної купівлі-продажу за 

цивільним законодавством України / Ольга Олександрівна Полуніна ; М-во 

освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : Фенікс, 2019. 

— 188 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:    А802212. Присвячено дослідженню 

генезису та правової природи договору роздрібної купівлі-продажу, виявленню 

актуальних проблем його правового регулювання в цивільному законодавстві 

України. Висвітлено історію розвитку та правового регулювання договору 

роздрібної купівлі-продажу в країнах романо-германської правової сім’ї та в 

Україні. Визначено поняття договору роздрібної купівлі-продажу та 

виокремлено його характерні ознаки. Здійснено класифікацію видів договору 

роздрібної купівлі-продажу за різними критеріями. Досліджено особливості 

укладення, виконання та припинення договору роздрібної купівлі-продажу, 

наслідки його порушення. 

22. Рябчинська А. О. Право опосередкованого володіння як спосіб 

забезпечення виконання зобов’язання в Німеччині / А. О. Рябчинська // 

Наук. вісн. публіч. та приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права. — Київ, 

2018. — Вип. 6, т. 1. — С. 153-158. — Шифр зберігання в Бібліотеці : 

Бп18046-6/1(2018). Досліджено історичне походження та правову природу 

інституту опосередкованого володіння за германським правом. 
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Проаналізовано судову практику, що визнає право опосередкованого володіння 

як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.                             Текст: 

http://nvppp.in.ua/vip/2018/6/tom_1/31.pdf 

23. Слинько Д. В. Розвиток цивільного процесуального права в 

Австрії, Пруссії та Франції в період нового часу / Д. В. Слинько // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 54. — С. 29-33. 

— Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп16060-54 Досліджено розвиток 

цивільного процесуального права в Австрії, Пруссії та Франції в період Нового 

часу. Проаналізовано цивільний процес національних правових систем цих країн, 

охарактеризовано теоретичні підходи й погляди на процедуру відправлення 

правосуддя в цивільних справах. Розглянуто процес кодифікації цивільного 

процесуального законодавства в країнах континентальної Європи. Текст: 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.54/No.54.pdf  

24. Слома В. М. Часткові зобов’язання у доктрині цивільного 

права / В. М. Слома // Наук. вісн. публіч. та приват. права : зб. наук. пр. / НДІ 

публіч. права. — Київ, 2018. — Вип. 6, т. 1. — С. 159-162. — Шифр зберігання 

в Бібліотеці : Бп18046-6/1(2018). Досліджено питання правової природи 

часткових зобов’язань. Вивчено різні погляди вчених-цивілістів на належність 

чи неналежність часткових зобов’язань до зобов’язань із множинністю осіб. 

Підсумовано, що часткове зобов’язання є зобов’язанням із множинністю осіб. 

Текст: http://nvppp.in.ua/vip/2018/6/tom_1/32.pdf 

25. Тімуш І. С. Проблемні питання захисту цивільних прав 

наймача у відносинах приватного найму житла / І. С. Тімуш, В. В. Логоша // 

Юрид. вісн. повітр. і косміч. право / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – № 1(50). – 

С. 128-135. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16813-1(50) Запропоновано 

низку заходів щодо удосконалення та прояснення певних правових норм, 

зокрема щодо внесення змін до п. 3 ч. 1 ст. 825 ЦК, який регламентує право 

наймача відмовитися від договору  найму житла, якщо житло стало 

непридатним для постійного проживання у ньому. Текст: 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/13587/19016 
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26. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні 

міжнародні виклики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17 трав. 2019 р. / 

М-во освіти і науки України, Регіон. навч. центр Всесвіт. мит. орг., Ун-т мит. 

справи та фінансів. — Дніпро, 2019. — 196 с. Шифр зберігання в 

Бібілотеці :  А800687. Зі змісту: Деякі роздуми з приводу немайнових відносин 

з матеріальними благами в предметі цивільного права /  О. Р. Шишка. – С. 33-

36; Проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в умовах 

інтеграційних процесів /  Д. О. Шашенко, О. О. Сорока. – С. 38-39. 

27. Участь адвоката у сімейних та спадкових справах : навч. посіб. 

[для студентів та аспірантів юрид. спец., наук.-пед. працівників ВНЗ юрид. 

профілю, практикуюч. правознавців / Є. О. Харитонов та ін.] ; за ред. Є. О. 

Харитонова, О. І. Сафончик ; Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : Фенікс, 

2018. — 463 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А802440. Викладено основи 

правового регулювання участі адвоката у сімейних та спадкових справах. 

Розкрито особливості діяльності адвокатів щодо захисту сімейних та 

спадкових прав та інтересів, припинення шлюбу, захисту особистих 

немайнових та майнових правовідносин подружжя, дітей та інших членів 

сім’ї, аліментних зобов’язань членів сім’ї, а також щодо участі у справах, 

пов’язаних із прийняттям та оформленням спадщини. 

28. Фасій Б. В. Проблеми застосування інституту набувальної 

давності за цивільним законодавством України / Б. В. Фасій, А. В. 

Матвійчук // Наук. вісн. публіч. та приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. 

права. — Київ, 2018. — Вип. 6, т. 1. — С. 163-168. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці : Бп18046-6/1(2018). Висвітлено  проблеми інституту набувальної 

давності за цивільним законодавством України. Проаналізовано та визначено 

основні положення, пов’язані із набувальною давністю. Досліджено судову 

практику та визначено практичні проблеми застосування набувальної 

давності. Зроблено висновок, що точне розуміння інституту набувальної 

давності і його особливостей – це основа грамотного розвитку 

правозастосовної практики, а разом із тим і цивільних правовідносин. Текст: 

http://nvppp.in.ua/vip/2018/6/tom_1/33.pdf 
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29. Фасій Б. В. Прогалини правового регулювання у сфері 

забезпечення інформаційної безпеки та шляхи їх подолання / Б. В. Фасій, А. 

В. Матвійчук // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 

2019. — Вип. 55, т. 1. — С. 146-149. — Шифр зберігання в Бібліотеці : 

Бп16060-55/1. Висвітлено сутність прогалин правового регулювання у сфері 

забезпечення інформаційної безпеки. Проаналізовано шляхи подолання прогалин 

правового регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки. 

Досліджено аналогію закону, аналогію права та субсидіарне застосування 

норм цивільного законодавства у сфері забезпечення інформаційної безпеки. 

Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_1/No.55-1.pdf 

30. Щербина В. До питання щодо рекодифікації цивільного 

законодавства / Валентин Щербина // Голос України. — 2019. — 21 груд.     

(№ 246). — С. 5. У статті доктора юридичних наук, професора, академіка 

Національної академії правових наук України Валентина Щербини висловлено 

думку з приводу заяв окремих представників робочої групи щодо рекодифікації 

цивільного законодавства, зокрема і народного депутата Олександра 

Мережка, про наміри скасувати Господарський кодекс. Натомість автор 

статті пропонує розробити з урахуванням кращого європейського і світового 

досвіду правового регулювання економічних відносин сучасний Економічний 

кодекс України. Текст: http://www.golos.com.ua/article/325640 
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