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1. Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства : 

зб. тез наук. доп. і повідомл. X Всеукр. наук.-практ. конф. науковців, 

практикуюч. юристів, аспірантів та студентів,  (м. Харків, 16 листоп. 2019 р.) / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Юрид. клініка ; [редкол.: В. П. Янишен, 

Я. О. Токарь, М. Р. Рудковська]. — Харків : Право, 2019. — 217 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  А802460 Зі змісту:  Цивільно-правове регулювання 

положення штучного інтелекту: загальний огляд Резолюції Європарламенту 

від 16 лютого 2017 року № 2015/2103 / А. О. Гринчук. – С. 171-174; Реалізація 

права на донорство / М. А. Кривородько. – С. 185-187; Підстави звільнення від 

цивільно-правової відповідальності / І. Ю. Стебко. – С. 195-197; Електронний 

договір як самостійний вид договору в цивільному праві / А. Д. Терьошкіна. – 

С. 197-199.      

2. Андрійко О. Ф. Форми і методи адміністративного контролю в 

умовах децентралізації виконавчої влади / О. Ф. Андрійко, О. А. Банчук // 

Прав. держава : щорічник наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України. – Київ, 2019. – Вип. 30 : до 70-річчя Ін-ту держави і права ім. В. 

М. Корецького НАН України 1949 - 2019. – С. 277-289. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп13509-30. Проаналізовано «забезпечувальний платіж» як 

непоіменований у цивільному законодавстві України спосіб забезпечення 

виконання зобов’язань. Доведено доцільність надання «забезпечувальному 

платежу» правового статусу поіменованого способу забезпечення виконання 

зобов’язань. Запропоновано внесення змін до Цивільного кодексу України. 

Текст: http://pravova-derzhava.org.ua/files/pravova-derjava.-vipusk-30-_2019_.pdf 

3. Захист прав дітей і молоді: світ та Україна : матеріали              

I Міжнар. наук. конф. учнів, студентів, аспірантів (до 70-річчя Заг. декларації 

прав людини),  м. Одеса, 7 груд. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 

http://pravova-derzhava.org.ua/files/pravova-derjava.-vipusk-30-_2019_.pdf


”Одес. юрид. акад.”, Соц.-прав. ф-т, Студент. наук. т-во соц.-прав. ф-ту ; [уклад. 

О. І. Босак та ін. ; за заг. ред. Г. І. Чанишевої]. — Одеса : Фенікс, 2018. — 321 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці:   А802439  Зі змісту: Спадкування земельних 

ділянок зачатою, але ще не народженою дитиною / К. О. Соловей. – С. 262-265. 

4. Кравченко Т. Готуємось до участі у розгляді справ про 

встановлення факту родинних відносин / Т. Кравченко // Юрид. практики : 

[дод. до газ. ”Місц. самоврядування”]. — 2020. — № 1/1 (січ.). — С. 13-15. 

Зазначено, що у випадках неможливості документального доведення родинних 

відносин з померлим родичем заявники звертаються до суду із заявами про 

встановлення факту родинних відносин. При цьому орган місцевого 

самоврядування (ОМС) може бути залученим в таких справах як зацікавлена 

особа або відповідач. Висвітлено ключові моменти розгляду таких справ, які 

необхідно знати представнику ОМС. Зазначено, що справи про встановлення 

фактів родинних відносин між фізичними особами розглядаються в порядку 

окремого провадження, згідно зі ст. 293 Цивільного процесуального кодексу 

України. Текст: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-

106451.html 

5. Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики 

ефективного реагування : матеріали панел. дискусії III Харків. міжнар. юрид. 

Форуму,  м. Харків, 26 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, НАПрН України ; [редкол.: В. Я. Тацій та ін.]. — 

Харків : Право, 2019. — 170 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А802382 Зі 

змісту: Захист персональних даних в мережі Інтернет /  І. Воронов. – С. 22-25; 

Деякі аспекти регламентації приватності у кіберпросторі /  О. В. 

Таволжанський. – С. 162-165. 

6. Круковес В. Правовий статус експерта з питань права в 

цивільному судочинстві України / В. Круковес // Актуал. проблеми 

правознавства : зб. наук. пр. Юрид. ф-ту Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 

2019. – Вип. 2(18). – С. 122-127. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-

2(18) Досліджено питання визначення правового статусу експерта з питань 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-106451.html
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права та його ключову роль у цивільному судочинстві України. Розкрито  

особливості залучення експерта з питань права в судовий процес, а також 

значення висновку експерта при ухваленні судом рішення. Запропоновано шляхи 

вдосконалення правового статусу експерта з питань права в цивільному 

судочинстві України. Текст: http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/2-

2019.pdf 

7. Кухарєв О. Є. Теоретичні та практичні проблеми 

диспозитивності в спадковому праві / О. Є. Кухарєв. — Київ : Алерта : 

Правова єдність, 2019. — 496 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці: А802755. 

Викладено теоретичні та практичні проблеми диспозитивності в спадковому 

праві, запропоновано шляхи їх усунення, розроблено пропозиції з удосконалення 

чинного спадкового законодавства України. Виділено та проаналізовано такі 

базові моделі диспозитивності в спадковому праві, як: свобода заповіту, 

договірна форма регулювання спадкових відносин, свобода волевиявлення 

спадкоємця щодо прийняття спадщини та відмови від її прийняття. 

Висвітлено випадки обмеження диспозитивності в спадковому праві. Ретельно 

проаналізовано судову та нотаріальну практику, а також спадкове 

законодавство зарубіжних країн. Запропоновано розширення кола 

заповідальних розпоряджень та договорів у спадковому праві.  

8. Лазько В. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами 

ОМС / В. Лазько // Місц. самоврядування. — 2019. — № 12 (груд.). — С. 16-18. 

Розглянуто актуальні питання, пов’язанні зі вчиненням нотаріальних дій 

посадовими особами органів місцевого самоврядування (ОМС). Зазначено, що 

дії посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, з 

метою надання їм юридичної вірогідності, покладаються на уповноважених 

державою осіб — нотаріусів. Проте, враховуючи ринкову модель правових 

відносин та адміністративно-територіальний устрій України, правом 

здійснювати нотаріальні дії законодавець наділив у певних випадках й 

посадових осіб ОМС. Нюанси вчинення нотаріальних дій посадовими особами 

ОМС викладені у контексті відповідних норм: Закону України від 02. 09. 1993 

№ 3425-XII ”Про нотаріат”, Закону України від 20. 10. 2014 № 1709-VII ”Про 
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внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань 

спадкування”, Цивільного кодексу України. Наголошено, що на законодавчому 

рівні алгоритм вчинення нотаріальних дій посадовими особами ОМС 

визначений ”Порядком вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів 

місцевого самоврядування”, затвердженим наказом Міністерства юстиції 

України від 11. 11. 2011 № 3306/52, та Цивільним кодексом України. 

Розглянуто практичні поради та судові рішення щодо  вчинення такої 

нотаріальної дії посадовими особами ОМС як посвідчення заповіту. Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/december/issue-12/article-105955.html 

9. Літвінов Р. Правовий інститут пролонгації договору оренди & 

переважне право добросовісного орендаря / Р. Літвінов // Місц. 

самоврядування. — 2019. — № 12 (груд.). — С. 13-15. Зазначено, що 

правовідносини з оренди комунального майна характеризуються особливим 

порядком припинення дії договору оренди, а також процедурою їх 

автоматичної пролонгації. У контексті відповідних статей Цивільного 

кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України від 10. 04. 

1992 № 2269-XII ”Про оренду державного та комунального майна” розглянуто 

порядок припинення дії договору оренди комунального майна та умови 

автоматичної пролонгації дії договору. Наголошено, що Верховна Рада 

України прийняла новий Закон України ”Про оренду державного та 

комунального майна” (законопроект № 1055-1 від 06. 09. 2019). Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/december/issue-12/article-105954.html 

10. Лукасевич-Крутник І. С. Теоретичні засади правового 

регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг у 

цивільному праві України / Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник; НАПрН 

України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. — Тернопіль : 

Паляниця В. А., 2019. — 473 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А802452 

Висвітлено теоретичні засади правового регулювання договірних відносин з 

надання транспортних послуг. Запропоновано концептуально нові підходи до 

вдосконалення механізму регулювання договірних відносин з надання 

транспортних послуг, вирішення важливих теоретичних та прикладних 
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проблем у цій сфері. Досліджено генезу договірних зобов’язань з надання 

транспортних послуг та визначено систему договорів, які опосередковують 

такі зобов’язання. 

11. Менюк Д. О. Виключні обставини як новела цивільного 

процесуального законодавства України / Д. О. Менюк // Прав. держава : 

щорічник наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 

Київ , 2019. – Вип. 30 : до 70-річчя Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України 1949 - 2019. – С. 465-473. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп13509-30. Розглянуто правову природу виключних обставин як підстави для 

перегляду судових рішень, що набрали законної сили, у цивільному процесі 

України. Проаналізовано кожну із підстав перегляду судових рішень, що 

віднесена законодавцем до виключних обставин. Визначено доцільність поділу 

на виключні та нововиявлені обставини як підстави для перегляду судових 

рішень у цивільному процесі України. Текст: http://pravova-

derzhava.org.ua/files/pravova-derjava.-vipusk-30-_2019_.pdf 

12. Мороз О. Трудовий договір не може бути фіктивним / О. Мороз 

// Юрид. практики : [дод. до газ. ”Місц. самоврядування”]. — 2020. — № 1/1 

(січ.). — С. 7-9. Висвітлено нюанси трудового договору на прикладі судового 

рішення та позиції Верховного Суду (ВС) щодо визнання трудового договору 

фіктивним. Наведено суть рішення та висновок ВС. Нагадано, що відповідно 

до ст. 234 Цивільного кодексу України фіктивним є правочин, який вчинено без 

наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином. 

Фіктивний правочин визнається судом недійсним.                        Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-106446.html 

13. Новели цивільного процесуального законодавства: 

представництво : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 16 трав. 

2019 р. / Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Ф-т цивіл. та госп. юстиції, Каф. цивіл. 

процесу ; [уклад. Н. Ю. Голубєва та ін. ; за заг. ред. Н. Ю. Голубєвої]. — Одеса : 

Фенікс, 2019. — 196, [3] с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А802456  Зі змісту: 

Процесуальні функції представника в цивільному процесі / І. В. Андронов. – 

С. 38-41; Окремі аспекти участі адвоката у цивільному судочинстві / 
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І. С. Апалькова. – С. 44-49; Новели представництва у справах про захист 

публічних інтересів у цивільному судочинстві і конституційному провадженні / 

І. Е. Берестова. – С. 52-56; Деякі новели цивільного процесуального 

законодавства України щодо представництва у цивільному судочинстві / 

Ю. О. Гладьо. – С. 64-68; Процесуальний статус представників у цивільному 

процесі / Р. Ф.  Гонгало. –  С. 71-75; Представництво у цивільному 

судочинстві: етапи реформування / О. С. Захарова. – С. 83-86; ”Пропозиції з 

урегулювання” (”Offers to settle”) у системі цивільного процесу Англії / 

Г. Є. Прусенко. – С. 123-127; Документи, що підтверджують повноваження 

представників за оновленим ЦПК / С. А. Чванкін. – С. 141-147; Основи 

представництва в цивільному процесі Німеччини / О. О. Голубцова. – С. 147-

150. 

14. Піддубна Д. С. Цивільне та сімейне право в таблицях та схемах : 

навч. посіб. / Д. С. Піддубна, Т. Ю. Склема ; за заг. ред. д.ю.н., проф., засл. 

юриста України В. М. Бесчастного. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2019. –   

330 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А802207. Запропоновано у відповідності 

до навчального плану структуроване відображення інформації у межах 

навчальної дисципліни "Цивільне та сімейне право", що є спрощеною моделлю 

для засвоєння інформації з боку здобувачів вищої освіти. Розкриття усіх 

питань відбувається через визначення модулів із відповідними темами. 

Візуальне сприйняття інформації є інноваційним елементом вивчення 

навчальної дисципліни. 

15. Представнники НАЗК роз’яснили, як розраховувати термін 

користування об’єктами декларування протягом не менше половини днів 

звітного періоду // Юрид. практики : [дод. до газ. ”Місц. самоврядування”]. — 

2020. — № 1/1 (січ.). — С. 10. Надано роз’яснення від Національного 

агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про можливі види розрахунків 

терміну користування або володіння об’єктами декларування в залежності від 

типу заповнюваної декларації. Наведено інфографіку ”Як розраховувати 

термін користування або перебування у володінні об’єктів декларування”. 



Інформацію розміщено на веб сайті НАЗК.                            Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-106450.html 

16. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф., 18 трав. 2019 р.   / Півден. регіон. центр НАПрН України, Нац. ун-т 

”Одес. юрид. акад.”, ДВНЗ ”Ужгород. нац. ун-т”, Каф. цивіл. права ; [упоряд.-

уклад.: М. В. Кучеренко, В. С. Лоншакова ; за заг. ред. Є. О. Харитонова]. — 

Одеса : Фенікс, 2019. — 295, [1] с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А802458  Зі 

змісту:  Цивільно-правове регулювання відносин з надання медичних послуг / 

Н. В. Вороніна. – С. 27-30; Захист честі та гідності в римському приватному 

праві та сучасному цивільному праві / В. С. Кучерявенко. – С. 117-121; 

Електронна ідентифікація у цивільних правовідносинах / Є. І.Скуратівський. – 

С. 169-172; Проблеми прийняття спадщини при здійсненні опіки над майном / 

Д. О. Борисенко. – С. 181-183;  Спадкування корпоративних прав: проблемні 

аспекти / А. С. Бугаєць. – С. 183-186;  Проблемні питання  заповіту з умовою / 

Я. О. Грушак. – С. 186-189; Проблемні питання прийняття спадщини 

неповнолітнім / В.-А. В. Женчук. – С. 189-191; Проблемні питання прийняття 

спадщини / Н. І. Зюбак. – С. 191-194; Проблемні аспекти спадкування за правом 

представлення / О. О. Казімірова. – С. 194-196; Доказування родинних зв’язків у 

спадкових справах / О. О. Казімірова, О. А. Собко. – С. 196-199; Спадкування у 

першій черзі особами, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах / 

О. О. Казімірова, О. А. Собко. – С. 199-201; Особливості спадкування 

кредитних зобов’язань / В. В. Кантер. – С. 201-203; Заповіт: проблемні 

питання в національному законодавстві та зарубіжний досвід / 

Ю. С. Квітовська. – С. 203-206; Проблемні аспекти спадкування за секретним 

заповітом / Є. В. Максютенко, А. А. Лашко. – С. 206-208; Особливості 

спадкування майнових прав інтелектуальної власності / М. В. Панчук. – С. 208-

211;  Спадкова трансмісія та спадкове представлення: поняття та 

особливості застосування / К. Ю. Сідорова. – С. 211-214; Проблематика 

спадкування осіб, що мають фактичні шлюбні відносини / М. Є. Тетерятник. – 

С. 214-218; Проблемні питання визнання шлюбного договору недійсним у 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-106450.html


цивільному судочинстві / Р. А. Василащук, С. Ю. Музика. – С. 222-224;  

Особливості зміни та скасування заповіту / Ю. В. Чачава. – С. 189-290. 

17. Римське приватне право: здобутки європейські та глобальні 

: матеріали Міжнар. колоквіуму,  Одеса, 27 жовт. 2018 р. / Нац. ун-т ”Одес. 

юрид. акад.”, Каф. цивіл. права ; [за заг. ред. Є. О. Харитонова ; упоряд.-

уклад.: К. І. Спасова]. — Одеса : Фенікс, 2018. — 141 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А802378  Зі змісту: Охорона та захист нотаріусом прав та 

інтересів інших членів сім’ї та родичів при здійсненні спадкування: від 

римського права до сучасності  / Н. І Костова. – С. 25-29; Особливості 

інституту  цивільної відповідальності за римським приватним правом / 

К. І. Спасова. – С. 37-40; Negotiorum  gestio за римським приватним правом як 

підґрунтя інституту ведення справ без доручення у цивільному праві деяких 

європейських країн / Д. М. Пеструєв. – С. 46-51; До питання про право 

власності на персональні дані / К. Г. Некіт. – С. 89-92; Загальні положення про 

легат за цивільним законом Республіки Латвії / О. Ю. Цибульська. – С. 92-95; 

Здійснення особистого немайнового права на вільний вибір місця проживання / 

В. Г. Швидка. – С. 95-98; Особливості спадкування криптовалют відповідно до 

специфіки їх правової природи / С. С. Аліна. – С. 98-100; Зміна черговості 

одержання права на спадкування: нотаріальний порядок / Ю. Є. Зінькевич. – 

С. 107-113; Принципи обмеження права власності в практиці ЄСПЛ / 

С. А. Кізлов. – С. 113-117; До питання співвідношення суб’єктивного права на 

забудову та суб’єктивного права на землю / К. Д. Пономаренко. – С. 123-126. 

18. Сербіна А. Договір про спільну діяльність як прихований вид 

договору оренди землі / А. Сербіна // Місц. самоврядування. — 2020. — 

№ 1 (січ.). — С. 7-10. Зазначено, що доволі розповсюдженою є практика 

укладення договору про спільну діяльність, який фактично приховує інший 

правочин — договір оренди землі, задля уникнення встановлених 

законодавством процедур. Наслідком цього може стати визнання його 

недійсним у судовому порядку, у тому числі за позовом прокуратури. Указано, 

що під час визначення підстав для висновків про удаваність правочину слід 

здійснити аналіз положень договору. Нагадано, що удаваним є правочин, який 



відповідно до ч. 1 ст. 235 Цивільного кодексу України (ЦК України) вчинено 

сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили. За 

удаваним правочином сторони умисно оформляють один правочин, але між 

ними у дійсності встановлюються інші правовідносини. За таким правочином 

права та обов’язки сторін виникають, але не ті, що випливають з його змісту. 

На основі ч. 2 ст. 235 Цивільного кодексу України проаналізовано наслідки 

таких неправомірних дій.                               Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/article-106489.html 

19. Сербіна А. Про самопредставництво ОМС / А. Сербіна // Юрид. 

практики : [дод. до газ. ”Місц. самоврядування”]. — 2020. — № 1/1 (січ.). — 

С. 16. Проінформовано, що 18 грудня 2019 Верховна Рада ухвалила Закон 

України № 390-IX ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розширення можливостей самопредставництва органів державної 

влади, органів влади АРК, ОМС [органів місцевого самоврядування], інших 

юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді”, на який чекали 

абсолютно всі юристи ОМС. Висвітлено нововведення, запроваджені Законом. 

Наголошено, що усі три процесуальні кодекси: Кодекс адміністративного 

судочинства України (КАС України), Господарський процесуальний кодекс 

України (ГПК України) та Цивільний процесуальний кодекс України 

(ЦПК України) тепер матимуть ідентичні положення щодо участі юридичної 

особи та суб’єкта владних повноважень, який не є юридичною особою, у 

справі. Текст: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-

106452.html 

20. Цивільне право України : посіб. для підгот. до другого блоку 

єдин. фах. вступ. випробування / [Є. О. Харитонов та ін.] ; за ред. 

Є. О. Харитонова. — Одеса : Фенікс, 2018. — 290 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  В77329  Посібник «Цивільне право України» призначений для 

підготовки до другого блоку «Право» вступних випробувань, що проводяться з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/article-106489.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-106452.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-106452.html


освіти та підготовлений відповідно до Програми, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2018 року № 115. 

21. Цивільне та сімейне право України : навч. посіб. : [підгот. з 

урахуванням положень Цивіл. кодексу України, прийнятого 16 січ. 2003 р., а 

також актів цивіл. законодавства, чин. станом на 1 верес. 2018 р. / 

Є. О. Харитонов та ін. ; упоряд. О. І. Сафончик] ; за ред. Є. О. Харитонова ; 

Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : Фенікс, 2018. — 581, [15] с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А802375 Відповідно до програми цивільного та 

сімейного права України викладено матеріал, який стане у нагоді студентам 

коледжів юридичної спрямованості під час підготовки до практичних занять, 

заліків та іспитів з цього предмету. Матеріал у посібнику підготовлено з 

урахуванням положень Цивільного кодексу України, прийнятого 16 січня 2003 

року, а також актів цивільного законодавства, чинних станом на 1 вересня 

2018 року. 

22. Шерешевські читання ”Проблеми цивільно-правового захисту 

прав власників у сучасних умовах інтеграційного розвитку України” : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю акад. В. В. Луця, 

[Одеса], 7 груд. 2018 р. / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака 

НАПРН України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Каф. цивіл. права ; [за заг. ред. 

Є. О. Харитонова]. — Одеса : Фенікс, 2018. – [Ч. 1 / упоряд.-

уклад.: М. В. Кучеренко, В. С. Лоншакова]. — 285 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А802394-1. Зі змісту: Особливості правового регулювання 

самозахисту в цивільному праві Німеччини, Франції, Латвії / В. Г. Швидка. – 

С. 25-28; Розвиток цивільного законодавства, яке регулює виконання заповіту / 

І. В. Граніна. – С. 28-31; Судове рішення як підстава виникнення суб’єктивного 

цивільного права на забудову чужої земельної ділянки / К. Д. Пономаренко. – 

С. 34-37;  Особливості захисту права на гідність та ділову репутацію в 

Україні та країнах ЄС / І. Г. Бабич. – С. 40-43;  Классификация функций в 

гражданском праве Украины / В. С. Деревнин. – С. 48-51; Право на 

приватність: окремі аспекти / О. М. Калітенко. – С. 51-54; Цифрове майно як 

об’єкт права власності: проблеми спадкування / К. Г. Некіт. – С. 91-93;  Деякі 



питання щодо спадкування ІТ-активів  / Н. В. Фомічова. – С. 97-100; До 

питання про спадкування персональних сторінок в мережі Інтернет / 

С. С. Аліна. – С. 100-102; Правове регулювання ескроу рахунків за цивільним 

законодавством України / Д. А. Болдіна. – С. 152-155; ; Гендерні стереотипи 

щодо чоловіків в цивільному та сімейному праві / Н. І Жмуйда. – С. 179-182; 

Спадкування частки у праві спільної сумісної власності / А. Р. Здольник. – 

С. 184-187; Проблеми цивільно-правового захисту прав власників у мережі 

Інтернет / І. О. Колібик. – С. 195-198; Актуальні проблеми спадкування за 

законом / А. С. Ліщинська. – С. 201-203; Деякі аспекти спадкування 

віртуального майна / М. І. Лоєвська. – С. 203-205; Міжнародні концепції з 

питань цивільно-правового регулювання в сфері робототехніки і штучного 

інтелекту / В. С. Лоншакова. – С. 205-208; Проблеми субсидіарного 

застосування норм в цивільному праві / В. С. Мельник. – С. 208-211; ;  Правовий 

статус штучного інтелекту в цивільних правовідносинах /  Ю. С. Мироненко, 

Г. В. Чорба. – С. 213-218; Регулювання цивільним правом відносин з надання 

юридичних послуг через мережу Інтернет / А. В. Нагорняк. – С. 223-226; 

Інститут спадкування в Стародавньому Римі та Україні: порівняльна 

характеристика / М. В. Рябов. – С. 246-248; Правове регулювання права 

власності: досвід Франції, Німеччини, Англії та України / А. О. Тітов. – С. 259-

263; Проблеми сучасного ІТ-права з погляду цивільного права в Україні / 

Ю. Ю. Фарік. – С. 270-273; Прогалини в цивільному законодавстві у приватно-

правовому типі регулювання / А. С. Фольтин. – С. 273-276.        

23. Шерешевські читання ”Проблеми цивільно-правового захисту 

прав власників у сучасних умовах інтеграційного розвитку України” : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю акад. В. В. Луця, 

[Одеса], 7 груд. 2018 р. / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака 

НАПРН України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Каф. цивіл. права ; [за заг. ред. 

Є. О. Харитонова]. — Одеса : Фенікс, 2018. –  Ч. 2 / [упоряд.-уклад.: 

Толмачевська Ю. О.].  — 53 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:  А802394-2. Зі 

змісту: Поняття договірного зобов’язання за правом Стародавнього Риму / 

С. Д. Гринько. – С.25-29;   До питання про розмежування підстав примусового 



припинення права власності в умовах дії Закону України ”Про воєнний стан” / 

О. С. Кізлова. – С. 29-33; Загальна характеристика функцій приватного права / 

М. В. Матійко. – С. 41-44. 

24. Ювчиця О. В. Осмислення принципу незалежності у 

цивільному процесі: суддя чи суд / О. В. Ювчиця // Держава і право. Серія : 

Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України. — Київ, 2019. – Вип. 85. – С. 158-165. – Шифр зберігання в 

Біблотеці: Бп14476-85(юрид. і політ. науки). Досліджено концепції 

сприйняття принципу незалежності у цивільному процесі. Зроблено висновки 

про те, що первинне значення принципу незалежності суддів означає 

незалежну процесуальну діяльність під час здійснення правосуддя. Показано, 

що принцип незалежності в цивільному процесі втілюється на двох рівнях – 

колективному (незалежність суду як органу) та індивідуальному – 

незалежність судді в цивільному процесі.  
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