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          Cімейно-шлюбні відносини : актуальні питання  

                 анотований бібліографічний список 

                                 2020. – Вип. 2. – 11 с.  

  
                (http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3) 

 

1. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в 

контексті інтеграційних процесів : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. 

конф.,  (Запоріжжя, 18 трав. 2019 р. / Нац. ун-т ”Запоріз. політехніка”, Ін-т 

упр. та права, Юрид. ф-т ;  [редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. 

Леоненко]. — Дніпро : Ліра ЛТД, 2019. — 375 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А802446 Зі змісту: Права дитини як члена сім’ї / О. В. 

Воронова. – С. 179-182; Кримінально-правова характеристика та виявлення 

проблем у сфері домашнього насильства в Україні в період інтеграційних 

процесів / О. А. Аксьонова. – С. 238-240; Насилля в сім’ї: кримінально-

правовий аспект / С. О. Мазепа, Я. В. Шаповал. – С. 264-266. 

2. Актуальні проблеми політичних процесів і міжнародних 

відносин країн світу / [К. В. Балабанов  та ін.] ; за наук. ред. К. В. 

Балабанова ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. — Маріуполь : 

МДУ, 2019. — 447, [1] с. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Б361480. 

Розглянуто фактори та принципи концептуалізації державної молодіжної 

політики (на прикладі Донецької області); шляхи, механізми та джерела 

державної політики захисту сім’ї в період кризи. 

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 ”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:  

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
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Забезпечення прав дитини в Україні / А. О. Бурчак. – С. 22-26; Міжнародні  

стандарти захисту прав дітей / А. В. Вознюк. – С. 32-35; До питання 

закріплення прав дитини у міжнародно-правових актах та законодавстві 

окремих зарубіжних країн / К. О. Годунок. – С. 55-58; Захист прав дітей і 

молоді: світ і Україна / Г. Г. Голюк. – С. 62-64; Правове регулювання 

соціального захисту дітей в умовах воєнного стану / М. В. Горбань. – С. 64-

69; Захист прав дітей та молоді у Німеччині та Польщі / В. С. Горковенко. – 

С. 69-72; Право дитини на оздоровлення і відпочинок / Е. М. Грабчук. – С. 72-

75; Правовий захист дітей від насильства в сім’ї / Є. Г. Деде. – С. 75-79; 

Діти як суб’єкти права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника / В.-А. В. 

Женчук. – С. 89-93; Право дітей з інвалідністю на освіту / Д. Ю. Житар. – 

С. 95-99; Гарантії захисту екологічних прав дитини / С. В. Задорожна. – С. 

107-110;  Контактні права дітей та їх захист європейськими стандартами 

прав / І. О. Колібик. – С. 120-124; Захист житлових прав дітей-сиріт в 

Україні / Ю. І. Лобурак. – С. 145-149; Порядок створення патронатних сімей 

в Україні / М. І. Лоєвська. – С. 149-152; Соціальний захист дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування / К. А. Ломонова. – С. 152-155; 

Право дитини на безпечне для життя і здоров’я довкілля та особливості 

його реалізації / К. В. Матвійчук. – С. 161-164; Законодавче забезпечення 

захисту прав дітей: світовий досвід та українські реалії / С. В. Мужайло. – 

С. 173-177; Значення соціального захисту сімей з дітьми в умовах 

реформування соціально-забезпечувального законодавства / А. В. Носаченко. 

– С. 177-181; ; Соціальне значення захисту прав дітей в Україні / А. Д. 

Первак. – С. 200-203; Соціальний захист дітей та молоді на прикладі деяких 

зарубіжних країн: досвід для України / О. С. Положевич. – С. 221-224; 

Соціальний захист дітей за радянських часів / Д. В. Полякова. – С. 224-227; 

Удосконалення механізму соціального захисту прав дітей України в умовах 

АТО / Г. О. Приймак. – С. 230-234; Спадкування земельних ділянок зачатою, 

але ще не народженою дитиною / К. О. Соловей. – С. 262-265; Правові 

аспекти патронатної форми виховання дітей в Україні / Є. П. Сопова. – С. 
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265-268; Теоретико-правові аспекти боротьби з насильством щодо дітей: 

досвід Німеччини/ Д. О. Тамбовцев. – С280-284; ”Чужих дітей не буває” або 

сучасні виклики платникам аліментів / Г. І. Шматько. – С. 302-305. 

4. Калашник О. Пріоритет сталості сімейних зв’язків та 

возз’єднання сім’ї у справах про визнання шукача захисту та членів його 

родини біженцями або особами, які потребують додаткового захисту / 

Олена Калашник // Підприємництво, госп-во і право. — 2019. — № 8. —      

С. 81-85. Проаналізовано права біженців або осіб, які потребують 

додаткового захисту щодо сталості сімейних зв’язків та возз’єднання сім’ї 

у справах про визнання шукача захисту та членів його родини біженцями або 

особами, які потребують додаткового захисту Державною міграційною 

службою України та судами. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення 

забезпечення прав шукачів захисту та членів їх родин на возз’єднання сім’ї 

та забезпечення сталості сімейних зв’язків. Проаналізовано останні наукові 

дослідження щодо правового статусу біженців або осіб, які потребують 

додаткового захисту. Наведено перелік та проаналізовано основні 

міжнародні та національні нормативно-правові акти у сфері забезпечення 

прав шукачів захисту та членів їх родин на возз’єднання сім’ї та 

забезпечення сталості сімейних зв’язків. Проаналізовано судову практику у 

справах за позовами шукачів захисту в Україні до Державної міграційної 

служби України про визнання протиправним та скасування рішень про 

відмову у визнанні їх біженцями або особами, які потребують додаткового 

захисту. Наведено основні проблеми дотримання прав шукачів захисту щодо 

сталості сімейних зв’язків та возз’єднання їх сімей в Україні. 

Текст: http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/8/16.pdf 

5. Кравцова Т. Семейные обстоятельства / Талина Кравцова // 

Юрид. практика. — 2020. — 21 янв. (№ 3). — С. 1, 8 – 9. За словами, 

партнера української юридичної компанії Asters Таліни Кравцової, 

активізація сфери юридичних послуг для приватних осіб дає хороший 

плацдарм для зміцнення і розширення практики сімейного права. Зазначено, 

http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/8/16.pdf
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що багато запитів надходить щодо врегулювання фінансових питань між 

подружжям, а також питань, що стосуються дітей. Також значна 

частина юридичної допомоги пов’язана з веденням судових процесів. 

Указано, що 2018 – 2019 роки показали попит на послуги із супроводу справ 

про спадкування. Текст: https://pravo.ua/articles/semejnye-obstojatelstva-2/ 

6. 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 

7. Кравченко Т. Несвоєчасна реєстрація місця проживання 

дитини: чи є підставою для притягнення до відповідальності? / Т. 

Кравченко // Місц. самоврядування. — 2019. — № 12 (груд.). — С. 30-31. 

Висвітлено питання, пов’язане із можливістю притягнення до 

відповідальності батьків, які несвоєчасно зареєстрували місце проживання 

своїх неповнолітніх дітей, відповідно до ст. 197 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Нагадано, що згідно зі ст. 6 Закону 

України від 11.12.2003  № 1382-IV ”Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання”, пунктами 4, 5 Правил реєстрації місця 

проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

02.03.2016 № 207, батьки зобов’язані зареєструвати місце проживання своїх 

неповнолітніх дітей. Ураховуючи означене, подано відповідь на запитання 

https://pravo.ua/articles/semejnye-obstojatelstva-2/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-106451.html
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щодо можливості притягнення таких батьків до відповідальності, зокрема, 

за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/december/issue-12/article-105958.html 

8. 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   

здобувачами вищої освіти. Розкриття усіх питань відбувається через 

визначення модулів із відповідними темами. Візуальне сприйняття 

інформації є інноваційним елементом вивчення навчальної дисципліни. 

9. Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та 

перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.     

20-річчю екон.-прав. ф-ту Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова,  (м. Одеса, 14 - 

15 верес. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. 

Мечникова, Екон.-прав. ф-т ; [відп. ред.: І. А. Ломачинська, А. В. Смітюх ; 

редкол.: А. В. Андрейченко та ін.]. — Одеса : Фенікс, 2018. — 712, [12] с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А802365 Зі змісту: Проблеми поділу майна, 

що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя / В. І. Труба. –  

С. 578-582. 

10. Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., 17 трав. 2019 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 

”Одес. юрид. акад.”, Півден. регіон. центр НАПрН України ; [відп. ред. Г. О. 

Ульянова]. — Одеса : Гельветика, 2019. – Т. 1.  — 720 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А800888-1.  Зі змісту:  Право на аліменти дітей, народжених 

не в шлюбі: історичний аспект / А. П. Семенова. – С. 185-189; 

Конституційні права дитини як основний елемент конституційно-правового 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/december/issue-12/article-105958.html
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статусу дитини / О. В. Китайка. – С. 336-339;  Пропорційність інтересів 

батька та матері при вирішенні питання про народження дитини в 

міжнародному приватному праві / А. О. Коновальчук. – С. 451-454. 

11. Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., 17 трав. 2019 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 

”Одес. юрид. акад.”, Півден. регіон. центр НАПрН України ; [відп. ред.   Г. О. 

Ульянова]. — Одеса : Гельветика, 2019. – Т. 2.  — 787 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А800888-2  Зі змісту: Кримінально-правова охорона прав дітей 

при усиновленні за законодавством окремих зарубіжних держав /  О. В. 

Тавлуй. – С. 208-211; Генезис законодавства про домашнє насильство в 

Україні /  І. Р. Данільченко. – С. 225-229;  Право на шлюб: історія, 

сучасність, перспективи /  О. М. Калітенко. – С. 461-463; Окремі аспекти 

класифікації шлюбних правовідносин за сімейним правом України та деяких 

зарубіжних країн /  О. І. Сафончик. – С. 463-466; Роль органу опіки та 

піклування в механізмі охорони та захисту житлових прав неповнолітніх, які 

залишилися без піклування батьків /  Н. С. Адаховська. – С. 466-468; 

Міжнародні договори в системі сімейного законодавства України та ЄС /  

К. М. Глиняна. – С. 476-479; Розгляд судом справ щодо визначення місця 

проживання дитини /  І. Б. Факас. – С. 530-533; Особливості вирішення 

спорів щодо визначення участі батька у вихованні дитини /  А. В. Хижняк. – 

С. 533-536. 

12. Правове забезпечення соціальної сфери : матеріали X Міжнар. 

наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, м. Одеса, 19 квіт. 

2019 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Соц.-

прав. ф-т, Каф. труд. права та права соц. забезпечення, Студент. наук. т-во 

соц.-прав. ф-ту ; [уклад.: О. І. Босак, І. С. Горбова, Ю. І. Лобурак; за заг. ред. 

Г. І. Чанишевої]. — Одеса : Фенікс, 2019. — 284 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А802396. Зі змісту: Законодавче забезпечення прав дітей: 

Україна та світ / В.-А. В. Женчук. – С. 148-151; Соціальне обслуговування 

жертв домашнього насильства /  А. М. Замаскіна. – С. 155-159; Додатковий 
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соціальний захист сімей з дітьми / Н. І. Зюбак. – С. 162-165; Державна 

соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям України / В. М. Коваль. – С. 

171-174; Патронатна сім’я як суб’єкт надання соціальних послуг в Україні / 

М. І. Лоєвська. – С. 187-190; Державна допомога багатодітним сім’ям / Ю. 

Д. Штейнс. – С. 230-234. 

13. Представнники НАЗК роз’яснили проблемні питання 

декларування неповнолітніх дітей від попередніх шлюбів, які 

проживають окремо // Юрид. практики : [дод. до газ. ”Місц. 

самоврядування”]. — 2020. — № 1/1 (січ.). — С. 9. Надано роз’яснення від 

Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про те, що 

відомості про неповнолітню дитину – члена сім’ї суб’єкта декларування від 

попереднього шлюбу, яка проживає окремо від такого члена сім’ї суб’єкта 

декларування, не підлягають відображенню у декларації. Подано 

інфографіку ”Особливості декларування дітей від попереднього шлюбу”. 

Інформацію розміщено на вебсайті НАЗК.                                           Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-106447.html 

14. Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні 

проблеми сучасного суспільства : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 

16 - 17 жовт. 2019 р., м. Кременчук / М-во освіти і науки України, 

Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ф-т права, гуманітар. і соц. 

наук, Каф. теорії, історії держави та права ; [редкол.: В. Д. Шаповал (голова) 

та ін.]. — Кременчук : Щербатих О. В., 2019. — 243 с. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці : В77570. Зі змісту: Роль спорідненості в нуклеарній та 

розширеній сім’ї / О. А. Явор. — С. 57-61; Вплив сім’ї на формування 

особистості в підлітковому віці / М. В. Кобиляцька, Г. М. Гейвах. — С. 141-

142; Насилля в сім’ї як соціально-психологічна проблема / М. В. Кобиляцька, 

Є. Щербакова. — С. 148-149; Соціально-психологічні детермінанти 

девіантної поведінки підлітків / О. В. Пелешенко, О. В. Буровіна. — С. 138-

140; Сімейне насилля як соціально-педагогічна проблема / О. В. Пелешенко, 

О. А. Козлова. — С. 174-176; Психологічні особливості дитячо-батьківських 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2020/january/issue-1/1/article-106447.html
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стосунків в період формування дітьми власної сім’ї / О. В. Пелешенко, В. М. 

Кравченко. — С. 181-182. 

15. 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: Укладення шлюбу : римське право і 

сучасність / О. М. Калітенко. – С. 32-34; Окремі аспекти договірного 

регулювання шлюбних відносин за законодавством України / О. І. Сафончик. 

– С. 51-54; Спадкування у першій черзі особами, які перебувають у 

фактичних шлюбних відносинах / О. О. Казімірова, О. А. Собко. – С. 199-201; 

Проблематика спадкування осіб, що мають фактичні шлюбні відносини / М. 

Є. Тетерятник. – С. 214-218; Аналіз дієвості нововведень щодо сплати 

аліментів на дітей / Ю. Ю. Бабійчук. – С. 218-222; Проблемні питання 

визнання шлюбного договору недійсним у цивільному судочинстві / Р. А. 

Василащук, С. Ю. Музика. – С. 222-224; Нормативно-правові засади 

усиновлення дітей іноземцями / В. І. Вітковська. – С. 224-227; Право на 

батьківство та материнство як особисті немайнові права подружжя / Х. А. 

Врона. – С. 227-230;  Роль договору в регулюванні сімейних відносин / Б. І. 

Врублевский. – С. 230-232; Окремі аспекти правового регулювання шлюбного 

договору: український та світовий досвід / В. Є. Гончаренко. – С. 232-235; 

Процес визнання материнства в Україні за сімейним законодавством / Д. В. 

Гуменюк. – С. 235-238; Особливості застосування законодавчих санкцій до 

неплатників аліментів / Н. В. Докукіна. – С. 238-242; Шлюбний договір: 

реалії сьогодення / К. Р. Жиліна. – С. 242-245; Проблеми укладення і 

розірвання шлюбу між громадянами України і іноземцями / У. В. Зінченко. – 

С. 245-247; Визнання шлюбу недійсним як захід відповідальності у сімейному 

праві / Е. І. Кишлали. – С. 247-251; Кровне споріднення як одна із підстав 

виникнення суб’єктивних прав та обов’язків батьків і дітей / О. Ю. 
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Кокорєва. – С. 251-253; Медіація – як спосіб врегулювання сімейних спорів, 

та міжнародна практика / С. О. Коровін. – С. 253-256; Особливості 

відповідальності за прострочення сплати аліментів у сімейному праві / І. М. 

Левшина. – С. 260-263; Інститут сурогатного материнства: український 

та зарубіжний досвід / Л. В. Маза. – С. 263-267; Проблеми одностатевих 

шлюбів в Україні / Ю. Р. Офіцерова. – С. 270-272; Порядок оформлення та 

розмір аліментів на утримання дитини за законодавством України / Г. О. 

Пузіна. – С. 272-275; Особливості правового регулювання шлюбного договору 

за законодавством України та окремих зарубіжних країн / Є. О. 

Сорочинська, Ю. О. Надольська. – С. 275-278; Проблемні аспекти укладання 

шлюбного договору в Україні / Є. П. Сопова. – С. 278-281; Медіація у 

сімейних спорах: шлях до примирення, порозуміння та врегулювання / С. О. 

Фурман. – С. 281-284; Проблемні питання розлучень в Україні / І. С. 

Халімончук. – С. 284-287; Переваги та недоліки дитячих будинків сімейного 

типу в Україні / Ю. І. Цибуля. – С. 287-289.  

16. 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; Окремі аспекти 

функціонування прийомних (фостерних) сімей в Україні / Н. С. Адаховська. – 

71-74. 

17. Сітнік С. Нормативно-правове регулювання розвитку 

інституту сім’ї в Україні / Свiтлана Сітнік // Актуал. проблеми держ. упр. : 

зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. 

ін-т держ. упр. – Харків, 2019. – № 1 (55). – С. 198-206.  –  Шифр зберігання 

в Бібліотеці: Бп16157-1(58). Проаналізовано специфiку нормативно-

правового регулювання розвитку інституту сім’ї в Укpаїнi. Визначено 
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основнi пpоблеми функціонування інституту сім’ї та pоль деpжави у цьому 

пpоцесi. Виявлено найважливіші правові засади та проблеми соціального 

захисту сімей, тенденції удосконалення системи державного регулювання 

розвитку соціального інституту сім’ї.                                 Текст: 

http://apdu.journal.kharkiv.ua/index.php/apdu/article/view/58  

18. Смалько О. Готовність молоді до сімейного життя як 

особистісна духовна цінність  / Оксана Смалько, Світлана Савчук // Пед. 

часопис Волині. — 2019. — № 4. — С. 99-104. Досліджено стан готовності 

студентів до сімейного життя як однієї з важливих духовних особистісних 

цінностей особистості. Серед ціннісних характеристик, які необхідно 

виховувати в студентів педагогічних коледжів у процесі підготовки молоді 

до створення сім’ї та до виконання ролей батьків,  визначено позитивне 

сприйняття сім’ї та власного батьківства, відповідальність за народження 

та виховання дитини, активна позиція щодо виховання дитини. Текст: 

https://doi.org/10.29038/2415-8143-2019-04-99-104 

19. Токарчук Л. М. Дитячий будинок сімейного типу: питання 

правового регулювання / Л. М. Токарчук // Правова держава.  — 2019. —  

№ 34. — С. 64-69. Досліджено правове регулювання однієї із форм 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – 

дитячого будинку сімейного типу. Проаналізовано історію законодавчого 

регулювання дитячого будинку сімейного типу, визначено мету та 

особливості застосування цієї форми влаштування дітей. Зазначено, що 

дитячий будинок сімейного типу є одним із видів опіки над дітьми. 

Текст: http://dx.doi.org/10.18524/2411-2054.2019.34.169535 

20. 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 

http://apdu.journal.kharkiv.ua/index.php/apdu/article/view/58
https://doi.org/10.29038/2415-8143-2019-04-99-104
http://dx.doi.org/10.18524/2411-2054.2019.34.169535
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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. 

21. 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: До питання визначення місця проживання 

дитини /Н. С. Адаховська. – С. 37-40; До питання визначення шлюбу за 

законодавством України та деяких зарубіжних країн / О. І. Сафончик. – С. 

61-65;  Проблеми поділу майна подружжя, що використовується в 

підприємницькій діяльності / О. С. Артьомов. – С. 144-147; Деякі проблеми 

захисту майнових прав дитини в Україні: врахування досвіду Німеччини / В. 

В. Дарієнко. – С. 171-173; Гендерні стереотипи щодо чоловіків в цивільному 

та сімейному праві / Н. І Жмуйда. – С. 179-182. 

 

Підготовлено відділом інформаційного забезпечення органів влади  
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Відповідальний за випуск: Зайченко Н.Я. 
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