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1. Бутрин-Бока Н. Практична реалізація принципів – складових 

верховенства права у цивільно-правових відносинах / Наталія Бутрин-Бока, 

Лілія Паращук // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. нац. 

екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – № 4. – С. 152-158.  Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15483-4(19) Висвітлено принцип верховенства права як 

основоположний принцип правотворчості та правозастосування, в тому числі 

у сфері цивільних правовідносин. Розглянуто особливості реалізації принципів – 

складових принципу верховенства права у окремих інститутах цивільного 

права. Розкрито їх зміст, цінність для ефективного забезпечення і захисту 

прав та інтересів суб’єктів цивільних правовідносин. Досліджено низку 

проблемних питань практичного застосування принципів субсидіарності, 

пропорційності, народного суверенітету, правової визначеності у цивільному 

законодавстві. Текст: http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/895  

2. Гнат Н. Цивільно-правова сутність кредитних відносин в 

Україні / Надія Гнат // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. 

нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – № 4. – С. 265-268.  Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15483-4(19) Досліджено  поняття кредитного договору з 

позиції науки цивільного права.  Надано теоретико-правову характеристику 

кредитних відносин в Україні, виокремлено їх основні ознаки. Здійснено 

практико-порівняльний аналіз договорів кредиту та позики, виокремлено їх 

спільні та відмінні риси. Визначено відповідальність кожної сторони за 

порушення кредитних зобов'язань.                          Текст: 

http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/913   

3. Гнатів О. Практика фактичного відшкодування витрат на 

правничу допомогу з реальними у цивільному процесі / Оксана Гнатів // 

http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/895
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Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – 

Тернопіль, 2019. – № 4. – С. 164-166.  Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-

4(19) Досліджено співвідношення фактичного відшкодування витрат на 

правничу допомогу з реальними у цивільному процесі. Проаналізовано судову 

практику в частині документального підтвердження понесених по справі 

витрат на допомогу професійного правника, а також щодо можливості 

розгляду питання зміни витрат на професійну правничу допомогу за 

клопотанням сторони або за відсутності відповідного клопотання сторони. 

Текст: http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/897 

4. Заставний П. Відповідальність сторін за порушення умов 

договору перевезення: цивільно-правовий аспект / Петро Заставний // 

Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – 

Тернопіль, 2019. – № 4. – С. 282-286.  Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-

4(19) Розглянуто основні законодавчі положення, що стосуються регулювання 

договірних відносин у сфері перевезення багажу та пасажирів. Визначено 

умови настання цивільно-правової відповідальності за порушення умов 

договору перевезення. Проаналізовано відповідальність перевізників за 

порушення умов договору перевезення. Досліджено питання відповідальності 

пасажирів у разі порушення законодавства у сфері надання послуг  

перевезення. Текст: http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/916  

5. Зигрій О. Правове регулювання права власності на лісові угіддя 

та об’єкти рослинного світу / Ольга Зигрій, Юлія Ковальчук, Тетяна Кондрат 

// Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – 

Тернопіль, 2019. – № 4. – С. 167-173.  Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-

4(19) Звернено увагу на правову базу регулювання правовідносин з приводу 

власності на лісові угіддя та об’єкти рослинного світу. На основі чинного 

законодавства та юридичної літератури проведено комплексний аналіз 

підстав набуття права власності на досліджувані об’єкти. Надано правову 

характеристику особливостей реалізації цього права. Проаналізовано 

співвідношення норм чинного земельного та лісового законодавства. Наведено 

різні погляди на це питання, розглянуто відповідні нормативні акти, 

http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/897
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обговорено різні шляхи реформування та оцінено їх перспективи. Проведено 

урізноманітнення сучасної структури власності на ліси, яка фактично є 

виключно державною. Розглянуто особливість створення комунального 

сектору як оптимального варіанта. Обґрунтовано та запропоновано внесення 

низки змін до законодавчих актів з метою надання лісових угідь у комунальну 

власність. Текст: http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/898  

6. Ковалишин О. Щодо чинників обрання країни запозичення / 

Олександр Ковалишин // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. / 

Терноп. нац. екон. ун-т.  – Тернопіль, 2019. – № 4. – С. 174-179.  Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп15483-4(19) Зазначено, що запозичення в 

корпоративному праві відіграють вагому роль, зважаючи на глобалізаційні 

процеси, які відбуваються у світі. Приділено увагу виявленню тих факторів, які 

обумовлюють використання тієї чи іншої системи права  при виборі правового 

запозичення. Проаналізовано фактори, які обумовили провідну роль права США 

у сфері розповсюдження окремих їх інститутів чи правових норм, особливо в 

сфері корпоративного права. Систематизовано чинники, які мають 

визначальний вплив при виборі певного правового  запозичення. Текст: 

http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/899  

7. Лукашов Р. Товариство з обмеженою відповідальністю як 

юридична особа приватного права: окремі теоретико-правові питання / 

Ростислав Лукашов // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. 

нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – № 4. – С. 187-194.  Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15483-4(19) Надано теоретико-правове поняття товариства з 

обмеженою відповідальністю як одного із видів юридичних осіб приватного 

права. Проаналізовано сучасне законодавство, яке регулює діяльність 

господарських товариств. Вивчено позицію вчених-цивілістів щодо 

виокремлення та класифікації ознак товариства з обмеженою 

відповідальністю. Досліджено порядок функціонування товариств з 

позиції Господарського та Цивільного кодексів. Надано правову 

характеристику основних положень законодавства України у сфері 
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регулювання діяльності юридичних осіб приватного права. Текст: 

http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/901  

8. Марунич Г. Чек-лист у перемовинах / Ганна Марунич // Дзеркало 

тижня. – 2020. – 30 квіт. – Електрон. дані.  Йдеться про те, як під час 

карантину впорядкувати договірні відносини з орендодавцем комерційної 

нерухомості. Текст: https://dt.ua/internal/chek-list-u-peremovinah-346328_.html  

9. Марценко Н. Правовий режим штучного інтелекту у 

цивільному праві / Наталія Марценко // Актуал. проблеми правознавства : зб. 

наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – № 4. – С. 91-98.  Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп15483-4(19) Досліджено особливості визначення 

місця штучного інтелекту в цивільному праві. Розглянуто питання 

можливості визнання штучного інтелекту та робота об’єктом чи суб’єктом 

цивільних прав (правовідносин) та проаналізовано можливі ризики. Автор 

відстоює позицію щодо недоцільності розуміння штучного інтелекту як 

суб’єкта цивільних прав. Доцільніше розуміти штучний інтелект як об’єкт 

цивільних прав. Окрім того, при застосуванні технологій штучного інтелекту 

у таких сферах як медицина або державне управління, на такий об’єкт 

цивільних прав доцільно поширювати правовий режим джерела підвищеної 

небезпеки, задля кращого захисту прав користувачів технологій штучного 

інтелекту. Текст: http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/884  

10. Ментух Н. Правове становище органів управління лізингової 

компанії у формі акціонерного товариства / Наталія Ментух // Актуал. 

проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т.  – Тернопіль, 

2019. – № 4. – С. 99-105.  Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-4(19) 

Розглянуто питання управління діяльності лізингової компанії як основного 

учасника лізингової діяльності, без якого неможливе нормальне функціонування 

лізингового процесу, який може задовольнити потреби в лізингових послугах на 

професійній основі, та до якого в  науці господарського права зріс науковий 

інтерес. Розроблено та сформульовано основні теоретичні і практичні 

положення щодо органів управління лізинговою компанією у формі 
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акціонерного товариства.                       Текст: 

http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/885  

11. Москалюк Н. Право господарського відання в системі речових 

суб’єктивних цивільних прав / Надія Москалюк // Актуал. проблеми 

правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – № 4. 

– С. 299-304.  Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-4(19) Проаналізовано 

нормативно-правове забезпечення права господарського відання в історичній 

ретроспективі: від першої згадки в Законі СРСР «Про власність в СРСР» від    

6 березня 1990 року до сучасного періоду розвитку цивілістики. Особлив увагу 

приділено питанню змісту права господарського і його співвідношення з 

іншими речовими правами.                        Текст: 

http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/919  

12. Слома В. Нормативно-правова складова механізму правового 

регулювання зобов’язальних відносин з множинністю суб’єктів / Валентина 

Слома // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон.   

ун-т.  – Тернопіль, 2019. – № 4. – С. 195-199.  Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп15483-4(19) Приділено увагу характеристиці нормативно-правового 

складника механізму правового регулювання зобов’язальних відносин з 

множинністю суб’єктів. Вказано, що регулювання зобов’язальних відносин з 

множинністю суб’єктів може здійснюватися на нормативному та 

договірному рівнях. Основним джерелом правового регулювання таких відносин 

є Цивільний кодекс (ЦК) України. Зазначено, що ЦК України містить значну 

кількість відсильних норм. Також зазначено, що норми зобов’язального права, 

які регулюють відносини з ускладненням суб’єктного складу, містяться як в 

інших нормативних актах, що входять до складу цивільного законодавства, 

так й у нормативних актах інших галузей законодавства. Зроблено висновок, 

що норми, за допомогою яких здійснюється регулювання зобов’язальних 

відносин з множинністю суб’єктів, спрямовані на забезпечення захисту 

інтересів їх учасників.                          Текст: 

http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/902  
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13. Труфанова Ю. Правові підстави розірвання договору найму 

(оренди) на вимогу наймача / Юлія Труфанова, Михайло Баженов // Актуал. 

проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 

2019. – № 4. – С. 200-205.  Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-4(19) 

Розглянуто підстави розірвання договору найму на вимогу наймача. Розкрито 

механізм застосування підстав розірвання договору на вимогу наймача та 

проаналізовано відповідну судову практику.                        Текст: 

http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/view/903  
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