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1. Бажанов В. О. Договір управління майном у цивільному праві 

України / В. О. Бажанов, В. О. Бажанова // Право і сусп-во. – 2020. – № 6. – 

С. 23-26. Проаналізовано положення чинного законодавства України, що 

регулюють відносини, які виникають у зв’язку з укладенням договорів 

управління майна, а також особливості договору управління майном у 

цивільному праві України. Розглянуто актуальні питання практичного 

застосування цієї договірної конструкції в умовах сьогодення. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/6_2020/6.pdf  

2. Глосарій юридичних понять і термінів з ”Історії держави і 

права України”, ”Історії держави і права зарубіжних країн” та ”Історії 

вчень про державу і право” : у 2 ч. / Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь 

: Ун-т ДФС України, 2021– Ч. 1 : [А - Л / уклад.: А. Є. Шевченко, С. В. Кудін, 

М. М. Корінний ; за ред. А. Є. Шевченка]. – 2021. – 549 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А814745-1  Вміщено більше тисячі юридичних термінів, якими 

користуються правознавці від найдавніших часів до сьогодення, з трьох 

фундаментальних історико-правових дисциплін, що вивчаються в усіх 

юридичних закладах вищої освіти (ЗВО) України. Оскільки серед юридичних 

термінів і номенклатурних назв сучасності дедалі більшого поширення 

набувають скорочення, у пропонованому словнику наведено значення новітніх 

абревіатур. Крім широко вживаної термінологічної лексики, є слова, які 

вийшли з активного вжитку, та неологізми - термінологічні одиниці, якими 

іменуються нові правові поняття та явища. 

3. Грабовська Г. М. Особливості відшкодування шкоди, завданої 

неповнолітньою особою [Електронний ресурс] / Г. М. Грабовська, О. О. Бойко 

// Молодий вчений. – 2021. – № 4. – Електрон. дані. Йдеться про те, що в 

умовах стрімкого розвитку суспільства,  виникає проблема невідповідності 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/6_2020/6.pdf


чинного законодавства реаліям, які є наслідком постійних змін. Зважаючи на 

стрімкий розвиток нашої молоді, майбутнього покоління або ж покоління «Z», 

зазначено, що ті стандарти, на основі яких писалося зокрема цивільне 

законодавство, є вже застарілими. Так, однією із застарілих є норма щодо 

відшкодування шкоди, завданої неповнолітніми особами. Текст: 

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-21  

4. Гуйван П. Д. Часові обмеження здійснення суб’єктивного права 

та зловживання правом / П. Д. Гуйван // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту 

ім. В. І. Вернадського. Серія : Юрид. науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 5. – С. 13-18. 

Досліджено актуальне питання про темпоральні межі здійснення 

регулятивного цивільного права особи. Доведено, що суб’єктивне право має 

певні межі не тільки за змістом чи способом його здійснення, а й обмежене у 

часі. Текст: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/5_2020/5.pdf  

5. Іванчулинець Д. В. Заміна законного представника в 

цивільному процесі в умовах європейської інтеграції / Д. В. Іванчулинець // 

Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – Ужгород, 2020. – Вип. 61, т. 1. 

– С. 66-70. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-61/1 Розглянуто питання 

заміни законного представника у цивільній справі як однієї із правових форм 

прояву контрольно-процесуального механізму обмеження повноважень 

законних представників у цивільному процесі. Існування цього механізму 

пояснюється відсутністю в особи, яку представляють, необхідного обсягу 

цивільної процесуальної дієздатності для того, щоб самій контролювати 

поведінку законного представника в цивільному процесі. Визначено окреслені 

нормами матеріального законодавства підстави заміни законного 

представника в цивільному процесі. Звернено увагу на підстави неможливості 

виконання законним представником своїх функцій під час розгляду та 

вирішення цивільної справи, які вказані в нормах Цивільного процесуального 

кодексу України. Проаналізовано процедуру заміни законного представника в 

цивільному процесі та зроблено висновок про її незадовільний стан.  

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-21
http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/5_2020/5.pdf


6. Коверзнев В. О. Альтернативні засоби захисту прав учасників 

економічних відносин / В. О. Коверзнев // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту 

ім. В. І. Вернадського. Серія : Юрид. науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 4. – С. 69-75. 

Обґрунтовано, що для підвищення ефективності процедури врегулювання спору 

за участю судді (судова медіація) необхідно вдосконалити окремі положення 

Господарського та Цивільного процесуального кодексу України, зокрема 

шляхом запровадження відповідальності у вигляді штрафу у разі зловживання 

учасником справи своїми процесуальними правами під час процедури 

врегулювання спору за участю судді.                         Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/14.pdf  

7. М’яка Л. Як правильно оформити спадщину на землю: поради 

юриста [Електронний ресурс] / Лілія М’яка ; бесіду вів Сергій Курган // 

Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2021. – 21 верес. – Електрон. дані. З огляду на 

важливість питань, пов’язаних зі спадщиною, а також актуальністю, яку 

останнім часом набули питання успадкування землі, ринок якої вільно 

запрацював цього літа, наведено роз’яснення адвокатки АО «Ассирія» Лілії 

М’якої. Вона розповіла про унікальні особливості, пов’язані з отриманням 

права власності на земельну ділянку, зокрема, коли земля передається у спадок. 

Адвокатка, зокрема, зазначила, що ”спадкування за законом відбувається у 

порядку черговості, встановленої Цивільним кодексом України”, та навела 

п’ять черг спадкоємців, визначених законом: діти спадкодавця, його батьки та 

той із подружжя, який живий на момент відкриття спадщини; рідні брати 

та сестри спадкодавця, його бабусі та дідусі; рідні дядько та тітка; особи, 

які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як 5 років до моменту 

відкриття спадщини; інші родичі до шостого ступеня споріднення, а також 

утриманці, що не були членами сім’ї спадкодавця.                Текст: 

https://money.fakty.ua/385445-kak-pravilno-oformit-nasledstvo-na-zemlyu-sovety-

yurista 

8. Матеріали XXVII науково-практичної конференції ”Теорія та 

практика сучасної юриспруденції”, 30 квітня 2021 року, м. Харків / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Бровін О. В., 2021. – 241 с. Шифр 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/14.pdf
https://money.fakty.ua/385445-kak-pravilno-oformit-nasledstvo-na-zemlyu-sovety-yurista
https://money.fakty.ua/385445-kak-pravilno-oformit-nasledstvo-na-zemlyu-sovety-yurista


зберігання в Бібліотеці:  А815021 Зі змісту: Проблемні питання початку 

перебігу позовної давності в цивільному праві / Д. А. Волошин. – С. 114-116; 

Проблематика визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної медичним 

втручанням / А. В. Гамова. – С. 116-118; Порівняння інституту 

представництва та схожих юридичних конструкцій: довірче управління 

майном та посередництво / Д. Ю. Панченко. – С. 122-124; Принцип розумності 

у цивільних правовідносинах / К. А. Перев’язка. – С124-126; Застосування форм 

захисту прав іпотеко держателем при задоволенні вимог за рахунок предмета 

іпотеки / А. О. Покровська. – С. 126-127; Правове регулювання відносин за 

договором зберігання речей, що є предметом спору / К. Т. Романова. – С. 127-

129; Укладення договору купівлі-продажу через мережу Інтернет / 

Є. В. Селюжицька. – С. 129-131. 

9. Матеріали науково-практичної конференції ”Теорія та 

практика сучасної юриспруденції”, 30 травня 2021 року, м. Харків / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Бровін О. В., 2021. – Вип. 2. –     

528 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А815025-2 Зі змісту: Вплив  римського 

права на сучасний механізм захисту інституту права власності / А. С. Кречик. 

– С. 67-69; Особливості захисту прав споживачів в інтернет-торгівлі / А. Г. 

Більченко.– С. 183-186; Дикі тварини, що перебувають в стані природної волі, 

як об’єкт цивільного права / І. В. Косяк. – С. 192-194; Право на заповіт та його 

реалізація / О. Ю. Лещенко. – С. 202-203; Різниця між отриманням майна за 

довіреністю та за договором купівлі-продажу в цивільному праві у конкретних 

випадках / Т. В. Мірзаханов. – С. 203-204; Визнання кредитних договорів 

недійсними: теорія VS. Правозастосування / А. Ю. Млієвський. – С. 204-206; 

Деякі особливості забезпечення розумності строків у цивільному судочинстві / 

Я. І. Морозов. – С. 206-208; Захист прав учасників відносин у сфері електронної 

комерції / А. О. Нямцу. – С. 208-210; Поняття, особливості, елементи, види 

цивільно-правових відносин / В. Г. Риженко. – С. 215-219; Проблеми реалізації 

права на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення 

цивільно-правового договору / Ю. А. Рижкова. – С. 219-222; Правове 

регулювання договору дарування / М. О. Середюк. – С. 222-224;  Особливості 



спадкового договору / В. О. Сіньковський. – С. 224-226; Штучний інтелект як 

суб’єкт цивільних правовідносин / М. М. Скирда. – С. 227-229; Проблемні 

аспекти відповідальності за шкоду, завдану тваринами / І. М. Удоденко. – 

С. 232-234; Щодо питання про договір донорства за цивільним 

законодавством України / В. О. Уколова. – С. 234-236;  Дискусійні питання 

щодо предмету договору переведення боргу / Н. А. Федосенко. – С. 236-238; 

Нетрадиційні джерела цивільного права / Н. Д. Ярошенко. – С. 239-241. 

10. Науково-експертний висновок до концепції оновлення 

Цивільного кодексу України / НАН України, ДУ ”Ін-т екон.-прав. дослідж. 

ім. В. К. Мамутова НАН України”, Координац. бюро з проблем прав. основ 

підприємниц. діяльності, госп. та комерц. права, Від-ня екол., госп. та аграр. 

права НАПрН України ; [під заг. ред. В. А. Устименка]. – Київ : ДУ ”Ін-т екон.-

прав. дослідж. ім. В. К. Мамутова НАН України”, 2021. – 111 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  А814760  Зазначено, що група експертів, предметом 

досліджень яких є питання правового регулювання економічних відносин, 

здійснили науковий аналіз Концепції оновлення Цивільного кодексу України з 

урахуванням положень чинного законодавства України та сформулювали 

пропозиції щодо її вдосконалення. Науково-експертний висновок до Концепції 

оновлення Цивільного кодексу України схвалено на розширеному засіданні 

Координаційного бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, 

господарського та комерційного права Відділення екологічного, господарського 

та аграрного права НАПрН України (протокол № 3 від 09.04.2021 р.). 

11. Никончук Н. С. Відшкодування моральної шкоди у договірних 

зобов’язаннях: аналіз правозастосовної практики [Електронний ресурс] / 

Н. С. Никончук, Н. В. Коробцова // Молодий вчений. – 2021. – № 4. – Електрон. 

дані. Висвітлено питання щодо застосування інституту моральної шкоди у 

договірних зобов’язаннях як одного із основних способів цивільно-правового 

захисту з огляду на правозастосувальну практику національних судів протягом 

останніх років. Проаналізовано зміст права на відшкодування моральної шкоди 

в цілому та висвітлено зміни в правових позиціях Верховного суду щодо 



компенсації моральної шкоди на підставі статті 23 Цивільного кодексу 

України. Текст: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-22  

12. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів / 

[О. І. Виговський та ін. ; за ред. А. С. Довгерта, Є. О. Харитонова]. – Одеса : 

Гельветика, 2020. – 673 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А815017 

Представлено результати наукових досліджень вчених Києва, Львова, Одеси, 

Харкова та Хмельницького, присвячених формуванню концептуальних підходів 

щодо системного оновлення (рекодифікації) Цивільного кодексу України 

(ЦК України). Значну увагу приділено аналізу актуальності ідеї права, 

закладеній у першій (засадничій) Книзі ЦК. Акцентовано на модернізації другої 

Книги ЦК України (”Приватна особа”). У контексті рекодифікації ЦК України 

розглянуто право власності та інші речові права, зокрема право промислової 

власності, право інтелектуальної власності та способи захисту цих прав. 

Окреслено основні напрями новелізації спадкового права в умовах оновлення 

ЦК України. Наведено результати кодифікації міжнародного приватного 

права (МПрП) та очікуваний результат модернізації, що забезпечить 

ефективнішу взаємодію української правової системи з правовими системами 

світу і сприятиме розвитку міжнародних економічних та інших відносин. 

13. Піддубний О. Ю. До питання про розмежування цивільних і 

господарських договорів і його вплив на інші види договорів / 

О. Ю. Піддубний // Прикарпат. юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 

2020. – Вип. 2(31). – С. 48-52. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-2(31) 

Розглянуто традиційну проблему розмежування цивільного та господарсько-

правового договору і можливий вплив такого розмежування на розуміння місця 

інших видів договорів із погляду низки універсальних критеріїв. Запропоновано 

всі майнові договори поділити на три види – ординарний, споживчий і 

господарський. Враховуючи, що всі три види є цивільно-правовими у своїй 

основі, але споживчий і господарський договори відрізняються як між собою, 

так і щодо базового цивільного договору, запропоновано присвоїти йому 

типологічне найменування «ординарний» на противагу іншим двом, котрі 

мають свої особливості. Текст: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/12.pdf 

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-22
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2020/12.pdf


14. Польний Д. А. Заходи оперативного впливу, які застосовуються 

сторонами договору найму при виконанні ними зобов'язань за рахунок 

контрагента / Д. А. Подольний // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. 

пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4. – C. 103-111. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп15483-4(24) Досліджено один із трьох видів заходів 

оперативного впливу – виконанням зобов’язань за рахунок боржника, яким 

можуть скористатися сторони договору найму у випадку порушення їхніх 

прав контрагентом. На основі аналізу судової практики визначено особливості 

усунення наймачем за рахунок наймодавця недоліків речі, які перешкоджають 

користування нею. Встановлено, що здійснення наймачем за рахунок 

наймодавця капітального ремонту речі, переданої в найм, не поширюється на 

правовідносини оренди майна державної чи комунальної власності, з огляду на 

імперативний підхід законодавця до вирішення цього питання. Виявлено, що 

суди відмовляють у задоволенні вимоги розірвати договір оренди земельної 

ділянки, якщо наймач не виконав обов’язок щодо страхування об’єкта оренди, і 

вказують, що у таких випадках наймодавцю доречно застрахувати об’єкт 

оренди за рахунок наймача.                   Текст: 

http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1111  

15. Рекодифікація цивільного законодавства і система права 

України у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Всеукр. наук.-

прак. конф., Одеса, 8 - 9 листоп. 2019 р. / Півден. регіон. центр НАПрН 

України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”, Каф. цивіл. права ; [упоряд.-уклад.: 

Д. Р. Байталюк, К. І. Спасова; за заг. ред. Є. О. Харитонова]. – Одеса : Фенікс, 

2019. – 311 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А814766  Зі змісту:  

Рекодифікація цивільного законодавства України: деякі методологічні 

проблеми / Є. О. Харитонов. – С. 5-10; Рекодифікація цивільного законодавства 

та право інтелектуальної власності в Україні / О. І. Харитонова. – С. 10-14; 

Юридичне значення малозначності цивільної справи / І. В. Андронов. – С. 17-20; 

Поняття однорідних вимог в цивільному праві / С. Б. Булеца.  – С. 31-35; 

Формування нової концепції правочину в умовах рекодифікації цивільного 

законодавства / І. В. Давидова. – С. 40-42; Теоретичні, техніко-юридичні та 

http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1111


інші питання ре кодифікації цивільного законодавства України /  А. С. Довгент. 

– С. 42-47; Перспективи і виклики ре кодифікації цивільного законодавства для 

по ресурсних кодифікованих актів /  В. М. Єрмоленко. – С. 47-51; Due Diligence 

земельної ділянки з правами /  О. С. Кізлова, С. А Кізлов. – С. 51-55; Особисті 

немайнові права в ЦК України: доповнення і поділ на види /  О. В. Кохановська. 

– С. 55-60; Рекодифікація речового права: методологія, поняття, система /  

Р. А. Майданик. – С. 60-66;  Санкції в механізмі цивільно-правового регулювання 

/ Р. Б. Шишка. – С. 75-79; Цивільному кодексу потрібен хранитель / 

О. С. Яворська. – С. 79-84; Особливості цивільно-правового захисту права на 

особисті папери та таємницю кореспонденції у країнах ЄС / І. Г. Бабич. – С. 

92-95; Специфіка негативних зобов’язань у цивільному праві України / А. М. 

Гужва. – С. 111-116; Правовая природа интереса в гражданском праве 

Украины в свете евроинтеграционных процессов / В. С. Деревнин. – С. 116-119; 

Перспективи оновлення цивільного законодавства України в сфері захисту 

права власності / І. О. Дзера. – С. 119-124; Уніфікація міжнародного 

приватного права як складова європейської інтеграції / К. А. Жебровська. – С. 

133-136; Правова природа та проблематика визначення неповних прогалин в 

цивільному законодавстві / С. В. Завальнюк. – С. 136-139; Рекодифікація 

цивільного законодавства України: шляхом традицій чи новацій? / О. М. 

Калітенко. – С. 141-144; Щодо необхідності термінологічного вдосконалення 

цивільного законодавства / Ю. В. Кривенко. – С. 148-151; Сучасне 

впровадження права довірчої власності в цивільному законодавстві України / 

О. О. Мазіна. – С. 151-156; Інститут довірчої власності в контексті 

рекодифікації / К. Г. Некіт. – С. 175-181; Умови набуття права власності на 

нерухоме майно за набувальною давністю / О. С. Стаценко. – С. 203-206; 

Характер, обсяг та класифікація меж категорії ”розсуд” в приватному праві / 

Б. В. Фасій. – С. 213-216; Проблемні аспекти спадкування усиновленими дітьми 

та їх усиновлювачами / Н. В. Фомічова. – С. 216-220; До питання про відправні 

засади реновації цивільного законодавства (деякі методологічні зауваження) / 

О. А. Халабуденко. – С. 222-226; Проблеми правового регулювання недоговірних 

зобов’язань в спадковому праві України за стандартами ЄС / 



О. Ю. Цибульська. – С. 226-230; Основні теорії прав в контексті розвитку 

цивільного законодавства України / Ю. О. Гладьо. – С. 230-236; Особисті 

немайнові права: теорія і практика здійснення та захисту / О. В. Данильченко. 

– С. 239-244; Окремі аспекти застосування довірчої власності для 

забезпечення виконання зобов’язання в Україні / Д. Р. Байталюк. – С. 244-247; 

Право на забуття як спосіб захисту особистих немайнових прав порушених в 

мережі Інтернет / В. С. Кучерявенко. – С. 251-255; Тлумачення заповіту / 

І. В. Граніна. – С. 257-261; Електрична енергія як особливий об’єкт цивільних 

прав / Я. В. Баєнко. – С. 261-266; Право на анонімність фізичної особи в онлайн 

та оффлайн середовищах / В. І. Васильків. – С. 266-269; Окремі питання щодо 

визначення цивільно-правового статусу громадських об’єднань / 

Ю. А. Килимник. – С. 279-282; Рекодифікація інституту ведення чужих справ 

без доручення в польському цивільному праві / Д. М. Пєструєв. – С. 282-284; 

Договір надання концертних послуг в контексті чинного цивільного 

законодавства України / Ю. Л. Степанець. – С. 287-291; До питання про 

захист персональних даних суб’єктів, які вчиняють правочини в мережі 

Інтернет / Н. О. Тищук. – С. 291-294. 

16. Рубан О. О. Реалізація компенсаційної функції в цивільному 

праві / О. О. Рубан // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – Ужгород, 

2020. – Вип. 61, т. 1. – С. 80-84. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-61/1 

Надано  комплексну  характеристику  компенсаційної  функції  цивільного  

права  як  теоретико-правового феномена. Зазначено, що без пізнання функцій 

права неможливо оцінити його реальне значення як  соціального регулятора і 

розкрити механізм правового впливу на суспільні відносини. По тому, які 

функції здійснює те чи інше явище соціальної дійсності, яким чином 

відбувається реалізація цих функцій і з якою ефективністю, можна судити про 

саме явище, а також про перспективи його існування і розвитку. Функції 

виражають сутність  явища – те головне, основне, визначальне, що зумовлює 

його специфіку, його природу. Важливість дослідження механізму реалізації 

компенсаційної функції в тому, що він спрямований не тільки на відшкодування 

суб'єкту заподіяної внаслідок порушення (обмеження) права шкоди, а й на 



заповнення витрат (втрат), добровільно понесених суб'єктом у межах 

правомірної поведінки за особливих умов, а також внаслідок наявності в нього 

спеціального соціально-правового статусу. У компенсаційній функції, 

комплексній за своєю природою, поєднуються головні цільові установки 

права  –  правовідновлювальні, компенсаторні і в певних випадках 

стимулювальні. Однак форми реалізації цієї функції неоднакові й істотно 

зумовлені тим, чи йдеться про публічне або приватне право. Наведено приклад 

реалізації компенсаційної функції цивільного права у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності, де є чітке розмежування понять «відшкодування 

збитків» і «компенсація». Також приділено увагу вирішенню питань 

компенсації в рішеннях ЄСПЛ. Зазначено, що необхідно встановити чіткий 

причинно-наслідковий зв’язок між заявленими збитками та стверджуваним 

порушенням. Метою призначення Судом компенсації є компенсація заявнику 

дійсних негативних наслідків порушення (його прав), а не покарання Договірної 

Сторони, що несе відповідальність за таке порушення. 

17. Рябченко Ю. Ю. Межі доказування в сучасному цивільному 

процесі / Ю. Ю. Рябченко // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 

Ужгород, 2020. – Вип. 61, т. 1. – С. 80-84. Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16060-61/1 Розглянуто питання вироблення авторської концепції меж 

доказування в сучасному цивільному судовому процесі, окреслено перспективи її 

подальшого розвитку. Вказано на фактичне закріплення у Господарському 

процесуальному кодексі України стандарту доказування «перевага доказів», 

відповідно до якого наявність обставини, на яку сторона посилається як на 

підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, 

надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, 

надані на її спростування. Наголошено, що поняття «межі доказування» не 

набуло поширеного використання в літературі з цивільного процесуального 

права, на відміну від літератури в галузі кримінального процесуального права. 

Визначено, що розвиток стандартів доказування в доктрині цивільного 

процесуального права визначає напрями подальшого розвитку категорії «межі 



доказування». Текст: 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7525/1/7246_IR.pdf  

18. Саванець Л. М. Довіреність та договір доручення: порівняльно-

правовий аналіз / Л. М. Саванець // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. 

пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4. – C. 112-118. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп15483-4(24) Виконано порівняльно-правовий аналіз 

довіреності та договору доручення як забезпечувальних інструментів відносин 

представницького характеру. Вивчено різні аспекти співвідношення договору 

доручення та довіреності. Окрему увагу приділено дослідженню перспектив 

оформлення довіреності у вигляді електронного документа. Текст: 

http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1112  

19. Слома В. М. Участь представника у цивільних правовідносинах 

/ В. М. Солома // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Терноп. нац. 

екон. ун-т. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4. – C. 119-123. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15483-4(24) Розглянуто питання участі представника у 

цивільних правовідносинах. Зазначено, що інститут представництва відіграє у 

цивільному праві важливу роль, забезпечуючи додаткові можливості для 

реалізації учасниками цивільних правовідносин своїх прав і обов’язків. Для 

виконання своїх функцій представник повинен бути наділений певними 

повноваженнями, які включають комплекс прав і обов’язків останнього. 

Вказано на доцільності законодавчого регулювання питання щодо визначення 

обсягу прав і обов’язків представника з метою недопущення з його боку 

зловживань та уникнення небажаних наслідків для сторін цивільних 

правовідносин. Текст: http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1113  

20. Спєсівцев Д. С. Суб’єктивне цивільне право на нерухоме майно: 

проблеми інтерпретації / Д. С. Спєсівцев // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту 

ім. В. І. Вернадського. Серія : Юрид. науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 5. – С. 36-40. 

Підтримано наукову критику ч. 2 ст. 190 Цивільного кодексу України, згідно з 

якою встановлюється, що майнові права є неспоживною річчю і при цьому 

вони визнаються речовими правами. Наведено аргументи, які демонструють 

невиправданість такого підходу. Окрему увагу приділено сутнісному 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7525/1/7246_IR.pdf
http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1112
http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1113


розмежуванню речових та зобов’язальних суб’єктивних цивільних прав. 

Встановлено, що в конструкції речового права з-поміж усіх правоможностей 

особливо виокремлюється правоможність власних дій, тобто правова 

можливість особи діяти певним чином, задовольняючи свої законні інтереси. 

Текст: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/5_2020/9.pdf 

21. Треті економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. молодих. вчених, присвяч. 155-річчю ОНУ ім. І. І. Мечникова, 15 трав. 

2020 р. м. Одеса / [відп. ред. А. В. Смітюх]. – Одеса : Фенікс, 2020. – 159 с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці:  А814770 Зі змісту: Щодо набуття правового 

статусу учасника товариства з обмеженою відповідальністю у зв’язку із 

спадкуванням (правонаступництвом) / Є. О. Каташинський. – С. 29-31; 

Проблеми сучасної моделі врегулювання спору за участю судді в цивільному 

процесі України / Н. О. Федорук. – С. 73-77.  

22. Хрідочкін А. В. Основи юриспруденції : підручник / Андрій  

Вікторович Хрідочкін, П. В. Макушев, В. В. Ченцов ; М-во освіти і науки 

України, Ун-т мит. справи та фінансів. – Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 

2021. – 395 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А814757 Видання підготовлено з 

урахуванням досягнень сучасної вітчизняної юридичної науки та останніх змін 

у законодавстві України. У ньому розкрито основні положення теорії держави 

і права, розглянуто правовий статус, основні напрями діяльності та 

повноваження Верховної Ради України (ВР України), посадових осіб, органів і 

Апарату ВР, а також народних депутатів України,  правовий статус, функції 

та повноваження президента України, сутність, особливості, повноваження 

Кабінету Міністрів України та центральних і місцевих органів виконавчої 

влади. Висвітлено основи конституційного, цивільного, житлового, сімейного, 

трудового, адміністративного та кримінального права. Значну увагу приділено 

судовій системі, судоустрою та правоохоронним органам України.  

23. Четверті економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених, 13 листоп. 2020 р., м. Одеса / [відп. ред. А. В. 

Смітюх]. – Одеса : Фенікс, 2020. – 186 с. Шифр зберігання в 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/5_2020/9.pdf


Бібліотеці:  А814754  Зі змісту: Цивільні плоди у римському Jus Civilis та 

сучасному цивільному праві України  / В. В. Мартиновська. – С. 66-68; До 

визначення поняття ”останнє місце проживання” стосовно до інституту 

”міжнародного” спадкування / Л. П. Чілік. – С. 110-113.  

24. Шинкарьова Є. В. Детермінанти нерозривного зв’язку 

зобов’язання з особою боржника або кредитора за законодавством України 

/ Є. В. Шинкарьова // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : 

Юрид. науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 5. – С. 41-45. Констатовано, що 

нерозривний зв’язок зобов’язання з особою боржника або кредитора 

переважно визначається особистими якостями відповідної особи або 

існуванням з її боку особливих обставин, пов’язаних з особою боржника або 

кредитора, що, у свою чергу, виступають одним із необхідних елементів умови 

виникнення відповідних суб’єктивних цивільних прав та/або обов’язків. Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/5_2020/10.pdf  

25. Шкабаро В. М. Поняття ділової репутації в мережі Інтернет: 

проблеми визначення в законодавстві України / В. М. Шкабаро, 

Т. А. Тодорошко, А. В. Біла // Вісн. Ун-ту ім. Альфреда Нобеля. Серія : Право. – 

2021. – № 1. – С. 78-82. Досліджено поняття ділової репутації у мережі 

Інтернет. Розглянуто правову природу поняття «ділова репутація», визначено 

нормативно-правові акти, що містять дефініцію цього поняття, 

проаналізовано матеріали судової практики на предмет визначення 

зазначеного терміна. Виділено загальні засади захисту ділової репутації у 

вітчизняному законодавстві, встановлено способи захисту ділової репутації в 

мережі Інтернет відповідно до національного законодавства та судової 

практики. Проаналізовано значення ділової репутації для юридичної особи як 

критерію успішної професійної, господарської чи іншої діяльності, адже ділову 

репутацію юридичної особи становить престиж її фірмового (комерційного) 

найменування, торговельних марок та інших належних їй нематеріальних 

активів серед кола споживачів її товарів та послуг. Узагальнено, що 

визначення змісту ділової репутації залежить від природи її суб’єкта. 

Обґрунтовано, що захист ділової репутації є особливо важливим інститутом 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/5_2020/10.pdf


цивільного права, адже він є механізмом відновлення порушеного немайнового 

права особи. Досліджено норми цивільного права України щодо строків 

позовної давності, що застосовується у процесі розгляду справ про захист 

ділової репутації особи та порядку обчислення строку позовної давності. 

Зазначено, що в українському законодавстві відсутнє єдине уніфіковане 

визначення ділової репутації як фізичних, так і юридичних осіб. Наголошено, 

що цивільне законодавство України не містить нормативних положень щодо 

захисту ділової репутації в мережі Інтернет, що є суттєвим недоліком 

правового регулювання держави. Акцентовано увагу на природі досліджуваного 

поняття, яке є морально-етичною категорією, своєрідним оцінним 

інститутом цивільного та господарського права. Сформульовано висновок про 

доцільність закріплення визначення ділової репутації у Цивільному кодексі 

України з метою упорядкування системи правового регулювання, забезпечення 

унормованості правових категорій.                    Текст: 

https://law.duan.edu.ua/images/PDF/2021/1/11.pdf  

26. Ющенко М. Досвід Грузії у сфері ДРАЦС та можливості його 

використання в Україні / М. Ющенко // Ефективність держ. упр. : зб. наук. пр. 

/ Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 

– Львів, 2020. – Вип. 4(65). – С. 167-182. Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16157-4(65) Розглянуто досвід Грузії у розбудові механізму надання 

адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану. Доведено 

перспективи адаптування досвіду Грузії для України. Визначено необхідність 

введення у вжиток критеріїв якості послуг, що надаються владою громадянам 

в органах ДРАЦС. Текст: http://edu.lvivacademy.com/article/view/226471  
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