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Випускова робота магістра зі спеціальності 081 «Право». –
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих
юридичних наук. Кременчук, 2018.

Увага до юридичних фактів саме у сфері сімейного права зумовлена
також все більшою актуалізацією питання щодо знаходження балансу між
приватністю як одним із фундаментальних прав людини і загальним благом, на
забезпечення якого має бути спрямоване державно-правове регулювання
суспільних відносин. Як із цього приводу зауважують західні дослідники, саме
сімейне право є точкою перетину й зворотного зв’язку між сім’єю та державою:
сім’я відіграє формуючу роль у суспільстві, але закон і суспільство також
здійснюють формуючий вплив на сім’ю.

Ключові слова: юридичні факти, сімейне право, цивільне право,
правове регулювання, методи, механізм, правові відносини, генезис.

И. Паштенко. Юридические факти в семейном праве. – Рукопись.
Выпускная работа магистра по специальности 081 «Право».

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского.
Факультет права, гуманитарных и социальных наук. Кафедра теории, истории и
права. Кременчуг, 2018.
       Внимание к юридическим фактам именно в сфере семейного права
обусловлена также все большей актуализацией вопроса о нахождении баланса
между приватностью как одним из фундаментальных прав человека и общим
благом, в обеспечение которого должно быть направлено государственно-
правовое регулирование общественных отношений. Как по этому поводу
замечают западные исследователи, именно семейное право является точкой
пересечения и обратной связи между семьей и государством: семья играет
формирующую роль в обществе, но закон и общество также осуществляют
формирующее влияние на семью.
Ключевые слова: юридические факты, семейное прав, гражданское
право, правовое регулирование, методы, механизм, правовые отношения,
генезис.



I. Pastenko. Legal facts in family law. - The manuscript.
Master's thesis on specialty 081 "Law". - Kremenchuk National University
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Department of Theory, History of State and Law. Kremenchug, 2018.Yakovets A.I.
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Attention to the legal facts in the sphere of family law is also conditioned by
the increasing updating the question of finding a balance between privacy as one of
the fundamental human rights and the common good for security which should be
directed state-legal regulation of social relations.
As western researchers point out, family law is the point of intersection and
feedback between the family and the state: the family plays a pivotal role in society,
but law and society also exercise a form of influence on the family.

Keywords: legal facts, family law, civil law, legal regulation, methods,
mechanism, legal relations, genesis.


