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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Васільєв І. О. Аліментні зобов’язання на утримання дитини, проблеми та
перспективи удосконалення законодавства. – Кваліфікаційна робота на
правах рукопису.
      Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. Кременчук, 2018
        Випускну роботу магістра присвячено дослідженню питань аліментних
зобов’язань. В даній роботі виносяться проблемні питання щодо сплати аліментів,
ухилення від аліментів та взагалі поняття аліменти. Окрім винесення проблемних
питань до них пропонується ряд вирішення проблемних областей сучасного
законодавства. Проводитися дослідження через історично-ситуативні приклади, які
використовувались для вдосконалення законодавства щодо аліментів. Були
приведені приклади судових рішень та в цілому зображено, що собою представляє
інститут сімейних відносин. Підведено підсумки, які закріплюються пропозиціями
вдосконалення Сімейного кодексу України.

Ключові слова: аліменти, аліментні зобов’язання, утримання дитини, сплата,
платник, боржник, права дитини, сімейні правовідносини.
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Vasiliev I. A. Alimony obligations for the child's maintenance, problems and
prospects of improvement of the legislation. - Qualification work on the rights of the
manuscript.
     Master's thesis on specialty 081 «Law». - Kremenchuk National University named
after Mikhail Ostrogradskyi. Faculty of Law, Humanities and Social Sciences.
Department of branch legal sciences. Kremenchug, 2018.
    Master's thesis is devoted to the study of alimentation obligations. In this paper,
problematic issues related to alimony, deviation from alimony and in general the notionof alimony 
are raised. In addition to the issue of issues, they are offered a number of solutions to the problem 
areas of modern legislation. Research is conducted through historical and situational examples that 
have been used to improve alimony legislation. Examples of court decisions were given and in 
general, it is represented by the institution of family relations. Summed up, which are fixed by 
proposals for improvement of the Family Code of Ukraine.  

Key words: alimony, alimony obligations, child retention, payment, payer, debtor,
children's rights, family relationships.


