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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ
Бойко М. В. Зміст та особливості сімейних правовідносин. –
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.
    Випускна робота магістра присвячена вивченню актуальних правових,
теоретичних і практичних проблем сімейних правовідносин. Простежена
перспектива розвитку регулювання сімейних правовідносин. В роботі визначені
нормативні матеріали, закріплених системою вітчизняного сімейного
законодавства, міжнародних договорів, актів вищих судових інстанціях, поняття
сукупності шлюбно-сімейних відносин, які складаються у сім’ї між чоловіком 
та дружиною, батьками і дітьми, іншими особами, які пов’язані між собою
відносинами родинності або відносинами щодо виховання, поняття фактичних
шлюбних відносин і аліментних правовідносин. Проаналізована сутність та
значення майнових прав та обов’язків подружжя й осіб котрі перебувають у
фактичних шлюбних відносинах, правові аспекти, щодо їх утримання та
розподілу майна, аліментних правовідносин, знайдені проблемні аспекти
регулювання й запропоновані можливі шляхи їх вирішення.

Ключові слова: особливості сімейних правовідносин, майнові права й
обов’язки подружжя й осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах,
обов’язки й права, щодо утримання й аліментних правовідносин.
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Boyko M. V. Content and features of family relationships. - Qualification work on
the rights of the manuscript.
    Graduating master's work in the specialty 081 "Law". - Kremenchuk Mikhailo
Ostrogradskyi National University. Faculty of Law, Humanity and Social sciences.
Department of Jurisprudence Sciences. Kremenchuk, 2019.
   Graduating master's work is devoted to the study of actual legal, theoretical and
practical problems of family legal relationships. The prospect of development of
regulation of family legal relations is traced. In the work defines the normative
materials, which are fixed by the system of domestic family law, international 
treaties, acts of higher judicial instances, the notion of the totality of marital and 
family relations, which are formed in the family between a husband and wife, parents
and children, other persons who are connected between a relationship of the family or
relationship in education, the concept of actual marriage relations and alimony legal
relationships. The essence and significance of the property rights and responsibilities 
of the spouses and the persons who are in actual marital relations, legal aspects, their
content and distribution of property, the alimony legal relationships, the problem
aspects of regulation are found and the possible ways of their solution are proposed.

Keywords: peculiarities of family legal relations, property rights and
responsibilities of spouses and persons who are in actual marital relations, duties and
rights, with respect to maintenance and maintenance of legal relations.


