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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Баранік К. В. 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, 2019.

Випускну роботу магістра присвячено дослідженню особливостей
аліментних зобов’язань на утримання дитини: проблеми та перспективи
удосконалення законодавства. Визначено загальні положення щодо аліментних
зобов’язань батьків; досліджено значення соціально-психологічного впливу
сумпільства на відно шення обох батьків до конституційног права дитини на
утримання; розглянуто види покарань, які застосовуються до не платників
аліментів, та примусові заходи виховного характеру, варіанти звільнення
відповідальності, в тому числі від кримінальної; досліджено питання 
регулювання відносин між платником (боржником) аліментів та отримуачем
як в добровільному порядку так і в судовому; проаналізовані проблеми та 
перспективи розвитку (змін) чинного законодавства щодо контролю та 
відповідальністю боржників за не утримання своїх дітей.  
   

Ключові слова: Сім'я, дитинство, материнство, батьківство аліментні
зобов'язання, утримання дитини, відповідальність за несплату аліментів.



Baranik KV Child support obligations: problems and prospects for
improving legislation. - Manuscript qualification work.

Master's degree work in specialty 081 "Law". - Mikhail Ostrogradsky
Kremenchug National University. Faculty of Law, Humanities and Social Sciences.
Department of branch legal sciences. Kremenchug, 2019.

The master's degree work is devoted to the study of the peculiarities of child
support obligations: problems and prospects for improving the legislation. General
provisions on parental support obligations have been defined; the importance of 
social and psychological influence of the society on the attitude of both parents to the
constitutional right of the child to be maintained; the types of penalties applicable to
non-alimony payers and compulsory educational measures, options for discharge,
including criminal ones; the issues of regulation of the relationship between the payer
(debtor) of the alimony and the recipient, both voluntarily and in court, were
investigated; problems and prospects of development (changes) of the current
legislation on control and responsibility of debtors for not keeping their children are
analyzed.
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