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1. Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-

економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за 

матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАт ”ВНЗ 

”Міжрегіон. Акад. упр. персоналом”, Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-

екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О. Ф. Каракасіді та ін.]. — Одеса : 

Лерадрук, 2020. — 299 с. Шифр зберігання Бібліотеки: А809385 Зі змісту: 

Шляхи попередження сімейних конфліктів / І. С. Коломієць, В. С. Войцех. – 

С. 192-197. 

2. В період новорічних свят в Києві зафіксовано понад 700 

звернень стосовно домашнього насильства [Електронний ресурс] // Юрид. 

газ. – 2021. – 11 січ. — Електрон. дані.  Подано інформацію, що із початку 

2021 року в Києві зафіксовано 743 звернення стосовно домашнього 

насильства. Зокрема, до поліції надійшло 629 звернень. Про це повідомила 

заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) 

Марина Хонда. «За перші 10 днів нового року, на муніципальну гарячу лінію 

«15-00» звернулося 114 осіб стосовно домашнього насильства. Із них 84 

жінки і 30 чоловіків. Також 4 жінки, з яких найстаршій 82 роки, та                

4 дитини, з яких найменшій – 3 роки, опинилися в кризових ситуаціях та 

потребували тимчасового притулку в «кризових кімнатах». Показники, 

звісно, не з позитивних, але в цілому, можна констатувати, що сплеску 

насильства за цей час в місті не сталося», – зазначила Марина Хонда. Текст: 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
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https://yur-gazeta.com/golovna/v-period-novorichnih-svyat-v-kievi-zafiksovano-

ponad-700-zvernen-stosovno-domashnogo-nasilstva.html  

3. Ватрас В. А. Правові висновки Верховного Суду щодо 

застосування норм сімейного права як джерела сімейного права України 

/ В. А. Ватрас // Актуал. проблеми вдосконалення чин. законодавства України 

: зб. наук. ст. / ДВНЗ ”Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника”. — Івано-

Франківськ, 2019. — Вип. 49. – С. 109-121. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп15267-49  Присвячено дослідженню правової природи правових висновків 

Верховного Суду щодо застосування норм сімейного права та їх місця у 

системі джерел сімейного права України. Проаналізовано погляди 

українських та зарубіжних вчених-правознавців відносно цієї проблематики, 

а також законодавче регулювання цього питання, виділено низку прикладів 

правових позицій Верховного Суду. Обгрунтовано, що правові висновки 

Верховного Суду щодо застосування норм сімейного права є джерелом 

сімейного права у зв’язку із тим, що їм притаманні властивості джерел 

права: загальнообов’язковість для усіх органів, в тому числі суддів, які 

застосовують відповідну правову норму (крім фізичних та юридичних осіб, 

які не пов’язані правовим висновком, хоча у судовому процесі, однак які 

можуть посилитися на цьому для обгрунтування своєї позиції , суди також 

можуть відступити від висновку з дотриманням порядку, що визначений   

ст. 403 і  ст. 404 Цивільного процесуального кодексу), нормативність, 

доступність, офіційність та публічність, легальність, гарантування 

засобами державного примусу, правотворча значимість. 

4. Гаряча лінія для осіб які постраждали від домашнього 

насильства // Соц. захист. — 2020. — № 1/2. — С. 30-31. Розкрито 

особливості роботи запровадженного нового сервісу з допомоги від 

домашнього насильства. Як зауважив заступник міністра соціальної 

політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський, оператор 

кол-центру не просто фіксує звернення чи переадресування його до 

відповідних компетентних відомств, а в онлайн-режимі може надати 

https://yur-gazeta.com/golovna/v-period-novorichnih-svyat-v-kievi-zafiksovano-ponad-700-zvernen-stosovno-domashnogo-nasilstva.html
https://yur-gazeta.com/golovna/v-period-novorichnih-svyat-v-kievi-zafiksovano-ponad-700-zvernen-stosovno-domashnogo-nasilstva.html
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Соціальний%20захист&jyear=2020&jnumber=№%201/2&jid=430576#1
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психологічну допомогу потерпілому від насильства. На гарячій лінії 

надаються інформаційно-психологічна та юридичні консультації, а також 

психологічна допомога потерпілим. 

5. Герасимчук Л. Недійсність шлюбу за сімейним 

законодавством України та застосовність норм міжнародного 

приватного права / Лідія Герасимчук // Підприємництво, госп-во і право. — 

2020. — № 4. — Електрон. дані. Розкрито питання недійсності шлюбу за 

Сімейним Кодексом України (СК України). Вказано, що ст. 38 СК України 

підставами недійсності шлюбу називає порушення вимог, встановлених 

статтями 22, 24 - 26 СК України. Це вимоги до шлюбного віку для чоловіків 

та жінок, які бажають зареєструвати шлюб, вимоги щодо добровільності 

шлюбу, вимоги щодо одношлюбності, вимоги щодо відсутності кровного 

споріднення та щодо неможливості шлюбу між усиновлювачем та 

усиновленою ним дитиною. Звернено увагу на те, що в ст. 38 СК України 

немає посилання на ст. 21 СК України, хоча серед загальних положень про 

шлюб в СК України вказана стаття є. Зі змісту ст. 21 СК України випливає 

ще одна вимога для осіб, які бажають зареєструвати шлюб: це повинні бути 

особи різних статей, адже зареєструвати шлюб в органі державної 

реєстрації актів цивільного стану можливо лише між чоловіком та жінкою. 

Одностатеві шлюби СК України не передбачає. Аналогічні посилання щодо 

недійсності шлюбу містять і колізійні норми сімейного права Закону України 

«Про міжнародне приватне право». Тому для вирішення сімейних відносин з 

іноземним елементом практики, відмовляючи в реєстрації одностатевих 

шлюбів, можуть посилатися не на СК України, що було б логічно, а на 

статтю про застереження про публічний порядок Закону України «Про 

міжнародне приватне право». Так само має вирішуватися питання про 

дійсність чи недійсність шлюбу, укладеного за межами України. Такий 

порядок вирішення вказаних питань підтверджується і практикою 

Європейського суду з прав людини. Але при цьому виникає дискусія: як 

трактувати поняття «публічний порядок», адже чіткого визначення змісту 

http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Підприємництво,%20господарство%20і%20право&jyear=2020&jnumber=№%204&jid=429736#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Підприємництво,%20господарство%20і%20право&jyear=2020&jnumber=№%204&jid=429736#1
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«публічного порядку» нема. Це породжує наступну дискусію – про 

легітимність норм міжнародного права. Для того, щоб зняти вказані 

дискусії під час вирішення практичних завдань, за пропоновано внести 

відповідні зміни в СК України, а саме: в ст. 38 СК України повинно бути 

посилання і на ст. 21 СК України. При цьому не будуть порушуватися права 

одностатевих союзів, адже натепер державне та суспільне визнання 

одностатевих сімейних союзів у багатьох країнах відбувається у формі 

реєстрованого партнерства. 

6. Дронова А. Более 5 миллионов киевлян в 2020 году 

пользовалось сервисами Smart City, — Юрий Назаров [Электронный 

ресурс] / Алина Дронова // Fakty. ua : [веб-сайт]. - 2020. - 29 дек. — Электрон. 

данные. Наведено тези інтерв'ю виданню «Delo.ua» голови комітету «Smart 

City» (Розумне місто) громадської ради при Міністерстві 

цифрової  трансформації, голови «Smart City.UA» Юрія Назарова, який 

розповів про підсумки використання українцями, та, зокрема киянами, 

сервісів «Smart City» у 2020 році й окреслив перспективи розвитку сервісів на 

наступний рік. Зокрема, запрацював сервіс онлайн-реєстрації 

новонароджених «е-Малятко», завдяки якому 100 сімей економлять 600 

годин щодня. Текст: https://society.fakty.ua/364542-bolee-5-millionov-kievlyan-

v-2020-godu-polzovalos-servisami-smart-city---yurij-nazarov 

7. Дронова А. Традиция добра: более 100 тысяч украинских 

детей поздравил Ринат Ахметов с Новым годом [Электронный ресурс] / 

Алина Дронова // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2020. – 28 дек. — Электрон. данные. 

Напередодні новорічних свят йдеться про акцію Благодійного Фонду Ріната 

Ахметова «Рінат Ахметов - Дітям», у межах якої привітання з Днем 

святого Миколая та Новим роком отримують понад 100 тисяч дітей. 

Указано, що за останні шість років учасниками цієї акції стали 700 тисяч 

дітей з усієї України. Зазначено, що Фонд Ріната Ахметова першим в 

Україні почав вирішувати проблеми соціального сирітства. Програма 

«Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - ні!» стала лідером національного 

http://elo.ua/
https://society.fakty.ua/364542-bolee-5-millionov-kievlyan-v-2020-godu-polzovalos-servisami-smart-city---yurij-nazarov
https://society.fakty.ua/364542-bolee-5-millionov-kievlyan-v-2020-godu-polzovalos-servisami-smart-city---yurij-nazarov
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усиновлення, зробила закриту тему прозорою. Адже на початку 2000-их 

українці майже не всиновлювали дітей із інтернатів. Менеджер проектів і 

програм Фонду О. Іщук зазначила: «20 років тому, коли з'явилася акція 

«Рінат Ахметов - Дітям», фактично було покладено початок і такому 

важливому проекту, як «Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству ні!», завдяки 

якому сталася популяризація усиновлення в Україні та 10 тисяч дітей 

знайшли свої родини». Текст: https://society.fakty.ua/364453-tradiciya-dobra-

bolee-100-tysyach-ukrainskih-detej-pozdravil-rinat-ahmetov-s-novym-godom 

8. Житло або компенсація для дітей-сиріт: Рада прийняла закон 

[Електронний ресурс] // Юрид. газ. – 2020. – 16 груд. — Електрон. дані. 

Вказано, що Верховна Рада України (ВР України) ухвалила Закон № 3577 

”Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту житлових 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа”. Зазначено, що Законом внесено зміни до Житлового кодексу 

Української РСР, законів України ”Про житловий фонд соціального 

призначення”, ”Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та 

”Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей”, 

якими надано право особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у тому числі після досягнення ними 23 років, 

позачергового отримання житла із житлового фонду соціального 

призначення та забезпечення їх соціальним або орендованим житлом до 

надання впорядкованого жилого приміщення для постійного проживання. 

Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/zhitlo-abo-kompensaciya-dlya-diteysirit-

vru-priynyala-zakon.html  

9. Завгородня Ю. С. Зобов’язання держави у сфері забезпечення 

прав дитини / Ю. С. Завгородня // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. 

справ. — 2020. — № 1. — С. 27-32. Наголошено на необхідності пізнання 

прав дитини через зобов’язання держави. Звернено увагу на відсутність у 

https://society.fakty.ua/364453-tradiciya-dobra-bolee-100-tysyach-ukrainskih-detej-pozdravil-rinat-ahmetov-s-novym-godom
https://society.fakty.ua/364453-tradiciya-dobra-bolee-100-tysyach-ukrainskih-detej-pozdravil-rinat-ahmetov-s-novym-godom
https://yur-gazeta.com/golovna/zhitlo-abo-kompensaciya-dlya-diteysirit-vru-priynyala-zakon.html
https://yur-gazeta.com/golovna/zhitlo-abo-kompensaciya-dlya-diteysirit-vru-priynyala-zakon.html
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Науковий%20вісник%20Дніпропетровського%20державного%20університету%20внутрішніх%20справ&jyear=2020&jnumber=№%201&jid=430257#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Науковий%20вісник%20Дніпропетровського%20державного%20університету%20внутрішніх%20справ&jyear=2020&jnumber=№%201&jid=430257#1
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межах вітчизняної правової доктрини комплексних досліджень прав дитини 

через парадигму західної правової культури. 

10. Коваль Л. Коло кривди: як його розірвати / Любомира Коваль 

// Уряд. кур’єр. – 2020. – 16 груд. (№ 245). – С. 3. Йдеться про форум 

"Домашнє насильство: погляд 360°. Виклики. Можливості. Дії" за участі 

представників міжнародних організацій, працівників правоохоронних органів, 

експертів. Уповноважена Верховної Ради України (ВР України) з прав 

людини Людмила Денісова проінформувала про звернення до її Офісу з 

приводу домашнього насильства та зауважила, що в Україні ще недостатня 

кількість установ, куди можуть звернутися постраждалі. Омбудсмен 

закликала на належному рівні напрацювати взаємодію між органами, які 

покликані допомагати жертвам домашнього насильства - медичними 

закладами, соціальними службами, правоохоронцями та іншими, а також 

запропонувала чітко визначити статус дітей, які стали свідками 

домашнього насильства, адже згідно із міжнародними нормами їх слід 

кваліфікувати не як свідків, а як жертв. Заступниця міністра соціальної 

політики з питань європейської інтеграції Ольга Ревук відзначила, що наразі 

діє комплексна державна політика із протидії насильству та ухвалено 

досить велику кількість законодавчих актів з цього питання. В той же час 

урядовець висловила думку про необхідність ухвалення змін до 

законодавства, які передбачали б розгляд на загальних підставах у судах 

справ про домашнє насильство, якщо йдеться про військовослужбовців та 

інших осіб, що підпадають під чинність дисциплінарних статутів.  

11. Колногузова Д. Про врятованих малюків у ”Вікні життя” / 

Діана Колногузова // Ria (Вінниця). – 2021. – 13 січ. (№ 1). — С. 4. Йдеться 

про те, що при жіночому монастирі Згромадження Дочок Милосердя 

Каносіянок у 2011 році відкрили рятівний пункт для дітей ”Вікно життя”. 

За дев’ять років у ”Вікні життя” залишили п’ятьох діток. У 2020 році 

монахині тут знайшли двох хлопчиків. Одну дитину вдалося повернути в 
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біологічну родину, а для другого хлопчика знайшли іншу сім’ю. Зазначено, що 

алгоритм пошуку усиновлювачів здійснюють відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України (КМ України) № 905. 

12. Комплієнко І. О. Психологічні чинники дезадаптивних 

взаємостосунків одного з батьків та старшокласника в неповній сім’ї / 

Ірина Олександрівна Комплієнко // Наук. зап. Нац. ун-ту ”Остроз. акад.”. 

Серія : Психологія. — 2020. — Вип. 11. — С. 62-66. Зазначено, що, 

аналізуючи дезадаптивні дитячо-батьківські взаємостосунки, важливо 

врахувати тип родини, особливості внутрішньосімейних відносин, тип 

батьківського ставлення до дитини. Наголошено, що конфлікти 

старшокласників із дорослими треба аналізувати з урахуванням вікових 

особливостей дітей. Визначено психологічні чинники дезадаптивних 

взаємостосунків одного з батьків та старшокласника в неповній сім’ї: 

нездорова, конфліктна ситуація в сім’ї; ситуація розірвання шлюбу, яка 

значно загострює всі саме негативні характеристики подружжя, 

актуалізує атмосферу взаємної неприязні, ненависті, образ і взаємних 

звинувачень, що не може не позначитися на світовідчутті дитини, її 

етично-моральних переконаннях, поглядах, настановленнях, ставленні до 

оточення; поганий психічний і (або) фізичний стан жінки-матері; 

негативний сімейний досвід матері; неіснування (або існування досить 

незначного) впливу в родині з боку чоловіка (зокрема й чоловічого 

авторитету). 

13. Королева Е. [Не]брачные узы / Евгения Королева // Фокус. – 

2020. – № 40 (18 дек.). — С. 40-41. Йдеться про те, що дві українки уклали 

партнерський договір. Деякі ЗМІ висвітили це як перший одностатевий 

шлюб в Україні. Однак у реальності документи, завірені у нотаріуса, за 

українським законодавством не вважаються створенням сім’ї. Зокрема, 

згідно із договором, партнери можуть нарівні володіти спільно нажитим 

майном і розділити його у разі розставання. Договір також передбачає за 

http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Наукові%20записки%20Національного%20університету%20#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Наукові%20записки%20Національного%20університету%20#1
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потреби доступ в реанімацію, ухвалення рішень щодо лікування й надає інші 

права. З’ясовано, чому такі стосунки не можна вважати одностатевим 

шлюбом і за що документ розкритикували в ЛГБТІ-спільноті. Зауважено, що 

Україна взяла на себе зобов’язання перед Європою узаконити громадянське 

партнерство на державному рівні, але це так і не відбулося. 

14. Крамарчук Н. В. Європейський регіональний механізм 

попередження, покарання та ліквідації насильства над жінками / Н. В. 

Крамарчук // Часопис Київ. ун-ту права. — 2020. — № 1. — С. 421-426. 

Проаналізовано процес становлення механізму запобігання, покарання та 

ліквідації насильства над жінками у європейському регіоні. Визначено 

ключові документи Ради Європи у цій сфері. Охарактеризовано ключові та 

найбільш прогресивні положення Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами. З’ясовано, що практика Європейського суду з прав людини відіграє 

надзвичайно важливу роль для вироблення ефективного механізму з протидії 

насильства над жінками. Надано пропозиції щодо ключових напрямів 

вдосконалення національного механізму протидії насильству над жінками. 

15. Кулик Ю. Правовий режим приватизованої земельної 

ділянки при поділі майна подружжя, або Коли земельна ділянка підлягає 

поділу, а коли — ні / Юлія Кулик // Землевпоряд. вісн. — 2020. — № 9. —   

С. 36-37. З’ясовано, що при вирішенні спорів щодо поділу земельної ділянки, 

набутої внаслідок безоплатної передачі її одному із подружжя, необхідно 

застосовувати положення закону, який був чинний на момент виникнення 

спірних правовідносин. Земельна ділянка, отримана у власність 

громадянином України шляхом безоплатної приватизації, належить йому 

(їй) особисто на праві приватної власності на підставі статті 57 

Сімейного кодексу України. 

16. Купновицкая У. Две недели равноправия / Ульяна 

Купновицкая // Фокус. – 2020. – № 40 (18 дек.). — С. 38-39. Йдеться про те, 

http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Часопис%20Київського%20університету%20права&jyear=2020&jnumber=№%201&jid=431395#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Землевпорядний%20вісник&jyear=2020&jnumber=№%209&jid=434113#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Землевпорядний%20вісник&jyear=2020&jnumber=№%209&jid=434113#1
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що депутати Верховної Ради України (ВР України) пропонують збільшити 

участь українських чоловіків у догляді за новонародженими дітьми за 

рахунок нетривалої декретної відпустки. Так, парламент підтримав у 

першому читанні законопроект № 3695 ”Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та 

батька на догляд за дитиною”. Розглянуто ключові норми законопроекту. 

Наведено коментарі одного із авторів документа, народного депутата 

України від фракції ”Слуга народу” Олексія Жмеренецького. Подано 

коментарі українських експертів. Висвітлено досвід європейських країн, 

зокрема, Швеції, у цій царині. 

17. Курило І. О. Соціально-демографічні аспекти становища 

жінок в Україні в світлі Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм їх 

дискримінації (CEDAW) / І. О. Курило, С. Ю. Аксьонова, Л. І. Слюсар // 

Укр. соціум. — 2020. — № 3. — С. 104-124. Досліджено демографічні риси 

та деякі особливості соціального становища жінок в Україні в контексті 

вимог Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, а 

також результатів реалізації цих вимог за останні роки. Дослідження 

сфокусовано на загальних питаннях (змінах у чисельності й складі жінок, а 

також стані гендерної статистики), специфіці шлюбно-сімейної ситуації 

та проблемах охорони здоров’я. Виявлено тенденції випереджального 

скорочення чисельності жінок працездатного та репродуктивного віку на 

фоні збільшення частки літніх осіб в Україні, зниження ранньої шлюбності 

та підліткової народжуваності, а також неоднозначність динаміки 

жіночої онкологічної захворюваності й смертності та материнської 

смертності, недостатньо послідовне зменшення смертності немовлят, 

поширеність випадків акушерського насильства, складну ситуацію щодо 

ВІЛ/СНІД. Проаналізовано сучасний стан гендерної статистики та 

викладено деякі рекомендації щодо її вдосконалення для формування 

належного інформаційного підґрунтя розвитку політики з ліквідації всіх 

форм дискримінації щодо жінок в Україні. 

http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Український%20соціум&jyear=2020&jnumber=№%203&jid=430235#1
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18. Левченко К. Б. Громадські організації України в системі 

запобігання та протидії домашньому насильству / К. Б. Левченко, О. В. 

Швед // Право і Безпека. — 2020. — № 1. — С. 74-82. На підставі аналізу 

діяльності громадських організацій, які працюють у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству, виокремлено напрямки та форми роботи, 

здійснено їх систематизацію. Збільшення ефективності роботи громадських 

організацій вбачається в посиленні їх співпраці не лише з державними 

структурами й органами місцевого самоврядування, але й з науковими та 

освітніми установами, а також у мережуванні громадських організацій 

задля досягнення поставлених цілей. 

19. Лемко Г. І. Сім’я як фактор виховання ціннісних орієнтацій у 

спадщині М. Стельмаховича / Г. І. Лемко // Інновац. педагогіка. — 2020. — 

№ 27. — С. 190-193. Доведено, що основи розвитку і виховання ціннісних 

орієнтацій особистості закладаються саме у сім’ї. 

20. Макух О. І. Трансформація цінностей сучасної сім’ї / Ольга 

Іванівна Макух // Наук. зап. Нац. ун-ту ”Остроз. акад.”. Серія : Психологія. 

— 2020. — Вип. 10. — С. 112-116. Розглянуто трансформаційні процеси 

існування сучасної сім’ї, які виникають у результаті втрати цінностей, 

рольової активності жінки, дисгармонійності сімейних взаємовідносин. 

Причинами трансформаційних процесів є технологічно-інформаційні зміни, 

економічні перетворення, сексуальні й феміністичні революції. Результатом 

суспільних трансформацій стали культурні зміни, зумовлені появою нових 

цінностей, норм, течій та ідеології. Зазначено, що  міграційні процеси, 

транснаціональні сім’ї сформували дистантні відносини, які розривають 

контакт із прабатьківською родиною і вибудовують нову модель сім’ї. 

21. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих 

вчених ”Українське суспільство в умовах транзиції: сучасні виклики та 

напрями розвитку”,  16 трав. 2020 р., [м. Одеса / відп. ред. М. Р. Аракелян] 

; уклад.: Ю. Д. Батан, Р.-С. І. Пигель, К. Б. Димов]. — Одеса : Гельветика, 

2019. — 919 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: А808246 Зі змісту: 

http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Право%20і%20Безпека&jyear=2020&jnumber=№%201&jid=430285#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Інноваційна%20педагогіка&jyear=2020&jnumber=№%2027&jid=432050#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Інноваційна%20педагогіка&jyear=2020&jnumber=№%2027&jid=432050#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Наукові%20записки%20Національного%20університету%20#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Наукові%20записки%20Національного%20університету%20#1
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Проблеми вдосконалення кримінально-правової охорони сімейних прав / А. В. 

Яковенко. – С. 716-719. 

22. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Верховенство права та правова держава”, 20 – 21 верес. 2019 р. / ДВНЗ 

«Ужгород. нац. ун-т»; [редкол. : М. М. Алмаші та ін.]. — Ужгород : Ужгород. 

нац. ун-т, 2019. — 143 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А807207  Зі змісту: 

Принципи сімейного права в ієрархії принципів права / М. В. Менджул. –        

С. 47-50. 

23. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку 

правової системи”, 8 – 9 листоп. 2019 р. / Дніпров. гуманітар. ун-т, Юрид. 

ф-т ; [редкол.: О. О. Кисельов та ін.]. — Дніпро : Дніпров. гуманітар. ун-т, 

2019. — 191 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А807208 Зі змісту: Умови та 

порядок усиновлення. Правові наслідки усиновлення / А. Ф. Луніна. – С. 51-54. 

24. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві”, 27 

груд. 2019 р. / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Одеса : Вид. дім 

«Гельветика», 2019. — 192 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А807209 Зі 

змісту: Нормативно-правове регулювання насильства в сім’ї та заходи 

протидії сімейному насильству в Україні / М. О. Кравцова. – С. 136-139.  

25. Матеріали науково-практичної конференції ”Дослідження 

актуальних питань юридичних наук”, (13 – 14 груд. 2019 р.). — Херсон : 

Молодий вчений, 2019. — 163 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А807206 Зі 

змісту: Патронат як специфічна форма влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування / О. А. Савенок, В. А. Пилипенко. –       

С. 60-63. 

26. Мінсоцполітики контролює ситуацію щодо забезпечення 

захисту прав дітей та соціальної підтримки сімей з дітьми в умовах 

карантину // Соц. захист. — 2020. — № 3/4. — С. 5-6. Зазначено, що у 

зв’язку із запровадженням в Україні активних карантинних заходів 

http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Соціальний%20захист&jyear=2020&jnumber=№%203/4&jid=431012#1
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Міністерство соціальної політики розробило та надіслало обласним й 

Київській міській державній адміністрації рекомендаційний алгоритм дій 

щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сімей з дітьми в умовах 

карантину. 

27. ”Пакунок малюка” і ПДФО // Соц. захист. — 2020. — № 3/4. — 

С. 40. Подано правовий огляд особливостей оподаткування соціальної 

допомоги на дитину. Зазначено, що сума допомоги ”пакунок малюка” сім’ям, 

де народилася дитина, яку утримує платник податку за рахунок субвенцій із 

державного бюджету, не включається до його загального місячного (або 

річного) оподатковуваного доходу та не підлягає обкладенню ПДФО. 

28. Першина А. Пандемія COVID-19 та її вплив на стан гендерно 

обумовленого насильства / Анна Першина, Тимур Короткий // Укр. часопис 

міжнар. права. — 2020. — № 2. — С. 87-90.  Вказано, що для відновлення 

соціально-економічного зростання після завершення пандемії, ООН 

закликала до прийняття масштабних заходів, спрямованих на відновлення 

доступу вразливих верств населення у всьому світі до основних послуг і 

соціального захисту. Рамкова програма ООН з надзвичайних соціально-

економічних заходів у відповідь на COVID-19 передбачає колективну 

відповідальність, глобальну солідарність і прийняття термінових заходів із 

надання допомоги нужденним. Програма передбачає підтримку органів 

влади, громадянського суспільства та жіночих організацій у забезпеченні 

збереження основних послуг, таких як охорона здоров’я матері, 

репродуктивне здоров’я, програми та послуги для осіб, котрі пережили 

ґендерно обумовлене насильство, а саме – домашнє насильство. 

29. Проценко О. В. Запобігання насильству в сім’ї – особиста 

справа кожного! / О. В. Проценко // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту 

внутр. справ. — 2020. — № 1. — С. 287-293. Наведено приклади боротьби із 

домашнім насильством у провідних країнах світу. Наголошено на 

необхідності чіткого визначення у свідомості громадян, що саме варто 

кваліфікувати домашнім насильством. Рекомендовано проведення 

http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Соціальний%20захист&jyear=2020&jnumber=№%203/4&jid=431517#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Соціальний%20захист&jyear=2020&jnumber=№%203/4&jid=431517#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Український%20часопис%20міжнародного%20права&jyear=2020&jnumber=№%202&jid=429494#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Український%20часопис%20міжнародного%20права&jyear=2020&jnumber=№%202&jid=429494#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Науковий%20вісник%20Дніпропетровського%20державного%20університету%20внутрішніх%20справ&jyear=2020&jnumber=№%201&jid=430455#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Науковий%20вісник%20Дніпропетровського%20державного%20університету%20внутрішніх%20справ&jyear=2020&jnumber=№%201&jid=430455#1
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тематичних уроків з розкриттям таких понять як «взаємоповага», 

«взаємодопомога», шанобливе ставлення до жінки, а також до осіб, 

старших за віком», «толерантне ставлення до осіб з особливими 

потребами» тощо. 

30. Світич С. Витягніть монстра з-під ліжка! : Поради для 

батьків / Світлана Світич // Дошкіл. виховання. — 2020. — № 1. — С. 15-16. 

Зазначено, що часто діти, дошкільники бояться спати в темряві чи 

залишатися на самоті. Розглянуто поради фахівця, як допомогти малюкам 

упоратись зі страхом. 

31. Сімейні форми виховання отримають підвищені виплати // 

Соц. захист. — 2020. — № 1/2. — С. 19. Зазначено, що на черговому засіданні 

уряду було схвалено ініціативу Міністерства соціальної політики щодо 

спрощення процедур фінансування деяких видів соціальної допомоги. Зокрема 

зазначено, що збільшується розмір грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам на кожну дитину-вихованця. 

32. Спадщина отримана: хто і що сплачує у вигляді податків? 

[Електронний ресурс] // Юрид. газ. – 2020. – 16 груд. — Електрон. дані. 

Зазначено, що  оподаткування спадщини залежить від ступеня споріднення 

спадкоємця та спадкодавця, а також від резидентського статусу цих осіб. 

Зокрема, об’єкти спадщини, успадковані членами сім’ї спадкодавця першого 

та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою 

податку на доходи фізичних осіб. Вказано, що вартість будь-якого об’єкта 

спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї 

спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковуються 

податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % або 18 %. Громадяни – 

резиденти, які отримують спадщину від громадянина – резидента, але не 

відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, 

сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % та військовий 

збір за ставкою 1,5 % від вартості будь-якої спадщини (подарунку). 

Указано, що об’єкти спадщини, який успадковуються спадкоємцем від 

http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Дошкільне%20виховання&jyear=2020&jnumber=№%201&jid=430444#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Соціальний%20захист&jyear=2020&jnumber=№%201/2&jid=430542#1
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спадкодавця – нерезидента, та об’єкти спадщини, що успадковуються 

спадкоємцем – нерезидентом від спадкодавця – резидента оподатковуються 

за ставкою податку на доходи фізичних осіб 18 % та військовим збором за 

ставкою 1,5 %. Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/spadshchina-otrimana-hto-

i-shcho-splachue-u-viglyadi-podatkiv-.html 

33. Співпраця з британським Фондом Lumos для покращення 

захисту прав дітей в Україні // Соц. захист. — 2020. — № 1/2. — С. 13-14. 

Йдеться про підписання Меморандуму про співпрацю з міжнародним 

Фондом, метою якого є надання підтримки уряду у процесі трансформації 

системи догляду за дітьми в інтернатах, в яких дитина виховується у 

сімейному або наближеного до сімейних середовищі. 

34. Степаненко О. Кількісний критерій систематичності як 

ознака домашнього насильства [Електронний ресурс] / Оксана Степаненко, 

Каріна Агапова // Підприємництво, госп-во і право. — 2020. — № 4. — 

Електрон. дані. Розкрито зміст систематичності як ознаки домашнього 

насильства. Встановлено, що систематичність характеризується двома 

критеріями: кількісним (тобто багаторазовістю періодично здійснюваних 

дій) та якісним (тобто взаємозв’язком, внутрішньою єдністю, що 

утворюють певну лінію поведінки винного щодо конкретного потерпілого чи 

потерпілих). Лише за наявністю як кількісного, так і якісного критерію 

можна стверджувати, що насильство має систематичний характер. Зміст 

кількісного критерію систематичності як ознаки домашнього насильства 

передбачає вчинення особою три і більше разів діяння (ця сукупність 

охоплює також попереднє притягнення до адміністративної 

відповідальності). Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/4/56.pdf 

35. Уряд збільшив виплати на дітей мінімум на 1 тис. грн. // Соц. 

захист. — 2020. — № 1/2. — С. 19-20. Зазначено, що Міністерство 

соціальної політики України є координатором реалізації на національному 

рівні стратегії деінституціалізації, яка має скоротити кількість дітей-

сиріт у інтернатах. Крім того, стратегія спрямована на підтримку сімей, 

https://yur-gazeta.com/golovna/spadshchina-otrimana-hto-i-shcho-splachue-u-viglyadi-podatkiv-.html
https://yur-gazeta.com/golovna/spadshchina-otrimana-hto-i-shcho-splachue-u-viglyadi-podatkiv-.html
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Соціальний%20захист&jyear=2020&jnumber=№%201/2&jid=430526#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Підприємництво,%20господарство%20і%20право&jyear=2020&jnumber=№%204&jid=430193#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Підприємництво,%20господарство%20і%20право&jyear=2020&jnumber=№%204&jid=430193#1
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/4/56.pdf
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Соціальний%20захист&jyear=2020&jnumber=№%201/2&jid=430543#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Соціальний%20захист&jyear=2020&jnumber=№%201/2&jid=430543#1
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створення умов для виховання дітей у сім’ї або середовищі, максимально 

наближеному до сімейного. 

36. Цивільне право в цифрову добу : матеріали ”круглого столу” , 

м. Одеса, 11 листоп. 2019 р.  / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. 

акад.”, Ф-т цивіл. та госп. юстиції. — Одеса : Юрид. літ., 2019. — 48, [1] с. 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А807240  Зі змісту: Спільна сумісна 

власність подружжя / Д. І. Забалуєва. – С. 21-24; Недійсність усиновлення     

/ Є. В. Філіпішина. – С. 42-45. 

37. Шаповал К. А. Визначення поняття та структури 

криміналістичної характеристики вбивств, учинених у зв’язку з 

домашнім насильством / К. А. Шаповал // Право і Безпека. — 2020. — № 1. 

— С. 118-122. Розглянуто визначення поняття криміналістичної 

характеристики вбивств, учинених у зв’язку із домашнім насильством. 

Визначено її структурні елементи й обов’язкові ознаки, які спонукають до 

виокремлення окремої групи вбивств. Проаналізовано роль криміналістичної 

характеристики під час розслідування злочинів. Описано джерела 

формування інформації, що становлять криміналістичну характеристику 

вбивств, учинених у зв’язку із домашнім насильством. 

38. Щороку в Україні від домашнього насильства гине більше 

людей, ніж під час війни на Донбасі // Соц. захист. — 2020. — № 1/2. —     

С. 8. Розглянуто проблему домашнього насильства, що має летальні 

наслідки. У контексті обговорення проблеми запобігання та протидії 

насильству, заступник міністра наголосив, що саме дієва превентивна 

політика держави має стати важливим інструментом досягнення головної 

мети – зменшити й звести до нуля толерантність суспільства до будь-яких 

проявів жорстокого поводження з людьми.  

39. Як стягуються аліменти на дитину, якщо батьки не 

перебувають у шлюбі? [Електронний ресурс] // Юрид. газ. – 2021. – 12 січ. 

— Електрон. дані. Зазначено, що відповідно до частини першої статті 141 

Сімейного кодексу України, мати та батько мають рівні права та обов’язки 

http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Право%20і%20Безпека&jyear=2020&jnumber=№%201&jid=430392#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Право%20і%20Безпека&jyear=2020&jnumber=№%201&jid=430392#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Соціальний%20захист&jyear=2020&jnumber=№%201/2&jid=430508#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Соціальний%20захист&jyear=2020&jnumber=№%201/2&jid=430508#1
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щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. 

Вказано, що той із батьків, з ким мешкає дитина, має право звернутися до 

суду із позовом про стягнення аліментів на дитину. У такому випадку 

аліменти на дитину присуджуються або як частка від заробітку, або у 

вигляді конкретно визначеної суми (твердій грошовій сумі). Зокрема, 

мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не 

менше, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а 

мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину – розмір 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (може бути 

присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника 

аліментів). Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/yak-styaguyutsya-alimenti-na-

ditinu-yakshcho-batki-ne-perebuvayut-u-shlyubi.html 

40. Яковенко В. В. Особливості укладання шлюбу в Об’єднаних 

Арабських Еміратах / В. В. Яковенко // Часопис Київ. ун-ту права. — 2020. 

— № 1. — С. 439-442. Розкрито особливості правового регулювання 

укладання шлюбу на території ОАЕ. Йдеться про процедуру укладання 

шлюбу між громадянами держави та окремі аспекти вступу до шлюбу із 

іноземцями. Окрему увагу приділено релігійному обряду укладання шлюбу. 

Зазначено, що шлюбно-сімейні відносини регламентуються Кораном та 

окремими законодавчими актами. Розкрито практичні аспекти реєстрації 

шлюбу, зокрема охарактеризовано умови, додержання яких є обов’язковим 

для реєстрації шлюбу. Зазначено, що вступ до шлюбу може відбуватися 

тільки за умови дотримання встановлених вимог: укладання шлюбного 

договору, відсутність близьких кровних зв’язків, відповідність вимогам 

релігії, досягнення шлюбного віку, взаємна згода обох учасників, рівність, 

присутність свідків під час укладання шлюбного договору та шлюбу, 

дотримання народних традицій. Відзначено спільні та відмінні риси між 

процедурою укладання шлюбу в країнах Європи та ОАЕ. 

 

https://yur-gazeta.com/golovna/yak-styaguyutsya-alimenti-na-ditinu-yakshcho-batki-ne-perebuvayut-u-shlyubi.html
https://yur-gazeta.com/golovna/yak-styaguyutsya-alimenti-na-ditinu-yakshcho-batki-ne-perebuvayut-u-shlyubi.html
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