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          Cімейно-шлюбні відносини : актуальні питання  

                 анотований бібліографічний список 

                                 2020. – Вип. 1. – 10 с.  

  
                (http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3) 

 

1. Атаманчук  І. В. Межі розуміння понять ”заробіток” і ”дохід” 

у контексті правозастосування у відносинах стягнення аліментів / І. В. 

Атаманчук, Ю. І. Ковальчук // Часопис Київ. ун-ту права.  —  2019. — № 3. 

— С. 134-139. Розглянуто поняття ”заробіток” і ”дохід” крізь призму 

сімейного законодавства, у відносинах стягнення аліментів. Акцентовано 

увагу на аналізі понять ”заробіток” і ”дохід” через фокус нормативної  бази 

з регулювання захисту прав дітей, оскільки автори вважають, що в 

українському суспільстві проблема належного матеріального забезпечення 

дітей стоїть найбільш гостро.                                        . 

Текст: http://kul.kiev.ua/KUP/_flash/map/CHAS19_3.pdf 

2. Байрачна М. І. Деякі аспекти майнових прав та обов’язків 

подружжя  /  М. І. Байрачна  //  Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : 

Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 55, т. 1. — С. 106-109. — Шифр зберігання 

в Бібліотеці : Бп16060-55/1. Відповідно до положень Сімейного кодексу 

України, подружжя, за загальним правилом, набувають майно на праві 

спільної сумісної власності. На цій підставі вони спільно володіють, 

користуються та розпоряджаються майном. Законом визначено, що певні 

правочини один із подружжя може вчиняти: самостійно без згоди другого; 

за усною або письмовою згодою другого; виключно за письмовою 

(нотаріально посвідченою) згодою другого. Проаналізовано кожний окремий 

випадок та зроблено певні висновки. Текст: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_1/No.55-1.pdf 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
http://kul.kiev.ua/KUP/_flash/map/CHAS19_3.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_1/No.55-1.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_1/No.55-1.pdf
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3. Билык А. Очередной случай / Александра Билык // Юрид. 

практика. — 2019. — 10 дек. (№ 50). — С. 16. Зазначено, що визнання 

розірвання шлюбу фіктивним тягне за собою відновлення всіх прав і 

обов’язків  подружжя, передбачених сімейним та цивільним 

законодавством. За словами автора статті, що стосується сімейного 

права, то, крім конструкції фіктивності шлюбу як підстави для визнання 

його недійсним судом, діє Сімейний кодекс України, який передбачає 

можливість визнання фіктивним і його розірвання. Найчастіше звернення 

людини до суду про визнання фіктивним розірвання шлюбу пов’язано з 

бажанням отримати права спадкування першої черги. Текст: 

https://pravo.ua/articles/ocherednoj-sluchaj/ 

4. Волинець Н. Результати апробації соціально-психологічного 

тренінгу формування конструктивного стилю індивідуальної поведінки 

подружжя в молодих сім’ях для подолання конфліктних ситуацій /         

Н. Волинець, Я. Мокріяк  // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби 

України. Серія : Психол. науки. – Хмельницький, 2018.  —  № 3(11). – С. 35-

54. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17994-3(11) Подано результати 

апробації соціально-психологічного тренінгу формування конструктивного 

стилю індивідуальної поведінки подружжя в молодих сім’ях для подолання 

конфліктних ситуацій, мета якого полягає у формуванні компетенції 

подружжя в молодих сім’ях щодо запобігання та подолання конфліктів, а 

також розвиток навичок конструктивного стилю індивідуальної поведінки  

в конфліктних ситуаціях. 

5. Головань Е. Дочка невозврата / Елизавета Головань // Юрид. 

практика. — 2019. — 10 дек. (№ 50). — С. 18. Зазначено, що факт 

незаконного переміщення або утримування дитини за кордоном буде 

достатньою підставою для подачі заяви про її повернення. Вказано, що 

ретельна підготовка і правильне оформлення заяви в суд допоможе 

уникнути неповернення дитини, незаконно вивезеної за кордон одним з 

батьків. Розглянуто особливості застосування Конвенції про цивільно-

https://pravo.ua/articles/ocherednoj-sluchaj/
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правові аспекти міжнародного викрадення дітей і Конвенції про 

юрисдикцію, застосовне право, визнання, виконання та співробітництво 

щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей. Текст: 

https://pravo.ua/articles/dochka-nevozvrata/ 

6. Загрия Н. За семью печалями / Надежда Загрия // Юрид. 

практика. — 2019. — 10 дек. (№ 50). — С. 19. Зазначено, що спільне життя 

чоловіка і жінки, відносини яких не зареєстровані в установленому законом 

порядку, правильніше називати не ”цивільним шлюбом”, а ”фактичними 

шлюбними відносинами”. Вперше на законодавчому рівні ”фактичні шлюбні 

відносини” знаходять правове регулювання тільки в Сімейному кодексі 

України. Сімейним кодексом України передбачено, якщо чоловік і жінка 

проживають однією сім’єю, але не перебувають між собою в шлюбі або в 

будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, 

належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено 

письмовим договором між ними. Незважаючи на положення Сімейного 

кодексу України, інститут фактичних шлюбних відносин і питання, що 

стосуються майна, придбаного за цей період, до кінця не врегульовані. Текст: 

https://pravo.ua/articles/za-semju-pechaljami/ 

7. Закарпатські правові читання : матеріали XI Міжнар. наук.-

практ. конф.,  (11 - 13 квіт. 2019 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки 

України, Ужгород. нац. ун-т [та ін. ; за заг. ред. О. Я. Рогача, Я. В. Лазура, М. 

В. Савчина]. — Ужгород : РІК-У, 2019. – Т. 2. — 401 с. Шифр зберіганняв 

Бібліотеці: А800692-2 Зі змісту: Теоретичний підхід до визначення 

майнових прав та обов’язків подружжя / М. О. Байрачна. – С. 93-96; Окремі 

аспекти укладання шлюбних договорів / Л. В. Данюк. – С. 100-103;    

Сімейний кодекс України та принципи європейського сімейного права: 

питання відповідності / М. В. Менджул. – С. 117-122;   Шлюб за добу: умови 

та порядок реєстрації / О. Ф. Станкович. – С. 185-189. 

8. Кисіль В. І. Колізійне регулювання майнових відносин 

подружжя в Україні: теорія і практика / В. І. Кисіль // Актуал. проблеми 

https://pravo.ua/articles/dochka-nevozvrata/
https://pravo.ua/articles/za-semju-pechaljami/
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міжнар. відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. 

відносин. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 48-47-57. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14913-137.  Йдеться про теоретичні і практичні аспекти 

колізійного регулювання майнових відносин подружжя за Законом України 

”Про міжнародне приватне право”. Розглянуто обмеження застосування 

принципу автономії волі у майнових відносинах подружжя, співвідношення 

понять ”майнові наслідки шлюбу” та ”правові наслідки шлюбу”. Подано 

огляд актуальної практики українських судів щодо застосування положень 

Закону при розгляді справ стосовно майнових відносин подружжя з 

іноземним елементом. 

9. Конституційні цінності: правова природа та практика 

реалізації : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті д-ра  юрид. 

наук, проф.,  акад. НАПрНУ, першого Голови Конституц. Суду України Л. П. 

Юзькова та з нагоди присвоєння Хмельниц.   ун-ту упр. та права його імені,           

(м. Хмельницький, 17 трав. 2019 р.) : [у 2 ч.] / НАПрН України, Конституц. 

Суд України, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Л. Юзькова, Євраз. асоц. 

правн. шкіл та правників. — Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права 

ім. Л. Юзькова, 2019. – Ч. 1. — 325 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А800882-1. Зі змісту: Практика Конституційного Суду України 

щодо сімейних правовідносин / М. В. Бориславська. – С. 74-77; Право на 

утримання у сімейному праві в контексті реалізації конституційних 

цінностей / А. М. Буряченко. – С. 85-89; Право на недоторканість сімейного 

життя в практиці Конституційного Суду  України / В. А. Ватрас. – С. 99-

101. 

10. Кравцова Т. Детский том / Талина Кравцова // Юрид. практика. 

— 2019. — 10 дек. (№ 50). — С. 17. За словами авторів статті, сімейне 

законодавство є сприятливим грунтом для врегулювання правовідносин 

батьків і дозволяє укласти договір на взаємовигідних умовах з урахуванням 

інтересів дитини. Батьки мають право укласти між собою договір про 

утримання дитини, в якому визначити форми, способи і порядок виплати 
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аліментів та додаткових витрат на утримання дитини, суми таких виплат, 

а також будь-які інші супутні умови. Зазначено, що законодавство не 

передбачає граничних розмірів додаткових витрат на утримання дітей, а це 

значить, що сума буде залежати від індивідуальних потреб дитини. Текст: 

https://pravo.ua/articles/detskij-tom/ 

11. Макаренко А. В. Питання сімейного виховання в 

педагогічній спадщині  М. Олесницького  / А. В. Макаренко, О. В. 

Медяник // Інновац. педагогіка. —  2019. — № 13, т. 1. — С. 124-127. 

Зазначено, що нагальною потребою суспільства є повернення до духовних 

цінностей, що характеризують світогляд українського народу, відродження 

сакраментального статусу родини як носія звичаїв і традицій. 

Текст: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/13/part_1/28.pdf 

12. Матеріали круглого столу ”Український конституціоналізм у 

сучасному вимірі” ,  24 черв. 2019 р. — Харків : О. В. Бровін, 2019. — 170 с. 

- Шифр зберігання в Бібліотеці: А799847. Зі змісту: Право на шлюб: 

проблема реалізації окремими групами осіб / Д. С. Волкова. – С. 32-35; 

Одностатеві шлюби у контексті статті 8 Конвенції про захист прав 

людини  і основоположних свобод. Практика країн Європи / В. Сливна. –      

С. 128-131. 

13. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

”Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві” ,  

28 груд. 2018 р. / [уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан ; відп. ред. Г. О. 

Ульянова]. — Одеса : Гельветика, 2018. — 213 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А800695 Зі змісту: Розвиток законодавства у сфері 

аліментного утримання одного із подружжя в Україні протягом ХХ 

століття / А. П. Семенова. – С.  18-21. 

14. Менджул М. В. Основні засади правового регулювання 

сімейних відносин у Канаді / М. В. Менджул // Наук. вісн. Ужгород. нац. 

ун-ту. Серія : Право. — Ужгород, 2019. — Вип. 55, т. 1. — С. 128-132. — 

Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп16060-55/1. Досліджено основні засади 

https://pravo.ua/articles/detskij-tom/
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/13/part_1/28.pdf
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правового регулювання сімейних відносин в Канаді. Особливу увагу приділено 

аналізу принципів рівності та найкращих інтересів дитини як у 

законодавстві, так і в судовій практиці. Проаналізовано критерії, які 

обґрунтовують спосіб визначення утримання для подружжя. Встановлено, 

що в Канаді значну увагу приділяють забезпеченню справедливості та 

найкращих інтересів дитини під час визначення розміру та порядку 

утримання. Текст: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_1/No.55-

1.pdf 

15. Насадюк А. Фирменные рецепты / Алексей Насадюк // Юрид. 

практика. — 2019. — 17 дек. (№ 51). — С. 1, 8-9. Висвітлено, які напрями 

практики юридичні фірми планують розвивати у найближчий перспективі. 

За даними дослідження ”50 провідних юридичних фірм України 2019 року”, 

провідні юридичні фірми України в поточному році заробляють переважно 

на вирішенні спорів, корпоративному та податковому праві – сукупна 

прибутковість цих практик наближається до 50 %. Наведено, зокрема, 

коментарі  Олександра  Онуфрієнка, партнера практики приватних 

клієнтів, який розкрив причини перспективності цієї практики у 2020 році. 

Однією з причин юрист вважає зміни у корпоративному законодавстві, які 

призвели до того, що поділ корпоративних прав між подружжям чи 

спадкоємцями за відсутності шлюбного договору чи / або заповіту 

”перетворюється на захопливий квест” тощо. Текст: 

https://pravo.ua/articles/firmennye-recepty/ 

16. Нефретова А. Женщин научат, как постоять за себя / 

Анастасия Нефретова // Вісті Придніпров’я. — 2019. — 12 груд. (№ 95/96). 

— С. 3. Подано інформацію, що в Дніпрі жінок безкоштовно навчатимуть 

самооборони. Вказано, що проект не новий, вперше такі курси провели в 

2017 році. Зазначено, що щорічно в Україні в середньому 601 жінка помирає 

від домашнього насильства. У Дніпрі кожен місяць патрульна поліція фіксує 

понад 1, 4 тис. викликів за фактом домашнього насильства. У більшості 

випадків страждають жінки і діти. За словами правоохоронців, частина 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_1/No.55-1.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.55/part_1/No.55-1.pdf
https://pravo.ua/articles/firmennye-recepty/
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викликів не закінчується складанням протоколів, оскільки жінки не хочуть 

заявляти на свого кривдника. 

17. Нотаріуси зможуть реєструвати шлюби та розлучення // 

Юрид. вісн. України. — 2019. — 6 – 12 груд. (№ 49). — С. 2. Зазначено, що 

Міністерство юстиції працює із Верховною Радою України, аби розширити 

перелік функцій, які виконують нотаріуси. Вказано, що найближчим часом 

нотаріуси отримають право реєструвати шлюби і розлучення. Так само, як і 

у сфері державної реєстрації, у сфері натаріату на часі впровадження 

сучасних технологій: е-нотаріату, електронного документообігу, 

засвідчення web-сторінок. 

18. Перепелюк Т. Подружня психологічна сумісність як чинник 

стабільності шлюбних стосунків / Т. Перепелюк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія 

: Психол. науки. — Львів, 2019.  —  Вип. 4. — С.55-61. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці : Бп18163-4. Висвітлено проблему сімейного насильства як 

наслідок несумісності подружжя, до якої зараз віснує значний суспільний і 

науковий інтерес. Зауважено, що ця проблема потребує подальшого 

поглибленого вивчення різних чинників насильства. Зокрема психологічних 

факторів, передумов, а також можливостей запобігання цьому явищу. 

19. Петяк О. Психологічні особливості ревнощів як феномену 

подружнього життя  / О. Петяк // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. 

служби України. Серія : Психол. науки. – Хмельницький, 2018. — № 3(11). – 

С. 251-267. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17994-3(11). Визначено 

статеві відмінності у почуттях ревнощів, кохання та сексуальної 

задоволеності. Вік вибірки респондентів був визначений необхідністю вийти 

за рамки більшості досліджень у цій сфері, що охоплюють студентів 

початкових курсів, які мають обмежений досвід подружнього життя. 

20. Простибоженко О. С. «Community debt» у системі зобов’язань 

подружжя за сімейним правом європейських держав / О. С. 

Простибоженко // Приват. право і підприємництво : зб. наук. пр. / НДІ 

приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук 
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України. – Київ, 2019. – Вип. 19. – С. 102-106. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп16342-19 Досліджено відповідальність за зобов’язаннями 

подружжя, яка передбачена законодавством європейських держав. 

Проаналізовано європейські підходи до концепції «community debt», а також 

визначено ознаки такого зобов’язання, обсяг відповідальності кожного з 

подружжя за ним та сферу його застосування. Текст: http://ppp-

journal.kiev.ua/archive/2019/19/7.pdf 

21. Степанов І. Договір про сурогатне материнство: як 

правильно укладати та декларувати / Ігор Степанов, Юлія Савелова // 

Юрид. газ. — 2019. — 10 груд. (№ 50).  —  С. 30 – 31. Зазначено, що в 

Україні є чимало жінок, які стають сурогатними матерями та виношують 

дітей інших біологічних батьків. Ставлення суспільства до такого явища 

неоднозначне, але воно існує в правовому полі, такі послуги відкрито 

рекламуються. Вітчизняні ЗМІ називають Україну світовою столицею 

сурогатного материнства, адже в деяких країнах така практика 

заборонена, а в багатьох інших – це занадто дороге задоволення. 

Проаналізовано положення договорів сурогатного материнства, які 

укладають деякі клініки (благодійні фонди) України. За словами авторів 

статті, Єдиний державний реєстр декларацій не містить документів, які 

дозволили б  ідентифікувати  укладення  договору сурогатного 

материнства. Натомість в Україні є понад 90 тис. документів, де 

зазначаються ”гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими 

правочинами” як вид доходу. Це спричинено як чутливістю правовідносин у 

цій сфері, так і правовою невизначеністю їх змісту (зокрема, можливо, 

таємниці укладення договору сурогатного материнства). Текст: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/inshe/dogovir-pro-surogatne-materinstvo-yak-

pravilno-ukladati-ta-deklaruvati.html 

22. Участь адвоката у сімейних та спадкових справах : навч. 

посіб. [для студентів та аспірантів юрид. спец., наук.-пед. працівників ВНЗ 

юрид. профілю, практикуюч. правознавців / Є. О. Харитонов та ін.] ; за ред. 

http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2019/19/7.pdf
http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2019/19/7.pdf
http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/dogovir-pro-surogatne-materinstvo-yak-pravilno-ukladati-ta-deklaruvati.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/dogovir-pro-surogatne-materinstvo-yak-pravilno-ukladati-ta-deklaruvati.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/dogovir-pro-surogatne-materinstvo-yak-pravilno-ukladati-ta-deklaruvati.html
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Є. О. Харитонова, О. І. Сафончик ; Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : 

Фенікс, 2018. — 463 с. Шифр зберігання в Бібліотеці:    А802440.  

Викладено основи правового регулювання участі адвоката у сімейних та 

спадкових справах. Розкрито особливості діяльності адвокатів щодо 

захисту сімейних та спадкових прав та інтересів, припинення шлюбу, 

захисту особистих немайнових та майнових правовідносин подружжя, 

дітей та інших членів сім’ї, аліментних зобов’язань членів сім’ї, а також 

щодо участі у справах, пов’язаних із прийняттям та оформленням 

спадщини. 

23. Шипенко М. Идти навстречу / Максим Шипенко // Юрид. 

практика. — 2019. — 10 дек. (№ 50). — С. 20. За словами автора статті, 

кількість судових суперечок між батьками про порядок зустрічей з 

дитиною, усунення перешкод у спілкуванні з ним свідчить про те, що 

практика реалізації норм і принципів сімейного права потребує подальшого 

розвитку.  Відповідно до частини 2 статті 15 Закону України ”Про охорону 

дитинства” батьки, які проживають окремо від дитини, зобов’язані брати 

участь у її вихованні і мають право спілкуватися з нею, якщо судом визнано, 

що таке спілкування не перешкоджатиме нормальному вихованню дитини. 

Як показує практика, встановлення судом порядку спілкування та зустрічей 

з дитиною не завжди є ефективним інструментом захисту права батьків-

позивачів на контакт з ним, навіть в разі примусового виконання такого 

рішення. Текст: https://pravo.ua/articles/idti-navstrechu/ 

24. Ярощук А. Сімейна соціалізація та матримоніальні функції 

сім’ї як соціального інституту / А. Ярощук  // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : 

Психол. науки. — Львів, 2019. – Вип. 4. — С.62-67. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці : Бп18163-4. Статтю присвячено розгляду сім’ї  як соціального 

інституту та цілої системи зв’язків : шлюбних і родинних, господарських і 

правових, етичних і психологічних. Детально розглянуто поняття ”сімейна 

соціалізація”, тобто процес формування соціально-компетентної 

особистості, що об’єднує засвоєння соціальних норм, цінностей, традицій, 

https://pravo.ua/articles/idti-navstrechu/
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що перетворює сім’я, трансформація їх у власні установки, ціннісні 

орієнтації, звички, переконання та прагнення до їх відтворення. 
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