
12

6/2019
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

© К. Кацюба, М. Конюхова, 2019

УДК 347.454
DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.02

Карина Кацюба,
асистент кафедри цивільного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Марія Конюхова,
студентка II курсу
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ВИКОНАННЯ ЮРИДИЧНОГО ОБОВ’ЯЗКУ 
БАТЬКІВ ПІКЛУВАТИСЯ  
ПРО СВОЇХ ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

Стаття присвячена аналізу проблем цивільно-правових аспектів механізму реалізації юридич-
ного обов’язку батьків утримувати своїх повнолітніх дітей. У дослідженні проблематики автори 
використовували законодавство України і світову практику регулювання даних відносин. Зазначено, 
що відповідно до загальної світової практики батьки зобов’язані утримувати дітей до досягнення 
ними повноліття, але існують і винятки із цього правила у передбачених законодавством випадках. 
Автори дослідили особливості обов’язку батьків з утримання своїх повнолітніх дітей і проблеми, які 
можуть виникнути у разі спроби реалізації такого права дитиною або одним із батьків. 
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Постановка проблеми. Захист дітей слід 
розглядати як особливий самостійний інсти-
тут у системі правового захисту прав люди-
ни, а права і свободи дітей – як самостій-
ний специфічний об’єкт правового захисту 
з боку держави. Основним правом дитини, 
що закріплене як у національному законо-
давстві України, так і на міжнародному рів-
ні, є право на утримання [1, с. 20]. Конвенція 
про права дитини 1989 року визначає право 
кожної дитини на рівень життя, необхід-
ний для фізичного, розумового, духовного, 
морального і соціального розвитку дитини 
[2]. У контексті цього положення у межах 
своїх здібностей і фінансових можливостей, 
умов життя, необхідних для розвитку дити-
ни, на батьків або інших осіб, які виховують 
дитину, покладається обов’язок надати таке 
утримання. За нормами статті 150 Сімейного 
Кодексу України (далі – СК України) бать-
ки зобов’язані виховувати дитину, піклува-
тися про її здоров’я, фізичний, духовний та 
моральний розвиток і забезпечити здобуття 
дитиною повної загальної середньої освіти 
[3]. Із цієї норми випливає обов’язок бать-
ків з утримання своїх неповнолітніх дітей, 
повнолітніх непрацездатних дітей або тих, 
що продовжують навчання і потребують 
матеріальної допомоги. Виконання цього 
обов’язку можливе як у добровільній формі 
шляхом фактичної виплати або укладення 

батьками договору між собою, так і в приму-
совій формі через зобов’язання судом бать-
ків виконувати такий обов’язок. На жаль, 
статистика розірвань шлюбу в Україні на 
2017 рік становить 128 734 без урахування 
тимчасово окупованої території Автоном-
ної Республіки Крим та частини тимчасо-
во окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях, тоді як кількість заре-
єстрованих шлюбів – 249 522 [4]. Це озна-
чає, що майже кожна друга сімейна пара 
розпадається і не завжди доходить до зго-
ди щодо утримання дітей у добровільному 
порядку. Тож є потреба з’ясування особли-
востей юридичних фактів, які необхідні для 
призначення судом аліментів повнолітнім 
дітям для їх утримання. Також необхідним 
є з’ясування поняття потреби в утриманні, 
його елементів, а також помилок, які вини-
кають у разі подання позову до суду для 
витребування аліментів у того з батьків, хто 
добровільно відмовляється виконувати таке 
обґрунтоване зобов’язання. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання 
аліментних зобов’язань на користь дитини 
досліджували багато українських і зарубіж-
них цивілістів, таких як Е.Ю. Костюченко, 
С.А. Муратов, В.І. Труба, Н.С. Бутрин-Бока, 
А.І. Пергамент, І.В. Жилінкова, Л.В. Сапейко, 
Л.В. Афансьєва, Н.М. Єршова та інші. Разом 
із тим без належної уваги залишилось дослі-
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дження питання аліментного зобов’язання 
батьків утримувати своїх повнолітніх дітей. 

Мета статті. Актуальним залишається 
питання дослідження права повнолітніх 
дітей на утримання батьками. У статті 
досліджуються теоретичні і практичні 
аспекти призначення і стягнення аліментів 
на утримання, помилки, яких припуска-
ються у написанні позову до суду. 

Виклад основного матеріалу. Сімейне 
право встановлює принцип рівності прав та 
обов’язків як батька, так і матері, передбачає 
здійснення батьківських прав та обов’язків 
відповідно до інтересів дітей. За загальним 
правилом, батьки зобов’язані утримувати 
своїх дітей до досягнення ними повноліт-
тя, тобто 18 років [3]. Разом із тим є випад-
ки, коли право на утримання мають також 
повнолітні діти. У законодавстві України, 
Білорусії, Казахстану, Росії, Великобрита-
нії і Германії встановляється обов’язок бать-
ків забезпечувати як неповнолітніх дітей, 
так і повнолітніх. Але у Росії і Білорусії 
обов’язок батьків щодо забезпечення поши-
рюється лише на непрацездатних дітей, які 
потребують матеріальної допомоги від бать-
ків [5], [6]. Таким чином, чинним сімейним 
законодавством не передбачено обов’язок 
батьків утримувати повнолітніх працездат-
них дітей, в тому числі тих, які навчаються 
за очною формою в закладах, що здійсню-
ють освітню діяльність. На думку Е.Ю. Кос-
тюченко, у російському законодавстві слід 
передбачити норму, яка б дозволяла продо-
вжити термін аліментних зобов’язань бать-
ків повнолітніх дітей у разі продовження 
їх навчання в середньому спеціальному або 
вищому навчальному закладі до 23 років 
[7, с. 60]. Це пояснюється тим, що часто після 
досягнення повноліття діти не стають еко-
номічно самостійними, а у разі позбавлення 
їх даного права вони потрапляють в скрутне 
матеріальне становище. Сімейне законодав-
ство України, Казахстану, Великобританії 
і Германії передбачає право на аліменти 
для працездатних повнолітніх дітей у разі, 
якщо вони продовжують навчання у про-
фесійно-технічних або вищих закладах 
освіти і не можуть самостійно забезпечити 
себе засобами для існування. У Казахстані 
здійснення аліментного зобов’язання бать-
ків щодо повнолітніх працездатних дітей 
обмежується віком до 21 року, а в Укра-
їні – віком до 23 років [3],[8]. Так, згідно 
з §1602 Німецького цивільного уложення, 
на фінансову підтримку батьків можуть 
претендувати діти, які не досягли 18 років, 
але мають свій дохід. А §1603 Німецько-
го цивільного уложення урівнює в правах 

на аліменти незаміжніх повнолітніх осіб 
(дітей) від 18 до 21 років, які навчаються 
і проживають спільно з батьками, до дітей, 
які не досягли повноліття [9]. У Великобри-
танії аліменти на утримання дитини випла-
чують до досягнення нею шістнадцятиріч-
ного віку. Термін виплати аліментів може 
бути продовжений за рішенням суду в разі, 
якщо, досягши цього віку, дитина здобуває 
освіту в навчальному закладі або проходить 
професійну підготовку незалежно від того, 
працює вона при цьому чи ні.

Аліментні зобов’язання батьків і дітей 
поряд з аліментними зобов’язаннями подруж-
жя належать до аліментних зобов’язань першої 
черги, оскільки зазначені особи зобов’язані 
надавати утримання одне одному незалежно 
від наявності у них інших родичів (аліменти 
другої черги – зобов’язання щодо взаємного 
утримання баби, діда, внуків, братів, сестер, 
третьої черги – аналогічні зобов’язання мачу-
хи, вітчима, падчерки, пасинка, вихователя і 
вихованців, є додатковими (субсидіарними)) 
[10]. Аліменти, одержані на дитину, є власніс-
тю дитини. Той із батьків або інших законних 
представників дитини, на ім’я якого виплачу-
ються аліменти, розпоряджається аліментами 
виключно за цільовим призначенням в інтере-
сах дитини [3]. Неповнолітня дитина має пра-
во на самостійне одержання аліментів та роз-
порядження ними відповідно до Цивільного 
кодексу України [11]. Обов’язок утримувати 
дітей до їхнього повноліття, а також у разі 
продовження ними навчання покладається на 
обох батьків, а не лише на одного з них. Згідно 
зі статтями 198 і 199 СК України [3], батьки 
зобов’язані: 

1) утримувати своїх повнолітніх непра-
цездатних дочку, сина, які потребують мате-
ріальної допомоги, якщо вони можуть таку 
матеріальну допомогу надавати;

2) утримувати повнолітніх дочку, сина 
до досягнення ними двадцяти трьох років, 
які продовжують навчання і у зв'язку з цим 
потребують матеріальної допомоги за умо-
ви, що батьки можуть надавати матеріальну 
допомогу. 

Обов'язок батьків утримувати повно-
літніх непрацездатних дітей (стаття 198 СК 
України) виникає за наявності сукупності 
юридичних фактів: 1) кровне споріднення 
(незалежно від добровільного чи судово-
го встановлення батьківства) чи наявність 
родинних відносин (усиновлення) між бать-
ками та дитиною; 2) непрацездатність повно-
літньої особи і у зв’язку з цим брак влас-
них коштів для задоволення своїх потреб; 
3) потреба повнолітньої дитини у матеріаль-
ній допомозі; 4) можливість батьків надавати 
таку матеріальну допомогу.
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Однією з умов надання батьками утри-
мання повнолітній дитині є її непрацездат-
ність. Згідно зі статтею 75 СК України [3], 
яка визначає поняття непрацездатності щодо 
одного з подружжя, непрацездатною вва-
жається особа, яка досягла пенсійного віку, 
встановленого законом (60 років – для чоло-
віків, 50 років – для жінок [12]) або є осо-
бою з інвалідністю I, II чи III групи. Особа 
є такою, що потребує матеріальної допомо-
ги, якщо заробітна плата, пенсія, доходи від 
використання її майна, інші доходи не забез-
печують їй прожиткового мінімуму, встанов-
леного законом. Особа з інвалідністю – особа 
зі стійким розладом функцій організму, що 
під час взаємодії із зовнішнім середовищем 
може призводити до обмеження її життєді-
яльності, внаслідок чого держава зобов’язана 
створити умови для реалізації нею прав 
нарівні з іншими громадянами та забезпечи-
ти її соціальний захист. [13]

Термін потреби у матеріальній допо-
мозі як одного з елементів, необхідних для 
виникнення аліментних зобов’язань бать-
ків щодо своїх повнолітніх дітей, повніс-
тю не розкритий у чинному законодавстві. 
Наприклад, О.О. Пахомов зазначає: «Потре-
ба непрацездатних дітей не означає, що єди-
ним джерелом їхнього існування будуть 
присуджені їм від батьків аліменти. Вони 
можуть працювати і мати невеликий дохід, 
отримувати пенсію або стипендію, мати 
інші джерела доходу. Необхідним є тільки 
те, щоб ці засоби існування були визнані 
судом недостатніми для задоволення їхніх 
нормальних потреб» [14]. На думку вченого 
М.Г. Столбова, непрацездатність слід розці-
нювати як «стан, який полягає у відсутності 
достатніх засобів для задоволення необ-
хідних потреб і в необхідності отримати їх 
власним трудом або у вигляді допомоги від 
інших осіб» [15, с. 3]. Встановлюючи факт 
потреби повнолітньої дитини у матеріаль-
ній допомозі, суд враховує всі її джерела 
доходу, у тому числі державну матеріальну 
допомогу. Особа вважатиметься такою, що 
потребує матеріальної допомоги, якщо вона 
буде забезпечена коштами у розмірі, нижчо-
му від прожиткового мінімуму для непра-
цездатних осіб, що встановлюється щороку 
Законом України «Про державний бюджет» 
(з 1 січня 2019 року – 1497 гривень, з 1 лип-
ня – 1564 гривні, з 1 грудня – 1638 гривень) 
[16]. Обов’язок батьків утримувати повно-
літню непрацездатну дитину виникає за 
умови можливості надання батьками такої 
допомоги. Таку спроможність батьків нада-
вати допомогу дітям буде визначати суд. 
Батьки, забезпечені нижче прожиткового 
мінімуму, як і непрацездатні батьки (напри-

клад, у разі досягнення пенсійного віку), 
надавати допомогу дітям не зможуть.

Другим випадком, коли батьки зобов’я- 
зані утримувати своїх повнолітніх дітей, 
є продовження дитиною навчання. Згідно 
з роз’ясненнями, викладеними в п. 20 поста-
нови Пленуму Верховного Суду України 
від 15 травня 2006 року № 3, [17] обов’язок 
батьків утримувати повнолітніх дітей, які 
продовжують навчання, виникає за наявнос-
ті сукупності юридичних фактів: 1) кровне 
споріднення (незалежно від добровільного 
чи судового встановлення батьківства) чи 
наявність родинних відносин (усиновлення) 
між батьками та дитиною; 2) продовження 
навчання повнолітньою дитиною; 3) потре-
ба дитини у матеріальній допомозі; 4) мож-
ливість батьків надавати повнолітній дитині 
матеріальну допомогу.

Обов’язок батьків надавати матеріальну 
допомогу триває лише до досягнення дити-
ною 23 років і не може бути продовжений. 
Право на утримання припиняється у разі 
припинення навчання. Якщо навчання було 
припинене і знову відновлене, повнолітній 
може знову зажадати від батьків надання 
йому утримання протягом продовження 
навчання. Тобто обов’язок батьків за наяв-
ності інших необхідних підстав виникне 
знову, але триватиме лише до досягнення 
повнолітнім 23 років, навіть якщо навчання 
до цього часу і не буде закінчено. Право на 
звернення до суду з позовом про стягнення 
аліментів має той з батьків, з ким проживає 
дочка, син, а також самі дочка, син, які про-
довжують навчання.

Верховний Суд України роз’яснив, як 
виконувати обов’язок утримувати повно-
літніх дітей на період навчання. У справі 
№ 622/373/16-ц від 29.01.2018 до суду звер-
нулась особа з позовом про стягнення алімен-
тів на утримання повнолітньої дитини, яка 
продовжує навчання, та стягнення додатко-
вих витрат на дитину [18]. Свої вимоги пози-
вач обґрунтовувала тим, що після розірван-
ня шлюбу їхня спільна з відповідачем дочка 
навчається на третьому курсі у медичному 
коледжі на денній формі навчання за контр-
актом, проживає з нею і перебуває на її утри-
манні, а відповідач ухиляється від надання 
матеріальної допомоги на утримання повно-
літньої дочки, яка продовжує навчання. 
Позивач не має змоги самостійно утримува-
ти дитину, оскільки дочці необхідні кошти 
на проїзд до місця навчання, проживання, 
придбання одягу, харчування, підручників. 
Також зазначала, що до досягнення дочкою 
повноліття сплатила за навчання у медично-
му коледжі 28 437 грн. 96 коп. У зв’язку з цим 
просила стягнути з відповідача на її користь 
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на утримання повнолітньої дочки аліменти 
в розмірі 1/4 частини усіх видів його заробіт-
ку до закінчення навчання, але не більше ніж 
до досягнення нею 23-х років, а також у раху-
нок відшкодування 1/2 частини додаткових 
витрат, понесених позивачем на утримання 
дочки до досягнення нею повноліття, у роз-
мірі 14 218 грн. 98 коп.

 Суд першої інстанції задовольнив позо-
вні вимоги повністю. Апеляційний суд скасу-
вав рішення суду першої інстанції та відмо-
вив у задоволенні вимог в частині стягнення 
на користь позивача 1/2 частини додатко-
вих витрат на дитину в розмірі 14 218 грн. 
98 коп. Суд апеляційної інстанції зазначив, 
що, стягуючи з відповідача на користь пози-
вача додаткові витрати на дитину, суд першої 
інстанції не врахував, що додаткові витрати 
були викликані не особливими обставина-
ми у вигляді розвитку здібностей дитини 
в розумінні статті 185 СК України, а у зв’язку 
з бажанням дитини продовжити навчання у 
медичному коледжі. Касаційний Цивіль-
ний Суд Верховного Суду залишив рішення 
апеляційного суду без змін. Суд зазначив, 
що положеннями статей 180, 183, 185, 193, 
198, 199 СК України визначаються декіль-
ка видів виконання обов’язку утримувати 
дитину, зокрема: утримання неповнолітньої 
дитини, що стягується у частках або твер-
дій грошовій сумі (статті 180, 183); участь 
батьків у додаткових витратах на дитину, що 
викликані особливими обставинами (розви-
тком здібностей дитини, її хворобою, калі-
цтвом, тощо) (стаття 185); утримання дити-
ни, яка перебуває в закладі охорони здоров’я, 
навчальному або іншому закладі, у разі якщо 
батьки не беруть участі в утриманні дитини, 
влаштованої до державного або комунально-
го або іншого закладу, аліменти можуть бути 
стягнуті з них на загальних підставах (стат-
тя 193); батьки зобов’язані утримувати своїх 
повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які 
потребують матеріальної допомоги, а також 
якщо повнолітні дочка, син продовжують 
навчання і потребують матеріальної допомо-
ги до досягнення ними двадцяти трьох років, 
за умови якщо батьки можуть надавати таку 
допомогу (стаття 198). 

Відповідно до статті 185 СК України той 
з батьків, з кого присуджено стягнення алі-
ментів на дитину, а також той з батьків, до 
кого вимога про стягнення аліментів не була 
подана, зобов’язані брати участь у додатко-
вих витратах на дитину, що викликані осо-
бливими обставинами (розвитком здібнос-
тей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). 
А статтею 199 СК України передбачений 
обов’язок батьків утримувати повнолітніх 
дочку, сина, які продовжують навчання. 

Якщо повнолітні дочка, син продовжують 
навчання і у зв’язку з цим потребують мате-
ріальної допомоги, батьки зобов’язані утри-
мувати їх до досягнення двадцяти трьох 
років за умови, що вони можуть надавати 
матеріальну допомогу; право на утримання 
припиняється у разі припинення навчання; 
право на звернення до суду з позовом про 
стягнення аліментів має той з батьків, з ким 
проживає дочка, син, а також самі дочка, син, 
які продовжують навчання. ВС роз’яснив, 
що на відміну від правовідносин щодо учас-
ті батьків у додаткових витратах на дитину 
(стаття 185 СК України), правовідносини 
щодо обов’язку батьків утримувати повно-
літніх дочку, сина на період навчання регу-
люються главою 16 СК України, яка, зокре-
ма, передбачає обов’язок батьків утримувати 
повнолітніх дочку, сина, які продовжують 
навчання і у зв’язку з цим потребують мате-
ріальної допомоги, шляхом сплати аліментів 
(статті 199, 200, 201 цього Кодексу). У визна-
ченні розміру аліментів необхідно врахову-
вати вартість навчання, підручників, про-
їзду до навчального закладу, проживання за 
місцем його знаходження. Норми цієї глави 
не встановлюють самостійного, окремого від 
аліментних зобов’язань, обов’язку батьків 
брати участь у додаткових витратах на дочку, 
сина, що викликані особливими обставина-
ми. Тому у разі, коли дитина потребує мате-
ріальної допомоги у зв’язку з навчанням  
до досягнення нею двадцяти трьох років, 
правила статті 185 СК України (додатко-
ві витрати на дитину) не застосовуються, 
зазначені правовідносини регулюються стат-
тею 199 цього Кодексу (утримання дитини, 
яка продовжує навчання). 

Також постановою Верховного суду 
у справі №346/103/17 від 23.01.2019 встанов-
лено, що чинним законодавством не перед-
бачено звільнення відповідача від обов’язку 
сплачувати аліменти під час перебуван-
ня повнолітньої дитини на канікулах [19]. 
Хоча під час канікул остання не проходить 
навчання, цей час входить у період навчан-
ня. У ст. 199 СК України законодавцем 
визначено обов’язок батьків утримувати 
повнолітніх дітей, які продовжують навча-
тись, тобто на весь період навчання, який 
охоплює період від вступу до закінчення чи 
відрахування з навчання. Стягнення алімен-
тів припиняється у зв’язку із закінченням 
навчання, а не у зв’язку з канікулами.

Згідно зі статтею 200 СК України [3], суд 
визначає розмір аліментів на повнолітніх 
дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) 
у частці від заробітку (доходу) платника алі-
ментів з урахуванням обставин, зазначених 
у статті 182 цього Кодексу. Визначаючи роз-
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мір аліментів, суд враховує: 1) стан здоров’я 
та матеріальне становище дитини; 2) стан 
здоров’я та матеріальне становище платника 
аліментів; 3) наявність у платника аліментів 
інших дітей, непрацездатних чоловіка, дру-
жини, батьків, дочки, сина; 3-1) наявність на 
праві власності, володіння та/або користу-
вання у платника аліментів майна та майно-
вих прав, у тому числі рухомого та нерухомо-
го майна, грошових коштів, виключних прав 
на результати інтелектуальної діяльності, 
корпоративних прав; 3-2) доведені стягувачем 
аліментів витрати платника аліментів у тому 
числі на придбання нерухомого або рухомого 
майна, сума яких перевищує десятикратний 
розмір прожиткового мінімуму для працез-
датної особи, якщо платником аліментів 
не доведено джерело походження коштів; 
4) інші обставини, що мають істотне значен-
ня. Як зазначає А. І. Пергамент, визначення 
розміру аліментних зобов’язань у частці від 
доходів поставило особу, уповноважену на 
отримання аліментів, у вкрай важке положен-
ня: часто буває складно виявити всі окремі 
доходи зобов’язаної особи, а у разі визначен-
ня розміру аліментного зобов’язання в частці 
на отримувача аліментів падає тягар вияв-
лення усіх конкретних доходів відповідача. 
З іншого боку, таке положення полегшує 
для недобросовісного відповідача можли-
вість приховати частину своїх доходів і тим 
самим зменшити частку, яка належить дити-
ні за аліментним зобов’язанням [20, с. 63]. 

Розмір аліментів має бути необхідним 
та достатнім для забезпечення гармонійно-
го розвитку дитини. Мінімальний гаран-
тований розмір аліментів на одну дитину 
не може бути меншим, ніж 50 відсотків 
прожиткового мінімуму для дитини від-
повідного віку. Мінімальний рекомендо-
ваний розмір аліментів на одну дитину 
становить розмір прожиткового мінімуму 
для дитини відповідного віку (дітей віком 
до 6 років: з 1 січня 2019 року – 1626 гри-
вень, з 1 липня – 1699 гривень, з 1 грудня – 
1779 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: 
з 1 січня 2019 року – 2027 гривень, з 1 лип-
ня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2218 гривень 
[16]) і може бути присуджений судом у разі 
достатності заробітку (доходу) платника 
аліментів. Суд не обмежується розміром 
заробітку (доходу) платника аліментів у разі 
встановлення наявності у нього витрат, що 
перевищують його заробіток (дохід) і щодо 
яких таким платником аліментів не доведено 
джерело походження коштів для їх оплати. 
Також, визначаючи розмір аліментів з одного 
з батьків, суд бере до уваги можливість надан-
ня утримання другим із батьків, своїми дру-
жиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, 

сином. Згідно зі статтею 201 СК України до 
відносин між батьками і дочкою, сином щодо 
надання їм утримання застосовуються нор-
ми статей 187, 189-192 і 194-197 цього Кодек-
су [3]. Батьки мають право укласти договір 
про сплату аліментів на дитину, у  якому 
визначити розмір та строки виплати, такий 
договір укладається у письмовій формі і 
нотаріально посвідчується. У разі невико-
нання одним із батьків свого обов’язку за 
договором аліменти з нього можуть стягува-
тися на підставі виконавчого напису нотарі-
уса. Той із батьків, з ким проживає дитина, 
і той із батьків, хто проживає окремо від неї, 
з дозволу органу опіки та піклування можуть 
укласти договір про припинення права на 
аліменти для дитини у зв’язку з передачею 
права власності на нерухоме майно (жит-
ловий будинок, квартиру, земельну ділянку 
тощо). Такий договір нотаріально посвід-
чується, і право власності на нерухоме май-
но за таким договором виникає з моменту 
державної реєстрації цього права відповід-
но до закону. У разі укладення такого дого-
вору той із батьків, з ким проживає дитина, 
зобов’язується самостійно утримувати її, 
але при цьому не звільняє того з батьків, хто 
проживає окремо, від обов’язку брати участь 
у додаткових витратах на дитину. За словами 
Н.М. Єршової, найкращим чином забезпечує 
на майбутнє інтереси отримувача аліментів 
виконавчий лист, який гарантує регулярні 
надходження належного дитині матеріаль-
ного утримання, що особливо важливо у 
разі зміни місця роботи, переїзду платника 
та іншого. Судовий виконавчий документ 
позбавляє отримувача аліментів від усіляких 
випадковостей, створюючи міцне та надійне 
юридичне підґрунтя належного виконання 
аліментних зобов’язань [21, с. 54]. Аліменти 
можуть бути стягнуті за виконавчим листом 
за минулий час, але не більш як за десять 
років, що передували пред’явленню вико-
навчого листа до виконання. Якщо за вико-
навчим листом, пред’явленим до виконання, 
аліменти не стягувалися у зв’язку з розшу-
ком платника аліментів або у зв’язку з його 
перебуванням за кордоном, вони мають бути 
сплачені за весь минулий час. Заборгова-
ність за аліментами стягується незалежно від 
досягнення дитиною повноліття, а у випад-
ку, передбаченому статтею 199 СК Укра-
їни, – до досягнення нею двадцяти трьох 
років. За дослідженнями Н.С. Бутрин-Боки 
Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо поси-
лення захисту права дитини на належне 
утримання шляхом вдосконалення порядку 
примусового стягнення заборгованості зі 
сплати аліментів», процедура отримання алі-
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ментів у порядку провадження була спроще-
на [22, с. 57]. Закон передбачає можливість 
батьків або законних представників сплати-
ти аліменти згідно з належною процедурою 
шляхом подання заяви про видання судового 
наказу про сплату аліментів у сумі на одну 
дитину – одну чверть, дві дитини – одну 
третину, три або більше дітей – половини 
заробітку (доходу) платника аліментів, але 
не більше десяти прожиткових мінімумів 
на одну дитину відповідного віку для кож-
ної дитини. Крім того, один із батьків або 
інших законних представників дитини, з 
якою дитина живе, має право звернутися до 
суду із заявою про видання судового наказу 
про виплату коштів у розмірі 50 відсотків 
від прожиткового мінімуму для дитини від-
повідного віку [23]. В.А. Кройтор зазначає: 
навіть якщо дитина отримувала аліменти, 
коли була неповнолітньою, необхідно наново 
звернутися до суду після досягнення дити-
ною повноліття з проханням про стягнення 
аліментів з того з батьків, який проживає 
окремо, у зв’язку з продовженням навчан-
ня дитиною і наявністю потреби у наданні 
матеріальної допомоги [24, с. 90]. На його 
думку, питання про присудження аліментів 
за вищевказаних обставин не може розгля-
датися в порядку наказного провадження, 
оскільки в законодавстві України не перед-
бачається прожитковий мінімум для дити-
ни, яка досягла вісімнадцяти років, від якого 
можна було би вирахувати п’ятдесят відсо-
тків, передбачені ч. 1 п. 5 ст. 161 Цивільного 
процесуального кодексу України. На повно-
літніх дочку, сина, які навчаються, аліменти 
зазвичай присуджуються в твердій грошовій 
сумі, для чого суду необхідно з’ясувати 
матеріальний стан відповідача [25]. 

Висновки і пропозиції.

Проаналізувавши норми Сімейного і 
Цивільного кодексів, практику Верховно-
го суду України, можна дійти висновку, що 
законодавство України закріплює обов’язок 
батьків утримувати як неповнолітніх, так і 
повнолітніх непрацездатних дітей і тих, що 
продовжують навчання. Однак варто від-
межовувати такі аліментні зобов’язання від 
обов’язку батьків брати участь у додаткових 
витратах на дитину, що викликані особли-
вими обставинами (розвитком здібностей 
дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). Необ-
хідно чітко розмежовувати умови, за яких 
батьки зобов’язані утримувати своїх повно-
літніх дітей за наявності у них такої можли-
вості, і належним чином розкривати поняття, 
які зазначені у законодавстві для запобігання 
виникненню колізій. Батьки можуть вико-
нувати аліментні зобов’язання шляхом їх 

фактичної виплати, укладенням між собою 
договору про виплату аліментів у тому разі, 
якщо дитина проживає лише з одним із 
батьків, шляхом передачі дитині права влас-
ності на нерухоме майно і тим самим одно-
часно припинити аліментні зобов’язання. 
У разі відмови одного з батьків від добро-
вільного виконання такого обов’язку попри 
те, що він має таку змогу, є можливість 
стягнення аліментних зобов’язань через 
суд. Варто зауважити, що вирішувати про-
блему несплати аліментів на утримання 
дітей потрібно комплексно, не обмежую-
чись лише внесенням змін у законодавство. 
Необхідно також зосередити увагу на орі-
єнтації суспільства на головних сімейних 
цінностях сучасної людської цивілізації. 
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Статья посвящена анализу проблем гражданско-правовых аспектов механизма реализации юри-
дической обязанности родителей содержать своих совершеннолетних детей. При исследовании про-
блематики авторы использовали законодательство Украины и мировую практику регулирования 
данных отношений. Отмечено, что по общей мировой практике родители обязаны содержать детей 
до достижения ими совершеннолетия, но существуют и исключения из этого правила в предусмо-
тренных законодательством случаях. Авторы исследовали особенности обязательства родителей 
по содержанию своих совершеннолетних детей и проблемы, которые могут возникнуть при попытке 
реализации такого права ребёнком или одним из родителей.

Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства родителей, содержание совершеннолетних 
детей, совершеннолетние нетрудоспособные дети, совершеннолетние дети, продолжающие обучение.

The article is devoted to the analysis of the problems of civil legal aspects of the mechanism for imple-
menting the legal obligation of parents to support their adult children. In exploring of the issues, the authors 
used the legislation of Ukraine and global practice of the regulation of these relations. According to the gen-
eral world practice, parents are obliged to support children until they reach the age of majority, but there are 
exceptions to this rule in cases stipulated by law. The authors investigated the features in the obligation of 
parents to support their adult children and what problems could arise in attempt to implement such right by a 
child or one of the parents.

Key words: alimony, alimony obligations of parents, the maintenance of adult children, adult disabled 
children, adult children continuing education.
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