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Усталені моральні принципи нашого суспільства, а також чинне 

законодавство визначають одним з найголовніших та найважливіших обов’язків 

батьків – моральне виховання та матеріальне утримання дитини. Зокрема 

відповідно попередньо згадані обов’язки батьків виражаються в забезпечені 

мінімально необхідними благами, що потрібні для життя та виховання 

неповнолітньої дитини. 

Зараз Україна є європейським лідером за кількістю розлучень. Українці 

розривають шлюб у півтора рази частіше, ніж середньостатистичний житель ЄС, 

хоча і частіше за українців дане явище спостерігається у росіян. Україна продовжує 

випереджати країни ЄС, навіть попри тенденцію до поступового скорочення 

кількості розірваних шлюбів. Країни ЄС, які є лідерами за статистикою розірвання 

шлюбу, Бельгія та Чехія, поступаються даними показниками Україні. Така не 

втішлива статистика найбільш негативно впливає на дітей, адже вони потерпають і 

морально, і матеріально [3]. 

Закріплений законодавче принцип: «Батьки зобов’язані утримувати дітей до 

їх повноліття» [2], – здійснюється батьками зокрема через виплату аліментних 

зобов’язань. Аліменти – це  грошові зобов’язання  між членами однієї сім’ї, які 

виплачуються протяжний час або, у випадках передбачених чинним 

законодавством, сплачуються одноразово [4]. 

Правовідносини батьків стосовно виплати аліментів чітко регламентуються 

сімейним законодавством України, яке встановлює порядок, строки та особливості 

їх виплати. Окрім цього Сімейний кодекс України передбачає як примусовий так і 

добровільний способи призначення аліментів на користь дитини, в залежності від 

усвідомлення батьками їхнього батьківського обов’язку та взаємовідносин між 

ними [11]. 

Моральні норми передбачають, що батьки повинні самостійно визначати 

розмір аліментів на дитину, але статистика зображує приблизно 72% сімей, які 

вирішують  дані  питання  в  судовому  порядку.  Задля  примусового  стягнення 

аліментів той з батьків, хто проживає з дитиною, звертається до суду з позовною 

заявою про стягнення аліментів на дитину [13]. 

За словами адвокатів на сьогоднішній день 800 тис. українських чоловіків 

платять аліменти примусово. Оскільки майже 90% дітей залишаються з матерями, 

то загалом платниками аліментів є саме чоловіки. Дані Міністерства юстиції 

свідчать, що 10 тисяч українських чоловіків є злісними неплатниками аліментів. З 

кожним роком, на жаль, ця кількість збільшується [3]. Таким чином, діти доволі 

часто залишаються матеріально незахищеними і як наслідок у нашій країни 

процвітає підліткова злочинність, наркоманія, пияцтво та інші негативні явища. 

Досить поширеною в наш час стала проблема приховування реальних 

доходів. Дана проблема несе вкрай негативні наслідки, які відбиваються на дітях, 

оскільки вони отримують мінімальні або навіть досить символічні суми виплат від 

батьків, які не проживають з ними. Практика приховування реальних доходів уже 

має довгий віковий досвід, саме тому доведення реальних доходів відповідача є 

досить нелегкою процедурою. Однак Україна не має жодного чіткого механізму 

доведення реальних доходів відповідача при нарахуванні аліментних зобов’язань. 



 

 

 

Дана проблема виникла вже з розвитком середнього та великого бізнесу, 

адже аліменти на одну дитину відбирали чверть доходу батька, а це становило 

велику суму. Батьки проявляли все більше невдоволення, тому що аліменти часто 

витрачалися не лише на утримання дитини, а й на потреби нової сім’ї матері. Саме 

тому все більше поширювалася проблема штучної мінімізації своїх доходів. Дані 

явища процвітають і в наш час з дещо удосконаленими формами прояву [9]. 

Чимало підприємців, з високим фактичним матеріальним рівнем життя, з 

різних причин визначають для себе мінімальний розмір заробітної плати. Таким 

чином розмір аліментів, що стягується з них, лише формально відповідає рамкам 

встановленим законом, оскільки реальні доходи, окрім зарплати, не фіксувалися. 

Процвітає таке явище, як виплата зарплати «в конвертах», коли частина доходу не 

піддається контролю, і також сприяє не врахуванню в розмір аліментів. 

Моральні норми суспільства та законодавство передбачають, що кожна 

дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, 

морального, культурного, духовного та соціального розвитку [8]. Негаразди, які 

виникають у сімейного подружжя, найболючіше відчувають діти. У неповній сім’ї 

вони страждають, як емоційно, так і матеріально, оскільки вони досить рано 

знайомляться зі словом – «аліменти» та жадібністю, обманом одного з батьків. 

Таким чином, задля максимального забезпечення дитини виплатами від того 

з батьків хто не проживає з нею інший повинен подати до суду позовну заяву з 

усіма наявними у нього доказами реальних доходів. Зокрема доказами можуть бути 

будь-які аудіо-, відео-, фото- матеріали; копії Декларації про майновий стан і 

доходи відповідача; документи з Державтоінспекції; дані зі спадкового реєстру, 

Єдиного реєстру довіреностей, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб підприємців; відомості з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. У разі неможливості самостійно дістати вищевказані документи, 

позивач повинен вказати в позовній заяві клопотання на отримання їх судом. 

Також позивач може представляти свідків, яким наявна інформація про реальні 

доходи відповідача і цим самим забезпечити безтурботнє та достатнє життя своїй 

дитині. 
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