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Глава 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШЛЮБ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

ПОДРУЖЖЯ 
 

  

ПОНЯТТЯ ШЛЮБУ 

Шлюбом є сімейний союз жінки 

та чоловіка, зареєстрований у 

державному органі реєстрації 

актів цивільного стану  

Проживання однією сім'єю жінки 

та чоловіка без шлюбу не  є 

підставою для виникнення у них 

прав та обов'язків подружжя. 

 

Релігійний обряд шлюбу не є підставою для 

виникнення у жінки та чоловіка прав та 

обов'язків подружжя, крім випадків, коли 

релігійний обряд шлюбу відбувся до 

створення або відновлення державних 

органів реєстрації актів цивільного стану 

Шлюбний вік 

Шлюбний вік 

встановлюється з 18 років 

 

Особи, які бажають 

зареєструвати шлюб, 

мають досягти шлюбного 

віку на день реєстрації 

шлюбу 

Право на шлюб 

Право на шлюб мають особи, 

які досягли шлюбного віку 

За заявою особи, яка досягла 

шістнадцяти років, за рішенням 

суду їй може бути надано право на 

шлюб, якщо буде встановлено, що 

це відповідає її інтересам 
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Добровільність 

шлюбу 

Шлюб ґрунтується на 

вільній згоді жінки та 

чоловіка 

Реєстрація шлюбу з 

особою, яка визнана 

недієздатною, а також з 

особою, яка з інших 

причин не усвідомлювала 

значення своїх дій і (або) 

не могла керувати ними, 

має наслідки, встановлені 

статтями 38-40 цього 

Кодексу 

Примушування жінки 

та чоловіка до шлюбу 

не допускається 

Одношлюбність 

 

Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в 

одному шлюбі 

Жінка та чоловік мають право на повторний шлюб лише після 

припинення попереднього шлюбу 
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Ознаки шлюбу є : 

1) Добровільність, тобто 

наявність добровільної 

згоди обох з подружжя 

 ( ст. 22 СК) 

3) Реєстрація шлюбу у 

встановленому законом 

порядку органом, 

визначеним СК  

2) Досягнення шлюбного 

віку жінкою та чоловіком, 

що вступили в шлюб  

( ст. 22 СК) 

Спрямованість на 

утворення особистого 

сімейного союзу чоловіка 

і жінки 
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Заручини 

З моменту подання заяви про 

реєстрацію шлюбу до органів 

РАЦСу особи вважаються 

зарученими (ст. 31 СК) 
 

При цьому Сімейний 

кодекс підкреслює 

формальне значення 

заручин, тобто як такого 

стану, який не породжує в 

осіб обов'язку вступу в 

шлюб. Отже, заручини не 

породжують у заручених 

осіб сімейних прав та 

обов'язків 
 

Реєстрація шлюбу 
 

Для розгляду порядку 

реєстрації шлюбу важливе 

юридичне значення має 

дослідження питань часу та 

місця реєстрації шлюбу. 

 

Відповідно до ст. 32 СК 

реєстрація шлюбу 

здійснюється після спливу 

одного місяця від дня 

подання заяви про 

реєстрацію шлюбу 

До спливу цього строку 

реєстрація шлюбу може бути 

здійснена за наявності 

поважних причин та з дозволу 

керівника державного органу 

РАЦСу 

При цьому в ст. 32 СК 

відсутній перелік таких 

поважних причин. Можна 

припустити, що такими 

причинами можуть бути: 

переїзд на постійне 

проживання до іншої 

місцевості, довгострокове 

відрядження, перебування 

на стаціонарному лікуванні 

у зв'язку з тяжкою 

хворобою чи проведеною 

операцією тощо 
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Відповідно до п. 2 ст. 33 СК реєстрації шлюбу  

може відбутися 

За місцем їхнього 

проживання 

За місцем надання 

стаціонарної 

медичної 

допомоги 

В іншому місці, 

якщо вони не 

можуть прибути 

до органу 

РАЦСУ з 

поважних 

причин 

Припинення шлюбу відбувається внаслідок: 

 

смерті одного з подружжя або 

оголошення його померлим 
 

розірвання шлюбу 
 

Перешкоди 

Абсолютні 

(такі перешкоди, за наявності 

яких шлюб обов̓'язково має 

визнатися недійсним)  

Відносні  

(такі перешкоди, за яких суд 

може визнати шлюб 

недійсним)   

Припинення шлюбу 

це припинення правовідносин між 
подружжям, що зумовлене певними 

юридичними фактами. 
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Абсолютними перешкодами є: 

1) наявність між особами, які 

беруть шлюб, прямої лінії 

споріднення (родичами  прямої 

лінії вважаються особи, які 

походять одне від одного – 

батьки й діти, внуки, дід, баба) 

2) та обставина, що особи, які 

бажають укласти шлюб, є 

рідними братами й сестрами: 

а) повнорідними (брати і 

сестри, які мають спільних 

батьків) 

б) неповнорідними – які 

мають спільну матір або 

спільного батька 

3) перебування однієї або обох 

осіб в іншому не припиненому 

шлюбі 

4) визнана судом недієздатність 

будь-якої з осіб, які беруть 

шлюб 

Відносними перешкодами є: 

1) те, що особи, які бажають 

укласти шлюб, є двоюрідними 

братами та сестрами, рідними 

дядьками та племінницею, 

тіткою та племінником 

3) наявність правового 

зв’язку між усиновлювачем 

та усиновленою ним 

дитиною (згідно з ч. 5 

ст. 26 СК шлюб між цими 

особами може бути 

зареєстрований лише у разі 

скасування усиновлення) 

2) наявність правового зв’язку 

між рідною дитиною, а також 

між усиновленими дітьми 

(зазначеним особам може 

надаватися право на укладення 

шлюбу за рішенням суду) 

4) приховання однією з осіб, 
які подали заяву про 
реєстрацію шлюбу, тяжкої 
хвороби, небезпечної для 
другої особи 
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Державна реєстрація шлюбу 

Встановлена для забезпечення стабільності відносин між 

жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, 

їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства 

(ст. 27 СК) 

Державна реєстрація шлюбу засвідчується свідоцтвом про 

шлюб, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України 

Порядок реєстрації шлюбу 

Чоловік Жінка 

Заява про реєстрацію шлюбу подається 

до будь-якого державного органу 

реєстрації актів цивільного стану (до 

РАЦСу) за їх вибором 

Якщо жінка і чоловік не можуть через поважні причини 

(хвороба, відрядження) особисто подати заяву про 

реєстрацію шлюбу до РАЦСу, таку заяву, нотаріально 

засвідчену, можуть подати їх представники. 

Повноваження представника мають бути нотаріально 

засвідчені 

РАЦС зобов’язаний  ознайомити осіб, які подали заяву 

про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов’язками 

як майбутніх подружжя і батьків та попередити про 

відповідальність за приховання перешкод до реєстрації 

шлюбу (ст. 29 СКУ та п. 4.6 Правил реєстрації актів 

цивільного стану в Україні) 

В 

И 

Н 

Я 

Т 

О 

К 

 



Навчальний посібник 

19 

 

В 

И 

Н 

Я 

Т 

О 

К 

Присутність нареченої та нареченого в момент 

реєстрації їхнього шлюбу є обов’язковою 

Реєстрація шлюбу через представника не 

допускається 

Обставини, пов’язані з регулюванням порядку 

реєстрації шлюбу 

Час реєстрації Місце реєстрації 
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ОСОБИ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ ПЕРЕБУВАТИ У ШЛЮБІ 

МІЖ СОБОЮ 

Особи, які є 

родичами прямої 

лінії споріднення 

Рідні (повнорідні, 

неповнорідні) брат і 

сестра. 

Повнорідними є 

брати і сестри, які 

мають спільних 

батьків. 

Неповнорідними є 

брати і сестри, які 

мають спільну матір 

або спільного батька 

Двоюрідні брат та 

сестра, рідні тітка, 

дядько та 

племінник, 

племінниця 

Усиновлювач та 

усиновлена ним 

дитина. 

Шлюб між 

усиновлювачем та 

усиновленою ним 

дитиною може 

бути 

зареєстровано 

лише в разі 

скасування 

усиновлення 
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 Шлюбний вік Добровільність 

Шлюбний вік 

для чоловіків та 

жінок 

встановлюється 

у вісімнадцять 

років. 

За заявою особи, яка 

досягла шістнадцяти 

років, за рішенням 

суду їй може бути 

надано право на 

шлюб, якщо буде 

встановлено, що це 

відповідає її 

інтересам. 

Шлюб 

ґрунтується на 

вільній згоді 

жінки та 

чоловіка. 

Примушування 

жінки та 

чоловіка до 

шлюбу не 

допускається. 

ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ 
 

УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ 
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Подача заяви до 
РАЦСу

Ознайомлення 
наречених з їхніми 

правами та 
обов'язками

Повідомити один 
одного про стан 
свого здоров'я.

Шлюб реєструється 
після спливу одного 

місяця від дня 
подання особами 

заяви

Реєстрація шлюбу 
в присутності 
нареченої та 
нареченого

Вибір прізвища 
при реєстрації 

шлюбу

Отримання 
свідоцтва про 

шлюб 
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НЕДІЙСНІСТЬ 
ШЛЮБУ

Недійсним є шлюб, 
зареєстрований з особою, яка 

одночасно перебуває в іншому 
зареєстрованому шлюбі

Шлюб є фіктивним, якщо його 
укладено жінкою та чоловіком 

або одним із них без наміру 
створення сім'ї та набуття прав 

та обов'язків подружжя

Недійсним є шлюб, 
зареєстрований між особами, 

які є родичами прямої лінії 
споріднення, а також між 
рідними братом і сестрою

Недійсним є шлюб, 
зареєстрований з особою, яка 

визнана недієздатною

Шлюб визнається недійсним за 
рішенням суду у разі його 

фіктивності
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ПЕРЕШКОДИ УКЛАДЕННЯ 
ШЛЮБУ 

Абсолютні

(такі перешкоди, за наявності     яких     шлюб обов'язково має 
визнаватися недійсним)

1) наявність між особами, які беруть шлюб, прямої лінії
споріднення (родичами прямої лінії вважаються особи,

які походять одне від одного — батьки й діти, внуки, дід,
баба);

2) та обставина, що особи, які бажають укласти шлюб,
є рідними братами й сестрами:

– повнорідними (брати і сестри, які мають спільних
батьків);

– неповнорідними (брати і сестри, які мають спільну матір або 
спільного батька;

3) перебування однієї або обох осіб в іншому не припиненому 
шлюбі;

4) визнана судом недієздатність будь-якої з осіб, які беруть 
шлюб

Відносні

(такі    перешкоди,    за яких суд може визнати шлюб 
недійсним)

1) те, що особи, які бажають укласти шлюб, є двоюрідними 
братами та сестрами, рідними дядьком та племінницею, 

тіткою та племінником;

2) наявність правового зв'язку між рідною дитиною 
усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між 

усиновленими дітьми (зазначеним особам може надаватися 
право на укладення шлюбу за рішенням суду);

3) наявність правового зв'язку між усиновлювачем та уси-
новленою ним дитиною (згідно з ч. 5 ст. 26 СК, шлюб між 

цими особами може бути зареєстрований лише у разі 
скасування усиновлення);

4) приховання однією з осіб, які подали заяву про реєстрацію 
шлюбу, тяжкої хвороби, небезпечної для другої особи
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В урочистій  

обстановці може бути 

проведена в іншому  

місці 

За місцем їхнього 

проживання 

За місцем надання 

стаціонарної 

 медичної допомоги  

або в іншому місці 

Якщо вони не можуть з поважних причин прибути до РАЦСу 

Державна реєстрація шлюбу 

відбувається 

У приміщенні РАЦСу За заявою наречених 



СІМЕЙНЕ ПРАВО (У СХЕМАХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ) 

26 

ОСОБИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВОМ ПРО ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ 

НЕДІЙСНИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, які мають право на 

звернення до суду з позовом 

про визнання шлюбу 

недійсним 

Дружина або чоловік 

Батьки, опікун чи піклувальник – на тій 

підставі, що їхня дитина не досягла 

шлюбного віку або у зв'язку з недоумством 

не розуміє значення своїх дій 

Органи опіки та піклування – у тих 

випадках, коли це необхідно для захисту 

прав та інтересів неповнолітньої або 

недієздатної особи, незалежно від того, хто 

звернувся з позовом 

Прокурор – у всіх випадках, коли він вважає 

це за потрібне 
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ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ ШЛЮБУ 

Правові наслідки недійсності шлюбу 
Особливі правові наслідки 

недійсності шлюбу 

Застосовуються до особи, яка знала 

про перешкоди до реєстрації шлюбу і  

приховала їх  від другої сторони і 

(або) від РАЦСу: 

1.  Майно, набуте протягом 

недійсного шлюбу, вважається 

таким, що належить їм на праві 

спільної часткової власності 

2.  Сума сплачених аліментів 

вважається такою, що одержана без 

достатньої правової підстави і 

підлягає поверненню, але не більше 

як за останніх 3 роки 

3.  Особа, яка поселилася у житлове 

приміщення іншої особи у зв'язку з 

реєстрацією з нею недійсного 

шлюбу, не набула права на 

проживання у ньому і може бути 

виселена 

Якщо особа не знала і не могла знати   

про перешкоди до реєстрації шлюбу, 

вона має право: 

1. На поділ майна, набутого у 

недійсному шлюбі, як спільної 

сумісної власності подружжя 

2. На аліменти 

3. На проживання у житловому 

приміщенні,  в яке вона поселилася у 

зв'язку з недійсним шлюбом 

4. На прізвище, яке вона обрала 

при реєстрації шлюбу 
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ПРАВО ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ДРУЖИНИ ТА ЧОЛОВІКА 

 

 

  

Майно, набуте нею, ним: 
— до шлюбу; 
— за час шлюбу, але на підставі 

договору дарування або в порядку 
спадкування; 
— за час шлюбу, але за кошти, які 
належали їй, йому особисто 

Плоди, а також доходи 
(дивіденди), які власник 
майна (дружина або чоловік) 
одержує від об'єктів, що 
належать йому на праві цієї 
власності 

Премії, нагороди, які вона, він 
одержали за особисті заслуги 

Страхові суми, одержані нею, ним за 
добровільним або обов'язковим 
особистим страхуванням 

Майно, набуте нею, ним за 
час їхнього окремого 
проживання у зв'язку з 
фактичним припиненням 
шлюбних відносин – за 
рішенням суду 

Частка в майні, відповідно до розміру 
внеску, яке було придбане не лише за 
спільні кошти, а й за кошти, що 
належали одному з подружжя 

Особистою приватною 
власністю дружини, 

чоловіка є: 

Кошти, одержані як відшкодування за 
втрату (пошкодження) речі, яка їй, 
йому належала, а також як 
відшкодування завданої їй, йому 
моральної шкоди 

Речі індивідуального користування, у 
тому числі коштовності, навіть тоді, 
коли вони були придбані за рахунок 
спільних коштів подружжя 

Договірний Законний 

Види правового режиму 

майна подружжя 
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Роздільне майно 
подружжя:

речі

майнові зобов'язальні 
права (наприклад, вклад у 
кредитну установу, якщо 
його зроблено до шлюбу, 
отримано у спадщину або 

внесено за рахунок 
особистих коштів одного з 

подружжя)

майнові обов'язки 
(наприклад, відшкодування 

майнової
шкоди або сплата 
особистого боргу)
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Правовий режим майна подружжя може 
бути змінений судом у таких випадках:

Суд може визнати особистою приватною 
власністю дружини, чоловіка майно, 

набуте нею, ним за час їхнього окремого 
проживання у зв’язку з фактичним 
припиненням шлюбних відносин

Якщо майно дружини, чоловіка за час 
шлюбу істотно збільшилося у своїй 

вартості внаслідок спільних трудових чи 
грошових затрат або затрат другого з 

подружжя, воно у разі спору може бути 
визнане за рішенням суду об’єктом права 

спільної сумісної власності подружжя.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ 

 

  

Батьки, які перебувають у 
шлюбі 

Батьки, які не перебувають у шлюбі 

Дитина, народжена у шлюбі, 
вважається такою, що походить від 
подружжя, на підставі: 

— свідоцтва  про шлюб; 
— довідки з медичного закладу 
про народження дружиною дитини 

Походження дитини від 
матері визначається на 
підставі документа 
закладу охорони 
здоров'я про 
народження дитини 

Походження дитини від батька 
визначається: 

- за заявою матері та батька 
дитини; 

- за заявою чоловіка, який вважає 
себе батьком дитини (добровільне 
визнання батьківства); 
- за рішенням суду (судове визнання 
батьківства) 

Умови визначення походження дитини. 

Добровільне та судове визнання батьківства 
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УМОВИ, ЗА ЯКИХ ОСПОРЮВАННЯ БАТЬКІВСТВА НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ 

 

 

 

 
Умови, за яких 

оспорювання батьківства  

не допускається 
 

смерть дитини 

якщо в момент реєстрації 

народження дитини особа 

знала, що не є батьком 

дитини, але добровільно 

визнала своє батьківство 

якщо особа дала згоду 

на штучне запліднення своєї 

дружини 
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Глава 4. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ 

 
Державна реєстрація шлюбу 

встановлена для забезпечення 

                                                                      
Стабільності 

відносин між жінкою 

та чоловіком 

 Охорони прав та 

інтересів подружжя, 

їхніх дітей 

 Інтересів 

держави та 

суспільства 

 

 

Етапи укладання шлюбу 

Звернення до державного  органу 

реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) 

 

Ознайомлення осіб, які бажають 

зареєструвати шлюб, з їхніми правами та 

обовʼязками 

 

Прийняття державними органами РАЦСу 

заяви за наявності всіх необхідних 

документів 

 

Реєстрація шлюбу 
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Подання заяви про реєстрацію шлюбу 

                                                                      
Подається 

жінкою та 

чоловіком 

особисто до 

будь-якого 

державного 

органу 

РАЦС за їх 

вибором 

 Подається 

представниками 

жінки та (або) 

чоловіка, 

повноваження 

яких 

нотаріально 

засвідчені  

 Якщо 

реєстрація 

шлюбу у 

визначений 

день не 

відбулася, 

заява 

втрачає 

чинність 

після 

спливу 3 

місяців від 

дня її 

подання 

Набуття статусу наречених  
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Обов’язки органу державної реєстрації актів 

цивільного стану при отриманні 

заяви про реєстрацію шлюбу 

                                                                      
Ознайомити 

наречених з їхніми 

правами та 

обовʼязками як 

майбутніх подружжя 

і батьків 

Повідомити про 

відповідальність за 

приховування 

перешкод до 

реєстрації шлюбу 

З урахуванням 

побажань 

нареченого і 

нареченої визначити 

день і час реєстрації 

шлюбу 

 

 

 

 

Обовʼязки наречених при подачі 

заяви про реєстрацію шлюбу 

                                                                      
Повідомити один 

одного про стан 

свого здоровʼя 

(результати 

медичного 

обстеження є 

таємницею і 

повідомляється лише 

нареченим) 

 За відмови укласти шлюб 

відшкодувати витрати, що 

понесла друга сторона у 

звʼязку з приготуванням до 

реєстрації шлюбу і весілля 
Такі затрати не підлягають 

відшкодуванню, якщо відмова від 

шлюбу була викликана 

протиправною, аморальною 

поведінкою нареченої, 

нареченого, прихованням нею, 

ним обставин, що мають для 

того, хто відмовився від шлюбу, 

істотне значення (тяжка 

хвороба, наявність дитини, 

судимість тощо). 
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Час реєстрації шлюбу 
                                                           

Шлюб реєструється 

після спливу одного 

місяця від дня 

подання особами 

заяви про 

реєстрацію шлюбу 

За наявності 

поважних 

причин 

керівник органу 

державної 

реєстрації актів 

цивільного 

стану дозволяє 

реєстрацію 

шлюбу до 

спливу цього 

строку 

У разі вагітності 

нареченої, 

народження нею 

дитини, а також 

якщо є 

безпосередня 

загроза для життя 

нареченої або 

нареченого, шлюб 

реєструється у день 

подання 

відповідної заяви 

або у будь-який 

інший день за 

бажанням 

наречених 

протягом одного 

місяця 

Якщо є 

відомості про 

наявність 

перешкод до 

реєстрації 

шлюбу, 

керівник 

органу 

державної 

реєстрації актів 

цивільного 

стану може 

відкласти 

реєстрацію 

шлюбу, але не 

більш як на три 

місяці. Рішення 

про таке 

відкладення 

може бути 

оскаржене до 

суду 

 

Місце реєстрації шлюбу 
                                                           

Приміщення органу 

державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

За місцем 

проживання  

За місцем надання 

стаціонарної 

медичної допомоги 

В іншому місці, 

якщо вони не 

можуть з 

поважних 

причин 

прибути до 

органу 

державної 

реєстрації актів 

цивільного 

стану 
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Реєстрація шлюбу в присутності нареченої  

та нареченого 
                                                

Присутність нареченого та 

нареченої обовʼязкова 

 Реєстрація шлюбу 

через представника не 

допускається 

 

Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу 

                                             
Право обрати 

прізвище 

одного з 

наречених 

Надалі 

іменуватися 

дошлюбними 

прізвищами 

Приєднати до 

свого 

прізвища 

прізвище 

нареченого, 

нареченої  

Не 

допускається 

складення 

більше двох 

прізвищ, 

якщо інше не 

випливає із 

звичаю 

національної 

меншини, до 

якої належить 

наречена і 

(або) 

наречений 

 

Якщо на 

момент 

реєстрації 

шлюбу 

прізвище 

нареченої, 

нареченого 

вже є 

подвійним, 

вона, він має 

право 

замінити 

одну із 

частин свого 

прізвища на 

прізвище 

другого 
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Глава 5. НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ 

 

Недійсним визнається шлюб, зареєстрований в державному органі РАЦСу за 

відсутності хоча б однієї з передбачених законом умов його укладання або за 

наявності принаймні однієї зі встановлених законом перешкод цьому, тобто з 

порушенням обов’язкових правил поведінки, дотримання яких є необхідним 

для забезпечення дійсності шлюбу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстави визнання 

шлюбу недійсним 

Вчинення 

сторонами під час 

укладення шлюбу 

таких істотних 

умов вступу в 

шлюб, в силу яких 

він має вважатися 

недійсним і без 

рішення суду 

Визнання суду 

недійсним за 

рішенням суду 

Можливість 

визнання шлюбу 

недійсним за 

рішенням суду 
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вчинення сторонами під час укладення 

шлюбу таких істотних порушень умов 

вступу в шлюб, у силу яких він має 

вважатися недійсним без рішення суду: 

шлюб, 

зареєстрований з 

особою, яка 

одночасно 

перебуває в іншому 

зареєстрованому 

шлюбі 

укладення 

шлюбу з 

особою, яка в 

судовому 

порядку 

визнана 

недієздатною 

шлюб, 

зареєстрований 

між особами, які 

є родичами 

прямої лінії, а 

також між 

рідним братом і 

сестрою 
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Підстави для анулювання 

актового запису про шлюб 

Процесуальні: 

заява заінтересованої 

особи (першої 

дружини, 

спадкоємців, батьків 

недієздатного тощо) 

 
 

Документальні: 

свідоцтво про шлюб, 

рішення суду про 

визнання особи 

недієздатною, 

документ, який 

засвідчує близьке 

кровне споріднення 
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Визнання шлюбу недійсним у судовому 

порядку поділяється залежно від підстав 

визнання його недійсності 

Суд зобов’язаний 

визнати шлюб 

недійсним 

(ст. 40 СК) 

Суд може визнати 

шлюб недійсним 

(ст. 41 СК) 
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визнання шлюбу недійсним за 

рішенням суду 
 

відсутність 

добровільної 

згоди чоловіка 

та жінки, які 

уклали шлюб 
 

укладення 

шлюбу жінкою 

та чоловіком 

або одним із 

них без наміру 

створення сім’ї 

та набуття прав 

та обов’язків 

подружжя 
 

реєстрація 

шлюбу з 

особою, яка не 

усвідомлювала 

значення своїх 

дій або не могла 

керувати ними 
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можливість визнання шлюбу недійсним за 

рішенням суду 

між усиновителем та 

усиновленою ним 

дитиною з 

порушенням вимог 

(ч. 5 ст. 26 СК) 

між двоюрідними 

братом та сестрою; між 

тіткою, дядьком та 

племінником, 

племінницею 

приховання тяжкої 

хвороби, а  також 

хвороби, небезпечної 

для іншого подружжя 

чи їхніх нащадків 

недосягнення особою, яка 

уклала шлюб, шлюбного 

віку (18 років на момент 

реєстрації) 

В) приховання тяжкої 

хвороби, а  також хвороби, 

небезпечної для іншого 

подружжя чи їхніх 

нащадків 
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Фізичні особи 

При пред’явленні позову про визнання шлюбу недійсним не 

застосовується позовна давність 

Хто має право звернутися до суду з позовом про визнання 

шлюбу недійсним 

Державні органи 

Прокурор 

в усіх 

випадках, 

коли він 

вважає це 

за 

потрібне 

Батьки, опікун 

чи піклувальник 

на тій підставі, 

що їхня дитина 

не досягла 

шлюбного віку 

або у зв’язку з 

недоумством не 

розуміє 

значення своїх 

дій  

Дружин

а або 

чоловік 

Органи опіки та 

піклування, коли це 

необхідно для захисту 

прав та інтересів 

неповнолітньої або 

недієздатної особи, 

незалежно від того, 

хто звернувся  з 

позовом 
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Шлюб не може бути визнаний 

недійсним  

Якщо на момент розгляду 

справи судом відпали 

обставини, які 

засвідчували відсутність 

згоди особи на шлюб або 

її небажання створити 

сім’ю  

Шлюби між 

усиновлювачем 

та усиновленою 

ним дитиною  

Шлюб між 

двоюрідним 

братом та 

сестрою 

Шлюб між 

тіткою та 

племінником 

Шлюб з особою, 

яка не досягла 

шлюбного віку 

У разі вагітності дружини або народження дитини, з урахуванням  інтересів дитини 
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Визнання шлюбу неукладеним – порушення 

порядку його укладення 

(шлюб, зареєстрований у відсутності 

нареченої і (або) нареченого) 

Запис про шлюб 

анулюється у РАЦСу 

за рішенням суду за 

заявою 

заінтересованої особи 

Запис про шлюб 

анулюється у РАЦСу 

за рішенням суду за 

заявою прокурора 

не породжує жодних прав та 

обов’язків   
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Правові наслідки недійсності шлюбу 

щодо особи, яка знала про перешкоду 

до реєстрації шлюбу і приховала від 

другої сторони і/або ДОРАЦСу 

Особливі правові наслідки 

недійсності шлюбу, якщо особа не 

знала і не могла знати про перешкоди 

до реєстрації шлюбу вона має право: 

Якщо протягом 

недійсного шлюбу особи 

набули майно, воно 

вважається таким, що 

належить їм на праві 

спільної часткової 

власності. Розмір часток 

кожного з них 

визначається відповідно 

до їхньої участі у 

придбанні цього майна 

своєю працею та коштами 

Якщо особа 

одержувала аліменти 

від того, з ким була в 

недійсному шлюбі, 

сума сплачених 

аліментів вважається 

такою, що одержана 

без достатньої 

правової підстави, і 

підлягає поверненню 

відповідно 

до Цивільного 

кодексу України, але 

не більш як за останні 

три роки 

Особа, яка 
поселилася у 
житлове 
приміщення іншої 
особи у зв'язку з 
реєстрацією з нею 
недійсного шлюбу, 
не набула права на 
проживання у 
ньому і може бути 
виселена. 

Особа, яка у зв'язку з 
реєстрацією недійсного 
шлюбу змінила своє 
прізвище, вважається 
такою, що іменується цим 
прізвищем без достатньої 
правової підстави 

Правові наслідки, встановлені 

ч.ч. 4-5 ст. 45 СК, 

застосовуються до особи, яка 

знала про перешкоди до 

реєстрації шлюбу і приховала їх 

від другої сторони і (або) від 

органу державної реєстрації 

актів цивільного стану 

на прізвище, яке 

вона обрала при 

реєстрації шлюбу 

на аліменти 

відповідно до 

статей 75, 84, 86 

і 88 СК 

на поділ майна, 

набутого у 

недійсному 

шлюбі, як 

спільної сумісної 

власності 

подружжя 

на проживання у 
житловому 
приміщенні, в 
яке вона 
поселилася у 
зв'язку з 
недійсним 
шлюбом 

Недійсність шлюбу не впливає на обсяг взаємних прав та обов’язків батьків і дитини, яка народилась у цьому шлюбі 

Розірвання шлюбу, смерть дружини або чоловіка не є перешкодою для визнання шлюбу недійсним. Якщо шлюб 
розірвано за рішенням суду, позов про визнання його не дійсним може бути пред’явлено лише після скасування 

рішення суду про розірвання шлюбу. Шлюб є недійсним від дня його державної реєстрації 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/paran381#n381
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/paran428#n428
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/paran438#n438
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/paran446#n446
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Глава 6. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ 
 

 

 

Право на батьківство 

Право дружини та чоловіка на 

повагу до своєї індивідуальності 

Право дружини та чоловіка на 

фізичний та духовний розвиток 

Особисті немайнові правовідносини 

подружжя – це врегульовані нормами 

сімейного права відносини щодо особистих 

немайнових благ та інтересів осіб, які 

перебувають у шлюбі 

Особисті немайнові 

права  

Особисті немайнові 

обов’язки 

Право на материнство 

Право дружини та чоловіка на 

зміну прізвища 

Право дружини та чоловіка на 

розподіл обов'язків та спільне 

вирішення питань життя сім'ї 

Право дружини та чоловіка на 

свободу та особисту 

недоторканність 

Обов'язок подружжя 

турбуватися про сім'ю  

1. Дружина та чоловік 

зобов'язані спільно піклуватися 

про побудову сімейних 

відносин між собою та іншими 

членами сім'ї на почуттях 

взаємної любові, поваги, 

дружби, взаємодопомоги 

2. Чоловік зобов'язаний 

утверджувати в сім'ї повагу до 

матері 

Дружина зобов'язана 

утверджувати в сім'ї повагу до 

батька 

3. Дружина та чоловік 

відповідальні один перед 

одним, перед іншими членами 

сім'ї за свою поведінку в ній 

4. Дружина та чоловік 

зобов'язані спільно дбати про 

матеріальне забезпечення сім'ї 
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Особисті 

немайнові 

права 

Право на материнство 
Дружина має право на материнство. Небажання чоловіка мати 

дитину або нездатність його до зачаття дитини може бути причиною 
розірвання шлюбу. Позбавлення жінки можливості народити дитину 
(репродуктивної функції) у зв'язку з виконанням нею конституційних, 
службових, трудових обов'язків або в результаті протиправної поведінки 
щодо неї є підставою для відшкодування завданої їй моральної шкоди. 
Вагітній дружині мають бути створені у сім'ї умови для збереження її 
здоров'я та народження здорової дитини. Дружині-матері мають бути 
створені у сім'ї умови для поєднання материнства із здійсненням нею 
інших прав та обов'язків 

 

 Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний 

розвиток. Дружина та чоловік мають рівне право на фізичний 

та духовний розвиток, на здобуття освіти, прояв своїх 

здібностей, на створення умов для праці та відпочинку 

Право на батьківство 

Чоловік має право на 

батьківство. Відмова дружини від 

народження дитини або 

нездатність її до народження 

дитини може бути причиною 

розірвання шлюбу. Позбавлення 

чоловіка можливості здійснення 

репродуктивної функції у зв'язку з 

виконанням ним конституційних, 

службових, трудових обов'язків 

або в результаті протиправної 

поведінки щодо нього є підставою 

для відшкодування завданої йому 

моральної шкоди 

Право дружини та чоловіка на свободу та особисту 

недоторканність. Дружина та чоловік мають право на 

вільний вибір місця свого проживання. Дружина та чоловік 

мають право вживати заходів, які не заборонені законом і не 

суперечать моральним засадам суспільства, щодо 

підтримання шлюбних відносин. Кожен з подружжя має 

право припинити шлюбні відносини. Примушування до 

припинення шлюбних відносин, примушування до їх 

збереження, в тому числі примушування до статевого зв'язку 

за допомогою фізичного або психічного насильства, є 

порушенням права дружини, чоловіка на свободу та 

особисту недоторканність і може мати наслідки, встановлені 

законом 

Право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та 
спільне вирішення питань життя сім'ї 

Дружина, чоловік мають право розподілити між собою 
обов'язки в сім'ї. Дружина, чоловік повинні утверджувати повагу 
до будь-якої праці, яка робиться в інтересах сім'ї. Усі 
найважливіші питання життя сім'ї мають вирішуватися 
подружжям спільно, на засадах рівності. Дружина, чоловік мають 
право противитися усуненню їх від вирішення питань життя сім'ї. 

 Вважається, що дії одного з подружжя стосовно життя сім'ї 
вчинені за згодою другого з подружжя 

Право дружини та чоловіка на повагу до 

своєї індивідуальності. Дружина та чоловік 

мають рівне право на повагу до своєї 

індивідуальності, своїх звичок та уподобань 

Право дружини та чоловіка на 

зміну прізвища. Якщо при реєстрації 

шлюбу дружина, чоловік зберегли 

дошлюбні прізвища, вони мають 

право подати до органу державної 

реєстрації актів цивільного стану, 

який зареєстрував їхній шлюб, або 

відповідного органу за місцем 

їхнього проживання заяву про 

обрання прізвища одного з них як 

їхнього спільного прізвища або про 

приєднання до свого прізвища 

прізвища другого з подружжя. У разі 

зміни прізвища орган державної 

реєстрації актів цивільного стану 

видає нове свідоцтво про шлюб 
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Глава 7 ПРАВО ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ  

ДРУЖИНИ ТА ЧОЛОВІКА 

  

Особиста приватна власність кожного з 

подружжя 

Це те майно, яке належить лише одному з подружжя і на яке 

не поширюється сімейно-правовий принцип спільності майна 

подружжя 

Щодо цього майна кожен із подружжя має право самостійно 

здійснювати правомочності власника 

Майно подружжя поділяється на: 

Майно, яке є його 

спільною сумісною 

власністю 

Та майно, яке закон 

називає особистою 

приватною власністю 

кожного з них 

Відносини власності подружжя 

регулюються 

Сімейним кодексом 

України 

Цивільним кодексом 

України 

Сімейний кодекс України - 

основне джерело сімейного 

законодавства 

СК складається із семи розділів, 

які містять 292 статті 

«Право особистої приватної 

власності» (статті 57-59) 
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Право особистої приватної власності дружини та чоловіка 

 

  

3. Речі індивідуального 

користування 

4. Спеціальні цільові 

грошові виплати (премії, 

нагороди), які вона/він 

одержали за особливі 

заслуги 

Об’єктивний склад майна, 

що є особистою власністю 

дружини або чоловіка, 

визначений ст. 57 

Сімейного кодексу 

України: 
 

1. Майно, яке належало 

кожному з подружжя до 

реєстрації шлюбу 
 

2. Майно, одержане  

дружиною/чоловіком під час 

шлюбу на підставі договору 

дарування або в порядку 

спадкування 
 

5. Кошти, одержані одним із 

подружжя як відшкодування за 

втрату (пошкодження) речі, яка 

їй/йому належала, а також як 

відшкодування завданої їй/йому 

моральної шкоди 

6. Страхові суми, одержані 

нею/ним за обов’язковим 

особистим страхуванням, а 

також за добровільним 

особистим страхуванням, 

якщо страхові внески 

сплачувалися за рахунок 

коштів, що були особистою 

приватною власністю 

кожного з них 

7. Майно, визнане судом 

особистою приватною власністю 

дружини/чоловіка як таке, що 

було набуте нею/ним у зв’язку з 

фактичним припиненням 

шлюбних відносин 
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 Важливою новелою Сімейного Кодексу є зміна правового 

статусу коштовностей: вони вважаються особистою власністю 

того з подружжя, для кого були придбані, навіть якщо їх було 

придбано за рахунок спільних коштів подружжя 

Найчастіше умови 
набуття такого майна 

міцно пов’язані з особою 

набувача. Це, наприклад, 

майно, набуте на підставі 

договору дарування або в 

порядку спадкування 

Земельна 

ділянка, набута 

нею, ним за час 

шлюбу внаслідок 

приватизації 

земельної 

ділянки, що 

перебувала у її, 

його 

користуванні, або 

одержана 

внаслідок 

приватизації 

земельних 

ділянок 

державних і 

комунальних 

сільськогосподар-

ських 

підприємств, 

установ та 

організацій, або 

одержана із 

земель державної 

і комунальної 

власності в межах 

норм безоплатної 

приватизації, 

визначених Зе-

мельним 

кодексом України 

Режим 

особистої 

приватної 

власності 

розповсюджу

ється не лише 

на майно, 

набуте 

кожним з 

подружжя до 

реєстрації 

шлюбу, а й на 

деяке майно, 

набуте під 

час шлюбу 

Особистою приватною 

власністю є також майно, 

набуте одним з подружжя 

за час шлюбу, але за 

кошти, які належали їй, 

йому особисто. Наприклад, 

особі було подаровано 

гроші, за які потім куплено 

автомобіль 

Особистою приватною власністю дружини 

та чоловіка є також речі індивідуального 

користування, в тому числі коштовності, 

навіть тоді, коли вони були придбані за 

рахунок спільних коштів подружжя. Слід 

зазначити, що Кодекс про шлюб на сім’ю 

України від 20 червня 1969 року по-іншому 

вирішував питання стосовно правового 

режиму коштовностей, зазначаючи, що 

роздільним майном кожного з подружжя є 

також речі індивідуального користування 

(одяг, взуття тощо), хоча б вони і були 

придбані під час шлюбу за рахунок спільних 

коштів подружжя, за винятком коштовностей 

та предметів розкоші 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є премії, 

нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги. Тобто на 

такі доходи, як, наприклад, щомісячна або щоквартальна премія, 

таке положення не розповсюджується. У той же час суд може 

визнати за другим з подружжя право на частку цієї премії, 

нагороди, якщо буде встановлено, що він своїми діями (ведення 

домашнього господарства, виховання дітей тощо) сприяв її 

одержанню, оскільки саме такі дії другого з подружжя дозволили 

вивільнити час одержувачу премії чи винагороди для особистого 

розвитку, повноцінної праці, забезпечували певну стабільність 

сімейного життя, що сприяло більш повноцінної праці 

Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є 

кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) 

речі, яка їй, йому належала, а також як відшкодування завданої 

їй, йому моральної шкоди, страхові суми, одержані нею, ним за 

обов’язковим особистим страхуванням, а також за 

добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески 

сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою 

приватною власністю кожного з них. Віднесення зазначеної 

групи надходжень до особистої приватної власності зумовлено 

їх чітко визначеним цільовим призначенням: на поновлення 

речі, що належить особі на праві особистої приватної власності, 

на відшкодування моральної шкоди, на відновлення здоров’я 

тощо 

Якщо у придбання майна вкладені крім спільних коштів і 

кошти, що належали одному з подружжя, то частка у цьому 

майні, відповідно до розміру внеску, є його особистою 

приватною власністю 
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Право особистої приватної власності дружини та чоловіка 

 

  

Правовий режим майна подружжя може бути змінений 

судом у таких випадках: 

Суд може визнати 

особистою приватною 

власністю дружини, 

чоловіка майно, набуте нею, 

ним за час їхнього окремого 

проживання у зв’язку з 

фактичним припиненням 

шлюбних відносин 

Якщо майно дружини, 

чоловіка за час шлюбу 

істотно збільшилося у своїй 

вартості внаслідок спільних 

трудових чи грошових 

затрат або затрат другого з 

подружжя, воно у разі спору 

може бути визнане за 

рішенням суду об’єктом 

права спільної сумісної 

власності подружжя 

Право на плоди та доходи від речей, що є особистою 

приватною власністю дружини, чоловіка  

(відповідності до ст. 58 СК) 

Якщо річ, що 

належить одному з 

подружжя, 

плодоносить, дає 

приплід або дохід 

(дивіденди), він є 

власником цих 

плодів, приплоду 

або доходу 

(дивідендів) 

Відповідно до 

частини 2 

зазначеної статті 

продукція, 

плоди та доходи 

належать 

власникові речі, 

якщо інше не 

встановлено 

договором або 

законом 
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У той же час, подружжя можуть змінити правовий 

режим плодів, приплоду або доходу (дивідендів), не 

змінюючи правовий режим майна, яке їх дає: 

 

майно залишається 

особистою приватною 

власністю одного з 

подружжя 

а на плоди, приплід або 

дохід (дивіденди) від 

такого майна 

встановлюється режим 

спільної сумісної власності 

Здійснення дружиною, чоловіком права особистої 

приватної власності 

(відповідно до ст. 58 СК) 

 

Той із подружжя, хто є 

власником майна, визначає 

режим володіння та 

користування ним з 

урахуванням інтересів 

сім’ї насамперед дітей 

При розпорядженні 

своїм майном дружина, 

чоловік зобов’язані 

враховувати інтереси 

дитини, інших членів 

сім’ї які відповідно до 

закону мають право 

користування ним 

Відповідно до ч. 1 ст. 316 Цивільного кодексу України правом 

власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює 

відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших 

осіб. У той же час, проголошуючи серед загальних засад 

регулювання сімейних відносин справедливість, 

добросовісність та розумність, а також максимальне можливе 

урахування інтересів дитини, непрацездатних членів сім’ї, 

Сімейний кодекс встановлює обов’язок того з подружжя, хто є 

власником майна, враховувати інтереси дитини, інших членів 

сім’ї, які відповідно до закону мають право користування ним 
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Глава 8. ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ 

 Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та 

чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з 

них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, 

догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). 

Якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають 

у шлюбі між собою, 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. На майно, що є 

об’єктом  права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не 

перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, 

поширюються положення глави 8 Сімейного Кодексу. 

  

  Право володіння Право користування   

  

 

Право розпорядження часткою у майні, що є 
об’єктом права спільної сумісної власності 

подружжя 

Дружина, чоловік мають право 
укласти з іншою особою договір 
купівлі-продажу, міни, дарування, 
довічного утримання (догляду), 
застави щодо своєї частки у праві 
спільної сумісної власності 
подружжя лише після її 
визначення та виділу в натурі або 
визначення порядку користування 
майном 

Дружина, 
чоловік мають 
право скласти 

заповіт на 
свою частку у 
праві спільної 

сумісної 
власності 

подружжя до її 
визначення та 
виділу в натурі 

Дружина та чоловік мають 
рівні права на володіння, 

користування і 
розпорядження майном, що 

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

Право подружжя на 
розпоряджання майном, що є 

об'єктом права спільної сумісної 
власності подружжя. Дружина, 

чоловік розпоряджаються майном, 
що є об'єктом права спільної 

сумісної власності подружжя, за 
взаємною згодою. При укладенні 

договорів одним із подружжя 
вважається, що він діє за згодою 
другого з подружжя. Дружина, 

чоловік має право на звернення до 
суду з позовом про визнання 

договору недійсним як такого, що 
укладений другим із подружжя без 

її, його згоди, якщо цей договір 
виходить за межі дрібного 

побутового. Для укладення одним 
із подружжя договорів, які 
потребують нотаріального 

посвідчення і (або) державної 
реєстрації, а також договорів 

стосовно цінного майна, згода 
другого з подружжя має бути 

подана письмово. Згода на 
укладення договору, який потребує 
нотаріального посвідчення і (або) 

державної реєстрації, має бути 
нотаріально засвідчена. Договір, 
укладений одним із подружжя в 

інтересах сім'ї, створює обов'язки 
для другого з подружжя, якщо 
майно, одержане за договором, 
використане в інтересах сім'ї   
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Неподільні речі присуджуються 

одному з подружжя, якщо інше не 

визначено домовленістю між ними 

Способи та порядок поділу майна, що є об’єктом права 

спільної сумісної власності подружжя. 

Майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності 

подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та 

чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може 

бути вирішений судом 

 

Речі для професійних 

занять присуджуються 

тому з подружжя, хто 

використовував їх у своїй 

професійній діяльності. 

Вартість цих речей 

враховується при 

присудженні іншого 

майна другому з 

подружжя 

Присудження одному з подружжя 

грошової компенсації замість його 

частки у праві спільної сумісної 

власності на майно, зокрема на житловий 

будинок, квартиру, земельну ділянку, 

допускається лише за його згодою, крім 

випадків, передбачених Цивільним 

кодексом України. Присудження одному 

з подружжя грошової компенсації 

можливе за умови попереднього 

внесення другим із подружжя 

відповідної грошової суми на 

депозитний рахунок суду 
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Розмір часток майна дружини та чоловіка при 

поділі майна, що є об’єктом права спільної сумісної 

власності подружжя  

 У разі поділу майна, що є об'єктом 

права спільної сумісної власності 

подружжя, частки майна дружини 

та чоловіка є рівними, якщо інше не 

визначено домовленістю між ними 

або шлюбним договором 

За домовленістю або 

шлюбним контрактом 

При вирішенні спору про поділ 

майна суд може відступити від 

засади рівності часток подружжя за 

обставин, що мають істотне 

значення, зокрема якщо один із них 

не дбав про матеріальне 

забезпечення сім'ї, приховав, 

знищив чи пошкодив спільне 

майно, витрачав його на шкоду 

інтересам сім'ї 

За рішенням суду частка майна 

дружини, чоловіка може бути 

збільшена, якщо з нею, ним 

проживають діти, а також 

непрацездатні повнолітні син, дочка, 

за умови, що розмір аліментів, які 

вони одержують, недостатній для 

забезпечення їхнього фізичного, 

духовного розвитку та лікування 
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Накладення стягнення на майно, що є 

об'єктом права спільної сумісної 

власності подружжя 

 За зобов'язаннями 

одного з подружжя 

стягнення може бути 

накладено лише на 

його особисте майно 

і на частку у праві 

спільної сумісної 

власності подружжя, 

яка виділена йому в 

натурі 

Стягнення може бути 

накладено на майно, 

яке є спільною 

сумісною власністю 

подружжя, якщо 

судом встановлено, 

що договір був 

укладений одним із 

подружжя в інтересах 

сім'ї і те, що було 

одержане за 

договором, 

використано на її 

потреби 

При відшкодуванні 

шкоди, завданої 

кримінальним 

правопорушенням 

одного з подружжя, 

стягнення може бути 

накладено на майно, 

набуте за час шлюбу, 

якщо рішенням суду 

встановлено, що це 

майно було придбане на 

кошти, здобуті внаслідок 

вчинення кримінального 

правопорушення 
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Суд може відступити від засади рівності 

часток подружжя 

Враховуючи інтереси 

неповнолітніх дітей, частка 

майна дружини або чоловіка 

може бути збільшена судом, 

якщо з нею або з ним 

проживають неповнолітні діти 

або непрацездатні повнолітні 

син, дочка, за умови, що розмір 

аліментів, що вони одержують, 

недостатній для їхнього 

фізичного розвитку та 

лікування 

Враховуючи інтереси одного 

з подружжя, якщо: 

інший з подружжя 

не дбав про 

матеріальне 

забезпечення сім’ї, 

приховав, знищив 

чи пошкодив 

спільне майно 

інший з 

подружжя 

витрачав спільне 

майно на шкоду 

інтересам сім’ї   
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На частку майна у праві 

спільної сумісної власності 
На особисте майно 

На майно, яке є спільною сумісною 

власністю подружжя 

За спільними 

зобов’язаннями 

подружжя 

Якщо судом буде 

встановлено, що договір 

одним із подружжя був 

укладений в інтересах сім’ї  і 

одержане за договором, 

використано на її потреби 

Якщо рішенням 

суду буде 

встановлено, що це 

майно придбане на 

кошти, здобуті 

злочинним шляхом 

Задля забезпечення виконання правового обов’язку дружини або 

чоловіка чи подружжя накладається стягнення на майно боржника – 

виявляється майно, описується, накладається заборона відчуження, після 

чого майно продається та кредиторові передаються виручені кошти 
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Борги дружини, 

чоловіка або подружжя 

спільні особисті 

Позовна давність щодо позовів про 

поділ майна 

Якщо шлюб між 

подружжям не розірвано – 

не застосовується 

Якщо шлюб між 

подружжям розірвано – 

загальний строк 3 роки 
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Щодо угод, укладених одним з подружжя за 

наявності презумпції згоди на це іншого з 

них, якщо кошти, одержані за такими 

угодами, використано в інтересах сім’ї   

По зобов’язаннях, 

що виникли 

внаслідок 

спільного 

заподіяння шкоди 

іншим особам   

Спільні борги 

По зобов’язаннях 

подружжя з 

відшкодування 

шкоди, заподіяної 

їхніми 

неповнолітніми 

дітьми  

За укладеними 

обома з подружжя 

угодами, за якими 

вони прийняли на 

себе певні 

зобов’язання  

Які виникли через 

безпідставне 

набуття або 

збереження обома з 

подружжя майна за 

рахунок іншої 

особи 
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Які обтяжують 

роздільне майно 

дружини і чоловіка 

Борги, що виникли 

до шлюбу 

Особисті борги 

Які утворилися після 

укладення шлюбу 

внаслідок прагнення 

одного з подружжя 

до задоволення 

особистих потреб 

Які тісно пов’язані 

з особою боржника 

(аліментні 

зобов’язання, 

заподіяння шкоди 

одним із подружжя 

третій особі) 
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Об’єкти права спільної 

сумісної власності, а також 

виникнення права спільної 

сумісної власності подружжя 

на майно, що належало 

дружині, чоловікові 

Об'єктом права спільної сумісної 

власності подружжя може бути 

будь-яке майно, за винятком 

виключеного з цивільного обороту 

Об'єктом права спільної сумісної 

власності є заробітна плата, пенсія, 

стипендія, інші доходи, одержані 

одним із подружжя 

Якщо одним із подружжя 

укладено договір в 

інтересах сім'ї, то гроші, 

інше майно, в тому числі 

гонорар, виграш, які були 

одержані за цим 

договором, є об'єктом 

права спільної сумісної 

власності подружжя 

Речі для професійних 

занять (музичні 

інструменти, оргтехніка, 

лікарське обладнання 

тощо), придбані за час 

шлюбу для одного з 

подружжя, є об'єктом 

права спільної сумісної 

власності подружжя 

Якщо майно дружини, чоловіка за час 

шлюбу істотно збільшилося у своїй вартості 

внаслідок спільних трудових чи грошових 

затрат або затрат другого з подружжя, воно у 

разі спору може бути визнане за рішенням 

суду об'єктом права спільної сумісної 

власності подружжя 

Якщо один із подружжя своєю працею і (або) коштами 

брав участь в утриманні майна, належного другому з 

подружжя, в управлінні цим майном чи догляді за ним, 

то дохід (приплід, дивіденди), одержаний від цього 

майна, у разі спору за рішенням суду може бути 

визнаний об'єктом права спільної сумісної власності 

подружжя 

https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060524.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060524.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060524.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060524.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060524.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060524.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0001.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0001.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T178800.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T178800.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP040882.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP040882.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060524.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T022947.html#18
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T022947.html#106
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T022947.html#106
https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102453.html
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У разі поділу майна подружжя, що 

перебувають у шлюбі (ст. 69 СК) 

У разі поділу майна після розірвання 

шлюбу (ст. 68 СК) 

Дружина і чоловік 
мають право на 
поділ майна, що 
належить їм на 
праві спільної 

сумісної 
власності, 

незалежно від 
розірвання шлюбу 

Дружина і чоловік мають право 

розділити майно за взаємною згодою. 

Договір про поділ житлового будинку, 

квартири, іншого нерухомого майна, а 

також про виділ нерухомого майна дружині, 

чоловікові зі складу усього майна подружжя 

має бути нотаріально посвідчений 

 

Розірвання шлюбу 

не припиняє права 

спільної сумісної 

власності на 

майно, набуте за 

час шлюбу 

Розпоряджання майном, що є 

об'єктом права спільної 

сумісної власності, після 

розірвання шлюбу 

здійснюється співвласниками 

виключно за взаємною згодою, 

відповідно до Цивільного 

кодексу України 

Позовна давність не застосовується 
Позовна давність три роки 

ПРИПИНЕННЯ ПРАВА СПІЛЬНОЇ 

СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ЧИ 

СПІЛЬНОГО МАЙНА ВІДБУВАЄТЬСЯ 

У разі смерті дружини або чоловіка 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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Глава 9. ПРАВА ТА ОБ ОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ ПО УТРИМАННЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до ст. 75 СК,  

право на утримання (аліменти) має той із 

подружжя, який: 

є 

непрацездатни

м, тобто досяг 

пенсійного віку, 

встановленого 

законом, або є 

інвалідом I, II чи 

III групи 

потребує матеріальної 

допомоги, тобто 

заробітна плата, пенсія, 

доходи від використання 

його майна, інші доходи 

не забезпечують йому 

прожиткового мінімуму, 

встановленого законом 

за умови, що другий 

із подружжя може 

надавати 

матеріальну 

допомогу 

Права на утримання 

не має той із 

подружжя, хто: 

негідно поводився у 

шлюбних відносинах 

став непрацездатним у 

зв'язку із вчиненням 

ним умисного злочину, 

якщо це встановлено 

судом 
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Умови виникнення права на утримання після 

розірвання шлюбу  
(відповідно до ст. 76 СК) 
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за умови, що один з- подружжя (колишній чоловік або дружина), потребує 

матеріальної допомоги 

якщо колишній чоловік (дружина) може надавати матеріальну допомогу 
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Способи надання утримання одному з подружжя 

(ст. 77 СК) 

 

визначаються за згодою 

подружжя 

у грошовій формі у натуральній формі 

визначаються за рішенням суду 

у грошовій формі 
(як правило) 

 

Аліменти 

сплачуються 

щомісячно 

За взаємною 

згодою 

аліменти 

можуть бути 

сплачені 

наперед 

Якщо 

платник 

виїжджає на 

постійне 

місце 

проживання 

за кордон, 

аліменти 

можуть бути 

сплачені 

наперед 
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    визначає: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договір подружжя про надання 

утримання 
(ст. 78 СК) 

 

Умови 

виплат 

аліментів 

Строк 

виплат 

аліментів 

Розмір 

виплат 

аліментів 

Форма договору: 

письмова, з нотаріальним посвідченням 



Навчальний посібник 

71 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аліменти присуджуються за рішенням суду 

від дня подання позовної заяви 

Час, протягом якого сплачуються аліменти 

одному з подружжя: 
(відповідно до ст. 79 СК) 

суд може постановити рішення про 

стягнення аліментів за минулий час, але 

не більш як за один рік  

(якщо позивач вживав заходів щодо одержання 

аліментів від відповідача, але не міг їх одержати 

внаслідок ухилення відповідача від їх сплати) 

 

Якщо один із подружжя одержує аліменти 

у зв'язку з інвалідністю, сплата аліментів 

триває протягом строку інвалідності 
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Розмір аліментів визначається судом 
(ст. 80 СК) 

суд при визначенні 

розміру аліментів 

враховує можливості 

одержання 

утримання від 

повнолітніх дітей та 

батьків 
 

суд при визначенні 

розміру аліментів 

враховує інші 

обставини, що 

мають істотне 

значення 

аліменти присуджуються 

одному з подружжя у 

частці від заробітку 

(доходу) другого з 

подружжя і (або) у твердій 

грошовій сумі 
 

Розмір аліментів може бути згодом 

змінений за рішенням суду в разі зміни 

матеріального і (або) сімейного стану 

подружжя 

Суд 

враховує 

доходи 

перелічені у 

Постанові 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

26.02.1993 

№ 146 
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Підстави припинення права одного з подружжя  

на утримання: 
ч.1 

ст. 82 

СК 
1) поновлення його працездатності 

 2)  реєстрації з ним повторного шлюбу 

ч.3  

ст. 82 

СК 

3) одержувач аліментів перестав потребувати матеріальної допомоги 

4) платник аліментів неспроможний надавати матеріальну 

допомогу 

ч.1 

ст. 83 

СК 

5) подружжя перебувало в шлюбних відносинах нетривалий час 

6) непрацездатність подружжя виникла в результаті вчинення 

ним умисного злочину 

7) непрацездатність або тяжка хвороба того одного з подружжя 

була прихована від другого з подружжя при реєстрації шлюбу 

ст. 85 

СК 

8) одержувач аліментів свідомо поставив себе у становище такого, 

що потребує матеріальної допомоги 

9) припинення вагітності дружини 

10) народження дружиною мертвої дитини 

11) народжена дружиною дитина передана на виховання іншій 

особі 

12) у разі смерті дитини з якою проживала дружина 

 

ст. 87 

СК 

13) дитина з якою проживав чоловік передана на виховання іншій 

особі 

 

14) у разі смерті дитини, з якою проживав чоловік 

15) виключено відомості про дружину як матір з актового запису 

про народження дитини 

ст. 89 

СК 

16) подружжя, а також особи, шлюб між якими було розірвано, 

уклали договір про припинення права на утримання взамін 

набуття права власності на нерухоме майно або одержання 

одноразової грошової виплати 
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Право дружини на 

утримання 
(ст. 84 СК) 

під час 

вагітності 

під час 

проживання 

дружини з 

дитиною за умов: 

чоловік є 

батьком 

цієї дитини 

якщо хворій 

дитині (має 

вади 

фізичного чи 

психічного 

розвитку) ще 

не 

виповнилося 

6 років 

дитині ще не 

виповнилося 

3-х років 

від того, чи вона працює 

від її матеріального становища 

Право на утримання 

дружина має: 

н
ез

ал
еж

н
о

  
за

 у
м

о
в
и

 

чоловік може надавати матеріальну 

допомогу 

від розірвання шлюбу з чоловіком – 

батьком дитини 
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Право чоловіка на 

утримання 
(ст. 86 СК) 

у разі проживання з ним дитини 

 за умов: 

дружина є 

матір’ю цієї 

дитини 

дитині ще не 

виповнилося 

3-х років 

якщо хворій 

дитині (має вади 

фізичного чи 

психічного 

розвитку) ще не 

виповнилося 6 

років 

Право на утримання 

чоловік має: 

н
ез

ал
еж

н
о

  
за

 у
м

о
в
и

 

від того, чи він працює 

від його матеріального становища 

від розірвання шлюбу з жінкою – 

матір’ю дитини 

дружина може надавати матеріальну 

допомогу 
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Право на утримання того з подружжя, з ким 

проживає дитина-інвалід 
(ст. 88 СК) 

Умови виникнення: 

якщо один із подружжя (незалежно від працездатності)  

проживає з дитиною-інвалідом 

опікується нею 

дитина-інвалід не може обходитися без постійного 

стороннього догляду 
 

другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу 

Строк чинності права: 

триває протягом всього часу проживання з дитиною-

інвалідом та опікування нею 
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Право на утримання жінки та 

чоловіка, які не перебувають у шлюбі 

між собою 
(ст. 91 СК) 

За умови тривалого 

часу проживання 

однією сім'єю 

якщо одна з осіб 

стала 

непрацездатною під 

час спільного 

проживання 

вона має право на 

утримання 

відповідно до 

ст. 76 СК 

За умови 

проживання з 

ним (нею) їхньої 

спільної дитини 

вона має право 

на утримання 

відповідно до 

ч. 2-4 ст. 84 та 

ст. 86, ст. 88 СК 

 

Виникає: Припиняється: 

з підстав, 

встановлених п. 2 і 

п. 4 ст. 83, ст. 85, 

ст. 87 і ст. 89 СК 
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Глава 10. ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР 

 

Шлюбний договір - це цивільний правочин, що базується на домовленості 

наречених або подружжя відносно встановлення майнових прав та 

обов'язків подружжя на період існування та припинення шлюбу 
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різновид цивільно-правового договору, що має певні особливості

          

  
подружжя має право укласти шлюбний договір як до реєстрації 

шлюбу, так і під час існування шлюбних відносин 

шлюбний договір укладається відповідно до загальних норм 

цивільного законодавства 

примус щодо укладення договору не припускається, всі умови 

повинні визначатися самими сторонами 

нотаріально посвідчений договір, укладений нареченим та 

нареченою до укладення шлюбу, вступає в силу тільки після 

реєстрації шлюбу 

якщо подружжя, незалежно від того, скільки часу минуло від 

моменту укладення шлюбу, вирішили визначити свій майновий 

стан, договір вступає в силу з моменту нотаріального посвідчення 

чинне сімейне законодавство України передбачає можливість 

укладення шлюбного договору тільки з приводу майна 

(майнових прав) 

шлюбний договір може бути визнаний недійсним, якщо він 

регламентує особисті взаємовідносини подружжя 
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ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР ВИЗНАЧАЄ 
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правовий режим 

майна 

 

порядок користування 

житлом 

 

право на утримання 

обмежувати правоздатність та дієздатність подружжя 

обмежувати право звернення до суду 

регулювати особисті немайнові відносини між подружжям, а також 

особисті відносини між ними та дітьми 

зменшувати обсяг прав дітей чи ставити одного з подружжя у 

невигідне матеріальне становище 

у договорі може визначатися майно, яке дружина, чоловік передає для 

використання на спільні потреби сім'ї, а також правовий режим майна, 

подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу 

сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними 

за час шлюбу, положень статті 60 Сімейного кодексу і вважати його 

спільною частковою власністю або особистою приватною власністю 

кожного з них 

сторони можуть домовитися про можливий порядок поділу майна, в 

тому числі й у разі розірвання шлюбу 

у договорі сторони можуть передбачити використання належного їм 

обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а 

також інших осіб 

сторони можуть включити до договору будь-які інші умови щодо 

правового режиму майна, які не суперечать закону 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/print1444733345403249#n315
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на вимогу одного з подружжя шлюбний договір може бути розірваний за 

рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі 

неможливості його виконання 

 

шлюбний договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права та 

інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за 

рішенням суду з підстав, встановлених Цивільним кодексом України 
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Якщо у зв'язку з укладенням шлюбу один із подружжя вселяється в 

житлове приміщення, яке належить другому з подружжя, сторони у 

шлюбному договорі можуть домовитися про порядок користування ним. 

Подружжя може домовитися про звільнення житлового приміщення тим з 

подружжя, хто вселився в нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою 

грошової компенсації або без неї 

якщо у шлюбному договорі визначені умови, розмір та строки виплати 

аліментів, то в разі невиконання одним із подружжя свого обов'язку за 

договором аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису 

нотаріуса 

сторони можуть домовитися про проживання у житловому приміщенні, 

яке належить одному з них чи є їхньою спільною власністю, їхніх родичів 

сторони можуть домовитися про надання утримання одному з подружжя 

незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на 

умовах, визначених шлюбним договором 

шлюбним договором може бути встановлена можливість припинення 

права на утримання одного з подружжя у зв'язку з одержанням ним 

майнової (грошової) компенсації 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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Глава 11. ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ 
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якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто 

подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації 

актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або 

прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя 

 

 

наявність у подружжя повнолітніх дітей або в одного з подружжя 

неповнолітніх дітей, які народжені поза шлюбом (якщо діти не 

усиновлені), не є перешкодою для розірвання шлюбу в органах РАЦСу 

 

  

РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В ОГАНАХ РАЦСу 

МОЖЛИВЕ В ТАКИХ ВИПАДКАХ: 

одного з подружжя 

визнано недієздатним 
одного з подружжя 

визнано безвісно 

відсутнім  

подружжя не має 

спільних дітей  

ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ 

ПОДРУЖЖЯМ, ЯКЕ НЕ МАЄ ДІТЕЙ 

подружжя не має спільних 

неповнолітніх дітей 

подружжя подає спільну 

заяву про розірвання 

шлюбу 
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правило про розірвання шлюбу з особами, визнаними 

недієздатними, не розповсюджується на випадки 

розірвання шлюбу з громадянами, визнаними 

обмежено дієздатними внаслідок зловживання 

спиртними напоями або токсичними та 

наркотичними речовинами 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

особа, щодо якої розглядається справа про визнання 

її недієздатною, запрошується до судового розгляду, 

якщо це можливо за станом здоров'я 

 

 

за заявою заінтересованої особи розірвання шлюбу подружжя, що не має 

дітей, може бути визнане судом фіктивним, якщо буде встановлено, що 

жінка та чоловік продовжували проживати однією сім'єю і не мали 

наміру припинити шлюбні відносини 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ У ВИПАДКУ 

ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ 

у заяві повинно 

вказуватись, з якою 

метою потрібно визнати 

особу безвісно 

відсутньою, а також 

обставини, що 

підтверджують її безвісну 

відсутність 

особа може бути визнана 

безвісно відсутньою, 

якщо протягом одного 

року в місці її постійного 

проживання не має 

відомостей про її місце 

знаходження 

вжиті заходи для 

встановлення 

місця 

перебування 

фізичної особи не 

дали результатів 
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у випадках, якщо законом припускається укладення 

шлюбу до досягнення 18-ти років, особа, яка не 

досягла цього віку, набуває дієздатності в повному 

обсязі з моменту укладення шлюбу 

справу про визнання особи недієздатною суд 

розглядає за обов'язкової участі представника органу 

опіки та піклування 
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РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ 

МОЖЛИВЕ У ТАКИХ ВИПАДКАХ: 

у подружжя є спільні 

неповнолітні діти 

один із подружжя не 

дає згоди на розірвання 

шлюбу 

ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМУ ОКРЕМОГО 

ПРОЖИВАННЯ: 

майно, набуте в майбутньому 

дружиною та чоловіком, не 

вважатиметься набутим у 

шлюбі 

дитина, народжена 

дружиною після спливу 

десяти місяців, не 

вважатиметься такою, що 

походить від її чоловіка 
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подружжя, яке має дітей, подає до суду заяву про 

розірвання шлюбу разом із письмовим договором 

про те, з ким із них будуть проживати діти, яку 

участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме 

той з батьків, хто буде проживати окремо, а також 

про умови здійснення ним права на особисте 

виховання дітей 
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договір між подружжям про розмір аліментів на 

дитину має бути нотаріально посвідчений 

суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, 

якщо буде встановлено, що заява про розірвання 

шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і 

що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні 

особисті та майнові права, а також права їхніх дітей 

суд постановляє рішення про розірвання шлюбу 

після спливу одного місяця від дня подання заяви 
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позов про розірвання шлюбу не може бути 

пред'явлений протягом вагітності дружини та 

протягом одного року після народження дитини, 

крім випадків, коли один із подружжя вчинив 

протиправну поведінку, яка містить ознаки 

кримінального правопорушення, щодо другого з 

подружжя або дитини 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

після розірвання шлюбу та одержання Свідоцтва про розірвання шлюбу 

або рішення суду, яке набрало законної сили, особа має право на 

повторний шлюб 
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чоловік, дружина мають право пред'явити позов про 

розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, 

якщо батьківство зачатої дитини визнане іншим 

чоловік, дружина мають право пред'явити позов про 

розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного 

року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою 

особою або за рішенням суду відомості про чоловіка 

як батька дитини виключено із актового запису про 

народження дитини 

Опікун має право пред'явити позов про розірвання 

шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з 

подружжя, хто визнаний недієздатним 

МОМЕНТ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ 

у разі розірвання шлюбу 

органом державної реєстрації 

актів цивільного стану шлюб 

припиняється у день реєстрації 

розірвання шлюбу 

у разі розірвання шлюбу судом 

шлюб припиняється у день 

набрання чинності рішенням 

суду про розірвання шлюбу 
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За заявою подружжя або позовом одного з них суд може постановити 

рішення про встановлення для подружжя режиму окремого проживання 

у разі неможливості чи небажання дружини і чоловіка проживати 

спільно 

 

ПОНОВЛЕННЯ ШЛЮБУ 

якщо особа, яка була 

оголошена померлою, 

з'явилася, і відповідне рішення 

суду скасовано та актовий 

запис про смерть анульовано, її 

шлюб з іншою особою 

поновлюється за умови, що 

ніхто з них не перебуває у 

повторному шлюбі 

якщо особа, яка була визнана 

безвісно відсутньою, з'явилася, і 

відповідне рішення суду 

скасоване, її шлюб з іншою 

особою може бути поновлений за 

їхньою заявою, за умови, що 

ніхто з них не перебуває у 

повторному шлюбі 
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Походження 

дитини  від  них 

Свідоцтва  про  шлюб  та  документа  закладу  охорони здоров'я 

про  

народження дружиною дитини 

Загальні підстави виникнення прав та  обов'язків 

матері, батька і дитини 
 

Засвідчене державним органом 

реєстрації актів цивільного стану в 

порядку, встановленому 

статтями 122 та 125 СК 

Визначення походження дитини від матері та 

батька, які перебувають у шлюбі між собою 
 

Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від 

подружжя 

Походження 

дитини  від  подружжя  визначається  на   під

ставі 

Дитина,  яка  народжена  до  спливу  десяти місяців після  

припинення   шлюбу  або  визнання  його  недійсним,  походить  від  

подружжя 
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Якщо дитина народилася  до  спливу  десяти  місяців  від  дня  

припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка,  походження дитини 

від  батька може бути визначене за спільною заявою матері 

та  чоловіка, який вважає себе батьком 

Визначення походження дитини, народженої в результаті 

застосування допоміжних репродуктивних технологій 

У  разі  народження дружиною дитини,  зачатої в 
результаті  застосування ДРТ застосування допоміжних 

репродуктивних технологій,  здійснених  за письмовою згодою її 
чоловіка, він записується батьком дитини. 

У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, 

зачатогоподружжям в результаті застосування допоміжних 

репродуктивних репродуктивних технологій, батьками дитини є 

подружжя.  

Подружжя  визнається батьками дитини,  народженої 

дружиною після перенесення 

в  її  організм  ембріона  людини,  зачатого  її чоловіком  та 

іншою  жінкою  в результаті застосування 

допоміжних репродуктивних технологій 

У разі народження дитини до спливу десяти місяців після  

припинення  їх  шлюбу, батьки особи  мають  право  подати  до 

державного органу реєстрації  актів  цивільного  стану  спільну заяву про 

невизнання чоловіка  (колишнього  чоловіка)  батьком дитини. 

Подружжя 
жінка та чоловік, 

шлюб між якими 

припинено 
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Визначення  походження  дитини від батька у разі 

реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю 

Якщо дитина народилася до спливу 

десяти  місяців  від  дня припинення   шлюбу   або   визнання  шл

юбу  недійсним,  але  після реєстрації повторного шлюбу її матері 

з іншою особою,  вважається, що батьком дитини є чоловік її 

матері у повторному шлюбі 

Батьківство попереднього  чоловіка  може  бути  визначене  на  

підставі його спільної заяви з чоловіком у повторному шлюбі або за  

рішенням суду 

Визначення  походження  дитини,  батьки  якої не 

                 перебувають у шлюбі між собою 
 

Якщо  мати  та  батько  дитини не перебувають у 

шлюбі між собою, походження дитини 

від  матері  визначається  на підставі документа 

закладу охорони здоров'я про народження нею дитини 
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Якщо мати та батько 
дитини не перебувають у шлюбі між

собою, походження дитини від батька 
визначається

за заявою 
матері та 

батька 
дитини

за заявою 
чоловіка, 

який вважає 
себе батьком 

дитини

за рішенням 
суду

Визначення походження дитини від батька за заявою 

жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між 

собою 
 

Походження  дитини від батька визначається за заявою жінки  

та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Така заява може  

бути  подана  як  до,  так і після народження дитини до державного  

органу реєстрації актів цивільного стану 

Якщо  заява  про  визнання  себе  батьком  дитини   подана  

неповнолітнім,  державний  орган реєстрації актів цивільного стану  

повідомляє батьків,  опікуна,  піклувальника  неповнолітнього  про  

запис  його  батьком  дитини 
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представника

надіслана
поштою(за умови її нотаріального

засвідчення)

Визначення походження дитини за заявою чоловіка, який 

вважає себе батьком дитини 

 
Чоловік,  який не перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, може  

подати  до  державного  органу  реєстрації  актів цивільного стану  
заяву про визнання себе батьком  дитини 

мати  якої  померла  або  

оголошена  померлою 

визнана  недієздатною 

безвісно відсутньою 

позбавлена батьківських 
прав 

або якщо мати дитини не 
проживає  з  

нею  не  менш  як шість 
місяців і не проявляє про неї 

материнської  
турботи та піклування 
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Умовою прийняття такої заяви 

є  запис  про  батька  дитини  у Книзі 

реєстрації народжень  

відповідно до ч. 1 ст. 135 СК 

У   разі  відмови  державним  органом  реєстраці

ї  актів  цивільного  стану у визнанні особи 

батьком дитини батьківство щодо  

дитини може бути визнане за рішенням суду 

Визнання батьківства за рішенням суду 

За відсутності заяв,  право на  подання  яких  встановлено  

статтями  126  і  127 СК,  батьківство щодо дитини може  

бути визнане за рішенням суду 

Підстава для визнання батьківства 

будь-які  відомості,  

що   засвідчують  походження  дитини  від  певної  

особи,  зібрані відповідно  до  Цивільного  процесу

ального  кодексу 
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Особа,  яка вважає себе 
батьком дитини, народженої 

жінкою, яка  в  момент  зачаття 
або народження дитини 

перебувала у шлюбі з іншим 
чоловіком,  має право 

пред'явити до 
її  чоловіка,  якщо  він записан
ий батьком дитини, позов про 

визнання свого батьківства 

До  вимоги про 

визнання батьківства 

застосовується 

позовна  давність в один 

рік, яка починається від 

дня, коли особа 

дізналася або могла 

дізнатися про своє 

батьківство 

Позов  про  визнання  батьківства приймається 

судом,  якщо запис про 

батька  дитини  у  Книзі  реєстрації  народжень  вчине

но відповідно до ч. 1 ст. 135 СК 

Спір про батьківство між чоловіком матері дитини 

та особою, яка вважає себе батьком дитини 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ 

  

Встановлення факту батьківства за рішенням 

суду 

У  разі  смерті  чоловіка,  який  не  перебував  у 

шлюбі з  матір'ю дитини,  факт його батьківства 

може бути  встановлений  за рішенням суду 

Визнання материнства за рішенням суду 

Особа, яка вважає себе матір'ю дитини, може подати до суду  

заяву про визнання свого материнства,  якщо запис про матір дитини  

вчинено відповідно до ч.2 ст.135 СК 
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Встановлення факту материнства за рішенням суду 

У разі смерті жінки, яка вважала себе матір'ю 
дитини, факт її материнства може бути 

встановлений за рішенням суду 

Заява про  встановлення  факту материнства 

приймається судом, якщо запис про матір дитини у 

Книзі реєстрації  народжень  вчинено відповідно до ч.2 

ст.135 СК 
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Запис подружжя батьками дитини 

Якщо  дитина  народилася  у подружжя,  дружина записується  

матір'ю, а чоловік - батьком дитини. 

Реєстрація визнання батьківства, 

материнства 

На підставі заяви осіб,  зазначених у статтях  126  і  127 СК,  або рішення 

суду орган державної реєстрації актів цивільного стану 

вносить  відповідні  зміни  до  Книги  реєстрації народжень та видає нове 

Свідоцтво про народження 

 

Запис  про  батьків  дитини,  якщо  батьківство, 

материнство не встановлене 

 

При народженні дитини у матері,  яка не перебуває у шлюбі,  

у  випадках,  коли немає спільної заяви батьків,  заяви батька або  

рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень  

провадиться  за  прізвищем  матері,  а  ім'я та по батькові батька  

дитини записуються за її вказівкою 

Якщо  батьки  дитини  невідомі,  запис  про  них  у  Книзі  

реєстрації  народжень  провадиться  за  рішенням  органу  опіки та  

піклування 
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Оспорювання  батьківства  особою,  яка  записана 

батьком дитини 
 

Особа,  яка  записана  батьком дитини відповідно до статей  

122,  124,  126 і СК,  має  право  оспорити  своє  

батьківство,  пред'явивши позов про виключення запису про нього 

як батька з актового запису про народження дитини 

У  разі  доведення  відсутності  кровного  споріднення між  

особою,  яка записана батьком,  та дитиною суд постановляє 

рішення про  виключення  відомостей  про особу як батька дитини 

з актового запису про її народження 

Оспорювання  батьківства  можливе  лише  пі

сля  народження дитини і до досягнення нею 

повноліття 

Оспорювання батьківства неможливе у разі 

смерті дитини 
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До  вимоги  чоловіка  про  виключення  запису про нього як  

батька з актового запису про народження дитини позовна давність не  

застосовується 

Оспорювання батьківства після смерті особи,  яка 

записана батьком дитини 
 

Якщо той, хто 

записаний батьком 

дитини, помер до 

народження 

дитини, оспорити 

його батьківство 

мають право його 

спадкоємці, за 

умови подання 

ним за життя до 

нотаріуса заяви 

про невизнання 

свого батьківства 

Якщо  той,  хто  

записаний  батьком  

дитини,  помер  

після пред'явлення 

ним позову про 

виключення свого  

імені  як  батька  з 

актового  запису  

про  народження  

дитини,  позовну  

заяву  можуть 

підтримати в суді 

його спадкоємці 

Якщо через 

поважні 

причини  особа  

не  знала  про  

те,  що записана 

батьком дитини, 

і померла, 

оспорити 

батьківство 

можуть її 

спадкоємці: 

дружина, батьки 

та діти 
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До вимоги про виключення запису про особу як батька дитини  

з  актового  запису  про  народження  дитини  позовна  давність 

не застосовується 

Право матері дитини на  оспорювання  батьківства 

свого чоловіка 
 

Жінка,  яка  народила  дитину у шлюбі,  має право 

оспорити батьківство  свого  чоловіка,  пред'явивши  

позов  про  виключення запису про нього як батька 

дитини з актового запису про народження дитини 

Вимога матері про виключення запису  про  її  чоловіка  як  

батька  дитини  з  актового запису про народження дитини може бути  

задоволена лише  у  разі  подання  іншою  особою  заяви  про  своє  

батьківство 

До  вимоги матері про внесення змін до актового запису про  

народження дитини встановлюється позовна давність в один рік,  яка  

починається від дня реєстрації народження дитини 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спір про материнство 

Жінка,  яка  записана  матір'ю дитини,  може 

оспорити своє материнство 

Жінка, яка вважає себе матір'ю дитини, має право 

пред'явити позов до жінки, яка записана матір'ю 

дитини, про визнання свого материнства 

До вимоги про визнання материнства 

встановлюється  позовна давність в один рік, яка 

починається від дня, коли особа дізналася або могла 

дізнатися, що є матір'ю дитини 

Оспорювання батьківства,  материнства 

особи, яка сплачує аліменти за рішенням 

суду 

Стягнення   з  особи,  яка  записана  батьком,  матір'ю,  

аліментів  на  дитину  не  є  перешкодою  для  звернення до суду з  

позовом про виключення відомостей про неї як батька, матері дитини  

з актового запису про її народження 
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Глава 13. 

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ  

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОСОБИСТІ  НЕМАЙНОВІ ПРАВА I ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ  ТА 

ДІТЕЙ 
 

Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини незалежно 

від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між собою 

(ст. 141 СК). 

Діти мають рівні права  та обов'язки щодо батьків незалежно від 

того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між собою 

(ст. 142 СК) 
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Права батьків обирати 

ім'я та прізвище, місце 

проживання дитини, 

право давати згоду на 

усиновлення, 

управління майном та 

інше 

Батьки мають право 

звертатися до суду, 

органів державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування та 

громадських організацій 

за захистом прав та 

інтересів дитини  без 

спеціальних на те 

повноважень 

(ч. 2 ст. 154 СК) 

Мати, батько та дитина 

мають право на 

безперешкодне 

спілкування між собою, 

крім випадків, коли таке 

право обмежено 

законом 

(ст. 153 СК) 

Батьки мають переважне 

право перед іншими 

особами на те, щоб 

малолітня дитина 

проживала з ними 

(ч.1 ст. 163 СК) 

Батьки мають права 

вимагати відібрання 

малолітньої дитини від 

будь-якої особи, яка 

тримає її у себе не на 

підставі закону або 

рішення суду 

 

(ч. 2 ст. 163 СК) 

Батьки мають переважне 

право перед іншими 

особами на особисте 

виховання дитини мають 

право залучати до 

виховання інших осіб 

передавати їх на виховання 

фізичним та юридичним 

особам та обирати форми та 

методи виховання, крім 

тих, які суперечать закону, 

моральним засадам 

суспільства 

(ст. 151 СК) 
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ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ 
 

Забрати дитину з пологового будинку або 

іншого закладу охорони здоров’я 

(ст. 143 СК) 

 

1. Мати, батько дитини, які перебувають у . 

шлюбі, зобов'язані забрати дитину з 

пологового будинку або з іншого закладу 

охорони здоров'я 

2. Мати, яка не перебуває у шлюбі, 

зобов'язана забрати дитину з пологового 

будинку або з іншого закладу охорони 

здоров'я 

3. Дитина може бути залишена батьками у 

пологовому будинку або в іншому закладі 

охорони здоров'я, якщо вона має істотні 

вади фізичного і (або) психічного розвитку, 

а також за наявності інших обставин, що 

мають істотне значення 

4. Якщо батьки не забрали дитину з 

пологового будинку або з (іншого закладу 

охорони здоров'я, забрати дитину мають 

право  баба, дід, інші родичі з дозволу 

органу опіки та піклування 

Обов'язок батьків зареєструвати 

народження дитини в органі державної 

реєстрації актів цивільного стану  

(ст. 144 СК) 

 

1. Батьки зобов'язані невідкладно, але не 

пізніше одного місяця від дня народження 

дитини, зареєструвати народження дитини 

в державному органі РАЦС. Невиконання 

цього обов'язку є підставою для 

покладення на них відповідальності, 

встановленої законом 

2. У разі смерті батьків або неможливості 

для них з інших причин зареєструвати 

народження дитини реєстрація 

провадиться за заявою родичів, інших осіб, 

уповноваженого представника закладу 

охорони здоров'я, в якому народилася 

дитина або в якому на цей час вона 

перебувала 

3. Реєстрація народження дитини 

провадиться органом державної реєстрації 

актів цивільного стану з одночасним 

визначенням її походження та 

присвоєнням прізвища, імені та по 

батькові 

4. Реєстрація народження дитини 

засвідчується Свідоцтвом про народження, 

зразок якого затверджує КМУ. 
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ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА БАТЬКІВ ЩОДО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою 

державного контролю, що встановлена законом 

(ст. 152 СК) 

ПРАВА 

ст. 151 СК 

ОБОВ’ЯЗКИ 

ст. 150 СК 

Батьки зобов'язані виховувати 

дитину в дусі поваги до прав 

та свобод інших людей, 

любові до своєї сім'ї та 

родини, свого народу, своєї 

Батьківщини 

Батьки зобов'язані 

піклуватися про здоров'я 

дитини, її фізичний, духовний 

та моральний розвиток 

Батьки зобов'язані 

забезпечити здобуття 

дитиною повної загальної 

середньої освіти, готувати її 

до самостійного життя 

Батьки зобов'язані поважати 

дитину 

Передача дитини на 

виховання іншим особам не 

звільняє батьків від обов'язку 

батьківського піклування 

щодо неї 

Забороняються будь-які види 

експлуатації батьками своєї 

дитини 

Забороняються фізичні 

покарання дитини батьками, а 

також застосування ними 

інших видів покарань, які 

принижують людську гідність 

дитини 

Мають переважне 
право перед іншими 
особами на особисте 

виховання дитини 

Залучати до виховання 
дитини інших осіб, 

передавати їх на 
виховання фізичним та 

юридичним особам 

Обирати форми та 
методи виховання, крім 

тих, які суперечать 
закону, моральним 
засадам суспільства 
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ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Місце проживання 

дитини, яка не досягла 

10 років, визначається 

за згодою батьків 
 

(ч. 1 ст. 160 СК) 

 

Місце проживання 

дитини, яка досягла 14 

років, визначається нею 

самою 
 

(ч. 2 ст. 160 СК) 

 

Якщо батьки проживають 

окремо,  місце 

проживання дитини, яка 

досягла 14 років, 

визначається нею самою 

(ч. 3 ст. 160 СК) 
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ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ МЕШКАННЯ ДИТИНИ ПРИ ОКРЕМОМУ 

ПРОЖИВАННІ БАТЬКІВ 

 

Місце мешкання диь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Місце мешкання при окремому 

проживанні батьків визначається 

За згодою батьків 

За рішенням суду 

(ст. 159 СК) 

з урахуванням 

Інтересів дитини 

Ставлення 

батьків до 

виконання 

своїх обов’язків 

Стану 

психічного 

здоров'я 

батьків 

Особистої  

прихильності дитини до 

кожного з батьків 

Віку дитини 
Зловживання 

батьками 

алкогольними 

або 

наркотичними 

засобами 
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ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ БАТЬКАМИ, У РАЗІ 

ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ З ДИТИНОЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРАВА та ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ,  

ЯКІ МЕШКАЮТЬ ОКРЕМО ВІД ДИТИНИ 

(ст. 157 СК) 

Той із батьків, хто 

проживає окремо, 

зобов’язаний брати 

участь у вихованні 

дитини 

Право на спілкування  

з дитиною 

 

Питання щодо 

виховання дитини 

вирішується 

батьками спільно 

 

ТОЙ ІЗ БАТЬКІВ, З КИМ ПРОЖИВАЄ ДИТИНА, НЕ МАЄ 

ПРАВА ПЕРЕШКОДЖАТИ ТОМУ З БАТКІВ, ХТО 

ПРОЖИВАЄ ОКРЕМО, СПІЛКУВАТИСЯ З ДИТИНОЮ ТА 

БРАТИ УЧАСТЬ У ЇЇ ВИХОВАННІ, ЯКЩО ТАКЕ 

СПІЛКУВАННЯ НЕ ПЕРЕШКОДЖАЄ НОРМАЛЬНОМУ 

РОЗВИТКУ ДИТИНИ 
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ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НЕПОВНОЛІТНІ БАТЬКИ 

МАЮТЬ ПРАВО 

ст. 156 СК 

Неповнолітні батьки 

мають такі ж права та 

обов'язки щодо 

дитини, як і 

повнолітні батьки, і 

можуть їх 

здійснювати 

самостійно 

Неповнолітні батьки, 

які досягли 14 років, 

мають право на 

звернення до суду за 

захистом прав та 

інтересів своєї дитини 

Неповнолітні 

батьки у суді 

мають право на 

безоплатну 

правову 

допомогу 



СІМЕЙНЕ ПРАВО (У СХЕМАХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ) 

110 

ЗУПИНЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

БАТЬКІВСЬКІ ПРАВА 

ЗУПИНЯЮТЬСЯ 

У ВИПАДКУ 

Досягнення дитиною 

18 років 
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ПІДСТАВИ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ 

(ст.164 СК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Мати, батько можуть бути позбавлені  

батьківських прав, якщо вона, він: 

є хронічними алкоголіками або 

наркоманами 

засуджені за вчинення 

умисного кримінального 

правопорушення щодо дитини 

вдаються до будь-яких видів 

експлуатації дитини, примушують 

її до жебракування та 

бродяжництва 

жорстоко поводяться з дитиною 

ухиляються від виконання своїх 

обов'язків по вихованню дитини 

не забрали дитину з пологового 

будинку або з іншого закладу охорони 

здоров'я без поважної причини і 

протягом шести місяців не виявляли 

щодо неї батьківського піклування 
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ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ 

(ст. 166 СК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, позбавлена батьківських прав: 

втрачає особисті немайнові права 

щодо дитини та звільняється від 

обов'язків щодо її виховання 

не може одержати в 

майбутньому тих майнових прав, 

пов'язаних із батьківством, які 

вона могла мати у разі своєї 

непрацездатності (право на 

утримання від дитини, право на 

пенсію та відшкодування шкоди 

у разі втрати годувальника, право 

на спадкування) 

 

втрачає інші права, засновані на 

спорідненості з дитиною 

втрачає права на пільги на 

державну допомогу, що 

надається  сім’ям з дітьми 

не може бути усиновлювачем,  

опікуном та піклувальником 

перестає бути законним 

представником дитини 

Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо 

утримання дитини. 

Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу 

позивача або за власною ініціативою вирішити питання про стягнення аліментів 

на дитину. 
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Глава 14. ПРАВА БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА МАЙНО 
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Глава 15. ОБОВ'ЯЗОК МАТЕРІ, БАТЬКА УТРИМУВАТИ ДИТИНУ  

ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ 
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Глава 16. ОБОВ'ЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ПОВНОЛІТНІХ 

ДОЧКУ, СИНА ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ 
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Глава 17. ОБОВ'ЯЗОК ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКИ, СИНА УТРИМУВАТИ 

БАТЬКІВ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ 
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Глава 18. УСИНОВЛЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи 

сина, здійснене на підставі рішення суду 

Усиновлення громадянином України дитини, яка є громадянином 

України, але проживає за межами України, здійснюється в 

консульській установі або дипломатичному представництві України 

УСИНОВЛЕННЯ 
 

Якщо усиновлювач не є громадянином України, для усиновлення 

дитини, яка є громадянином України, потрібен дозвіл центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

усиновлення та захисту прав дітей 

Усиновлення громадянином України дитини, яка є громадянином 

України, але проживає за межами України, здійснюється в 

консульській установі або дипломатичному представництві України 

 

Дитина (до досягнення нею повноліття) 

 

Виняток: суд може постановити рішення про усиновлення 

повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена 

їхнього піклування 

 

ОСОБА, ЯКА МОЖЕ БУТИ УСИНОВЛЕНОЮ 



СІМЕЙНЕ ПРАВО (У СХЕМАХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ) 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дитина, покинута в пологовому будинку, іншому закладі охорони 

здоров'я або яку відмовилися забрати з них батьки, інші родичі, може 

бути усиновлена після досягнення нею двомісячного віку 

 

Дитина, яку було підкинуто чи знайдено, може бути усиновлена 

після спливу двох місяців з часу її знайдення 

УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ, ЯКУ НЕ ЗАБРАЛИ З 

ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ ЧИ ПІДКИНУЛИ 

АБО ЯКА БУЛА ЗНАЙДЕНА 

Якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та сестри, 

вони не можуть бути роз'єднані при їх усиновленні 

За наявності обставин, що мають істотне значення, суд за згодою органу опіки та 

піклування може постановити рішення про усиновлення когось із них або усиновлення 

їх різними особами 

 

УСИНОВЛЕННЯ БРАТІВ ТА СЕСТЕР 

Якщо усиновлення для дитини не є таємним, брат та сестра мають право знати про 

нове місце її проживання 
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ОСОБИ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ 

УСИНОВЛЮВАЧАМИ 
 

якщо дитина має лише матір, 

вона не може бути усиновлена 

чоловіком, з яким її мати не 

перебуває у шлюбі 

якщо дитина має лише батька, 

вона не може бути усиновлена 

жінкою, з якою він не 

перебуває у шлюбі 

 

якщо дитина має лише матір 

або лише батька, які у зв'язку з 

усиновленням втрачають правовий 

зв'язок з нею, усиновлювачем 

дитини може бути один чоловік або 

одна жінка 

 

особи, які не перебувають у шлюбі 

між собою, не можуть усиновити 

одну і ту ж дитину 

 

особа, що старша за дитину, 

яку вона бажає усиновити, не 

менш як на п'ятнадцять років 

дієздатна особа віком не молодша 

двадцяти одного року, за винятком, 

коли усиновлювач є родичем 

дитини 

кількість дітей, яку може 

усиновити один усиновлювач, 

не обмежується 
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були усиновлювачами іншої 

дитини, але усиновлення було 

скасовано або визнано 

недійсним з їхньої вини 

 

 

зловживають спиртними 

напоями або наркотичними 

засобами 

перебувають на обліку або на 

лікуванні у 

психоневрологічному чи 

наркологічному диспансері 

позбавлені батьківських прав, 

якщо ці права не були поновлені 

визнані недієздатними 
обмежені у дієздатності 

страждають на хвороби, 
перелік яких затверджений 

центральним органом 
виконавчої влади у сфері 

охорони здоров'я 

ОСОБИ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ 

УСИНОВЛЮВАЧАМИ 

не мають постійного місця 

проживання та постійного 

заробітку 

є іноземцями, які не 

перебувають у шлюбі, крім 

випадків, коли іноземець є 

родичем дитини 

за станом здоров'я потребують 

постійного стороннього догляду 

є особами без громадянства 

страждають на хвороби, 
перелік яких затверджений 

центральним органом 
виконавчої влади у сфері 

охорони здоров'я 

були засуджені за злочини 

проти життя і здоров'я, волі, 

честі та гідності, статевої 

свободи та статевої 

недоторканності особи, проти 

громадської безпеки, 

громадського порядку та 

моральності, у сфері обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів  

перебувають у шлюбі з особою, 

яка не може бути 

усиновлювачем 

інші особи, інтереси яких 

суперечать інтересам дитини 
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який є родичем дитини 
який усиновлює кількох дітей, які є 

братами, сестрами 

який є чоловіком матері, 

дружиною батька дитини, яка 

усиновлюється 

в сім'ї якого виховується дитина 

За наявності кількох осіб, які виявили бажання усиновити 

одну і ту ж дитину, переважне право на її усиновлення має 

громадянин України 

ОСОБИ, ЯКІ МАЮТЬ ПЕРЕВАЖНЕ ПЕРЕД 

ІНШИМИ ПРАВО НА УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ 

Переважне право на усиновлення дитини має подружжя 
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Керівники закладів, у яких перебувають діти, які можуть бути усиновлені, передані 

під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян, службові особи органів 

опіки та піклування, а також інші особи, яким стало відомо про дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, зобов'язані протягом семи робочих днів 

подати інформацію про них до відповідних відділів та управлінь районних, 

районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих 

комітетів міських, районних у містах рад 

ОБЛІК ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ 

УСИНОВЛЕНІ, ПЕРЕДАНІ ПІД ОПІКУ, ПІКЛУВАННЯ ЧИ НА 

ВИХОВАННЯ В СІМ'Ї ГРОМАДЯН 

Районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі 

комітети міських, районних у містах рад, якщо не виявилося осіб, які бажали б 

усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування, протягом одного місяця від 

дня надходження відомостей про них зобов'язані подати відповідну інформацію до 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 

міські державні адміністрації, якщо не виявилося осіб, які бажали б усиновити 

дитину або взяти її під опіку чи піклування, протягом одного місяця від дня 

надходження інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, передають її для 

централізованого обліку до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей 

Порядок здійснення централізованого обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, 

піклування чи на виховання в сім'ї громадян, та порядок передачі дітей на 

усиновлення встановлюються Кабінетом Міністрів України 

За невиконання вимог, встановлених у ч. 1-3 ст. 214 СК, подання недостовірних 

відомостей, а також за дії, пов'язані з приховуванням дитини від усиновлення, 

керівники закладів, у яких перебувають діти, інші службові особи несуть 

відповідальність, встановлену законом 
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Облік осіб, які бажають усиновити дитину, ведеться відділами та управліннями 

районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, 

виконавчих комітетів міських, районних у містах рад, на які покладається 

безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування, органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, структурними підрозділами 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

усиновлення та захисту прав дітей, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України 

ОБЛІК ОСІБ, ЯКІ БАЖАЮТЬ УСИНОВИТИ ДИТИНУ 

Облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які 

бажають усиновити дітей, ведеться виключно центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України 

Посередницька, комерційна діяльність 

щодо усиновлення дітей, передання їх під 

опіку, піклування чи на виховання в сім'ї 

громадян України, іноземців 

забороняється 

ЗАБОРОНА ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ, КОМЕРЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 
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письмова згода батьків на 

усиновлення засвідчується 

нотаріусом 

якщо дитина має лише батька, 

вона не може бути усиновлена 

жінкою, з якою він не 

перебуває у шлюбі 

 

згода батьків на усиновлення може 

бути дана ними лише після 

досягнення дитиною двомісячного 

віку 

якщо мати чи батько дитини є 

неповнолітніми, крім їхньої згоди 

на усиновлення потрібна згода їхніх 

батьків 

згода батьків на усиновлення 

дитини має бути безумовною. 

Угода про надання 

усиновлювачем плати за згоду 

на усиновлення дитини 

батькам, опікунам чи іншим 

особам, з якими вона проживає, 

є нікчемною 

усиновлення дитини здійснюється 

за вільною згодою її батьків 

мати, батько дитини мають 

право відкликати свою згоду на 

усиновлення до набрання 

чинності рішенням суду про 

усиновлення 

ЗГОДА БАТЬКІВ НА УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ 

усиновлення провадиться без 

згоди дитини, якщо вона у 

зв'язку з віком або станом 

здоров'я не усвідомлює факту 

усиновлення 

згода дитини на її усиновлення 

дається у формі, яка відповідає її 

вікові та стану здоров'я 

дитина має бути 

проінформована про правові 

наслідки усиновлення 

для усиновлення дитини 

потрібна її згода, якщо вона досягла 

такого віку та рівня розвитку, що 

може її висловити 

 

ЗГОДА ДИТИНИ НА УСИНОВЛЕННЯ 

згода дитини на усиновлення 

не потрібна, якщо вона проживає в 

сім'ї усиновлювачів і вважає їх 

своїми батьками 
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УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ ПРОВАДИТЬСЯ БЕЗ 

ЗГОДИ БАТЬКІВ, ЯКЩО ВОНИ 

невідомі 

позбавлені батьківських прав 

щодо дитини, яка усиновлюється 

визнані недієздатними 

визнані безвісно відсутніми 

Усиновлення дитини може бути проведено без згоди 

повнолітніх батьків, якщо судом буде встановлено, що 

вони, не проживаючи з дитиною понад шість місяців без 

поважних причин, не проявляють щодо неї батьківської 

турботи та піклування, не виховують та не утримують її 
 

На усиновлення дитини одним із подружжя потрібна письмова згода другого з 

подружжя, засвідчена нотаріально 

ЗГОДА ДРУГОГО З ПОДРУЖЖЯ НА УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ 

Усиновлення дитини може бути проведене без згоди другого з подружжя, якщо він 

визнаний безвісно відсутнім, недієздатним, а також за наявності інших обставин, що 

мають істотне значення 
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На усиновлення дитини, над якою встановлено опіку або 

піклування, а також на усиновлення дитини, над батьками якої 

встановлено опіку або піклування, потрібна письмова згода. 

опікуна або піклувальника, незалежно від згоди батьків 

ЗГОДА ОПІКУНА, ПІКЛУВАЛЬНИКА 

НА УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ 
 

Якщо опікун або піклувальник не дав згоди на усиновлення 

дитини, така згода може бути дана органом опіки та піклування 

Усиновлення може бути проведене без згоди опікуна, 

піклувальника або органу опіки та піклування, якщо суд 

встановить, що усиновлення дитини відповідає її інтересам 

ЗГОДА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я АБО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА УСИНОВЛЕННЯ 

ДИТИНИ 

На усиновлення дитини, 

яка не має батьків і 

перебуває у закладі 

охорони здоров'я або 

навчальному закладі, 

потрібна письмова згода 

цього закладу 
 

Усиновлення може бути 

проведене без згоди цього 

закладу, якщо суд встановить, що 

усиновлення дитини відповідає її 

інтересам 
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Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення. Подання 

такої заяви через представника не допускається 

ЗАЯВА ПРО УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ 

Заява про усиновлення може бути відкликана до набрання чинності рішенням суду 

про усиновлення 
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При дотриманні всіх умов, встановлених 

цим Кодексом, здатності особи, яка 

бажає усиновити дитину, забезпечити 

стабільні та гармонійні умови для життя 

дитини суд постановляє рішення, яким 

оголошує цю особу усиновлювачем 

дитини 

РІШЕННЯ СУДУ ПРО УСИНОВЛЕННЯ 

Суд, 
постановляючи 

рішення про 
усиновлення дитини, 
враховує обставини, 

що мають істотне 
значення, зокрема: 

 

мотиви того, чому другий із 

подружжя не бажає бути 

усиновлювачем, якщо лише один із 

подружжя подав заяву про 

усиновлення 

мотиви, на підставі яких особа 

бажає усиновити дитину 

стан здоров'я та матеріальне 

становище особи, яка бажає 

усиновити дитину, її сімейний стан 

та умови проживання, ставлення до 

виховання дитини 

особу дитини та стан її здоров'я 

взаємовідповідність особи, яка 

бажає усиновити дитину, та дитини, 

а також те, як довго ця особа 

опікується дитиною 

ставлення дитини до особи, яка 

бажає її усиновити 

Суд не може відмовити особі в 

усиновленні на тій підставі, що вона вже 

має або може народити дитину 

Суд, постановляючи рішення про 

усиновлення повнолітньої особи, 

враховує мотиви, на підставі яких особи 

бажають усиновлення, можливість 

їхнього спільного проживання, їхній 

сімейний стан та стан здоров'я, а також 

інші обставини, що мають істотне 

значення 
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Право на таємницю усиновлення 
 

Особа, яка була 

усиновлена, має право 

після досягнення нею 

чотирнадцяти років на 

одержання інформації 

щодо свого 

усиновлення 

Дитина, яка 

усиновлена, має 

право на 

таємницю, в тому 

числі і від неї 

самої, факту її 

усиновлення 

 

Особа має право на 
таємницю перебування на 
обліку тих, хто бажає 
усиновити дитину, пошуку 
дитини для усиновлення, 
подання заяви про 
усиновлення та її розгляду, 
рішення суду про 
усиновлення 
 

Усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішенням суду 

про усиновлення 

МОМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ УСИНОВЛЕННЯ 
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Усиновлювач має право приховувати факт усиновлення від дитини, яка ним 

усиновлена, і вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало 

відомо про неї, як до, так і після досягнення дитиною повноліття 

ПРАВО НА ПРИХОВАННЯ ФАКТУ УСИНОВЛЕННЯ ВІД ДИТИНИ,  

ЯКА УСИНОВЛЕНА 

Усиновлювач має право приховувати від дитини факт її усиновлення, якщо 

розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її інтересам 

Якщо усиновлюється дитина, яка не досягла семи років, службові особи при 

виявленні її згоди на усиновлення зобов'язані вживати заходів щодо 

забезпечення таємниці усиновлення від самої дитини 
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Особи, яким у зв'язку з виконанням службових обов'язків 

доступна інформація щодо усиновлення (перебування осіб, які 

бажають усиновити дитину, на обліку, пошук ними дитини для 

усиновлення, подання заяви про усиновлення, розгляд справи про 

усиновлення, здійснення нагляду за дотриманням прав 

усиновленої дитини тощо), а також інші особи, яким став відомий 

факт усиновлення, зобов'язані не розголошувати її, зокрема і тоді, 

коли усиновлення для самої дитини не є таємним 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАЄМНИЦІ УСИНОВЛЕННЯ 

Відомості про усиновлення видаються судом лише за згодою 

усиновлювача, крім випадків, коли такі відомості потрібні 

правоохоронним органам, суду у зв'язку з цивільною справою чи 

кримінальним провадженням  

Особи, які розголосили таємницю усиновлення, несуть 

відповідальність, встановлену законом 
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Особа, яка подала заяву про усиновлення, може виявити бажання 

бути записаною у Книзі реєстрації народжень матір'ю, батьком 

дитини або повнолітньої особи 

ПРАВО УСИНОВЛЮВАЧА БУТИ ЗАПИСАНИМ 

МАТІР'Ю, БАТЬКОМ ДИТИНИ 

Якщо усиновлюється дитина, яка досягла семи років, то для 

запису усиновлювача матір'ю, батьком потрібна згода дитини 

Суд задовольняє таку заяву усиновлювача у рішенні про 

усиновлення, якщо це відповідає інтересам дитини 
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Особа, яка подала заяву про усиновлення, може виявити бажання 

змінити відомості про місце народження та дату народження дитини 

ПРАВО УСИНОВЛЮВАЧА НА ЗМІНУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МІСЦЕ 

НАРОДЖЕННЯ ТА ДАТУ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ 

Дата народження дитини може бути змінена не більш як на шість місяців 

У рішенні про усиновлення суд змінює відомості про місце народження та 

дату народження дитини, якщо це відповідає її інтересам 
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Якщо усиновлювачами є одночасно жінка та чоловік і якщо вони 

записуються батьками дитини, відповідно змінюються прізвище та по 

батькові дитини. 

За заявою усиновлювачів може бути змінено ім'я дитини. Для такої 

зміни потрібна згода дитини. Така згода не вимагається, якщо дитина живе 

в сім'ї усиновлювачів і звикла до нового імені 
 

ЗМІНА ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ ТА ПО 

БАТЬКОВІ ОСОБИ, ЯКА УСИНОВЛЕНА 

Якщо усиновлювач записується батьком дитини, відповідно змінюється 

по батькові дитини 

Якщо усиновлюється повнолітня особа, її прізвище, ім'я та по батькові 

можуть бути змінені у зв'язку з усиновленням за заявою усиновлювача та 

усиновленої особи 
 

Про зміни, передбачені у цій статті, суд зазначає у рішенні про 

усиновлення 
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ПРАВОВІ 

НАСЛІДКИ 

УСИНОВЛЕННЯ 

З моменту здійснення 

усиновлення припиняються 

особисті та майнові права і 

обов'язки між батьками та 

особою, яка усиновлена, а 

також між нею та іншими її 

родичами за походженням 

Усиновлення надає 

усиновлювачеві 

права і накладає на 

нього обов'язки щодо 

дитини, яку він 

усиновив, у такому ж 

обсязі, який мають 

батьки щодо дитини 

Якщо після смерті одного з батьків дитини 

або розірвання шлюбу з особою, визнаною 

судом недієздатною, другий з батьків 

дитини вступив у повторний шлюб і його 

дружина, чоловік у повторному шлюбі 

бажають усиновити дитину, баба, дід 

дитини з боку того з батьків, хто помер або 

визнаний недієздатним, рідні брати, 

сестри дитини мають право подати до суду 

заяву про збереження між ними та 

дитиною, яку усиновлюють, правового 

зв'язку 

З моменту усиновлення 

виникають взаємні 

особисті немайнові та 

майнові права і обов'язки 

між особою, яка 

усиновлена, та 

усиновлювачем і його 

родичами за 

походженням 

 

Усиновлення надає 

особі, яку 

усиновлено, права і 

накладає на неї 

обов'язки щодо 

усиновлювача у 

такому ж обсязі, який 

має дитина щодо 

своїх батьків 
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Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплати, а 

також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вона мала 

до усиновлення 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ, ЯКІ ВОНА МАЛА ДО 

УСИНОВЛЕННЯ 

На підставі рішення суду про усиновлення в актовий запис про народження дитини 

або повнолітньої особи, складений органами державної реєстрації актів цивільного 

стану України, орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні 

зміни і видає нове Свідоцтво про народження з урахуванням цих змін. 

Свідоцтво про народження, що було видане раніше, анулюється 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АКТОВОГО ЗАПИСУ ПРО НАРОДЖЕННЯ 

ДИТИНИ, ЯКА УСИНОВЛЕНА 

Орган опіки та піклування здійснює нагляд за дотриманням прав дітей, які 

усиновлені і проживають в Україні 

НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ДИТИНИ, ЯКА 

УСИНОВЛЕНА 

Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена, здійснюється до 

досягнення нею повноліття 
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НЕДІЙСНІСТЬ УСИНОВЛЕННЯ 

Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду, якщо воно було 

проведене без згоди дитини та батьків, якщо така згода була необхідною 
 

Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду, якщо усиновлювач 

не бажав настання прав та обов'язків, які виникають у результаті 

усиновлення 

Усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду, якщо воно 

було проведене на підставі підроблених документів 

Усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду у разі 

відсутності згоди на усиновлення осіб 

Якщо одним із подружжя усиновлена дитина другого з подружжя, 

усиновлення може бути визнане недійсним за рішенням суду, якщо буде 

встановлено, що на момент усиновлення другий із подружжя не мав 

наміру продовжувати з ним шлюбні відносини 
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ПРАВОВІ 

НАСЛІДКИ 

ВИЗНАННЯ 

УСИНОВЛЕННЯ 

НЕДІЙСНИМ 

Усиновлення, визнане 

недійсним, анулюється з 

моменту його здійснення 

У разі визнання 

усиновлення недійсним 

відновлюються права та 

обов'язки між дитиною, 

її батьками та іншими 

родичами за 

походженням 

У разі визнання 

усиновлення недійсним 

відновлюються прізвище, 

ім'я та по батькові дитини, 

які вона мала до 

усиновлення 

У разі визнання усиновлення 

недійсним припиняються права 

та обов'язки, які виникли раніше 

і встановлені законом для 

усиновлювача, його родичів та 

усиновленої дитини 

У разі визнання 

усиновлення недійсним 

дитина, яка не досягла 

чотирнадцяти років, за 

бажанням батьків або 

інших родичів 

передається їм 

Суд може постановити рішення 

про стягнення аліментів на 

дитину з особи, яка була її 

усиновлювачем, на строк не 

більш як два роки, якщо дитина 

не має батьків або батьки не 

мають змоги її утримувати, за 

умови, що усиновлювач може 

надавати матеріальну допомогу 



Навчальний посібник 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо: 

СКАСУВАННЯ УСИНОВЛЕННЯ 

Усиновлення повнолітньої особи може бути скасовано судом за взаємною 

згодою усиновлювача й усиновленого або на вимогу одного з них, 

якщо сімейні відносини між ними не склалися 

Скасування усиновлення не допускається після досягнення дитиною 

повноліття 

Усиновлення скасовується від дня набрання чинності рішенням суду 

воно суперечить 

інтересам 

дитини, не 

забезпечує їй 

сімейного 

виховання 

дитина страждає 

недоумством, на 

психічну чи іншу 

тяжку невиліковну 

хворобу, про що 

усиновлювач не 

знав і не міг знати 

на час усиновлення 

між усиновлювачем і 

дитиною склалися, 

незалежно від волі 

усиновлювача, 

стосунки, які роблять 

неможливими їхнє 

спільне проживання і 

виконання 

усиновлювачем своїх 

батьківських 

обов'язків 
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У разі скасування 

усиновлення припиняються 

на майбутнє права та 

обов'язки, що виникли у 

зв'язку з усиновленням між 

дитиною та усиновлювачем 

і його родичами 

У разі скасування 

усиновлення відновлюються 

права та обов'язки між 

дитиною та її батьками, 

іншими родичами за 

походженням 

ПРАВОВІ 

НАСЛІДКИ 

СКАСУВАННЯ 

УСИНОВЛЕННЯ 

У разі скасування 

усиновлення дитина 

передається за бажанням 

батьків або інших родичів 

їм, а якщо це неможливо – 

вона передається на 

опікування органові опіки 

та піклування 

У разі скасування усиновлення 

дитина має право на збереження 

прізвища, імені та по батькові, 

які вона одержала у зв'язку з 

усиновленням. За бажанням 

дитини їй присвоюється 

прізвище, ім'я, по батькові, які 

вона мала до усиновлення 

У разі скасування 

усиновлення з підстави, 

якщо воно суперечить 

інтересам дитини, не 

забезпечує їй сімейного 

виховання, якщо 

дитина не передається 

батькам, за нею 

зберігається право на 

проживання у 

житловому 

приміщенні, в якому 

вона проживала після 

усиновлення 

У разі скасування усиновлення з 

підстави, що воно суперечить 

інтересам дитини, не забезпечує їй 

сімейного виховання, якщо дитина не 

передається батькам, суд може 

постановити рішення про стягнення 

аліментів на дитину з особи, яка була 

її усиновлювачем, за умови, що 

остання може надавати матеріальну 

допомогу 
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ОСОБИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З 

ПОЗОВОМ ПРО СКАСУВАННЯ УСИНОВЛЕННЯ АБО ВИЗНАННЯ 

УСИНОВЛЕННЯ НЕДІЙСНИМ 

Право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення 

чи визнання його недійсним мають батьки, усиновлювач, опікун, 

піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також 

усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років 
 

Після набрання чинності рішенням суду про визнання усиновлення 

недійсним або скасування усиновлення суд у місячний строк зобов'язаний 

надіслати копію рішення до органу державної реєстрації актів цивільного 

стану за місцем реєстрації народження дитини 
 

ПОРЯДОК ПОНОВЛЕННЯ АКТОВОГО ЗАПИСУ ПРО 

НАРОДЖЕННЯ У РАЗІ ВИЗНАННЯ УСИНОВЛЕННЯ 

НЕДІЙСНИМ АБО СКАСУВАННЯ УСИНОВЛЕННЯ 
 

Орган державної реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення 

суду про скасування усиновлення або визнання його недійсним вносить 

відповідні зміни до актового запису про народження дитини 
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Якщо усиновлювач був записаний матір'ю, батьком усиновленої ним дитини, він може 

бути позбавлений батьківських прав за наявності підстав: 
1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він: 

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без 

поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; 

2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини; 

3) жорстоко поводяться з дитиною; 

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та 

бродяжництва; 

6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини. 

2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, встановлених пунктами 

2, 4 і 5 частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття. 

3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось 

із них. 

4. Під час ухвалення рішення про позбавлення батьківських прав суд бере до уваги 

інформацію про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) у разі здійснення такого 

супроводу. 

5. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків 

або одного з них ознаки кримінального правопорушення, він письмово повідомляє про це 

орган досудового розслідування, який у порядку, передбаченому Кримінальним 

процесуальним кодексом України, розпочинає досудове розслідування. 

6. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд 

надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації 

народження дитини. 

ПОЗБАВЛЕННЯ УСИНОВЛЮВАЧА БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ 
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НАСЛІДКИ ПОЗБАВЛЕННЯ УСИНОВЛЮВАЧА 

БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ 

У разі позбавлення усиновлювача батьківських прав настають наслідки: 

  

1. Особа, позбавлена батьківських прав: 

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків 

щодо її виховання; 

2) перестає бути законним представником дитини; 

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми; 

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником; 

5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, 

які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, 

право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на 

спадкування); 

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною. 

2. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо 

утримання дитини. 

Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за 

власною ініціативою вирішити питання про стягнення аліментів на дитину. 

 

У разі смерті усиновлювача, позбавленого батьківських прав, дитина одержує право 

на спадкування на загальних підставах. 
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Батьківські права усиновлювача можуть бути поновлені, якщо: 

 

1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з 

позовом про поновлення батьківських прав. 

2. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була усиновлена і 

усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом. 

3. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо на час розгляду справи судом 

дитина досягла повноліття. 

4. Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських 

прав, та обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, і 

постановляє рішення відповідно до інтересів дитини. 

5. При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одного з батьків суд 

бере до уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина. 

6. Рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання ним законної 

сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем 

реєстрації народження дитини. 

7. У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав повторне звернення із 

позовом про поновлення батьківських прав можливе лише після спливу одного року з 

часу набрання чинності рішенням суду про таку відмову. 
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Глава 19. ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ НАД ДІТЬМИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ НАД ДІТЬМИ 
встановлюється органом опіки та піклування,  

а також судом  
(глава 19 СК) 

ОПІКА 

встановлюється над: 

ПІКЛУВАННЯ  

встановлюється над: 

 

дітьми-сиротами і  

дітьми, позбавленими 

батьківського піклування 
 

дітьми-сиротами і 

дітьми, позбавленими 

батьківського піклування 

які не досягли 14-ти років 
віком від 14-ти до 18-ти 

років 
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Опікуном та піклувальником дитини, 
відповідно до ст. 244 СК, 

можуть бути: 

відповідно до закону: 
органом опіки та 

піклування враховуються: 

1) повнолітня фізична 
особа 

1) особисті якості 
особи 

 

2) дієздатна фізична 
особа 

3) фізична особа, що 
дала згоду на виконання 

цих функцій 

2)  її здатність до 

виховання дитини 

3)  ставлення до неї 

дитини 

4)  бажання самої дитини 
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Опікунами та піклувальниками, 
відповідно до ст. ст. 244, 212 СК, 

не можуть бути особи: 

1) обмежені у дієздатності 

2) визнані недієздатними 

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони здоров'я 
 

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи 

наркологічному диспансері 

3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені 

6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами 

4) які були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, 

прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але 

усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини 

9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли 
іноземець є родичом дитини 

7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку 

(доходу) 

 

10) були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та 
гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти 
громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів тощо  або мають непогашену чи не зняту в установленому 
законом порядку судимість за вчинення інших злочинів 

11) за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду 

12) є особами без громадянства 

 
13) перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до вищевказаних 

пунктів 3-6, 8 і 10 не може бути усиновлювачем 

14) особи, інтереси яких суперечать інтересам дітей 
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Якщо дитина постійно проживає у 

закладі охорони здоров'я, 

навчальному або іншому дитячому 

закладі 

функції опікуна та піклувальника щодо неї 

покладаються на адміністрацію цих закладів 
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Орган опіки та піклування,  
згідно зі ст. 246 СК, 

 контролює: 

умови  

утримання 
дитини, над якою 

встановлена 

опіка чи 

піклування 

навчання 
дитини, над якою 

встановлена 

опіка чи 

піклування 

 

виховання 
дитини, над якою 

встановлена 

опіка чи 

піклування 
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Дитина, над якою встановлено опіку або 

піклування, має право: 

1) на проживання в 

сім'ї опікуна або 

піклувальника, на 

піклування з його 

боку 

2) на забезпечення їй 

умов для всебічного 

розвитку, освіти, 

виховання і на повагу 

до її людської 

гідності 

3) на збереження права 

користування житлом, 

у якому вона 

проживала до 

встановлення опіки або 

піклування. У разі 

відсутності житла така 

дитина має право на 

його отримання 

відповідно до закону 

4) на захист від 

зловживань з боку 

опікуна або 

піклувальника 

Встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на: 

- отримання пенсії,  

- аліментів,  

- відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника та інших 

соціальних виплат, призначених дитині відповідно до законів 

України,  

- права власності дитини на ці виплати 
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Дитина-сирота і дитина, позбавлена 

батьківського піклування, яка проживає у 

закладі охорони здоров'я, навчальному або 

іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї, має 

право: 

1) на всебічний 

розвиток, виховання, 

освіту, повагу до її 

людської гідності 

3) на пільги, встановлені 

законом, при 

працевлаштуванні після 

закінчення строку 

перебування у 

зазначеному закладі 

2) на збереження права 

користування житлом, у 

якому вона раніше 

проживала. У разі 

відсутності житла така 

дитина має право на 

його отримання 

відповідно до закону 

4) на безоплатну 

правову допомогу в 

порядку, 

встановленому 

законом, що регулює 

надання безоплатної 

правової допомоги 

Влаштування дитини до відповідного закладу не припиняє права 

дитини на: 

-  аліменти,  

- пенсії,  

- інші соціальні виплати,  

- відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника 
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Опікун, 

піклувальник 

зобов'язаний: 

виховувати 

дитину 
забезпечити 

одержання 

дитиною 

повної 

загальної 

середньої 

освіти 

піклуватися 

про 

фізичний 

розвиток 

дитини 

піклуватися 

про 

здоров'я 

дитини 

піклуватися 

про 

духовний 

розвиток 

дитини 

піклуватися 

про 

психічний 

розвиток 

дитини 
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Опікун та піклувальник 
(відповідно до ст. 249 СК) 

має право має право не має право 

самостійно 

визначати 

способи 

виховання 

дитини 

думки 

дитини 

рекомен-

дацій 

органу 

опіки та 

піклуван

ня 

з урахуванням 

вимагати 

повернення 

дитини від 

будь-якої 

особи, яка 

тримає її у себе 

не на підставі 

закону або 

рішення суду 

перешкоджати 

спілкуванню 

дитини з її 

батьками та 

іншими 

родичами, за 

винятком 

випадків, коли 

таке 

спілкування 

суперечить 

інтересам 

дитини 
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Підстави припинення опіки,  
передбачені ст. 250 СК та  

ст. 76 ЦК України: 

1) передача малолітньої особи батькам 

(усиновлювачам) 

2) досягнення підопічним чотирнадцяти 

років 

у цьому разі особа, яка здійснювала обов'язки 

опікуна, стає піклувальником без 

спеціального рішення щодо цього 
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Підстави припинення піклування 
(ст. 250 СК та ст. 77 ЦК України) 

1) досягнення фізичною особою 

повноліття 

2) реєстрації шлюбу неповнолітньої 

особи 

3) надання неповнолітній особі повної 

цивільної дієздатності 
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Підстави звільнення опікуна та 

піклувальника 
(ст. 251 СК та ст. 75 ЦК України) 

за заявою опікуна (піклувальника) суд або орган 

опіки та піклування звільняє його від 

повноважень опікуна або піклувальника 

за заявою органу опіки та піклування суд може 

звільнити особу від повноважень опікуна або 

піклувальника у разі: 
 

за заявою особи, над якою встановлено 

піклування, суд або орган опіки та піклування 

звільняє піклувальника від його повноважень 

невиконання нею 

своїх обов'язків 

порушення прав 

підопічного 

поміщення підопічного до 

навчального закладу, 

закладу охорони здоров'я 

або закладу соціального 

захисту 

між опікуном, піклувальником та дитиною склалися 

стосунки, які перешкоджають здійсненню ними 

опіки, піклування 
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Глава 20. ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ 

 

 

Патронат 

(від лат. patronatus – форма заступництва 

(опікуванний) щодо слабких 

       
Оновлений інститут  

сімейного законодавства 

  

           
Альтернативна форма 

влаштування дитини, 

яка є сиротою або з 

інших причин 

позбавлена 

батьківського 

піклування, у сімʼю 

іншої особи 

(патронатного 

вихователя) з метою 

сімейного виховання 

 Одна з форм 

влаштування на 

виховання дитини-

сироти або дитини 

без батьківського 

піклування 

 Форма 

влаштування 

дитини, яка 

залишилася без 

батьківського 

піклування, у 

сімʼю 

патронатного 

вихователя 

                                                                                     

Договір про патронат 

(орган опіки та піклування передає дитину-сироту або дитину, позбавлену 

батьківського піклування, на виховання до досягнення нею повноліття за 

плату 
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Ознаки патронату 
(порівняльна таблиця) 

 

Патронат Усиновлення 

Має договірний і строковий 

характер 

Є підставою для створення 

сімʼї 

Влаштування дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського 

піклування, на виховання 

Виникнення відносин, що 

прирівнюються до 

батьківських 

Договір про патронат Рішення суду 

Припиняється при досягненні 

дитиною-сиротою або дитиною, 

позбавленою батьківського 

піклування, повноліття 

Не припиняється 

Патронажний вихователь отримує 

платню за виховання 

Усиновлювач не отримує 

платні за виховання 

Аліментні зобовʼязання не 

виникають 

Можуть виникнути аліментні 

зобовʼязання 

Не є перешкодою для усиновлення Припиняє змогу встановлення 

патронату 
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Підстави виникнення патронату 
 

Визнання 

дитини сиротою або такою, 

яка з інших причин 

позбавлена батьківського 

піклування 

 

Згода  

дитини, якщо вона досягла 

такого віку, що може її 

висловити 

(думка дитини заслуховується 

як на підготовчому етапі, так і 

на етапі знайомства з 

патронатним вихователем у 

присутності службової особи, 

представника органу опіки та 

піклування) 

 

Обстеження умов 

проживання сімʼї 

патронатного вихователя  
 

Укладання договору про 

патронат 
(договір про патронат є 

оплатним, розмір оплати за 

надані послуги встановлюється 

за домовленістю сторін) 

 

Передача дитини-сироти 

або дитини, позбавленої 

батьківського піклування, в 

сімʼю патронатного 

вихователя 
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Обов’язки патронатного вихователя  
(аналіз договору про патронат) 

 

                 
Виховання 

дитини-

сироти або 

дитини, 

позбавленої 

батьківського 

піклування 

(частково 

включає й 

навчання) 

Створення 

належних 

житлово-

побутових 

умов 

Створення 

умов для 

фізичного та 

духовного 

розвитку 

дитини-

сироти або 

дитини, 

позбавленої 

батьківського 

піклування 

Створення 

умов для 

соціалізації 

дитини-

сироти або 

дитини, 

позбавленої 

батьківського 

піклування 

Захист прав та 

інтересів 

дитини-сироти 

або дитини, 

позбавленої 

батьківського 

піклування, як 

опікуном або 

піклувальником, 

без спеціальних 

на те 

повноважень 
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Припинення договору про патронат 

 
П
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и
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Досягнення дитиною повноліття 

(ст. 252 СК) 

 

Смерть патронатного вихователя або 

смерть дитини 

 

 

Поява батьків дитини і передача їм 

дитини 

 

Відмова від патронату вихователя або 

дитини, яка досягла чотирнадцяти років 

(дитина звертається до органу опіки та 

піклування  з питанням про відмову від 

договору про патронат, якщо ж орган опіки та 

піклування відмовиться задовольнити вимог 

дитини, дитина має право звернутися до суду з 

вимогою про розірвання договору про патронат) 

 

Погіршення фінансового стану 

вихователя, неможливість надалі 

виконувати свої функції 

 

За рішенням суду:  

1) у разі невиконання вихователем своїх 

обовʼязків;  

2) якщо між вихователем та дитиною 

склалися стосунки, які перешкоджають 

виконанню обовʼязків за договором 
 



СІМЕЙНЕ ПРАВО (У СХЕМАХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ) 

174 

 

Глава 20-1. ПРИЙОМНА СІМ'Я 

Становлення інституту  

прийомної сім’ї в Україні 

 

П
р

іо
р

и
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ет
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а
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о
р
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а
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Проведення експерименту з утворення 

прийомних сімей в АРК, Запорізькій, 

Львівській, Харківській областях та у м. Києві 

(Постанови КМУ «Про проведення експерименту 

з утворення прийомних сімей у Запорізькій 

області» від 02 березня 1998 року         № 241-98-

п; «Про проведення експерименту з утворення 

прийомних сімей у деяких регіонах України» від 15 

вересня 1999 року № 1713-99-п) 

 

Закріплення цього інституту в Законі 

України «Про охорону дитинства» від 26 

квітня 2001 року № 2402-ІІІ 

 

 

Врегулювання питань прийомної сімʼї 

закріплено в Сімейному кодексі України від 

10.01.2002 

 
Постанова КМУ «Про затвердження 

Положення про прийомну сімʼю» від 26 

квітня 2002 року № 565 
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Тлумачення терміна «прийомна сімʼя» 
                                                  

Сімейний кодекс  Положення про 

прийомну комісію 
Прийомна сімʼя – сімʼя, 

яка добровільно взяла на 

виховання та спільне 

проживання від одного до 

чотирьох дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

(ст. 256-1) 

Прийомна сімʼя – сімʼя 

або окрема особа, яка не 

перебуває у шлюбі, що 

добровільно за плату взяла 

на виховання та спільне 

проживання від одного до 

чотирьох дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

(ст. 2 Загальних положень). 
Прийомна сімʼя утворюється з 

урахуванням віку прийомних 

батьків та дітей, щоб на час 

досягнення обома прийомними 

батьками пенсійного віку всі 

прийомні діти досягли віку 

вибуття з прийомної сімʼї (п. 8 

Положення) 

 

Прийомні батьки – подружжя або особа, яка не 

перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання  та 

виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

(ст. 256-2 СК) 

 

Прийомні діти – діти-сироти і діти, позбавлені 

батьківського піклування, влаштовані на виховання та 

проживання до прийомної сімʼї  

(ст. 256-3 СК) 
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Статус прийомних батьків 

 
Підстави  

набуття статусу  

прийомних батьків 

 Підстави  

ненабуття статусу прийомних 

батьків (ст. 212 СК) 

Повноліття особи Обмеженість у дієздатності 

Цивільна дієздатність особи  Визнання осіб  недієздатними 

Подружжя, їх спільна згода Позбавлення батьківських прав 

(якщо ці права  не були поновлені) 

Особа, яка не перебуває у шлюбі Особи, які перебувають на обліку 

або на лікуванні у 

психоневрологічному чи 

наркологічному диспансері 

Особи, які пройшли курс 

підготовки потенційних 

кандидатів у прийомні батьки 

Особи, що зловживають спиртними 

напоями або наркотичними 

засобами 

Вчасне подання до органу, який 

утворює прийомну сім’ю, 

обов’язкових документів 

Особи, які не мають постійного 

проживання та постійного заробітку 

(доходу) 

 Іноземці, які не перебувають у 

шлюбі, крім випадків, коли 

іноземець є родичем дитини 

Особи, які були засуджені за 

злочини проти життя і здоров'я, 

волі, честі та гідності, статевої 

свободи та статевої недоторканості 

особи, проти громадської безпеки, 

громадського порядку та 

моральності, у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або 

прекурсорів, а також за злочини, 

передбачені статтями 148, 150, 150-
1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 

442 Кримінального кодексу 

України, або мають непогашену чи 

не зняту в установленому законом 

порядку судимість за вчинення 

інших злочинів 

Інші особи, інтереси яких 

суперечать інтересам дитини 
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1 Виховувати дитину в дусі поваги до 

прав та свобод інших  людей, 

любові до своєї сімʼї та родини, 

свого народу, своєї Батьківщини 

2 Піклуватися про здоровʼя дитини, її 

фізичний, духовний та моральний 

розвиток 

3 Забезпечити здобуття дитиною 

повної загальної середньої освіти, 

готувати її до самостійного життя 

4 Поважати дитину 

5 Передача дитини на виховання 

іншим особам не звільняє батьків 

від обовʼязку батьківського 

піклування про неї 

6 Заборона будь-яких видів 

експлуатації батьками дитини 

7 Заборона фізичних покарань 

дитини, а також застосування 

батьками інших видів покарань, які 

принижують людську гідність 

8 Врахування думки дитини при 

вирішенні будь-яких питань, які 

стосуються її виховання 

(дотримання принципу 

конфіденційності інформації) 

9 Спільне проживання з дитиною та її 

виховання на житловій площі 

прийомних батьків 
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1 Створити належні умови для всебічного 

розвитку дітей, отримання ними освіти, 

підготовки до самостійного життя та 

праці 

2 Захищати їх права та інтереси; 

проводити щороку їх медичне 

обстеження та виконувати рекомендації 

лікарів-спеціалістів 

3 Співпрацювати з відповідними органами 

(центрами соціальних служб) у ході 

здійснення соціального супроводження 

прийомних сімей 

4 У разі виникнення несприятливих умов 

для утримання, виховання і навчання 

прийомних дітей повідомляти про це 

місцеву службу у справах неповнолітніх, 

залучати спеціалістів до вирішення 

проблемних питань 

5 У роботі з дітьми дотримуватися вимог 

законодавства України про захист 

інтересів дітей та охорону дитинства 

6 Використовувати в повному обсязі та за 

призначенням державну соціальну 

допомогу, надану прийомним дітям, на 

забезпечення їх повноцінного 

харчування, утримання, виховання, 

розвитку й освіти 
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1 Щомісячна виплата грошового 

забезпечення прийомним батькам 
2 Забезпечення соціального 

супроводження прийомної сімʼї, 

закріплення за нею соціального 

працівника 
3 Забезпечення щорічного 

безоплатного медичного 

обстеження дітей 
4 Здійснення координації діяльності 

відповідних установ та організацій, 

повʼязаної із захистом прав дітей, та 

відповідальність за функціонування 

прийомної сімʼї 
 Забезпечення збереження житла та 

майна прийомних дітей за місцем 

його знаходження і здійснення 

контролю за його використанням 
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Підстави виникнення статусу «прийомна дитина» 
 

Визнання 

дитини сиротою або такою, 

яка з інших причин 

позбавлена батьківського 

піклування 

 

Згода  

дитини, якщо вона досягла 

такого віку та рівня 

розвитку, що може її 

висловити 

(згода дитини на її 

влаштування до прийомної сімʼї 

зʼясовується службовою 

особою закладу, в якому вона 

перебуває, у присутності 

прийомних батьків і 

представника органу опіки та 

піклування, про що складається 

відповідний документ) 

 

Прийомні діти проживають 

і виховуються у прийомній 

сімʼї до досягнення 18-

річного віку, а в разі 

навчання у ПТ, ВНЗ І-ІV 

рівнів акредитації – до його 

закінчення  
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Етапи створення прийомної сімʼї 
 

Ухвалення рішення про створення прийомної 

сім'ї районною, районною в містах Києві та 

Севастополі державними адміністраціями, 

виконавчим комітетом міської (міст 

республіканського Автономної Республіки 

Крим і міст обласного значення) ради  

 
 

Укладання договору про влаштування 

дітей до прийомної сімʼї між прийомними 

батьками та органом, який прийняв 

рішення про створення прийомної сімʼї 

 
 

Контроль органу, який прийняв рішення 

про створення прийомної сімʼї, виконання 

прийомними батьками своїх обовʼязків 

щодо виховання та утримання дітей 
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Припинення договору про прийомну сімю̓ 
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Виникнення у прийомній сімʼї 

несприятливих умов для виховання дітей 

та спільного проживання (важка хвороба 

прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, 

відсутність взаєморозуміння батьків із дітьми. 

Конфліктні стосунки дітей) 

 

Невиконання прийомними батьками 

обовʼязків щодо належного виховання, 

розвитку та утримання дітей 

 

 

Порушення схеми антиретровірусної 

терапії дитини 

 

Повернення дітей рідним батькам 

(опікуну, піклувальнику, усиновителю) 

 

Досягнення дитиною повноліття 

 

Досягнення батьками пенсійного віку 

 

  
За згодою сторін та з інших причин, 

передбачених договором, а також за 

наявності обставин, зазначених у ст. 212 

СК 
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Глава 20-2. ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ 
 

Становлення інституту  

дитячого будинку сімейного типу в Україні 
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Врегулювання питань прийомної сімʼї 

закріплено в Сімейному кодексі України від 

10.01.2002 

 

Постанова КМУ «Про затвердження 

Положення про дитячий будинок сімейного 

типу» від 26 квітня 2002 року № 565 

 

 

 

Тлумачення терміна 

«дитячий будинок сімейного типу» 
                                                  

Сімейний кодекс  Положення про 

дитячий будинок 

сімейного типу 
Дитячий будинок 

сімейного типу – окрема 

сімʼя, що створюється за 

бажанням подружжя або 

окремої особи, яка не 

перебуває у шлюбі, для 

забезпечення сімейним 

вихованням та спільного 

проживання не менш як пʼяти 

дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування (ст. 256-5) 

Дитячий будинок 

сімейного типу – окрема 

сімʼя, що створюється за 

бажанням подружжя або 

окремої особи, яка не перебуває 

у шлюбі, для забезпечення 

сімейним вихованням та 

спільного проживання не менш 

як пʼяти дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування (абз. 1 п. 2). 
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Статус батьків-вихователів 

 
Підстави  

набуття статусу  

батьків-вихователів 

 Підстави  

ненабуття статусу  

батьків-вихователів 

Повноліття особи Обмеженість у дієздатності 

Цивільна дієздатність особи  Визнання осіб  недієздатними 

Подружжя, їх спільна згода Позбавлення батьківських прав 

(якщо ці права  не були поновлені) 

Особа, яка не перебуває у 

шлюбі 

Особи, які перебувають на обліку 

або на лікуванні у 

психоневрологічному чи 

наркологічному диспансері 

Особи, які пройшли курс 

підготовки потенційних 

кандидатів у прийомні 

батьки 

Особи, що зловживають 

спиртними напоями або 

наркотичними засобами 

Вчасне подання до органу, 

який утворює прийомну 

сім’ю обов’язкові документи 

Особи, які не мають постійного 

проживання та постійного 

заробітку (доходу) 

 Іноземці, які не перебувають у 

шлюбі, крім випадків, коли 

іноземець є родичом дитини 

Особи, які були засуджені за 

злочини проти життя і здоров'я, 

волі, честі та гідності, статевої 

свободи та статевої недоторканості 

особи, проти громадської безпеки, 

громадського порядку та 

моральності, у сфері обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів, а також за 

злочини, передбачені статтями 

148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 

181, 187, 324, 442 Кримінального 

кодексу України, або мають 

непогашену чи не зняту в 

установленому законом порядку 

судимість за вчинення інших 

злочинів 
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1 Проводити щороку медичне обстеження 

дітей та виконувати рекомендації 

лікарів-спеціалістів 

2 У роботі з вихованцями дотримуватися 

вимог законодавства України про захист 

інтересів дітей та охорону дитинства 

3 Співпрацювати з місцевими службами у 

справах дітей та центрами соціальних 

служб для сімʼї, дітей та молоді у ході 

здійснення соціального супроводження 

дитячих будинків 

4 У разі потреби звертатися до центрів 

соціальних служб для сімʼї, дітей та 

молоді у звʼязку з необхідністю 

залучення фахівців для вирішення 

проблемних питань 

5 Брати участь у різних формах 

підвищення кваліфікації 

6 Використовувати в повному обсязі та за 

призначенням державну соціальну 

допомогу, надану прийомним дітям, на 

забезпечення їх повноцінного 

харчування, утримання, виховання, 

розвитку й освіти 
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1 Позачергово надати батькам-

вихователям індивідуальний 

житловий будинок або 

багатокімнатну квартиру за 

нормами, встановленими 

законодавством 
2 Надати у користування земельну 

ділянку для ведення садівництва та 

городництва 

3 Надати у користування 

транспортний засіб 

4 Забезпечення щорічного 

безоплатного медичного 

обстеження вихованців 
5 Видавати кошти в розмірі двох 

прожиткових мінімумів для дітей 

відповідного віку 
6 Щомісяця виплачувати грошове 

забезпечення батькам-вихователям 
7 Щороку затверджувати кошторис 

на підтримання в належному 

технічному стані будівлі дитячого 

будинку після ознайомлення з ним 

батьків-вихователів 
8 Забезпечити соціальне 

супроводження дитячого будинку 
9 Здійснювати координацію 

діяльності відповідних районних 

(міських) установ та організацій, 

повʼязаної із захистом прав дітей 
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Етапи створення дитячого будинку сімейного типу 
 

Волевиявлення подружжя або особи, яка не 

перебуває у шлюбі, на створення дитячого 

будинку сімейного типу  

 

Ухвалення рішення про створення прийомної 

сім'ї районною, районною в містах Києві та 

Севастополі державними адміністраціями, 

виконавчим комітетом міської (міст 

республіканського Автономної Республіки 

Крим і міст обласного значення) ради на 

підставі заяви подружжя або особи, яка не 

перебуває у шлюбі, на створення дитячого 

будинку сімейного типу з додатком до неї 

відповідних документів 

 

Згода дитини, якщо на момент створення 

дитячого будинку сімейного типу вона досягла 

такого віку та рівня розвитку, що може її 

висловити (згода дитини на її влаштування до 

прийомної сімʼї зʼясовується службовою 

особою закладу, в якому вона перебуває, у 

присутності батьків-вихователів і 

представника органу опіки та піклування, про 

що складається відповідний документ) 

 

Проходження потенційними батьками-

вихователями курсу підготовки на створення 

таких будинків 

 

Укладання угоди про організацію діяльності 

такого будинку 
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Глава 21. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ 
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Права братів та сестер на спілкування 

(ст. 259 СК) 

Рідні 

(повнорідні та 

неповнорідні) 

брати та сестри 

мають право на спілкування 

(зокрема ті, які не проживають разом) 

мати, батько, баба, дід, інші особи, з якими 

проживають неповнолітні брати та сестри, 

зобов'язані сприяти їхньому спілкуванню 

повнолітні особи мають право брати участь у 

вихованні своїх неповнолітніх братів та сестер, 

незалежно від місця їхнього проживання 
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мачуха, вітчим мають право брати участь у вихованні малолітніх, 

неповнолітніх пасинка, падчерки, якщо вони проживають 

 однією сім'єю з ними 
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особа зобов’язана піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, 

психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною 

повної загальної середньої освіти 

особа має право самостійно визначати способи виховання дитини з 

урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та 

піклування 

особа має право вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка 

тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду 

особа не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та 

іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування 

суперечить інтересам дитини 

особа має право на самозахист дитини 

Особа має право звернутися за захистом прав та інтересів дитини до 

органу опіки та піклування або до суду без спеціальних на те 

повноважень 
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Глава 22. ОБОВ'ЯЗОК ПО УТРИМАННЮ ІНШИХ ЧЛЕНІВ 

СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За умов: 

1) внуки малолітні або неповнолітні 

2) у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з 

поважних причин надавати їм належного утримання 

3) баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу 

Повнолітні внуки, правнуки 

зобов’язані утримувати своїх  

бабу, діда, прабабу, прадіда  
 (ст. 266 СК) 

За умов: 

3) у них немає чоловіка (дружини), повнолітніх дітей або ці 

особи з поважних причин не можуть надавати їм 

належного утримання 

4) повнолітні внуки, правнуки можуть надавати 

матеріальну допомогу 

1) баба, дід, прабаба, прадід є  непрацездатними 

2) потребують матеріальної допомоги 
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Повнолітні брати, сестри 

зобов’язані утримувати своїх  

братів, сестер 
 (ст. 267 СК) 

За умов: 

1) брати, сестри є малолітніми, неповнолітніми чи 

повнолітніми але непрацездатними 

2) потребують матеріальної допомоги 

3) у них немає батьків, чоловіка (дружини), повнолітніх 

дітей або ці особи з поважних причин не можуть надавати 

їм належного утримання 

4) повнолітні брати, сестри можуть надавати матеріальну 

допомогу 
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Мачуха, вітчим 

зобов’язані утримувати своїх  

падчерку, пасинка 
 (ст. 268 СК) 

За умов: 

1) падчерка, пасинок є малолітніми чи неповнолітніми 

2) падчерка, пасинок проживають з ними 

3) у них немає батьків, діда, баби, повнолітніх братів, 

сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати 

їм належного утримання 

4) мачуха, вітчим можуть надавати матеріальну допомогу 

Суд може звільнити мачуху, вітчима від 

обов'язку по утриманню або обмежити його 

строком у випадках: 

нетривалого проживання з 

їхнім матір'ю, батьком 

негідної поведінки у 

шлюбних відносинах 

матері, батька дитини 
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Особи, у сім'ї яких виховувалася дитина, 

зобов’язані її утримувати  
(ст. 269 СК) 

За умов: 

1) у дитини немає батьків, діда, баби, повнолітніх братів, сестер 

2) особи, у сім’х яких виховувалася дитина, можуть надавати 

матеріальну допомогу 
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Повнолітні падчерка, пасинок 

зобов’язані утримувати своїх  

мачуху, вітчима 
(ст. 270 СК) 

За умов: 

1) мачуха, вітчим є непрацездатними 

2) вони потребують матеріальної допомоги 

3) вони надавали падчерці, пасинкові систематичну матеріальну 

допомогу не менш як п'ять років 

5) падчерка, пасинок  можуть надавати матеріальну допомогу 

4) у них немає чоловіка, дружини, повнолітніх дітей, братів та 

сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм 

належного утримання 
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Особа 

зобов’язана утримувати  

тих, з ким проживала однією сім’єю до 

свого повноліття 

(ст. 271 СК) 

За умов: 

1) вона проживала однією сім’єю з цими особами не менше 5 років 

2) ці особи є непрацездатними 

4) повнолітня особа може надавати матеріальну допомогу 

3) у них немає чоловіка, дружини, повнолітніх дітей, братів та сестер 

або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного 

утримання 



Навчальний посібник 

197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмір аліментів, що стягуються з інших членів 

сім'ї та родичів 
(ст. 272 СК) 

визначається у 

частці від 

заробітку 

(доходу) або у 

твердій 

грошовій сумі 

суд бере до 

уваги 

матеріальний 

та сімейний 

стан платника 

та одержувача 

аліментів 

розмір 

аліментів 

визначається 

з 

урахуванням 

обов'язку 

всіх 

зобов'язаних 

осіб надавати 

утримання 

сукупний розмір 

аліментів, що 

підлягає 

стягненню, не 

може бути 

меншим, ніж 

30 % 

прожиткового 

мінімуму для 

дитини 

відповідного віку 

суд може 

визначити 

строк, 

протягом 

якого 

будуть 

стягуватися 

аліменти 
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Підстави для змінення судом встановленого 

розмір аліментів  

або звільнення від їх сплати 

(ст. 273 СК) 

1) якщо змінився матеріальний або сімейний стан особи, 

яка сплачує аліменти 

2) якщо змінився матеріальний або сімейний стан особи, 

яка одержує аліменти 

3) за наявності інших обставин, що мають істотне 

значення 
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цивільного права та процесу факультету № 1 Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ – глави 3, 7, 12; 

Пазюк Наталія Вікторівна, старший викладач кафедри цивільного 

права та процесу факультету № 1 Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ – глави 4, 20-20.2; 

Фурса Вадим Вікторович, викладач кафедри цивільного права та 

процесу факультету № 1 Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ – глави 10, 11; 

Манукова Лариса Юріївна, викладач кафедри цивільного права та 

процесу факультету № 1 Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ – глава 13. 
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