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Тема лекції: «Усиновлення» 

План 

1. Поняття «усиновлення». 

2. Особи які можуть бути усиновлені та особи які можуть бути усиновлювачами. 

3. Умови усиновлення та порядок його здійснення. 

4. Скасування усиновлення 

Самостійна робота 

1. Таємниця усиновлення (ст. ст. 226-228 СКУ) 

2. Недійсність усиновлення (ст. 236 та ст. 237 СКУ) 

3.  Позбавлення усиновлювача батьківських прав (ст. 242 СКУ). 

«Найкращий спосіб зробити дитину 

хорошою – це зробити її щасливою» 

                                              Оскар Уайльд 

 

1. Поняття «усиновлення». 
Сімейний Кодекс України Конвенція ООН про захист прав дитини 

Усиновленням є прийняття 

усиновлювачем у свою сім'ю особи на 

правах дочки чи сина. 

Адоптація, адопція (латин. adoptatio, 

adoptio, від adopto — усиновлюю) — 

усиновлення, прийняття малолітнього або 

неповнолітнього в сім'ю з правами і 

зобов'язаннями сина або дочки. 

ПРИНЦИПИ УСИНОВЛЕННЯ:  

 кожна дитина має право на виховання в сім’ї; 

 пріоритетним є національне усиновлення, міжнародне усиновлення розглядається як 

альтернатива;  

 вирішення всіх процедурних питань щодо усиновлення дитини з додержанням чинного 

законодавства України;  

 заборона посередницької комерційної діяльності щодо усиновлення дітей;  

 укладення з іноземними державами договорів про правову допомогу; 

 здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей у сім’ях іноземців.  

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ 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; 

 при усиновленні дитини однією особою ці права та обов'язки можуть бути збережені за 

бажанням матері, батька; 

 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 (а в майбутньому - між її дітьми, внуками), та 

усиновлювачем і його родичами за походженням; 

 усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов'язки щодо дитини, 

яку він усиновив у такому ж обсязі, які мають батьки щодо дитини; 

 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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2. Особи які можуть бути усиновлені та особи які можуть бути 

усиновлювачами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії щодо осіб – майбутніх усиновлювачів 

№ Особи, які можуть бути усиновлювачами (ст. 

211 СКУ)  

Позитивні вимоги 

Особи, які не можуть бути 

усиновлювачами (ст. 212 СКУ) 

Негативні вимоги 

1.  Усиновлювачем дитини може бути дієздатна 

особа віком не молодша двадцяти одного 

року, за винятком, коли усиновлювач є 

родичем дитини 

Обмежені у дієздатності, визнані 

недієздатними  

2.  Усиновлювачем може бути особа, що старша 

за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш 

як на п'ятнадцять років. У разі усиновлення 

повнолітньої особи різниця у віці не може 

бути меншою, ніж вісімнадцять років 

Позбавлені батьківських прав і права не 

поновлені 

3.  Усиновлювачами можуть бути подружжя 

Усиновлювачами не можуть бути особи однієї 

статі 

Були усиновлювачами іншої дитини, але 

усиновлення скасовано або визнано 

недійсним з їхньої вини 

4.  Особи, які не перебувають у шлюбі між 

собою, не можуть усиновити одну і ту ж 

дитину. 

Якщо такі особи проживають однією сім'єю, 

суд може постановити рішення про 

усиновлення ними дитини 

Перебувають на обліку або на лікуванні у 

психоневрологічному чи наркологічному 

диспансері 

5.  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 такі особи проживають однією сім'єю, 

суд може постановити рішення про 

усиновлення ними дитини 

Зловживають спиртними напоями або 

наркотичними засобами 

6.  Якщо дитина має лише матір або лише батька, Не мають постійного місця проживання та 

Особи, які можуть бути усиновленими: 

 діти-сироти - діти батьки яких 

померли або загинули 

 діти,  позбавлені батьківського піклування: 

 батьки яких позбавлені батьківських прав; 

 батьки яких визнані безвісно відсутніми; 

 батьки яких оголошені померлими; 

 батьки яких визнані недієздатними; 

 підкинуті чи знайдені діти, батьки яких; невідомі, діти, покинуті в пологовому; будинку, іншому 

закладі охорони здоров’я. 

 діти, батьки яких дали згоду на 

усиновлення 
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які у зв'язку з усиновленням втрачають 

правовий зв'язок з нею, усиновлювачем 

дитини може бути один чоловік або одна 

жінка. 

постійного заробітку (доходу) 

7.  Кількість дітей, яку може усиновити один 

усиновлювач, не обмежується 

Страждають на хвороби, перелік яких 

затверджений центральним органом 

виконавчої влади  

8.   Є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, 

крім випадків, коли іноземець є родичем 

дитини 

9.   Були засуджені за злочини 

10.   За станом здоров’я потребують постійного 

стороннього догляду 

11.   Є особами без громадянства 

12.   Перебувають у шлюбі з особою, яка не 

може бути усиновлювачем 

13.   Інші особи, інтереси яких суперечать 

інтересам 

ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО НА УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ МАЄ ТАКИЙ 

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ: 

- у сім’ї якого виховується дитина; 

- який є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка усиновлюється; 

- який усиновлює декількох дітей, які є братами, сестрами; 

- який є родичем дитини. 

Переважне право серед кількох осіб, які бажають усиновити одну й ту ж дитину, 

надається:  

• громадянам України – перед іноземцями;  

• особам, у сім’ях яких проживає дитина, яка усиновлюється;  

• подружжю – перед одинокою особою. 

 

3. Умови усиновлення та порядок його здійснення.  
 Обов’язкові умови для здійснення усиновлення:  

 вимоги, що пред’являються до осіб, які бажають усиновити дитину;  

 отримання згоди на усиновлення від осіб, визначених законом: 

 згода батьків на усиновлення дитини (ст. 217 СКУ);  

 згода дитини на усиновлення (ст. 218 СКУ);  

 згода другого з подружжя на усиновлення дитини (ст. 220 СКУ);  

 згода опікуна, піклувальника (ст. 221 СКУ);  

 згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини (ст. 

222 СКУ);  

 отримання висновку про доцільність усиновлення;  

 судовий порядок розгляду справ про усиновлення; 

 таємниця усиновлення. 

ПРОЦЕС УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ В УКРАЇНІ МОЖНА РОЗДІЛИТИ НА 

ДЕКІЛЬКА ЕТАПІВ:  

І– досудовий; 

ІІ – судовий; 

ІІІ – післясудовий. 
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ПОЗАСУДОВИЙ ЕТАП складається з таких кроків: 

 Крок 1. Звернення до служби у справах дітей за місцем проживання і отримання 

статусу кандидата в усиновлювачі з ЗАЯВОЮ потенційних батьків і пакету документів для 

усиновлення (удочеріння): 

 копія паспорта; 

 копія свідоцтва про шлюб; 

 довідка про наявність чи відсутність судимості; 

 висновок про стан здоров’я кожного заявника; 

 нотаріально завірена письмова згода другого з подружжя на усиновлення; 

 довідка про заробітну плату (за останні шість місяців) або декларація про доходи; 

 документ, що підтверджує право власності або користування житловим 

приміщенням. 

Для усиновлення або удочеріння дитини-сироти необхідно додатково надати довідку 

про проходження курсів по вихованню дітей-сиріт. 

Крок 2. Протягом 10 робочих днів з моменту подачі заяви  служба у справах дітей: 

 проводить ретельну перевірку документів; 

 складає акт обстеження житлово-побутових умов потенційних батьків; 

 проводить з ними бесіду і з’ясовує мотиви усиновлення; 

 видає висновок про доцільність усиновлення (термін дії документів про усиновлення 

складає один рік з дня їх видачі). 

Крок 3. Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з даними дітей, які можуть бути 

усиновлені та подальше особисте знайомство з дитиною.  

Крок 4. Звернення до служби у справах дітей за місцем перебування дитини і подача 

заяви про бажання усиновити її.  

Крок 5. Розгляд службою у справах дітей заяви кандидатів в усиновлювачі та 

винесення висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Цей 

висновок видається усиновлювачам під розписку і є підставою для звернення до суду.  

  

 СУДОВИЙ ЕТАП - кроки: 

І. Звернення до суду з заявою про усиновлення, сплата судового збору. 

ІІ. Судовий розгляд. Для дотримання умов судового розгляду необхідна: 

1) явка всіх учасників в судове засідання (дитини, якщо вона за віком і станом здоров’я усвідомлює 

факт усиновлення); 

2) наявність в матеріалах справи всіх доказів по справі (доказами по справі є всі документи, які 

подавалися в орган опіки та піклування для усиновлення дитини)  і крім цього за наявності: 

1) копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена 

нотаріально, - при усиновленні дитини одним із подружжя; 

2) медичний висновок про стан здоров’я заявника; 

3) довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи; 

4) документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням; 

5) також, обов’язково, за наявності: 

 копія свідоцтва про народження дитини; 

 копія витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію 

народження відповідно до ст.ст. 126, 133, 135 СК України; 

 копія висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини; 

 6) за певних умов, за наявності: 

 копія довідки з місця проживання про склад сім’ї і прописки; 
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 копія згоди батьків, дитячого закладу, закладу охорони здоров’я, опікуна, піклувальника, самої 

дитини на усиновлення; 

 копія акту про дитину покинуту  в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або 

яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину; 

 копія розпорядження адміністрації про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування; 

 копія розпорядження районної адміністрації про влаштування дитини у дитячий заклад; 

 копія повідомлення про встановлення кандидатами в усиновлювачі контакту з дитиною; 

 копія Акту про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною; 

 легалізовані, в перекладі на українську мову, засвідчені нотаріально: дозвіл уповноваженого 

органу виконавчої влади, висновок компетентного органу відповідної держави про умови їх 

життя і можливість бути усиновлювачами, дозвіл компетентного органу відповідної держави 

на в’їзд усиновленої дитини та її постійне проживання на території цієї держави, зобов’язання 

усиновлювача, оформлене в нотаріальному порядку, про надання представникам 

дипломатичної установи України за кордоном інформації про усиновлену дитину та 

можливості спілкування з дитиною; 

 легалізовані, в перекладі на українську мову, засвідчені нотаріально: згода законного 

представника дитини та згода компетентного органу держави, громадянином якої є дитина; 

 згода повнолітньої особи на її усиновлення. 

7) також, орган опіки та піклування повинен подати суду висновок про доцільність усиновлення 

та відповідність його інтересам дитини.  До висновку органу опіки та піклування мають бути додані: 

 акт обстеження умов життя заявника, складений за місцем його проживання; 

 свідоцтво про народження дитини; 

 медичний висновок про стан здоров’я дитини, про її фізичний і розумовий розвиток; 

 у випадках, встановлених законом, згода батьків, опікуна, піклувальника дитини, закладу 

охорони здоров’я або навчального закладу, а також самої дитини на усиновлення. 

3) відсутність з боку учасників заявлених клопотань про відкладення судового засідання; 

4) за наявності клопотання заявників  суд  вирішує  питання  про зміну  прізвища,  імені  та  по батькові,  

дати й місця народження дитини; 

ІІІ. Після встановлення в судовому засіданні, що усиновлення відповідає інтересам дитини, а особа 

усиновлювача відповідає вимогам сімейного законодавства, з урахуванням обставин, встановлених 

ст.224 СК України, СУД УХВАЛЮЄ РІШЕННЯ ПРО УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ. Особливу увагу 

звертаючи на обізнаність заявника із станом здоров’я дитини. 

 

 

4. Скасування усиновлення 

Скасування усиновлення - це результат невиконання усиновлювачем своїх 

батьківських обов'язків. 

 ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ СКАСУВАННЯ УСИНОВЛЕННЯ: 

- воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання (п. 1 ч. 1 ст. 

238 СК України); 

- дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про 

що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення (п. 2 ч. 1 ст. 238 СК України); 

- між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, 

які роблять неможливими їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх 

батьківських обов’язків (п. 3 ч. 1 ст. 238 СК України). 

Право вимагати скасування усиновлення мають особи:  

 батьки;  

 усиновлювач; 
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 опікун, піклувальник;  

 орган опіки та піклування, прокурор; 

 усиновлена дитина, яка досягла 14 років. 

 ПРАВОВІ НАСЛІДКИ СКАСУВАННЯ УСИНОВЛЕННЯ: 

- припиняються на майбутнє права та обов’язки, що виникли у зв’язку з усиновленням; 

- відновлюються права та обов’язки між дитиною та її батьками, іншими родичами за 

походженням;  

- дитина передається за бажанням батьків або інших родичів їм, а якщо це неможливо – 

органові опіки та піклування; 

- якщо дитина не передається батькам, за нею зберігається право напроживання в 

житловому приміщенні; 

- збереження прізвища, ім’я та по батькові; 

- якщо дитина не передається батькам, суд може постановити рішення про стягнення 

аліментів з особи, яка була її усиновлювачем, за умови, що останній може надавати 

матеріальну допомогу. 
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