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ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ:  

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ОПІКУНІВ ТА ПІКЛУВАЛЬНИКІВ 
Відповідно до положень Цивільного кодексу України опіка та піклування 

встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та 
інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я 
не можуть самостійно здійснювати свої права та обов’язки (ст.55 ЦК України). Основна 
відмінність опіки та піклування полягає в обсязі цивільно-правових обов’язків , які закон 
покладає на опікунів і піклувальників, виходячи з обсягу дієздатності їх підопічних та стану 
їх здоров’я . Компетенція призначення опікуна або піклувальника покладається переважно 
на орган опіки та піклування (ст.63 ЦК України), в деяких випадках – на суд (ст.60 ЦК 
України). Дослідженням даного питання займалися такі вчені, як Ч.Н. Азімова, 
Д.Н. Боброва, В.І. Борисова, О.В. Дзера, Н.А. Дячкова, Н.С. Кузнєцова. 

Для повної характеристики питань опіки та піклування в сучасній Україні необхідно 
звернутися до історичного досвіду. Періодизація розвитку законодавства у сфері 
регулювання опіки та піклування пов’язана з прийняттям законодавчих актів про опіку і 
піклування , яке висвітлює якісні зміни в розвитку цього інституту. Виходячи з такого 
критерію, можна умовно виділити ІІ етапи розвитку вітчизняного інституту  опіки та 
піклування : 1) дореволюційний етап, який у свою чергу поділяється на : а) період 
звичаєвого права, б)період історії Російської імперії, 2) післяреволюційний етап , який 
поділяється на : а) радянський період , б) період незалежності України. 

В Україні видом соціального піклування є опіка над дітьми, як форма найвдалішого  
вирішення проблем влаштування малолітніх та неповнолітніх, забезпечення їх належними 
умовами життя, харчування, освіти, виховання.  

Встановлення опіки та піклування – це юридичний акт, складний за своїм фактичним 
складом і включає волевиявлення опікуна та рішення органу опіки та піклування або 
рішення суду.  

Питання опіки, піклування регулюється трьома основними нормативними 
документами: Цивільним та Сімейним кодексами України, а також Порядком провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини , 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. 

У чинному цивільному законодавстві зазначено, що правовідносини з опіки 
виникають на підставі певних юридичних фактів. Першим із них є коло осіб, над якими 
встановлюється опіка. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Цивільного 
кодексу України щодо визначення органів опіки та піклування та уточнення категорій осіб 
над якими встановлюється опіка та піклування» від 21.12.2010р. опіка встановлюється над 
малолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та 
фізичними особами, які визнані недієздатними. Другим юридичним фактом є рішення 
відповідного органу про встановлення опіки. Відповідно до ст.60 та 61 Цивільного кодексу 
України , такими компонентними органами є суд або орган опіки та піклування.  
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На сьогодні відповідно до ч.ч. 1 та 3 ст.60 ЦК України суд встановлює опіку над 
фізичною особою в разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу 
опіки та піклування.  

Слід зазначити, що на відміну від інших форм сімейного виховання , опікуни, 
піклувальники призначаються переважно з осіб, які перебувають з дитиною у родинних, 
сімейних відносинах. Саме тому із загальної кількості дітей, що сьогодні виховуються під 
опікою, піклуванням понад 57 тисяч проживають у сім’ях родичів. Проте не всі громадяни 
можуть бути опікунами. Державою встановлено певні вимоги щодо осіб, які виявили  
бажання взяти на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського 
піклування. 

Якщо громадянин виявив бажання стати опікуном, піклувальником дитини, але не 
перебуває з нею в родинних стосунках , він зобов’язаний пройти курс навчання з проблем 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

На суд покладається обов’язок призначати опікуна за поданням органу опіки та 
піклування: над фізичною особою-в разі визнання її недієздатною (опікун), над 
малолітньою особою, якщо під час розгляду справи буде встановлено, що вона 
позбавлена батьківського піклування (опікун), над фізичною особою - в разі обмеження її 
цивільної дієздатності (піклувальник), над неповнолітньою особою , якщо під час розгляду 
справи буде встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування (піклувальник).  
На нотаріуса покладається обов’язок призначити опікуна над майном фізичної особи в 
разі: визнання фізичної особи безвісно відсутньою, визнання фізичної особи, місце 
перебування якої невідоме. В усіх інших випадках опікуна або піклувальника призначає 
орган опіки та піклування .Навіть у разі призначення опікуна судом кандидатуру особи, яка 
претендує на призначення її опікуном , підбирає орган опіки та піклування і готує подання 
до суду про це. 

Отже, тільки повнолітня особа з повною цивільною дієздатністю може призначатися 
опікуном, піклувальником. Вважаємо за необхідне внести певні доповнення до п.2 ст.63 
ЦК України такого змісту: «Опікуном або піклувальником може бути лише повнолітня 
фізична особа з повною цивільною дієздатністю». 

Таким чином, опіка та піклування, являє собою важливий інститут у демократичній та 
соціальній державі, що визнає найголовнішою цінністю людину. Українське цивільне 
законодавство передбачає норми , які регулюють суспільні відносини у сфері опіки та 
піклування, проте вони потребують подальшого вдосконалення та опрацювання. Зокрема, 
на мою думку, новий етап в розвитку зазначеного інституту поклав би Закон України «Про 
правове регулювання опіки та піклування», який зумовив би розширення норм відносно 
опіки та піклування. До того ж, зміни в суб’єктивному складі окреслених відносин створили 
б ширше коло повноважень та покращили б становище опікунів та піклувальників під час 
встановлення, зміни чи припинення відносин опіки та піклування. 
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