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Цей підручник присвячується 
світлій пам’яті доктора юридичних 
наук, професора, професора кафедри 
цивільного права Національної 
юридичної академії України  
імені Ярослава Мудрого, члена-
кореспондента Академії правових 
наук України Ірини Володимирівни 
ЖИЛІНКОВОЇ (1959–2012). 

 
 
 
Ірина Володимирівна була нашим учителем, науковим керів-

ником, другом. Невтомний вчений, талановитий викладач, пре-
красна людина вона завжди була відкрита для спілкування, охоче 
ділилася своїми знаннями, вміннями та досвідом. Під її керівницт-
вом захистила кандидатські дисертації ціла плеяда сучасних уче-
них-цивілістів. 

Закінчила Харківський юридичний інститут. Після закінчен-
ня працювала в цьому вузі стажистом-дослідником, аспірантом, 
асистентом, доцентом, докторантом, професором кафедри цивіль-
ного права. Колишні студенти юридичної академії згадують Ірину 
Володимирівну із вдячністю та повагою як людяного, ерудованого 
викладача з добрим почуттям гумору. 

Сферу її наукових інтересів, у першу чергу, становили про-
блеми цивільно-правового регулювання майнових відносин. Вона 
є автором монографій, статей, підручників, наукових висновків та 
багатьох інших наукових праць, що друкувалися як в Україні, так і 
в державах близького та далекого зарубіжжя. Найбільш значною її 
роботою є Науково-практичний коментар Сімейного кодексу 
України. 

Вона була членом Міжнародного товариства сімейного права 
(Internation Society of Family Law), стипендіатом Програми акаде-
мічних обмінів імені Фулбрайта (The Fulbright Program). 

Жилінкова Ірина Володимирівна − людина науки, яка продо-
вжує нас надихати на плідну наукову та педагогічну працю!!! 
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ВСТУП 

Сім’я є первинним та головним осередком суспільства. Сім’я, 
дитинство, материнство й батьківство охороняються державою, 
оскільки сім’я посідає центральне місце в житті кожної людини: із 
сім’ї починається її життя, в сім’ї воно триває та минає. У сім’ї 
складається безліч відносин між її членами як немайнового, так і 
майнового характеру. Більша частина цих відносин з огляду на їх 
особисто-приватний і досить специфічний характер не піддається 
правовому регулюванню. Проте немайнові відносини, пов’язані з 
реєстрацією, встановленням походження та вихованням дітей, 
майнові відносини між подружжям, батьками та дітьми, відноси-
ни, пов’язані з улаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, тощо потребують правового регулю-
вання і регулюються нормами права. Сукупність цих норм і стано-
вить сімейне право України. Норми сімейного права у сукупності з 
доктриною становлять науку сімейного права, частина якої вивча-
ється у вигляді навчальної дисципліни. 

До уваги читачів запропоновано підручник із навчальної ди-
сципліни «Сімейне право». У роботі розглянуто основні питання 
курсу сімейного права, вивчення яких передбачено навчальними 
планами юридичних вищих навчальних закладів. Автори намага-
лись якомога повніше та всебічніше розкрити зміст і значення всіх 
інститутів сімейного права, зосереджуючи увагу на найбільш су-
перечливих проблемах науки сімейного права та практики засто-
сування сімейного законодавства. 

У підручнику стверджується ідею, що чинне сімейне право є 
підгалуззю цивільного права й складає з ним єдине та неподільне 
ціле, незважаючи на специфіку сімейних відносин. У його основі 
лежить Сімейний кодекс України, чинний від 1 січня 2004 р., окре-
мі норми якого проаналізовано у співвідношенні з іншими норма-
тивно-правовими актами та міжнародними договорами України 
стосовно тем навчальної програми. 

Викладаючи навчальний матеріал, автори дотримувалися 
традиційної структури курсу «Сімейне право». Структура підруч-
ника в цілому відповідає структурі Сімейного кодексу (далі – СК) 
України. 

У роботі використано сучасне внутрішнє законодавство  
України та інших держав, міжнародні договори України, судову 
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практику, визначні наукові праці із сімейного та цивільного права, 
теорії держави та права. 

Цей підручник буде корисним для студентів і курсантів, магі-
стрів, ад’юнктів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних 
закладів, працівників правоохоронних органів, органів державної 
реєстрації актів цивільного стану, нотаріусів, адвокатів, юрискон-
сультів і всіх тих, хто цікавиться питаннями застосування сімей-
ного законодавства України. 
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