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Анотація

Підручник підготовлено на основі Цивільного кодексу України 2003 р.
відповідно до програми курсу цивільного права. У першому томі
висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті
немайнові права фізичної особи, право власності та інші речові права, право
інтелектуальної власності, спадкове право. У другому томі підручника
висвітлюються загальні положення про договір, про зобов’язання та їх окремі
види – договірні та недоговірні.  

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів
освіти, а також наукових і практичних працівників.
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