
ЗМІСТ

Цивільне право (особлива
частина). Курс лекцій

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/tsivilne-pravo-osobliva-chastina-kurs-lektsiy/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%28%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29.+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9
https://jurkniga.ua/tsivilne-pravo-osobliva-chastina-kurs-lektsiy/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%28%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29.+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9
https://jurkniga.ua/tsivilne-pravo-osobliva-chastina-kurs-lektsiy/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%28%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29.+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9


Анотація

Курс лекцій містить у собі цикл лекцій із особливої частини цивільного права
відповідно до учбової програми Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого. Він являє собою стисле викладення лекційного матеріалу
навчального курсу, містить схеми для покращення сприйняття матеріалу.
Курс лекцій надає орієнтир студентам для використання додаткових
матеріалів навчального курсу з цивільного права – підручника, коментарів
Цивільного кодексу, монографій, статей, матеріалів судової практики.   

Курс лекцій розрахований на студентів, а також викладачів, слухачів різних
тематичних програм із цивільного права, фахівців та практиків.
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Шановні читачі! 
Цей курс лекцій ми готували по матеріалах тих лекцій, які читають ви-

кладачі кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого в навчальному курсі «Цивільне право. Час-
тина особлива». 

Курс лекцій допоможе студенту сприйняти інформацію з навчальної 
дисципліни «Цивільне право», яку він під час самостійної роботи поглибить 
вивченням інших матеріалів – насамперед підручника, а також науково-
практичних коментарів Цивільного кодексу, судової практики, монографій, 
наукових статей.

Лаконічність, чіткість, структурованість – усе це характеризує цей курс 
лекцій як навчальний посібник для стартових знань студентів. Курс лекцій 
містить також схеми, які сприятимуть засвоєнню студентами матеріалу.

Такий курс лекцій може щорічно оновлюватись з урахуванням динаміч-
них змін законодавства та судової практики.

Сподіваюсь, що цей навчальний посібник буде корисним як для студен-
тів юридичних вузів, так і для викладачів.

Професор І. Спасибо-Фатєєва
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