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Анотація

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми
дисципліни «Цивільне право України».   

У ньому висвітлюється суть основних інститутів Загальної та Особливої
частин цивільного права, значну увагу приділено інститутам права власності
та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов’язального
права (договірним та недоговірним зобов’язанням), спадкового права.   

У посібнику окреслені основні питання, які в повній мірі забезпечують
вивчення загальних засад цивільного права, а також особливостей правового
регулювання та застосування норм права у різних сферах приватноправових
відносин.   

Структура викладення матеріалу дозволяє в стислі строки опанувати курс
цивільного права, отримати цілісні уявлення про особливості правильного
тлумачення та застосування цивільно-правових норм, систематизувати
отримані знання, підготуватись до іспиту.
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