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Передмова 

Навчальний посібник «Цивільне право. Частина друга» 
(за загальною редакцією кандидата юридичних наук, доцента 
В. А. Кройтора та кандидата юридичних наук, доцента 
Ю. І. Чалого) складається з двох частин і підготовлений на 
основі нового Цивільного кодексу України відповідно до на-
вчальної програми та робочої навчальної програми, всебічно 
висвітлює основні положення дисципліни «Цивільне право». 
Його структура відповідає всім вимогам, які ставляться до 
навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах освіти. 
Дане навчальне видання розроблено згідно з вимогами Бо-
лонського процесу. Авторський колектив прагнув подати ма-
теріал вичерпно і доступно, щоб студенти та курсанти змогли 
сповна опанувати основні питання курсу. 

У другій частині навчального посібника висвітлюються за-
гальні положення про зобов’язання, про договір, окремі види 
зобов’язань: договірні та не договірні, а також основні поло-
ження спадкового права. 

Авторський колектив щиро вдячний рецензентам – Запо-
рожцю А. М. – доктору юридичних наук, професору, профе-
сору кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського на-
ціонального університету імені В. Н. Каразіна; Яроцько-
му В. Л. – доктору юридичних наук, професору, завідувачу 
кафедри цивільного права №2 Національної юридичної ака-
демії України імені Ярослава Мудрого; Астахову В. В. – кан-
дидату юридичних наук, доценту, декану факультету «Біз-
нес–управління» Харківського гуманітарного інституту «На-
родна українська академія» 
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