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Анотація

У монографії робляться підсумки впливу Цивільного та Господарського
кодексів України на правове регулювання цивільних відносин протягом
останніх десяти років. До кола проблем щодо дій норм обох кодексів автори
віднесли регулювання правового статусу суб’єктів, правового режиму об’єктів
правовідносин, правочинів тощо. У роботі широко використані матеріали
судової практики.
Розрахована на науковців та практичних працівників, а також студентів та
викладачів юридичних вузів.
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