
ЗМІСТ

Конкурсне право

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/konkursne-pravo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://jurkniga.ua/konkursne-pravo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


Анотація

Це видання є логічним продовженням курсу лекцій з назвою «Банкрутство»,
що вийшов друком у 2005 році. Метою цих праць є виклад права банкрутства
як повноцінної університетської навчальної дисципліни на противагу простому
огляду текстів чинних у різні часи становлення сфери законодавства законів
про банкрутство. Матеріал наводиться у порівнянні з найкращими зразками
правового регулювання відносин неспроможності у світі.   

Автор використав багато іноземних джерел, що має наблизити структуру і
зміст цієї дисципліни до найкращих зразків, які існують в університетах світу.  

Ця публікація може бути цікавою для тих, хто викладає навчальні дисципліни
у сфері банкрутства, студентам юридичних та економічних факультетів
університетів.   

Також сподіваємось, що це видання буде корисним для практикуючих
юристів та усім тим, хто цікавиться різними аспектами розв’язання проблем
заборгованості та відновлення платоспроможності боржника шляхом
застосування спеціальних юридичних процедур.
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