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Підручник розроблено відповідно до програми Цивільне право України з
урахуванням положень чинного цивільного законодавства та базових
конструкцій, які були викладені у частині першій, вимог Болонської системи,
досвіду регулювання цих відносин в інших країнах, існуючих основних
теоретичних конструкцій.   

В ньому поміщені авторські конструкції низки інститутів зобов’язального
права, бачення розв’язання вузьких місць правозастосування.  

Підручник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів, особливо
магістрантів ВНЗ.   

Він буде корисний практикам та тим, хто цікавляться проблемами цивільного
права, особливо молодим викладачам, аспірантам. Може бути використаний
при проведенні наукових досліджень.
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