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Анотація

Посібник підготовлений відповідно до курсу цивільного права і складений з
урахуванням навчальних програм для вищих навчальних закладів на основі
чинного цивільного законодавства України та існуючих правових теорій. Він
являє собою збірник схем, що відображають зміст основних інститутів
цивільного права України.  

Для студентів, фахівців, аспірантів, усіх тих, хто працює над підвищенням
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