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Анотація

Посібник «Цивільне право України» призначений для підготовки до другого
блоку «Право» вступних випробувань, що проводяться з використанням
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти та
підготовлений відповідно до Програми затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України від 07 лютого 2018 року № 115.  

Посібник розрахований на використання студентами усіх юридичних вузів та
факультетів. Може стати у нагоді практикуючим юристам. 
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