
              ІМЕНЕМ ЗАКОНУ     

 

Я — українець. Хочу право мати 

 

Завжди усе, що думаю, казати, 

 

На незалежну та міцну державу, 

 

На все, що гарантовано по праву. 

 

В умовах національно-культурного відродження України, 

створення і розбудови правової держави та громадянського 

суспільства, важливим є формування вищого рівня правосвідомості 

та правової культури населення, знання своїх прав і чинного 

законодавства. Право – це загальнолюдська цінність, без якої не 

може існувати жодне цивілізоване суспільство. Охорона таких 

цінностей, як життя, власність, здоров’я - це найголовніше завдання 

правових норм. Знання своїх прав та обов'язків - ключ до успішного 

співіснування в суспільстві і життя загалом. 

Віртуальна книжкова виставка на абонементі №1 «Іменем 

закону», інформує про світ правових відносин в Україні і світі. 



 

 

67.9(4УКР)300.10 

К65 

 Конституція України: Нормативні 

документи з урахуванням останніх змін в 

редакції станом на 15.02.2010 р. [Текст]. - 

Суми : ФОП Соколик Б.В., 2010. - 48 с. - 

ISBN 978-966-454-054-1 

Конституція України — основний закон 

держави України. Верховна Рада України 

від імені Українського народу - громадян України всіх 

національностей, виражаючи суверенну волю народу, 

спираючись на багатовікову історію українського державотворення 

і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським 

народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і 

свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення 

громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи 

європейську ідентичність Українського народу і незворотність 

європейського та євроатлантичного курсу України, прагнучи 

розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, 

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, 

попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись 

Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 

року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, 

приймає цю Конституцію - Основний Закон України. 

Від 2 березня 2014 року є чинною Конституція України, прийнята 

на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, із 

змінами і доповненнями, внесеними законами України № 2222-IV 

від 8 грудня 2004 року, № 2952-VI від 1 лютого 2011 року, № 586-

VII від 19 вересня 2013 року і № 742-VII від 21 лютого 2014 року. 

 

 



 

67.02я7 

К36 

Керецман, В. Ю. 
 Правознавство [Текст] : навч. 

посібник / В. Ю. Керецман, О. С. Семерак. 

- К. : Атіка, 2002. - 400 с. - ISBN 966-8074-

19-Х 

 

У посібнику розкриваються актуальні 

питання теорії держави і права та 

основних галузей чинного права України: 

конституційного цивільного, підприємницького, житлового, 

земельного, шлюбно-сімейного, трудового, права соціального 

захисту, а також система судових та правоохоронних органів. 

Джерельною базою видання послужила Конституція України, 

близько 80-х законів. 

     Для абітурієнтів, учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, 

студентів ВНЗ та для всіх, хто цікавиться правознавством. 

 

 

 



 

67.0я7 

К73 

Котюк, В. О. 
 Основи держави і права [Текст] : навч. 

посібник / В.О. Котюк. - 3-є вид., доп. і перероб. - К. 

: Атіка, 2001. - 432 с. - ISBN 966-7714-83-7 

У навчальному посібнику в популярній формі 

викладено основні питання теорії держави і права, окремих галузей 

права і законодавства України, згідно з програмою вступних іспитів 

та викладання дисципліни з предмета «Основи правознавства» на 

юридичному факультеті Київського Національного університету ім. 

Т.Г.Шевченка. Навчальний посібник розрахований для студентів 

гуманітарних факультетів, абітурієнтів, учнів середніх шкіл, 

гімназій, ліцеїв, які вивчають курс «Основи держави і права» або 

«Правознавство». 

 

 

 



 

 

67.9(4УКР)3я7 

О-75 

 Основи права України [Текст] : навч. 

посібник / В.Я. Буряк, В.К. Грищук, О.В. 

Грищук та ін.; ред. В.Л. Ортинського. - 2-е 

вид., доп. і перероб. - Львiв : Оріяна-Нова, 

2005. - 368 с. - ISBN 5-8326-0128-9 

Використовуючи чинне законодавство, 

публікації  вітчизняних вчених, автори аналізують галузі права 

України: конституційне, цивільне, підприємницьке, трудове, 

сімейне, екологічне, кримінальне, адміністративне та ін. Розглянуто 

систему правоохоронних органів та судочинства сучасної України.      

   Вивчення курсу «Основи права України» спрямоване насамперед 

на формування у студентської молоді громадської зрілості, 

свідомого і відповідального ставлення до виконання своїх 

конституційних обов’язків, втілення на практиці Законів України. 

Ефективність удосконалення правової освіти у вищій школі може 

бути досягнута завдяки докорінному поліпшенню рівня викладання 

та засвоєння студентами правничих дисциплін.  

   Для студентів неюридичних спеціальностей ВНЗ освіти та 

широкого кола читачів. 

 

 

 



 

 

 

67.511.3 

К64 

 Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод. Застосування в Україні 

[Текст]. - К. : [б.в.], 2006. - 176 с. - ISBN 966-

7630-16-1 

   Прийняття Верховною Радою України 23 лютого 2006 р. закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» поставило остаточну крапку в 

багаторічній дискусії щодо того, чи можуть ( або ж не можуть) 

національні суди застосовувати практику Європейського суду – з 

огляду на те, що саме вона є інструментом тлумачення Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод. У статті 17 

цього закону чітко й недвозначно визначено: « Суди застосовують 

при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права». 

Таким чином, це питання перейшло у площину практичного 

завдання, вирішення якого випливає з нової, встановленої законом 

формули  - "зобов'язані".  

   Забезпечення автентичності тексту нормативно-правових актів 

взагалі та "Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод" зокрема, при перекладі юридичних термінів є одним із 

практичних кроків до утвердження в Україні верховенства права. 

 

 

 
 



 

 

67.52 

Б43 

Бєлоглавек, О.  
 Міжнародне контрактне право [Текст] 

/ О. Бєлоглавек . - К. : Таксон, 2000. - 270 с. 

- ISBN 966-7128-23-7 

   Ця книга є ґрунтовним та різнобічним 

дослідженням у галузі міжнародного 

контрактного права. В ній детально розглядаються питання 

правового стану іноземних фізичних та юридичних осіб в іншій 

країні, норми міжнародного приватного права, проблема 

визначення вирішальної правової системи в міжнародних правових 

відносинах.  

Значну увагу приділено міжнародним контрактам купівлі-продажу 

та контрактам на міжнародні перевезення. Розраховано на 

спеціалістів у галузі міжнародного контрактного права, 

бізнесменів, які мають справи з іноземними партнерами  та 

студентів юридичних факультетів  закладів освіти. 

                            



 

67.303я7 

Д21 

Дахно, І. І. 
 Міжнародне економічне право 

[Текст] : навч. посібник / І. І. Дахно. - 3-є 

вид., перероб. і доп. - К. : Центр 

навчальної літератури, 2006. - 272 с. - 

ISBN 966-364-233-5 

    Предметом міжнародного 

економічного права є двосторонні та 

багатосторонні економічні відносини. Економічними відносинами є 

відносини між суб’єктами міжнародного публічного права , в яких 

присутній комерційний аспект. Розуміння суті міжнародного 

публічного права у цілому і міжнародного економічного права 

зокрема необхідне не лише політикам і дипломатам, а й досить 

широкому колу осіб. Міжнародне право активно впливає на багато 

сфер людської діяльності.  

 У навчальному посібнику розглянуто найважливіші аспекти 

міжнародного економічного права загалом та його підгалузей з 

урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних даних. Для 

студентів і слухачів системи підготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів , а також аспірантів, викладачів, наукових працівників, 

фахівців-практикантів і всіх, хто цікавиться актуальними 

питаннями сучасного міжнародного публічного права.  

 

                                    



 

67.5я7 

М58 

 Міжнародне право: Основні галузі 

[Текст] : підручник / В.Г. Буткевич, С.А. 

Войтович, О.М. Григоров та ін. - К. : 

Либідь, 2004. - 816 с. 

   У підручнику аналізують основні галузі 

й інститути сучасного міжнародного 

права: право міжнародних договорів, 

право зовнішніх зносин, право 

міжнародних організацій, правове становище фізичних і 

юридичних осіб у міжнародному праві, міжнародне право захисту 

прав людини, право міжнародних спорів, територія в міжнародному 

праві, міжнародне гуманітарне, морське, повітряне, космічне, 

економічне, трудове, митне, кримінальне право, міжнародне право 

навколишнього середовища та ін..  

Весь матеріал розглядається у взаємозв’язку із законодавством 

України. Для студентів ВНЗ, що навчаються за спеціальностями 

«Міжнародне право», «Міжнародні відносини». 

 

                                      

 



67.52я7 

Ю31 

Юлдашев, О. Х. 
 Міжнародне приватне право: 

Академічний курс [Текст] : підручник / 

О. Х. Юлдашев. - К. : Ін Юре, 2004. - 

352 с. - ISBN 966-313-199-3 

   У підручнику висвітлено сучасний 

стан регулювання приватноправових 

відносин. Значну увагу приділено 

праву власності в міжнародному 

приватному праві, міжнародним та національним правовим засадам 

у здійсненні інвестиційної діяльності, міжнародно-правовому 

регулюванню ринку цінних паперів, питанням подвійного 

оподаткування, зовнішньоекономічним договорам, правовому 

регулюванню договору (контракту) міжнародної купівлі-продажу 

товарів, міжнародним розрахункам, міжнародним перевезенням, 

державній закупівлі, її міжнародним аспектам, зокрема державних 

закупівель в країнах ЄС, адаптації українського законодавства до 

права ЄС, принципам організації закупівель Світового банку та ін.. 

Підручник стане в нагоді при вивченні курсів «Міжнародне 

приватне право», «Міжнародне торгівельне право», «Правове 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності».  

 

                                

  



 

67.9(4УКР)307.9я7 

Б12 

Баб'як, О. С. 
 Екологічне право України [Текст] : навч. 

посібник / О.С. Баб'як, П.Д. Біленчук, Ю.О. 

Чирва. - К. : Атіка, 2000. - 216 с. 

У сучасних умовах, коли екологічна криза 

охопила увесь цивілізований світ, вивчення 

екологічного права набуває пріоритетного  і надзвичайно 

актуального значення. Навчальний посібник підготовлений 

авторами з урахуванням вимог Державного освітянського 

стандарту на основі програми навчального курсу «Екологічне право 

України».  

Правову і методологічну базу посібника складає українське 

екологічне законодавство, узагальнений досвід практики, 

результати наукових досліджень. Для студентів та викладачів 

юридичних ВНЗ, де викладають курси «Екологічне право України», 

«Екологія», «Охорона довкілля».  

Може бути використаний в якості підручника на курсах 

підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів. 

 

 

                           

 



 

67.304.3я7 

Г21 

Гарькавий, А. Д. 
 Інтелектуальна власність в 

аграрному виробництві [Текст] : навч. 

посібник / А.Д. Гарькавий, Л.П. Середа, 

Ю.М. Кузнєцов. - Вiнниця : Тірас, 2004. - 

216 с. 

 «Країна без державного патентного 

відомства і без добрих законів, які 

захищають винахідників, схожа на рака, котрий може рухатися вбік 

або назад.»  ( Марк Твен) 

Винахідницька і патентно-ліцензійна робота є невід’ємною 

частиною діяльності наукових та інженерно-технічних працівників 

в усіх сферах народного господарства, тому що сьогодні 

суспільство як ніколи потребує хороших винаходів: природні 

ресурси вичерпуються, а одна третина швидко зростаючого на 

Землі населення страждає від голоду. Сучасні фахівці (інженер, 

агроном, учений) повинні володіти не лише знаннями в області 

науки і техніки, але також основами правової охорони 

інтелектуальної власності, не віддаючи своє науково-технічне 

досягнення іншим через незнання його оформлення.  

Для студентів інженерних спеціальностей ВНЗ 3-4 рівнів 

акредитації. 

 

                   



 

67.9(4УКР)305 

З-41 

 Збірник законів Українипро працю 

[Текст] / Упоряд.: О.В. Терещук,  О.Ф. 

Штанько, Н.Б. Болотіна. - К. : Вікар, 2002. - 

300 с. - ISBN 966-7131-43-2 

До збірника включено кодекс законів 

України про працю та інші основні закони 

України, які регулюють трудові відносини 

між працівниками і роботодавцями. 

Видання призначено для фахівців у сфері управління та організації 

праці, студентів юридичних навчальних закладів, які навчаються за 

спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», а 

також для студентів неюридичних спеціальностей, які вивчають 

курс «Трудове право України».  

Збірник буде корисним також аспірантам, викладачам права, 

юристам-практикам, працівникам підрозділів управління 

персоналом, усім, кого цікавить чинне трудове законодавство.  

 

 

             
 



 

67.9(4УКР)302я7 

К20 

Капаєва, Л. М. 
 Фінансове право [Текст] : навч. 

посібник / Л.М. Капаєва, М.С. Лях. - К. : 

Центр навчальної літератури, 2004. - 248 с. 

- ISBN 966-8365-62-3 

   Фінансове право – складна учбова 

дисципліна. Воно об’єднує багато законів 

та нормативно-правових актів виконавчої влади, які часто 

змінюються, доповнюються. До даного посібника включено 

програму курсу «Фінансове право», плани семінарських 

(практичних) занять та  основний  зміст тем курсу, контрольні 

запитання, практичні та тестові завдання, орієнтований перелік тем 

рефератів, рекомендовану літературу.  

  Посібник побудований за модульною конструкцією, передбачено 

підсумковий контроль по закінченню вивчення кожного модуля. 

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей 

ВНЗ, а також науковців, викладачів, працівників фінансових 

органів.  

 

 

 

                        
 



 

67.9(4УКР)300я7 

К65 

 Конституційне право України 

[Текст] : підручник / Л.К. Байрачна, В.С. 

Журавський, В.П. Колісник та ін.; Ред. 

Ю.М. Тодика,  В.С. Журавський. - К. : Ін 

Юре, 2002. - 544 с. - ISBN 966-8088-38-7 

 

Сучасне конституційне право – це галузь права, яка закріплює 

основні принципи демократії та організації державної влади. 

Посилюється роль конституційного права і як навчальної 

дисципліни, що має забезпечити формування у студентів 

демократичного світогляду на основі засвоєння світових цінностей 

конституціоналізму, вітчизняного державно-правового досвіду та 

аналізу конституційної практики інших країн світу. 

У підручнику системно, з урахуванням сучасного стану 

конституційно-правового регулювання суспільних відносин в 

Україні, практики реалізації конституційного законодавства 

аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного 

ладу, прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, 

конституційних засад громадського суспільства, статусу 

політичних партій та громадських організацій, засобів масової 

інформації , організації і проведення виборів та інше.  

Для студентів, аспірантів і викладачів ВНЗ.  

 

                      
 



 

67.9(4УКР)303я7 

К78 

Кравчук, С. Й. 
 Господарське право [Текст] : навч. 

посібник / С. Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2007. 

- 264 с. - ISBN 966-351-108-7 

 

 

  У посібнику розкриті основні правові 

інститути особливої та загальної частин господарського права, в 

т.ч. питання правового регулювання окремих сфер господарської 

діяльності, на основі господарського та господарського 

процесуального законодавства України. Головну увагу приділено 

регулюванню діяльності господарюючих суб’єктів та управління 

нею.  

    Для студентів, які вивчають курс господарського права, а також 

юрисконсультів, підприємців і осіб, які цікавляться питаннями 

правового регулювання господарської діяльності.  

 

 

 

                         
 

 

 

 



 

 

67.9(4УКР)308 

К82 

 Кримінальний кодекс України 

[Текст]. - Харкiв :Одіссей, 2006. - 224 с. - 

(Законы Украины). - ISBN 966-633-507-7 

Кримінальний кодекс України має своїм 

завданням правове забезпечення охорони 

прав і свобод людини і громадянина, 

власності, громадського порядку та 

громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України 

від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а 

також запобігання злочинам. Для здійснення цього завдання 

Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні 

діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх 

вчинили. 

(Станом на 25 січня 2006 рік) 

Ознайомитися з повним текстом нової сучасної редакції 

Кримінального кодексу України можна на сайті  Верховної  Ради 

України в базі даних  «Законодавство України»: 

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page 

 

 

                      

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page


 

67.9(4УКР)303я7 

Л86 

Луць, В. В. 
 Акціонерне право [Текст] : навч. 

посібник / В.В.Луць, Р.Б.Сивий, 

О.С.Яворська; За заг. ред. В.В.Луця, 

О.Д.Крупчана. - К. : Ін Юре, 2004. - 256 с. - 

ISBN 966-313-208-6 

Акціонерне право – одно з найпоширеніших 

організаційно-правових форм юридичних осіб. У навчальному 

посібнику  на основі аналізу чинного законодавства (зокрема 

положень Цивільного та Господарського кодексів України) і 

практики його застосування досліджуються питання створення 

діяльності та припинення акціонерних товариств. Аналізуються 

наукові позиції щодо природи корпоративного права. 

Досліджуються правова природа акцій, особливості їх розміщення 

та обігу на первинному і вторинному ринкам цінних паперів.  

   Навчальний посібник буде корисним для науковців, аспірантів і 

студентів юридичних та економічних спеціальностей, підприємців, 

практикуючих юристів, а також для широкого загалу читачів, яких 

цікавлять проблеми акціонерного права.  

 

                      
 

 



 

67.9(4УКР)302я7 

О-66 

Орлюк, О. П. 
 Банківське право [Текст] : навч. 

посібник / О.П. Орлюк. - 2-е вид., перероб. і 

доп. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 392 с. - 

ISBN 966-667-218-9 

 

Видання підготовлене з урахуванням 

розвитку теорії банківського права та її практичної реалізації в 

банківській діяльності. Проаналізовано основні інститути, 

особливості правових відносин, види банківських послуг, систему 

контролю та відповідальності.  

   Посібник підготовлений на високому теоретичному рівні, з 

доступним стилем викладання і багатьма практичними прикладами, 

що потребують правового розв'язання. Для студентів, аспірантів та 

викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а 

також наукових і практичних працівників. 

 

                

 

 



 

67.304.3я7 

П68 

 Право інтелектуальної власності: 

Академічний курс [Текст] : підручник / О. 

А. Підопригора, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. 

С. Дроб'язко та ін. ; ред. О. Д. Святоцького. 

- 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Ін Юре, 

2004. - 672 с. - ISBN 966-313-121-7 

 

    Зростання ролі права інтелектуальної власності в житті 

суспільства зумовлює необхідність ґрунтовного ознайомлення 

студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями 

чинного законодавства України про інтелектуальну власність, 

історією становлення права інтелектуальної власності, його 

об'єктами та суб'єктами, особистими немайновими і майновими 

правами суб'єктів права, способами їх використання та захисту. 

    Цей підручник слугуватиме надійним джерелом знань, 

відповідних навчальній програмі, не лише студентам, а й широкому 

колу читачів. 

 

                  

 



 

67.9(4УКР)304.3 

П68 

 Правове забезпечення інформаційної 

діяльності в Україні [Текст] / Ю.С. 

Шемшученко, І.О. Кресіна, А.В. Колодюк та 

ін.; За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ред. І.С. 

Чижа. - К. :Юрид. думка, 2006. - 384 с. - ISBN 

966-8602-31-5 

    В сучасних процесах глобалізації суспільного життя істотно 

підвищується значення інформації (інформаційного ресурсу). Вона 

становить сукупність даних, необхідних для забезпечення 

інформаційних потреб громадян, суспільства і держави у певній 

сфері життя чи діяльності. Перехід від індустріального до 

інформаційного суспільства є нагальною потребою сьогодення і 

стосується практично всіх держав світу.  

   У книзі висвітлюються проблеми забезпечення розвитку 

інформаційного суспільства в Україні правовими засобами. 

Аналізуються правові засади інформаційної діяльності, 

інформаційної безпеки, функціонування засобів масової інформації. 

Розкриваються механізми реалізації та вдосконалення 

інформаційного законодавства України. 

   Для юристів, журналістів, викладачів і студентів ВНЗ. 

 

                   



67.9(4УКР)305я7 

Т78 

 Трудове право України.Академічний 

курс [Текст] : підручник / П. Д. Пилипенко, В. 

Я. Бурак, З. Я. Козак та ін.; ред. : П. Д. 

Пилипенко. - К. :Ін Юре, 2004. - 536 с 

 

 

Ринкові перетворення, що відбуваються у нашій країні 

об'єктивно потребують вдосконалення правового забезпечення 

трудових відносин найманої праці. А тому трудове право, завдяки 

якому відбувається регулювання цих відносин, перебуває на стадії 

реформування. 

У підручнику на основі чинного трудового законодавства та 

практики його застосування розкриваються основні інститути 

сучасного трудового права України.  

Буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів вищих 

навчальних закладів, працівників юридичної і кадрової служби, 

профспілкових працівників та усіх, хто цікавиться трудовим 

правом. 

 

                          

 

 



 

67.9(4УКР)304я7 

Ц57 

 Цивільне право України.Академічний 

курс [Текст] : підручник: у 2 т., Т. 1. 

Загальначастина / ред. : Я. М. Шевченко. - К. 

:Ін Юре, 2004. - 520 с. 

 

    Підручник підготовлений на основі нового цивільного 

законодавства України, зокрема Цивільного кодексу України. 

   У першому томі висвітлюються загальні положення щодо 

цивільного права, вчення про цивільне правовідношення, проблеми 

здійснення і захисту цивільних прав, цивільно-правової 

відповідальності. Значну увагу приділено особистим немайновим 

правам, правочинам, представництву і довіреності, строкам і 

позовній давності в цивільному праві. Розглядається вчення про 

особи в цивільному праві, зміст і сутність права власності, речових 

прав. Аналізується право інтелектуальної власності, зобов'язальне 

право (загальні положення), спадкове право. 

  Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. 

 

                  



 

67.9(4УКР)304я7 

Ц57 

 Цивільне право України:Академічний 

курс [Текст] : підручник: у 2 т., Т. 2. 

Особливачастина / ред. : Я. М. Шевченко. - К. 

:Ін Юре, 2004. - 408 с. 

Другий том присвячений окремим видам 

зобов'язань, до яких належать: договір купівлі-продажу, договір 

міни, договір дарування, договір ренти, договір довічного 

утримання (догляду), договір найму (оренди), договір лізингу, 

договір найму (оренди) житла, договір позички, договір підряду, 

договір про надання послуг, договір перевезення та транспортного 

експедирування, договір зберігання, договір страхування, договір 

доручення, договір комісії, договір управління майном, договори 

позики, кредиту, банківського вкладу, зобов'язання щодо 

здійснення фінансових послуг, договори щодо розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності, договір комерційної 

концесії (франчайзинг), зобов'язання щодо спільної діяльності, 

договір простого товариства, зобов'язання з односторонніх дій, 

позадоговірні зобов'язання (деліктні зобов'язання і зобов'язання з 

набуття, збереження майна без достатньої правової підстави). 

   Оскільки до договорів поставки, контрактації 

сільськогосподарської продукції і постачання енергетичними та 

іншими ресурсами через приєднану мережу згідно з ЦК України 

застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, а 

особливості регулювання визначаються окремими законами, ці 

договори розглядаються лише у світлі загальних положень про 

вказані договори, що встановлені ЦК України. 

    Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних 

закладів. 
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