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підходи до імплементації механізму міжнародно-правового регулювання
судноплавства на міжнародних ріках. Обґрунтовано пропозиції щодо внесення
змін та доповнень до чинних міжнародних угод, а також прийняття нових
конвенцій в даній сфері.
Для юристів-міжнародників, політологів, викладачів та студентів юридичних
вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями
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