
ЗМІСТ

Суб’єкт міжнародного права:
проблеми сучасної теорії

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/subiekt-mizhnarodnogo-prava-problemi-suchasnoyi-teoriyi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BA%D1%82+%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97
https://jurkniga.ua/subiekt-mizhnarodnogo-prava-problemi-suchasnoyi-teoriyi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BA%D1%82+%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97
https://jurkniga.ua/subiekt-mizhnarodnogo-prava-problemi-suchasnoyi-teoriyi/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D1%83%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BA%D1%82+%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97


Анотація

Монографія є першим у світовій літературі комплексним дослідженням
теоретико-методологічних проблем суб’єкта міжнародного права з позицій
правової персонології.  

Проаналізовано еволюцію і сучасний стан міжнародно-правової думки щодо
міжнародної правосуб’єктності, запропоновано засади загальноправової
персонології як наукової дисципліни, розглянуто проблеми людини з точки
зору міжнародно-правової антропології та держави з позиції
міжнародно-правової кратології, а також різноманітних колективних утворень
з погляду міжнародно-правової корпоратології.  

Для науковців, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів,
працівників органів зовнішніх зносин, а також широкого кола читачів, які
цікавляться проблемами загальної теорії права та теорії міжнародного права.
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