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Анотація

Підготовлено відповідно до вимог освітньої програми «Міжнародне право»
за спеціальністю 293 «Міжнародне право», галузь знань 29 «Міжнародні
відносини», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та підготовки до
Єдиного фахового вступного випробування з права для вступу на
магістерські програми за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне
право».

  

У томі 2 підручника з позицій сучасної науки міжнародного права ХХI ст.
викладені актуальні питання становлення та сучасного стану розвитку і
функціонування основних галузей міжнародного права.   

Матеріал підготовлений з метою вивчення системи міжнародного права,
правотворчої і правозастосовної діяльності суб’єктів міжнародного права,
вироблення навичок розуміння особливостей міжнародно-правових явищ,
розкриття основних напрямів розвитку міжнародного права.  

Для бакалаврів, магістрантів, аспірантів та викладачів юридичних закладів
вищої освіти і юридичних факультетів, а також осіб, які цікавляться питаннями
міжнародного права.
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