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Анотація

Підручник «Право Європейського Союзу» розрахований на студентів, які
тільки починають вивчати цю дисципліну. У ньому стисло й доступно
викладені найбільш важливі питання права ЄС.  

У підручнику віддається перевага вивченню інститутів ЄС, правової системи
ЄС, правового регулювання Внутрішнього ринку ЄС, його окремих політик
(наприклад, економічний та валютний союз, захист споживачів, конкурентне
право та інші) та співробітництву між Україною і ЄС.   

Також у підручнику розглядаються питання захисту прав людини в ЄС, їх
співвідношення з правом ЄС та висловлюються думки щодо можливих
перспектив включення європейських конвенцій з прав людини до правової
системи ЄС.  

Підручник висвітлює обсяг і зміст Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, її
вплив на правову систему України. Буде корисний як для студентів, так і для
всіх, хто цікавиться питаннями європейської інтеграції.  
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