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Анотація

У монографії комплексно і максимально повно досліджено історію й сучасний
стан інтеграційного процесу в Європі, проаналізовано концептуальні підходи
стосовно пояснення правової природи Європейського Союзу, розглянуто
проблеми формування інституційного механізму ЄС, особливості взаємодії
його інститутів між собою та з національними урядами, а також розкрито
вплив наднаціонального міждержавного об’єднання на реалізацію
суверенітету держав-членів, країн-кандидатів та держав-сусідів.  

Для науковців, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів,
юристів-практиків, а також широкого кола читачів, які цікавляться
проблемами державно-правового розвитку національних держав в умовах
європейської інтеграції. 
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