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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 

ГОЛОВА: 

Яценко А.А. – заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. 

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ: 

Верещака Т.Ю. – директор Південного регіонального відділення Центру 

адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, заслужений 

вчитель України. 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Співаковський О.В. – перший проректор Херсонського державного 

університету, завідувач кафедри інформатики, доктор педагогічних наук, 

професор, заслужений працівник освіти України. 

Соколова Н.А. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою 

економічної кібернетики Херсонського національного технічного університету. 

Некряч А.І. – в.о. ректора Міжнародного університету бізнесу і права (Херсон), 

доктор політичних наук. 

Лопушинський І.П. – завідувач кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування Херсонського національного технічного університету, доктор 

наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти 

України. 

Гудим І.В. – в.о. начальника Управління державної служби Головдерслужби 

України в Херсонській області. 

Співаковська Є. О. – заступник начальника відділу міжнародних зв’язків 

Херсонського державного університету, координатор Інформаційного Центру 

ЄС при Херсонському державному університеті. 

Кушнір Н.О. – провідний фахівець відділу забезпечення академічно-

інформаційно-комунікаційної інфраструктури, викладач кафедри інформатики 

Херсонського державного університету. 

Смирна О.М. – головний консультант Південного регіонального відділення 

Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 
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10.00-12.00 Реєстрація учасників конференції (Хол ХДУ) 

 

11.00-11.45 Екскурсія по Херсонському державному університету 

 

12.00-13.30 Урочисте відкриття конференції,  

пленарне засідання  
(ауд. 256, конференц-зала) 

 

13.30-14.00 Кава-брейк  
(ауд. 250) 

 

14.00-16.00 Секційні засідання, обговорення пропозицій у 

рішення конференції  
(ауд. 252, 254, 216, 218) 

  
16.00-16.30 Брифінг, підведення підсумків конференції (ауд. 256) 

 

 

 

ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
 

Модератор: Співаковський Олександр Володимирович, перший проректор 

Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор 

 
 Привітання учасників конференції 

 

Олег Васильович Мішуков,   

ректор Херсонського державного університету, доктор 

філологічних наук, професор 

 

 Микола Михайлович Костяк,  
голова Херсонської обласної державної адміністрації 

 

 Віктор Григорович Пелих,  

голова Херсонської обласної ради, член-кореспондент НААНУ, 

доктор сільськогосподарських наук, професор,  
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ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ 

 

Про деякі аспекти технічної допомоги Європейського Союзу Україні у 

впровадженні інституційних реформ 
 

Марина Володимирівна Канавець,  

в.о. директора Центру адаптації державної служби до стандартів  

Європейського Союзу 
 

Співпраця Агенства США з міжнародного розвитку USAID  

з виконавчими органами Херсонської міської ради 
 

Володимир Васильович Сальдо,  

Херсонський міський голова 
 

Історія розвитку міжнародної співпраці ХДУ 
 

Олександр Володимирович Співаковський,  

перший проректор Херсонського державного університету,   

доктор педагогічних наук, професор 
 

Кластерний підхід при визначенні впливу органів місцевого самоврядування  

на формування та діяльність суб’єктів місцевого розвитку 
 

Андрій Анатолійович Яценко,  

заступник голови обласної державної адміністрації Херсонської області 

Демократичне місцеве самоврядування - запорука цивілізованого входження 

України в європейський простір 
 

Анастасія Іванівна Некряч,  

в.о. ректора Міжнародного університету бізнесу і права (Херсон), 

 доктор політичних наук 

 

Актуальні проблеми модернізації вищої школи  

на сучасному етапі українського державотворення 
 

Володимир Григорович Бутенко,  

завідувач кафедри педагогіки і психології Херсонського національного  

технічного університету, член-кореспондент НАПН України,  

доктор педагогічних наук, професор 

 

http://www.center.gov.ua/kontakti/kanavec-marina-volodimirivna.html
http://www.center.gov.ua/kontakti/kanavec-marina-volodimirivna.html
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Секція № 1. Україна та ЄС: співробітництво в  гуманітарній сфері та 

освіті. (ауд. 256) 
 

Модератор: Співаковський Олександр Володимирович, перший проректор 

Херсонського державного університету,  доктор педагогічних наук, професор 

 

Тематика секції: 

 Освіта, наука і культура в контексті інтеграції України в європейські 

спільноти. 

 Досвід реалізації міжнародних проектів українськими університетами. 

 Підготовка фахівців для конкурентоспроможних підприємств. 

 Інтеграційні процеси та формування науково-освітнього простору. 

 Історичні, геополітичні і політико-правові аспекти європейської 

інтеграції та співробітництва. 

 Інтеграція та демократизація вищої освіти.  

 
 Научные связи педагогов Украины и Европейских стран 

 

Лідія Валентинівна Кондрашова, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки і психології Херсонського 

національного технічного університету. 

 

 Тенденции развития образовательных систем в современных 

условиях  
 

Світлана Костянтинівна Хаджирадєва, завідувач кафедри 

управління освітніми закладами та державної служби 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д.Ушинського, доктор наук державного управління, професор 
 

 Інформатизація професійної підготовки викладачів вищої 

технічної школи: досвід України та Євросоюзу 
 

Михайло Ісаакович Шерман, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки і психології Херсонського національного 

технічного університету 
 

 Фрьобельпедагогіка – шлях до інтеграції освітніх систем 

України та Німеччини 
 

Любов Євгенівна Петухова, декан факультету дошкільної та 

початкової освіти Херсонського державного університету, доктор 

педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України; 
 

Ольга Борисівна Полєвікова, завідувач кафедри дошкільної 

освіти факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського 

державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 
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 Система дошкольного образования в Республике Беларусь на 

современном этапе 
 

Цвірко Світлана Вікторівна, завідуюча сектором роботи з 

дітьми дошкільного та шкільного віку управління освіти 

Барановичського міського виконавчого комітету (Республіка 

Беларусь)  
 

 Особливості освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів зі спеціалізації «Експертиза та контроль якості 

продуктів харчування» в рамках Міжнародного проекту 159173 – 

TEMPUS-DE-TEMPUS 
 

Тетяна Іванівна Нежлукченко, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, відмінник освіти, декан біолого – технологічного 

факультету, завідувач кафедри генетики та розведення 

сільськогосподарських тварин Херсонського державного аграрного 

університету  
 

 Особливості освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів зі спеціалізації «Експертиза та контроль якості 

продуктів харчування» в рамках Міжнародного проекту 159173 – 

TEMPUS-DE-TEMPUS на прикладі Консалтингової Асоціації 

PSB (Португалія) 
 

Валентина Геннадіївна Бурак, кандидат технічних наук, доцент, 

заступник декана з науково-дослідної роботи біолого – 

технологічного факультету Херсонського державного аграрного 

університету 

 

 Особливості освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів зі спеціалізації «Експертиза та контроль якості 

продуктів харчування» в рамках Міжнародного проекту 159173 – 

TEMPUS-DE-TEMPUS на прикладі Університету Парми (Італія) 
 

Сергій Іванович Пентилюк, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри годівлі тварин Херсонського державного 

аграрного університету 

 

 Концепція використання інформаційно-комунікаційних 

технологій для підвищення якості вищої економічної освіти 
 

Лариса Михайлівна Івашко, викладач кафедри економічної 

кібернетики Одеського державного економічного університету 
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 Впровадження освітніх інновацій як запорука євроінтеграційних 

процесів в Україні 
 

Ольга Анатоліївна Кузьмічова, доцент кафедри філософії, історії 

та українознавства Херсонського державного аграрного 

університету, кандидат філософських наук 

 

 Українська історична освіта в контексті євроінтеграційних 

процесів  
 

Анна Іллівна Ткачук, доцент кафедри філософії історії та 

українознавства Херсонського державного аграрного університету, 

кандидат історичних наук 
 

 Психологічний супровід професійної підготовки студентів вищої 

школи: європейський досвід та сучасність 
 

Людмила В’ячеславівна Змієвська, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри педагогіки і психології Херсонського національного 

технічного університету. 

 

 Значення психологічної науки і практики в контексті 

євроінтеграційних процесів 
 

Олена Вікторівна Штуца, науковий кореспондент кафедри 

педагогіки і психології Херсонського національного технічного 

університету 

 

 Каланчацька центральна бібліотечна система в  рамках 

міжнародного співробітництва, інтеграції в світовий 

інформаційний простір 
 

Ольга Федорівна Харченко, заступник голови Каланчацької 

районної державної адміністрації 

 

 Естетичний розвиток майбутніх фахівців в умовах сучасної 

вищої технічної освіти 
 

Людмила Анатоліївна Гандзюк, здобувач кафедри педагогіки і 

психології Херсонського національного технічного університету 

 

 Застосування інформаційних технологій в підготовці фахівців 

для конкурентноспроможних підприємств  
 

Анжела Анатоліївна Григорова, доцент кафедри економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету,  

кандидат технічних наук 

 



 8 

 Комп’ютеризоване навчання у процесі підготовки фахівців  
 

Андрій Євгенович Соколов, асистент кафедри інформаційних 

технологій Херсонського національного технічного університету 

 

Олена Олександрівна Макєєва, асистент кафедри дизайну 

Херсонського національного технічного університету 

 

 Применение адаптивной игровой обучающей технологии в 

интегрированных обучающих системах (ИОС) 
 

Надія Андріївна Соколова, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедрою економічної кібернетики Херсонського 

національного технічного університету 

 

Арина Сергіївна Дроздовская, аспірант кафедри економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету 

 

 Построение информационной модели обучения специалиста  
 

Оксана Валентинівна Соколова, асистент кафедри 

інформаційних технологій Херсонського національного технічного 

університету  

 

 Інтеграція та демократизація як чинники розвитку вищої 

освіти України  
 

Тетяна Вікторівна Ульяницька, студент кафедри економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету  

 Взаємодія освіти і культури в контексті інтеграції України в 

європейську спільноту 
 

Володимир Іванович Яценко, директор Палацу молоді і 

студентів Херсонської обласної ради 

 

 Формування дослідницької компетентності майбутніх 

спеціалістів з економічної кібернетики як науково-педагогічна 

проблема 
 

Маргарита Едуардівна Фролова, старший викладач кафедри 

педагогіки і психології Херсонського національного технічного 

університету, керівник психологічної служби університету 
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Секція № 2. Удосконалення виконавчої влади та місцевого 

самоврядування (ауд. 252) 

 

Модератор: Яценко Андрій Анатолійович, заступник голови обласної 

державної адміністрації  

 

Тематика секції: 

 Регіональна політика. 

 Реалізація рекомендацій Ради Європи щодо принципів 

функціонування державних органів. 

 Вимоги до державних службовців та система підвищення їх 

кваліфікації відповідно до рівня Євросоюзу. 

 Розбудова інституціональної спроможності, модернізація  систем 

державного управління в Україні та адаптація до стандартів ЄС.  

 
 Підготовка публічних службовців у системі магістратур 

державної служби як складник євро інтеграційних намірів 

України  
 

Іван Петрович Лопушинський, завідувач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування Херсонського національного 

технічного університету, доктор наук з державного управління, 

професор, заслужений працівник освіти України 

 

 Удосконалення понятійно-категоріального апарату державної 

служби як чинник розбудови інституціональної  спроможності 

та модернізації системи державного управління  
 

Зоя Миколаївна Сіоніхіна, аспірант кафедри державного 

управління і менеджменту Національної академії державного 

управління при Президентові України 
 

 Місцеве самоврядування як складова регіональної політики 

держави 
 

Олександр Михайлович Федорчук, доцент кафедри агробізнесу 

та права ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет, 

кандидат економічних наук 
 

Василь Васильович Зубенко, доцент кафедри агробізнесу та 

права ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет 

 

 «Порочний ефект» та «зона невизначеності» у сфері системного 

реформування місцевого самоврядування як елемент публічної 

влади в Україні 
 

Олександр Володимирович Молодцов, професор кафедри 
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державного управління та місцевого самоврядування 

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 

д.н.держ.упр.  

 

 Основи інституційно-інвестиційної політики держави в 

економіці ринкового типу  
 

Ганна Петрівна Щаслива, заступник директора з навчально-

методичної роботи, старший викладач Міжрегіональної Академії 

управління персоналом Херсонський інститут, аспірант 

 

 Регіональна політика: підвищення активності громад – запорука 

соціального, економічного та культурного розвитку району  
 

Петро Миколайович Збаровський, голова Новотроїцької районної 

державної адміністрації 

 

 Реформування системи підвищення кваліфікації та організація 

навчання державних службовців в умовах євроінтеграції  
 

Сергій Георгійович Білорусов, директор  Херсонського обласного 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій 

 

 Адаптація інформаційних систем державного управління до 

стандартів ЄС  
 

Галина Анатоліївна Ігнатенко, старший викладач кафедри 

економічної кібернетики Херсонського національного технічного 

університету 
 

Галина Олександрівна Райко, доцент кафедри економічної 

кібернетики Херсонський національний технічний університет 

 Автоматизация управления персоналом на предприятии 
 

Альона Миколаївна Шумеева, студентка кафедри економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету 
 

Анжела Анатоліївна Григорова, доцент кафедри економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету,  

кандидат технічних наук 

 

 Європейський досвід формування та управління комунальною 

власністю  
 

Тетяна Анатоліївна Кравченко, докторант кафедри державного 

управління та земельного кадастру Класичного приватного 

університету м. Запоріжжя, к.держ.упр., доцент 
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 Анализ методов оценки хозяйственной деятельности как 

состовляющей процесса определения конкурентноспособности 

предприятия  
 

Євген Валентинович Данилец, доцент кафедри економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету 

 

 Правові аспекти Європейської інтеграції та співробітництва у 

сфері управління 
 

Олексій Володимирович Бутенко, студент Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого» 

 

 Побудова стратегії управління страховою компанією  
 

Оксана Ананіївна Клепікова, старший викладач 

(аспірант)Одеського державного економічного університету 

 

 Рекомендації Ради Європи щодо реалізації фінансового 

вирівнювання  
 

Клименко Наталія Олександрівна, аспірант Національної 

академії державного управління при Президентові України 

 

 Проблеми забезпечення доступності медичної допомоги 

населенню на регіональному рівні  
 

Ліна Володимирівна Бондарева, начальник відділу лікувально-

профілактичної допомоги населенню Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

 Механізм взаємодії органів публічної влади і бізнес-структур у 

розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного 

розвитку регіону на прикладі м.Херсона 
 

Олена Юріївна Ярига, начальник управління економічного 

розвитку Херсонської міської ради 

 

 Развитие современного рынка образования в условиях 

глобализации 
 

Катерина Ігорівна Бендяк, аспірант кафедри управління освітніми 

закладами та державної служби Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського 
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Секція № 3. Розвиток аграрної та промислової сфери, вплив ЄС на 

економічний розвиток України. (ауд. 254) 
 

Модератор: Лазер Петро Нарцисович, проректор з наукової роботи 

Херсонського аграрного університету 

 

Тематика секції: 

 Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств 

України. 

 Характеристика Української економіки в умовах сучасного ринку. 

 Інформатизація країни та її роль в поліпшенні економічного стану. 

 Економічні і соціальні аспекти європейських інтеграційних процесів 

та входження України в загальноєвропейські та регіональні структури. 

 Стратегія Європейського Союзу стосовно Чорноморського регіону. 

 
 Особливості інтеграційних процесів України у світову економіку 

 

Олена Григорівна Демченко, в.о завідувача кафедри економічної 

теорії Херсонський державний університет, доцент, кандидат 

економічних наук 

 

 Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності 

фермерських господарств 
 

Андрій Сергійович Мохненко, завідувач кафедри економіки 

підприємства Херсонського державного університету, доцент, 

кандидат економічних наук 

 

 Алгоритм оцінки конкурентоспроможності підприємства  
 

Юлія Василівна Самойлик, доцент кафедри економіки 

підприємства Полтавська державна аграрна академія, кандидат 

економічних наук  

 

 Розвиток вищої технічної екологічної освіти та її хімічного 

складника в умовах приєднання України до європейського 

освітнього простору  
 

Олена Вікторівна Кофанова, доцент Національного технічного 

університету України  «Київський політехнічний інститут», к.х.н. 

 

 Ініціативи ЄС стосовно країн Чорноморського регіону  
 

Юліана Вікторівна Палагнюк, докторант кафедри державної 

політики та менеджменту Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили, кандидат політичних наук 
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 Стратегія Європейського Союзу стосовно Чорноморського 

регіону  
 

Марина Сергіївна Савченко, студент кафедри економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету 

 

 Конкурентні стратегії розвитку підприємств в сучасному 

євроінтеграційному просторі України  
 

Світлана Миколаївна Євтухова, доцент кафедри менеджменту і 

адміністрування Херсонського державного університету, 

кандидат економічних наук 
 

 Альтернативні джерела енергоресурсів в Каланчацькому          

районі – шлях до формування єдиного енергоринку ЄС 

 

Галина Володимирівна Малишенко, голова Каланчацької 

районної державної адміністрації 

 

 Значення природно-кліматичних факторів для розвитку країни в 

умовах сучасного ринку 
 

Олена Федорівна Герзанич, аспірант кафедри економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету 
 

Денис Вікторович Хапов, старший викладач кафедри економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету 

 

 Роль процесса информатизации в развитии экономики Украины  
 

Сергій Миколайович Іванов, аспірант кафедра економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету 

 

 Інтернет-технології як складова потенціалу торговельних 

підприємств 
 

Олена Аркадіївна Шовкова, аспірант ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 

 Информационое обеспечение процессов функционирования 

ОСМД  
 

Ірина Олександрівна Іванова, студентка кафедра економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету 
 

 Анализ факторов, которые влияют на конкурентоспособность 

предприятия  
 

Марина Володимирівна Карамушка, доцент кафедри економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету, 

кандидат технічних наук 
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Денис Вікторович Хапов, старший викладач кафедри економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету 

 

 Аналіз ювелірного ринку України у сучасних умовах 
  

Оксана Миколаївна Кодола, студентка кафедри економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету  

 

 Прогнозування ефективності інноваційних проектів як важіль 

підвищення конкурентоспроможності підприємств  
 

Надія Андріївна Соколова, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедрою економічної кібернетики Херсонського 

національного технічного університету 
 

Катерина Олександрівна Біляєва, аспірант кафедри економічної 

кібернетики Херсонського національного технічного університету  

 

 Роль позашкільної освіти у формуванні естетичної культури 

підлітків та готовності до сприйняття європейських художніх 

цінностей 
 

Вікторія Володимирівна Біруля, здобувач кафедри педагогіки і 

психології Херсонського національного технічного університету 
 

 

 

Секція № 4. Молодіжні ініціативи та євро інтеграційні процеси  в 

Україні  (ауд. 218) 
 

“Круглий стіл”: Сучасні механізми та інструменти європейських  

інтеграційних процесів. 
 

Модератор: Анастасія Іванівна Некряч, в.о. ректора Міжнародного 

університету бізнесу і права (Херсон), доктор політичних наук  

 До проблеми формування у студентської молоді почуття 

милосердя: Європейський досвід та перспективи 
 

Лариса Володимирівна Данилова, здобувач кафедри педагогіки і 

психології Херсонського національного технічного університету 
 

 Лісабонський договір: зміни у Європейському Союзі та наслідки 

для України  
 

Світлана Сергіївна Тищенко-Стеблинська, аспірант першого 

року навчання кафедри європейської інтеграції Національна 

академія державного управління при Президентові України  
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 Трансформація системи вищої освіти України як необхідний 

елемент у євроінтеграційному процесі  
 

Олександр Олегович Якименко, аспірант Національної академії 

державного управління при Президентові України 

 

 Інформаційне середовище при ХДУ – шлях до інтеграції                                 

в Європейський освітній простір 
 

Євгенія Олександрівна Співаковська, заступник начальника 

відділу міжнародних зв’язків ХДУ, координатор Інформаційного 

центру ЄС при ХДУ 

 

 Державна освітня політика України: сутність, стратегії 

розвитку 
 

Наталія Дмитрівна Шульга, директор ДВНЗ «Київський 

транспортно-економічний колледж» 

 

 Громадянська ініціатива та виховання студентської молоді з 

досвіду роботи Херсонського національного технічного 

університету 
 

Лідія Миколаївна Іванова, здобувач кафедри педагогіки і 

психології Херсонського національного технічного університету  
 

 Морально-естетичні аспекти духовного розвитку студентської 

молоді в умовах демократизації суспільних відносин 
 

Оксана Олександрівна Гуцоляк, аспірантка кафедри педагогіки і 

психології Херсонського національного технічного університету 
 

 Розкриття психологічних можливостей  студентської молоді 

як умова гуманізації та демократизації  вищої освіти 
 

Світлана Іванівна Бабатіна, аспірант Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди 

 Європейський вибір незалежної України – геополітичний аспект 

євроінтеграції 
 

Вікторії Вікторівна Базиченко, фахівець відділу міжнародних 

зв'язків  Херсонського державного університету 

 

 Етнонаціональні цінності та їх роль у духовному формування 

дітей і молоді 
 

Алла Леонідівна Владімірова, науковий кореспондент кафедри 

педагогіки і психології Херсонського національного технічного 

університету 
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 Громадянська ініціатива та виховання студентської молоді з 

досвіду роботи Херсонського національного технічного 

університету 
 

Лідія Миколаївна Іванова, здобувач кафедри педагогіки і 

психології Херсонського національного технічного університету  

 

 Формування культури євроінтеграційних процесів 
 

Наталя Володимирівна Шальнова, директор регіонального 

інформаційного центру «Арт-кавун» 

 

 Державна кадрова політика як фактор розвитку України 
 

Олександр Миколайович Білецький, випускник Молодіжної 

регіональної школи державного управління при Херсонській 

обласній державній адміністрації 

 

 Особистісно орієнтований підхід до організації освітньо-

виховної роботи у системі технічної освіти 
 

Наталія Миколаївна Сошко, здобувач кафедри педагогіки і 

психології Херсонського національного технічного університету 

 

 Роль музея истории университета в демократизации высшей 

школы: из опыта Херсонского национального технического 

университета 
 

Вікторія Петрівна Бурмака, здобувач кафедри педагогіки і 

психології Херсонського національного технічного університету. 
 

 Відмінності у системі освіти України та ЄС та проблема їх 

вирішення 
 

Максим Сергійович Детинченко, студент факультету 

міжнародних відносин  Львівського національного університету 

ім.Франка 

  
 


