
Викладачі кафедри теорії держави і права вітають студентів юридичного факультету 

з початком навчального року! Наснаги та прагнень до нових знань! #ЛТЕУ (на фото проф. 

Вдовичин І.Я. з студентками 2-го курсу) 

 

 

А ви любите читати книги? Якщо так, тоді вам до нас!!! 

Вже традиційно, у жовтні, студенти юридичного факультету та викладачі кафедри теорії 

держави і права зустрілися за круглим столом, щоб поділитися враженнями від прочитаних 

книг та цьогорічного книжковому форуму у Львові. 

Користь таких зустрічей важко оцінити словами, адже як казав Т. Г. Шевченко:« Хто 

полюбить книгу, той далеко піде у своєму розвитку. Книга рятує душу від здерев’яніння».  

Приємно усвідомлювати той факт, що незважаючи на перенасичений простір сучасними 

технологіями наші студенти знаходять час та бажання для читання книг. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%83?epa=HASHTAG


 
 

Навчання – це круто, але й про розваги не варто забувати!!! 

18 жовтня 2018 року викладачі кафедри теорії держави і права на декілька годин поринули 

в епоху козацтва. Яким чином? Відвідавши «Козацькі забави у ЛТЕУ», що проводилися з 

нагоди свята Покрови. Цікаві конкурси та співи, фото зони, тепла і душевна атмосфера 

сприяли проведенню свята. Родзинкою святкування стало частування всіх смачним 

козацьким кулішем. 
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А у вас пари також проходять так круто як у нас? 

19 жовтня 2018 р. в рамках Європейського тижня місцевої демократії у Львові викладачем 

кафедри доц. Санагурською Г.М. проведено практичне заняття з навчальної дисципліни 

"Теорія держави і права" у формі "Брейн-рингу". Чотири команди першого курсу проявили 

кмітливість, наполегливість та глибокі знання з теми "Правова держава. Демократія". 

Окрема подяка гостям з Львівської міської ради, які провели пізнавальну презентацію для 

наших студентів на тему "Як студенти можуть впливати на розвиток міста". Також вдячні 

керівнику апарату суду Франківського районного суду м. Львова Святославу Лабі за смачні 

призи для переможців та учасників гри 

 

 
 



 
 

 
 

Хто сказав, що студентський науковий гурток - це завжди нудно? Тільки не в нашому 

випадку!!! 

Під керівництвом викладача теорії держави і права Санагурської Г.М. студенти 

наукового гуртка "Захист прав людини та громадянина" готуються до ІІ етапу 

Всеукраїнського студентського турніру з судових дебатів у справах адміністративної 

юрисдикції. Гарна атмосфера тільки сприяє наполегливій підготовці. 

P.S. Побажайте нашій команді успіху! 

 



 
 

Колектив кафедри теорії держави і права вітає доцента Санагурську Галину 

Мирославівну з отриманням премії Львівської обласної державної адміністрації для молодого 

вченого. 

 

 
 



 
 

На виконання п.1 спільного наказу Міністерства освіти і науки України та 

Генеральної прокуратури України від 13.10.2017 за №289/1375 «Про співпрацю та 

комунікацію між відомствами», 20 листопада 2018 року прокурорами прокуратури 

Львівської області забезпечено проведення лекційних занять студентам юридичного 

факультету Львівського торговельно-економічного університету. 

Зокрема, було прочитано лекції на теми: 

1) «Особливості притягнення осіб до адміністративної відповідальності за 

правопорушення, пов’язані з корупцією» - лектор Курач Ю.І. (начальник відділу організації 

діяльності у сфері запобігання та протидії корупції управління представництва інтересів 

держави в суді прокуратури області); 

2) «Представництво в суді як функція прокуратури» - лектор Коваль Р.Р. (заступник 

начальника управління представництва інтересів держави в суді прокуратури області); 

Вказаним заходом охоплено теоретичні, практичні та законодавчі аспекти здійснення 

повноважень органами прокуратури. Також лектори звернули увагу слухачів на типові 

проблемні питання, які найчастіше виникають під час здійснення прокурорами функцій 

органів прокуратури. 

Спілкування зі студентами будувалося у формі конструктивної дискусії-діалогу з 

лекторами. 

Модераторами заходів були: 

- від прокуратури Львівської області - начальник відділу організації діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції управління представництва інтересів держави в суді Курач 

Ю.І.; 

- від Львівського торговельно-економічного університету – к.ю.н. доцент кафедри Теорії 

держави і права Медвідь А.Б. 



 

 

 
 

16-17 листопада 2018 року викладач кафедри Теорії держави і права ЛТЕУ к.ю.н., 

доц. Андрій Медвідь взяв активну участь у VII Міжнародному форумі з практики 

Європейського суду з прав людини, організованому в межах проекту «Гарантування 

дотримання прав людини при здійсненні правосуддя», Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні спільно з юридичним факультетом Львівського національного університету імені 

Івана Франка та Верховного Суду України за фінансової підтримки Міністерства 

міжнародних справ Канади. 

В межах заходу було обговорено найактуальніші питання захисту прав людини, залучаючи 

відомих експертів, суддів Європейського суду з прав людини, викладачів та фахівців у 

галузі права, відібраних з-поміж сотень кандидатів з усієї України. 

Серед доповідів на Форумі були судді ЄСПЛ від України -Ганна Юдківська, від Нідерландів 

- Джолін Шукінг, від Вірменії - Армен Арутюнян, від Хорватії - Ксенія Туркович, від 

Люксембургу -Джорж Раварані, суддя Великої палати Верховного Суду України – Дмитро 

Гудима, працівники апарату ЄСПЛ та Ради Європи - Павло Пушкар, Іван Ліщина, Тарас 

Пашук. 

 

https://www.facebook.com/lac.teoriyadp/photos/pcb.2154960671498282/2154960594831623/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCHKQ6Qr53uA0_s-d3wW_vPflZ3xszvxr8v9rY4KaSZLgDNhVlYs2Th2JMgvOQ9-AfrS7u3ZZcmbavL&__xts__%5B0%5D=68.ARBDn-KqLJfGmSYJcL4MP4GSi_7rSPkybItPVko3DsOdfh5V4dmG2SqhefykZE_qz_AWJUTA3Zri3XmBqmIjvnbDE1GpYFNQLGPSR71DGanc9q_CZsxbRLgF9kdLgWy8-RWTZPRvWwquQKFQg1BBENFsxWQqaMYoJQOHuNHeMg6QU7qOAFV7-aoK6Xnr0BORf4OrvlQGheTXNq_n21C5FsthLMXHt-yMdCRHKjntRV6Iq28f6QpDEe-Le9KGUo0nbEcLn5r7Yx1BljtBU23yCM4LzmtjGcos01P2BUyPeof-UJoC8ZtsICnDx08xQk2yAI7wHz_l5oSqVbzcbzoE7Pmdplnw
https://www.facebook.com/lac.teoriyadp/photos/pcb.2154960671498282/2154960594831623/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCHKQ6Qr53uA0_s-d3wW_vPflZ3xszvxr8v9rY4KaSZLgDNhVlYs2Th2JMgvOQ9-AfrS7u3ZZcmbavL&__xts__%5B0%5D=68.ARBDn-KqLJfGmSYJcL4MP4GSi_7rSPkybItPVko3DsOdfh5V4dmG2SqhefykZE_qz_AWJUTA3Zri3XmBqmIjvnbDE1GpYFNQLGPSR71DGanc9q_CZsxbRLgF9kdLgWy8-RWTZPRvWwquQKFQg1BBENFsxWQqaMYoJQOHuNHeMg6QU7qOAFV7-aoK6Xnr0BORf4OrvlQGheTXNq_n21C5FsthLMXHt-yMdCRHKjntRV6Iq28f6QpDEe-Le9KGUo0nbEcLn5r7Yx1BljtBU23yCM4LzmtjGcos01P2BUyPeof-UJoC8ZtsICnDx08xQk2yAI7wHz_l5oSqVbzcbzoE7Pmdplnw


 

 

 
 



Команда юридичного факультету Львівського торговельно-економічного 

університету "PRO BONO" виборола ІІ-ге місце у півфіналі Всеукраїнського студентського 

турніру з судових дебатів у справах адміністративної юрисдикції. Таким чином нашим 

студентам з легкістю вдалося потрапити до п'ятірки фіналістів. Фінальна частина турніру 

проводилася 30 листопада 2018 р. у стінах Касаційного адміністративного суду. Наумов 

Мечислав (суддя), Бублик Яна (секретар судового засідання), Бачинський Святослав 

(позивач), Думич Ірина (відповідач), Сірко Катерина та Ніколаєнко Вікторія (треті особи, 

що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача) відтворили 

показове судове засідання на високому рівні. Підготовку команди здійснила доцент 

кафедри теорії держави і права Санагурська Галина. 

Головою журі був Голова Касаційного адміністративного суду України у складі Верховного 

суду Смокович Михайло Іванович. 

Участь у турнірі подарувала нашим студентам неоціненний досвід, яскраві емоції та 

знайомство з цікавими людьми. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

У рамках проведення Всеукраїнського тижня права 12.12.2018 року викладачі та 

студенти юридичного факультету побували в Львівському кооперативному коледжі 

економіки та права. Студенти презентували показове судове засідання у справах 

адміністративної юрисдикції. Доцент кафедри теорії держави і права Санагурська Г.М. 

розповіла учням коледжу про деякі особливості адміністративного судочинства. Вдячні 

дирекції коледжу за запрошення, а учням коледжу - за цікаве товариство. 

 



 
 

 
 

12 грудня 2018 року викладач кафедри Теорії держави і права ЛТЕУ к.ю.н., доц. 

Андрій Медвідь, як третейський суддя Постійно діючих судів при Львівській Торгово-

промисловій палаті та Торгово-промисловій палаті України, взяв активну участь у 

ТРЕТЕЙСЬКИЙ ФОРУМІ «СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ТРЕТЕЙСЬКОГО РОЗГЛЯДУ В 

УКРАЇНІ», організованому спільно Проектом USAID «Нове правосуддя», Фундацією 

DEJURE, Торгово-промисловою палатою України та Асоціацією правників України. 

В межах заходу було обговорено найактуальніші питання якісного розвитку третейських 

інституцій, їх належна підтримка з боку судової системи, важливість забезпечення 

суспільства позасудовими механізмами захисту прав, як у цивільно-правових відносинах, 

так і комерційній діяльності. 

Серед доповідачів на Форумі були Геннадій Чижиков, Президент Торгово-промислової 

палати України, Тарас Шепель, Голова Третейської палати України Костянтин Пільков, 

суддя Верховного Суду, Василь Крат, суддя Верховного Суду та інші. 

 



 
 

 
 

Студенти юридичного факультету Львівського торговельно-економічного 

університету діляться досвідом та враженнями від навчання зі своїми молодшими друзями. 

Так, Григорович Руслан побував у ЗОШ №1 імені Івана Франка м. Кам'янка-Бузька. Учні 

задавали питання про студентське життя, навчання та про порядок вступу до Львівського 

торговельно-економічного університету.  

Тож запрошуємо до нас на навчання! 

 



 
 

Ми продовжуємо спілкуватися зі своїми молодшими друзями, тобто школярами. 

Так, наша студентка Хохлюк Мар'яна побувала у Теплицькій ЗОШ №1, що знаходяться у 

смт. Теплик Вінницької області. Приємно, що учні активно цікавляться порядком вступу до 

Львівського торговельно-економічного університету та проявляють значний інтерес до 

спеціальності "Правознавство". 

 

 
 

Весна почалася з приємними емоціями та з наполегливою працею📖🌷. 1 березня 2019 р. в 

стінах нашого університету відбувся Конкурс судових дебатів з адміністративного судочинства, в 

якому взяли участь студенти 2-го та 3-го курсу.  

Завдяки таким навчальним заходам наші студенти вчаться:  

🚩 переконливо та логічно будувати свої виступи; 

🚩 аналізувати нормативно-правові акти, судову практику та правильно їх застосовувати; 

🚩 аргументувати свою позицію; 

🚩 ораторської майстерності. 

Кожна команда продемонструвала належну підготовку.  

Вітаємо команду-переможця та бажаємо нових перемог не тільки в стінах рідного факультету, а й за 



його межами. 

Дякуємо організатору судових дебатів викладачу кафедри теорії держави і права Санагурській Г. М. та 

викладачам Скреклі Л.І. і Чабан О.М. за об'єктивну та неупереджену оцінку виступів команд. 

P. S. Окрема подяка декану факультету за смачні призи для учасників конкурсу! 

 

 
 

 

 

Студенти юридичного факультету ЛТЕУ вже неодноразово брали участь, а також 

займали призові місця у конкурсах судових дебатів з адміністративного судочинства. 

Черговою нагодою проявити свої знання та навички стали II Всеукраїнські судові дебати з 

адміністративного судочинства імені Юрія Панейка, організовані ELSA Lviv спільно з 

кафедрою адміністративного та фінансового права юридичного факультету ЛНУ ім. Івана 

Франка. 

5-го квітня 2019 р. Ірина Думич, Владислав Кошовий та Андрій Панасюк гідно 

представили юридичний факультет ЛТЕУ на цих судових дебатах. 

Команда наполегливо готувалася до конкурсу впродовж всього місяця. Тренером команди 

була викладачка кафедри теорії держави і права Галина Санагурська. 

Дякуємо всім учасникам та організаторам за цікаву гру. 

Підготовка конкурсу такого масштабу однозначно потребувала значних зусиль та часу. 

Однак ELSA Lviv безперечно справилися зі своїм завданням. 

Попри це, хотілося висловити певні побажання, які б якісно підвищили рівень самого 

конкурсу. 

По-перше, щодо самих фабул задач. У багатьох юристів з багаторічним практичним 

досвідом в адміністративних справах виникло досить багато суперечностей та запитань 

щодо самих фабул. Це в свою чергу призвело до того, що значна частка команд на судових 

дебатах неодноразово виходила за межі фабули задачі. Вважаємо, що такі випадки 

необхідно мінімізувати та більш коректніше формулювати зміст задачі. 

По-друге, доцільно було б оголошувати результати команд (тобто кількість 

набраних балів) не через 4 днів після завершення конкурсу, а одразу після кожного етапу 

турніру. Це дозволить не ставити під сумнів прозорість оцінювання виступів учасників. 

По-третє, однозначно позитивним буде зменшення частоти внесення змін до Правил 

та Регламенту судових дебатів, оскільки команди можуть і не встежити за всіма змінами. 

Сподіваємося ці поради стануть в нагоді організаторам та нададуть можливість на 

наступний рік організувати судові дебати на ще більш високому рівні ! 

Фото: ELSA Lviv 



 
 

 
 



 
 

 
  



23 квітня 2019 року, доцент кафедри Теорії держави і права юридичного факультету 

ЛТЕУ Андрій Медвідь разом із представниками інших вишів міста Львова взяв участь у 

нагородженні Прокурором Львівської області п. Ю. Квятківським, студентів учасників 

конкурсу творчих робіт на тему: «10 кроків прокурора до подолання корупції». 

Нагадаємо, що Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та Генеральний прокурор 

України Юрій Луценко у жовтні 2017 року підписали спільний наказ «Про співпрацю та 

комунікацію між відомствами», який передбачає залучення прокурорів до проведення 

правоосвітніх навчань школярів та студентів, а також оголошення щорічних конкурсів 

творчих та наукових робіт. 

Серед інших дипломи отримали студенти юридичного факультету Львівського 

торговельно-економічного університету Бачинський Святослав та Немченко Олександр. 

Водночас, доцента Андрія Медведя було відзначено подякою Прокурора Львівської 

області за здійснення просвітницької та правоосвітньої діяльності, а також за плідну 

співпрацю під час проведення конкурсу.  

 

 

 
 



 
 

 
 

3-4 травня 2019 року викладач кафедри Теорії держави і права ЛТЕУ к.ю.н., 

доц. Андрій Медвідь взяв активну участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки 

оптимальних моделей», яка була організована ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», Інститутом держави і права ім. Корецького НАН 

України, Національною школою суддів України, Інститутом держави і права 

країн Європи та іншими, та відбулася у м. Ужгород.  

У межах даногозаходу із доповідями виступили провідні науковці у галузі 

конституційного права України, серед інших це: доктор юридичних наук, 

професор, заслужений юрист України Костицький В.В., доктор юридичних 

наук, професор, Заслужений юрист України Бисага Ю.М., доктор юридичних 

наук, професор Марцеляк О.В., доктор юридичних наук, професор Дешко 

Л.М., доктор юридичних наук, професор Совгиря О.В., доктор юридичних 



наук, професор Шимон С.І., доктор юридичних наук, професор Ленгер Я.І.та 

інші.  

Доповідь к.ю.н., доц. Медведя А.Б. була присвячена Конвенційній та 

Конституційній регламентації максимального строку та обов’язкового 

судового контролю за затриманням особи без рішення суду.  

 
 

 
 

15 травня 2019 р. студенти 2-го курсу юридичного факультету Львівського торговельно-

економічного університету отримали чудову нагоду поглибити свої знання з навчальної 

дисципліни "Адміністративне процесуальне право". Як саме? Студенти були вільними 

слухачами 

на судових засіданнях у Львівському окружному адміністративному суді. 

Хочемо виразити подяку суддям О. І. Коморному, З.І. Лунь та І.З.Гулкевич за надану студентам 



можливість побувати на судовому розгляді справ та задати суддям запитання щодо 

процесуальних моментів розгляду адміністративної справи. 

 

 
 

 
 

16 травня 2019 р., в рамках щорічної наукової конференції професорсько-викладацького 

складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету проведено пленарне 

засідання “Удосконалення правових механізмів в умовах змін економіки України ”. 

З доповідями виступили викладачі кафедри теорії держави і права: 

д.політ.н., проф. Вдовичин І. Я. Тема доповіді : Свобода і рівність (як умова і як конфлікт). 

к.ю.н., доц. Санагурська Г. М. Тема доповіді : Особливості депутатської недоторканості 

відповідно до  

Конституції Республіки Вірменія. 

к.ю.н., доц. Медвідь А. Б. Тема доповіді : Щодо відповідності підстав затримання особи без 

рішення суду  

закріплених у Кримінальному процесуальному кодексі України  



положенням Європейської конвенції з прав людини. 

В панельній дискусії взяли участь: проф. Куцик П.О., проф. Вдовичин І. Я., к.ю.н., доц. Мацько 

М.А., к.ю.н., доц. Медвідь А. Б., к.ю.н., доц. Олашин М. М., к.ю.н., доц. Санагурська Г. М. к.ю.н., 

доц. Сосніна О. В. 

 

 
 

 
 

18.05.2019 р. студенти Львівського торговельно-економічного університету взяли участь 

у XI Всеукраїнському брейн-ринзі "Знавці Конституції", що проходив в м. Одеса. Студенти 



успішно пройшли відбірковий тур та добре виступили у півфіналі, де поступилися супернику 

лише на один бал!Вітаємо наших студентів! 

Подяка викладачам кафедри теорії держави і права за підготовку студентів до конкурсу! 

 

 
 

 
 

Закінчується навчальний рік і пора підбивати підсумки . Студенти 2 курсу юридичного 

факультету завершили вивчення навчальної дисципліни "Адміністративне процесуальне 

право", яке викладає доцент кафедри теорії держави і права Галина Санагурська.  

Позаду насичені лекції, розв'язання практичних задач, підготовка низки процесуальних 



документів, відвідування судових засідань в Львівському окружному адміністративному суді.  

Результатом всієї цієї роботи стали показові судові засідання, які студенти презентували на 

відкритому семінарському занятті. Кожна студентська група продемонструвала високий рівень 

знань норм Кодексу адміністративного судочинства України та показала якісне, чітке та 

процесуально грамотне судове засідання. 

 

 
 

 
 



 
 

 

17 травня 2019 р. студентська команда юридичного факультету ЛТЕУ у складі Немченка 

Олександра, Панасюка Андрія та Тишкова Давида (допомогу у підготовці якої надавав доц. 

Андрій Медвідь) взяла участь та була відзначена грамотами «За перемогу у відбірковому етапі 

та активну участь у Дебатах ІV Всеукраїнських студентських змагань з конституційного 

правосуддя».  

Ці студентські змагання проводилися ЛНУ ім Франка за участі суддів Конституційного суду 

України та сприяння Програми «Нове правосуддя» USAID. Арбітрами змагань виступили Судді 

КСУ (чинні та у відставці), зокрема, суддя КСУ Сліденко І.Д., суддя КСУ у відставці Шишкін В.І., 

суддя КСУ у відставці Стецюк П.Б., а також визнані науковці у галузі конституційного права 

України.  

Відеоролик відзнятий за результатами змагань можна переглянути за 

посиланням: https://youtu.be/ayMGta2ctsU 
 

18 травня 2019 року викладач кафедри Теорії держави і права ЛТЕУ к.ю.н., доц. Андрій 

Медвідь взяв активну участь у круглому столі на тему: «Ефективна реалізація права на 

конституційну скаргу в Україні», який був організований юридичним факультетом ЛНУ ім Франка 

за участі суддів Конституційного суду України (чинних та у відставці) та провідних науковців у 

галузі конституційного права України. 

У межах даного заходу свої пропозиції щодо шляхів удосконалення законодавчого регулювання 

правового інституту конституційної скарги в Україні висловили суддя КСУ Сліденко І.Д., суддя 

КСУ у відставці Шишкін В.І., суддя КСУ у відставці Стецюк П.Б., народний депутат України 

Юринець О.В. та також інші визнані науковці у галузі конституційного права України 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FayMGta2ctsU%3Ffbclid%3DIwAR3H66-lNRJGhAEibozKNlBE5nyk-cWkE-kqRrHsdkuVrP6mEeZbZ9tnjmk&h=AT22dRd9j6TktdBjoHkjjzmziGcc1jh2uEtl6xua5mhEKh_ErNn_7zkcHurEHAmytgBLQrKz4nRTU85R_DSpaetcZnRumPFcFnjQOTY7V9HxrKYBwzKZs8o1jFcMZlnE1lRVbIEvaeKS5gLiG2mTjYYcB2pGxjQ5iWn5Bd6h33sM4va3Kz91rsGpi3GaZLclqrFD67wg6nOq9Vy6r2NQszHqpxMBayRdYOleaFvova7oSn6DzHGrz62c0X5taXcYH1clfYNh4ZgFomCo2UzvZXkVxHus68YXHHb32vBTpYUmp-jEcpIVqFUe8gMyx1FgC1Q3wxAiGJCgTO0hnMFKyQMKqwwI5cNunw506M2b9A26aBVvBurWuVAR5kGqLCndKvHp6yINsEHCKjM2whPWLyvUZ-71Bo4VMqCpEe8954NH83chujtjjU8xmXPTsRx1_Jhm7L6eRvsTZkS14HyaTpplltXTlRud-hTEo7aPWqePaJ0Akm5YP6sow11E5ZMmkvr4LvTUVaiVZMOKV_PaMFH_cWHNI5Rs6gHHROiMvS5Imo_OC1Ik8B0P1hHmrBMKdJx2T52pH2pu2lYz9WKFxABUeBPJ1aE3lH1BndXoTatl4R2Ufsm2KNWP-PgFO5EwHuGMFw


 
 

 
 

18 травня 2019 року викладач кафедри Теорії держави і права ЛТЕУ к.ю.н., доц. Андрій 

Медвідь відвідав презентацію книги «Чому я був проти» автором якої є український 

правознавець, державний і громадський діяч, кандидат юридичних наук, доцент, перший 

Генеральний прокурор України (1991– 1993), дійсний Державний радник юстиції, Заслужений 

юрист України, член авторського колективу розробки проекту Конституції України 1996 року, 

Народний депутат України 1-го, 2-го та 3-го скликань, суддя Конституційного Суду України у 

відставці (2006–2015 р.р.) Шишкін Віктор Іванович. 

Зміст книги складають рішення Конституційного Суду України та Окремі думки до них викладені 

Віктором Івановичем як суддею КСУ. Спілкування з автором торкалося проблемних питань 

конституційної доктрини України та відбувалося у надзвичайно цікавій та приязній атмосфері. 

 



 
 

Проф. Вдовичин І.Я. взяв участь в роботі ІІ Вскукраїнської науково-практичної 

конференції "Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри" (м. Івано-

Франківськ, 23-24 травня 2019 р.). 

 

 
 



 
 

 


