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Аспірантка виконує дисертаційну роботу на тему: «Механізми державного 

регулювання земельних відносин в Україні». 

Відповідно до індивідуального плану роботи аспіранта четвертого року підготовки 

виконано всі завдання, що були передбачені індивідуальним планом. 

 

За освітньою складовою відсутня академічна заборгованість. 

 

За науковою складовою: 

проведення науково-дослідницької роботи за темою дослідження: 

 написано чистовий варіант першого розділу. 

 написано чорновий варіант другого розділу. 

 опрацьовано наукові джерела для написання третього розділу; 
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