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Аспірант виконує дисертаційну роботу на тему: «Державна політика у сфері 

використання земельних ресурсів та охорони земель України» 

 

Відповідно до індивідуального плану роботи аспіранта третього року підготовки 

здійснюється наступна робота: 

 

За освітньою складовою відсутня академічна заборгованість. 

 

За науковою складовою: 

проведення науково-дослідницької роботи за темою дослідження: 

 обґрунтовано тему дисертаційної роботи, визначено структурний зміст дослідження; 

окреслено методологію проведення наукового дослідження; 

 опрацьовано наукові джерела за темою дослідження; здійснено критичний аналіз 

досліджуваних проблем та сучасних тенденцій за напрямом дослідження; 

 сформульовано елементи наукової новизни; 

 у рамках роботи над дисертаційною роботою було підготовлено перший та другій розділи, 

здійснюється робота над третім розділом; 

 підготовка матеріалів дослідження для впровадження в діяльності органів місцевого 

самоврядування, що опікуються питаннями аграрної сфери 

 

апробація результатів дисертаційного дослідження:  

 взято участь у І, ІІ, ІІІ регіональній науковій конференції «Європейський  вимір 

публічного  управління», 2017-2019 рр., м. Чернігів; 

 взято участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна парадигма 

публічного управління», 2021р., м Львів 

 

участь у науково-дослідній роботі кафедри: 

 співвиконавець науково-дослідної теми «Європейський досвід інноваційного розвитку 

системи публічного управління для забезпечення суспільної стабільності України» 

 

інша діяльність: 

 участь у розширених засіданнях кафедри, обговорення освітніх програм, 

 сприяння підписанню угоди про співпрацю між Навчально-науковим інститутом 

менеджменту, харчових технологій і торгівлі Національного університету «Чернігівська 

політехніка» та Козелецькою ОТГ Чернігівського району Чернігівської області. 

 

 

Здобувач         Я. Ю. Конопля 

 

 

Науковий керівник  

д.держ.упр., професор       О.М. Руденко 



Список опублікованих та поданих до друку праць 

 

Підготовлено до друку: 

1. Державне регулювання питання охорони земель в Україні в умовах воєнного стану: 

основні зміни до законодавства. «Адміністративна (урядова та самоврядна) здатність 

держави-члена та кандидата у члени Європейського союзу» (Польща). 

2. Основні функції державних органів у сфері використання земельних ресурсів в Україні. 

Держава та регіони. Серія «Публічне управління і адміністрування» 2022. № 4. 

3. Аналіз механізмів державного регулювання у сфері використання земельних ресурсів в 

Україні та країн Європейського Союзу. Збірник наукових праць «Право та державне 

управління». 2022. № 4. 
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