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Тема дисертації: «Правовий режим земель населених пунктів» 

 

Тема дисертаційної роботи аспіранта Угріної А.С. (науковий керівник 

проф. кафедри, док. юр. наук, доц. Легеза Юлія Олександрівна) «Правовий 

режим земель населених пунктів» є дотичною з науковим напрямком 

досліджень керівника, що підтверджується попередніми публікаціями 

керівника (статті, конференції, наукові тематики). 

 

1. Наявність за останні п'ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих 

МОН: 

 

Угріна А.С. Проблема законодавчого регулювання встановлення та зміни 

меж населених пунктів // Юридичний бюлетень. – Херсон: 2020. – Вип. 

16/2020 (317). – С. 222 - 232. – Режим доступу: 

http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/v16-2020. 

 

2. Участь в науково-практичних конференціях: 

 

Угріна А.С. Договір купівлі-продажу земельних ділянок державної та 

комунальної власності. Матеріали Щорічної науково-практичної 

конференції «Запорізькі правові читання» / Державний вищий навчальний 

заклад «Запорізький національний університет» МОН. Навчально – 

наукова лабораторія дослідження проблем службового права Національної 

академії правових наук України - 19-20 травня  2020. 

https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/mater__ali_schor__chnoyi_m__zhna

rodnoyi_naukovo-

praktichnoyi_konferents__yi_zapor__z__k___pravov___chitannya_2020_.pdf 

 

Угріна А.С. Правове регулювання земельних відносин в Україні. 

Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет – конференції 

«Правова система України в умовах Євроінтеграції» / НТУ «Дніпровська 

політехніка» Навчально – науковий інститут гуманітарних і соціальних 

наук» – 9 квітня 2020. https://cgp.nmu.org.ua/ua/news/materials.pdf 

https://cgp.nmu.org.ua/ua/news/materials.pdf


 

Угріна А.С. Адміністративно – правове регулювання встановлення та 

зміни меж населених пунктів. Нові грані адміністративно- правового 

регулювання. – 18 грудня 2020. 

 

Угріна А.С. Проблема встановлення та зміни меж населених пунктів. 

Збірник наукових матеріалів LV міжнародної науково-практичної інтернет 

-конференції «Перспективні напрями наукових досліджень». – 24 

листопада 2020р. – ч.3. – м. Львів. el-conf.com.ua 

 

3. Міжнародна академічна мобільність: 

 

3.1. Академічне стажування. Взяла участь в семінарі у Стразбурзі на тему: 

«Успішне звернення до Європейського суду: від теорії до практики», м. 

Стразбург, Франція, 14-18 жовтня 2019р. 

 

4. Участь у науково-дослідних роботах, тематиках 

 

5. Експонування розробок молодого вченого 

 

6. Участь у конкурсах та наукових проєктах регіонального та 

місцевого рівня 

 

7. Поєднання навчання і досліджень, мотивація до самовдосконалення 

аспірантів 

 

 

Посилання на профілі у наукометричних базах 
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