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Департамент атестації кадрів  

вищої кваліфікації 

 

 

Повідомлення 

про прийняття дисертації до розгляду 

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Бодовська 

Людмила Іванівна 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – помічник адвоката 

Адвокатського бюро «Костянтина Глоби» 

Тема дисертації та дата її затвердження – Розвиток земельних відносин в умовах 

децентралізації влади, 18 листопад 2016 року 

Код та назва спеціальності – 081 «Право» 

Шифр та назва галузі знань – 08 «Право» 

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, 

адреса, номер телефону контактної особи – Національний університет біоресурсів  

і природокористування України, Міністерство освіти і науки України, м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 15, тел.: 044 527 82 28 

Науковий керівник – Гафурова Олена Вікторівна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка 

В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 15 червня 2020 року 

Висновок наукового керівника підготовлено: 16 червня 2020 року 

Фаховий семінар проведено: 18 травня 2020 року, кафедра аграрного, земельного  

та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів  

і природокористування України 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації підготовлено: 18 травня 2020 року 

Документи подані здобувачем до ради: 07 травня 2021 року 

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації 

розміщена на офіційному вебсайті університету: 07 травня 2021 року 

Вимоги пунктів 9–18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії дотримано. 

Захист дисертації планується: 22 червня 2021 року о 1300 годині (м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301) 

 

 

Голова разової спеціалізованої 

вченої ради ДФ 26.004.018      В. М. Єрмоленко 
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