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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
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Тези: 

1. Прояви зловживань процесуальними правами під час подання 

позовної заяви до адміністративного суду. Публічне адміністрування в умовах 
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забезпечення», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 9-
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