
Індивідуальний звіт 
з науково-дослідної роботи за 2016 рік 

доцента кафедри земельного та аграрного права 
Курман Тетяни Вікторівни 

 
1. Курман Тетяна Вікторівна. 
2. Канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного 

права. 
3. Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва як правова 

категорія: поняття, сутність, особливості (1,5 д.а.). 
4. Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва як правова 

категорія: поняття, сутність, особливості (2,9 д.а.). 
4.1.Розділ колективної монографії, наукова стаття, тези наукових 

доповідей, навчальний посібник. 
4.2.Наукова новизна визначається актуальністю теми та відсутністю 

наукових розробок стосовно правового забезпечення сталого розвитку 
сільськогосподарського виробництва в Україні. 

5. Участі не брала. 
6. Участі не брала. 
7. Депутатом місцевої ради не є. 
8. Наукова конференція студентів, магістрів, аспірантів та молодих 

вчених «Перші кроки в науці земельного права» (м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 22 квітня 2016 р.). 

Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції 
України: Європейська правова традиція і український контекст – виміри 
правової реформи» (м. Харків, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, 20 травня 2016 р.). 

Перше зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних 
наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, 
екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах 
України (м. Одеса, 9-10 вересня 2016 р.). 

Міжнародна науково-практична конференція, присвяч. 90-річчю від 
дня народження проф. Н.І. Титової «Еволюція правового регулювання 
земельних, аграрних та екологічних відносин» (м. Львів, Львівський нац. ун-т 
імені Івана Франка, 18 листопада 2016 р.). 

 
9. Курман Т.В., к.ю.н., доцент 
Загальний обсяг – 2,9 др. арк. 
Розділ колективної монографії 



Курман Т.В. Поняття та зміст сталого розвитку сільськогосподарського 
виробництва // Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських 
територій в Україні: монограф. / А.П. Гетьман, І.В. Ігнатенко, В.М. 
Корнієнко та ін.; за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. – Х.: Право, 2016. – 
С. 5-34 (1,5 д.а.). 

 
Стаття 
Курман Т.В. Поняття та ознаки сталого розвитку 

сільськогосподарського виробництва як аграрно-правової категорії // 
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України: Серія «Право» / Ред. кол.: С.М. Ніколаєнко 
(відп. ред.) та ін. – К.: Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
2016. – Вип. 243. – С. 75-85 (0,5 д.а.). 

 
Тези 
1. Курман Т.В. До питання про поняття та ознаки категорії 

«сільськогосподарське виробництво» // Зб. матер. Першого зібрання фахівців 
споріднених кафедр з обговорення актуальних наук. проблем та методики 
викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного 
права у вищих навч. закладах України (м. Одеса, 9-10 вересня 2016 р.) / відп. 
ред. І.І. Каракаш. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2016. – С. 150-152 (0,2 д.а.). 

2. Курман Т.В. Характеристика законодавчої бази, що забезпечує 
функціонування сучасного сільськогосподарського виробництва // Еволюція 
правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин: зб. 
матер. міжнародної науково-практичної конференції, присвяч. 90-річчю від 
дня народження проф. Н.І. Титової (м. Львів, 18 листопада 2016 р.) (0,2 д.а.). 

 
Навчальний посібник 
Аграрне право: посіб. для підготовки до іспиту / В.М. Корнієнко, 

Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій, Т.В. Курман та ін.; за  заг. ред. проф. 
А.М. Статівки. – Х.: Право, 2016. – 154 с. (0,5 д.а.). 

 
9.1.Праці у наукометричній базі РІНЦ:  
Курман Т.В. Поняття та ознаки сталого розвитку 

сільськогосподарського виробництва як аграрно-правової категорії // 
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України: Серія «Право» / Ред. кол.: С.М. Ніколаєнко 
(відп. ред.) та ін. – К.: Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
2016. – Вип. 243. – С. 75-85 (0,5 д.а.). 

10. Членом редакційної колегії не є. 
11. Членом спеціалізованої вченої ради не є. 
12. Опонентом не виступала. 



13. Рецензія на докторську дисертацію: Чабаненко М.М. «Система 
аграрного права України: методологічні засади становлення та розвитку» 
(січень 2016 р.) 

Рецензії на кандидатські дисертації: Менів О.І. «Правове забезпечення 
використання ГМО при вирощуванні сільськогосподарської продукції 
рослинного походження в Україні та ЄС» (лютий 2016 р.), Савельєва О.М. 
«Предмет аграрного права України в умовах сталого розвитку» (лютий 2016 
р.), Любчич А. «Процедурні норми в аграрному праві» (червень 2016 р.).  

14. Не була. 
15.   Не отримувала. 
16.  Не провадила. 
17.  Участі не брала. 
18.  У звітному періоді отримала Подяку директора Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну 
працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, 
досягнуті успіхи у справі навчання і виховання студентської молоді (2016 р.) 

 
 
Канд. юридичних наук, 
доцент                                                                                 Курман Т.В. 
 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри 
земельного та аграрного права 
протокол № 8 від 1 грудня  2016 р.  
 

 
Завідуюча лабораторією                                                  О. О. Браславець 

 

 
 
 
 

 

 


