
Індивідуальний звіт 
з науково-дослідної роботи за 2017 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. Організаційно-правові заходи забезпечення сталого розвитку 
сільськогосподарського виробництва (1,5 д.а.) 
4. Організаційно-правові заходи забезпечення сталого розвитку 
сільськогосподарського виробництва (2 д.а.) 
4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей. 
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. Науково-практична конференція «Від правової охорони природи 

української РСР до екологічного права України» (м. Київ, Київський нац. ун-

т імені Тараса Шевченка,  26 травня 2017 р.). 

Республиканский круглый стол, приуроченный к юбилею д.ю.н., проф. 

Т.И. Макаровой «Приоритетные направления развития экологического, 

земельного и аграрного права» (г. Минск, Белоруский государственный ун-т, 

30 марта 2017 г.). 

XIV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи» (м. Луцьк, 16-17 червня 2017 р.)  

Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади ведення 

органічного землеробства» (м. Харків, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 29-30 вересня 2017 р.) 

І Харківський Міжнародний Юридичний Форум «Право та проблеми 

сталого розвитку у глобалізованому світі», Четверта панельна дискусія 

«Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми 



імплементації міжнародних стандартів» (м. Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 6 жовтня 2017 р.) 

 

9. Курман Т.В., к.ю.н., доцент 

Загальний обсяг – 3,5 др. арк. 
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Тези: 

1. Курман Т.В. До питання про економіко-екологічні заходи забезпечення 
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10. Членом редакційної колегії не є. 

11. Членом спеціалізованої вченої ради не є. 

12. Опонентом не виступала. 



13. Рецензія на кандидатську дисертацію: Оболенська С.А. «Правове 

регулювання виробництва біопалива сільськогосподарськими 

товаровиробниками» (2017 р.).  

14. Не була. 
15. Не провадила. 
16.  Участі не брала. 
17.  Участі не брала. 
18.  Не отримувала. 

 
 

Канд. юрид. наук, 
доцент                                                                                      Курман Т.В. 

 
 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 
земельного та аграрного права 
протокол №_________ від «______»______________________ 2017 р.  

 
 

Завідуюча лабораторією                                                        О. О. Браславець 

 

 
 
 
 

 

 


