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1. Курман Тетяна Вікторівна 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного 

права 

3. Правове забезпечення ведення альтернативних форм сільськогосподарського 

виробництва як основи його сталого розвитку. (1,5 друк.арк.) 

4. Правове забезпечення ведення альтернативних форм сільськогосподарського 

виробництва як основи його сталого розвитку (29,5 друк.арк.) 

5. Участі не брала 

6. Участі не брала 

7. Участі не брала 

8. Взяла участь у наступних конференціях: 

- Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних 

умовах: наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квітня 2018 р.) 

- Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) 

- Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие 

аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права: 

междунар. науч.-практ. конф., (Республика Беларусь, г. Минск, 26-27 апреля 

2018 г.) 

- Міжнар. наук.-практ. конференція «Третє зібрання фахівців споріднених 

кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних 

та природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного розвитку 

України» (м. Одеса, 7-10 червня 2018 р.) 

9. Видавнича діяльність: 

Монографії: 
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- Курман Т.В. Теоретико-правові засади органічного сільського господарства в 

умовах забезпечення сталого розвитку // Актуальні проблеми правового 

регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин 

в Україні: колект. моногр. / відп. ред.: Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш. – Одеса: 

Видавн. Дім «Гельветика», 2018. С. 357-383. (1 друк. арк.) 

- Курман Т.В. Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва: проблеми 

правового забезпечення (рекомендовано до опублікування 23.11.2018 р.) (22 

д.а.) 

 

9.2.  (Наукометричні бази Index Copernicus, РІНЦ тощо) 

Статті: 

- Курман Т.В. Щодо поняття та ознак сільськогосподарського виробництва як 

аграрно-правової категорії. Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія 

«Юрид. науки». 2018. Вип. 1 Т. 1. С. 133-137. (0,5 д.а.) 

- Курман Т.В. Теоретико-правовые основы органического сельского хозяйства в 

Украине. Legea si viata: Межд. научно-практ. прав. журнал. 2018. № 7/2. С. 67-

71. (0,5 д.а.) 

- Курман Т.В. Правові засади використання біотехнологій в умовах сталого 

розвитку сільськогосподарського виробництва. Підприємництво, господарство 

і право. 2018. № 7. С. 97-102. (0,5 д.а.) 

- Курман Т.В. Биотехнологии и устойчивое развитие сельскохозяйственного 

производства: проблемы правового обеспечения в Украине. Jurnalul juridic 

national: teorie si practica (Нац. юрид. журнал: теория и практика). 2018. № 4 

(32). С. 103-107. (0,5 д.а.) 

- Курман Т.В. Екологізація традиційного сільськогосподарського виробництва як 

засіб забезпечення його сталого розвитку: правові аспекти. Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції. 2018. № 4. С. 95-99. (0,5 д.а.) 

- Курман Т.В. Питання методології дослідження правових засад сталого розвитку 

сільськогосподарського виробництва. Право і суспільство. 2018. № 5. ч. 1. С. 

132-137. (0,5 д.а.) 
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Тези: 

- Курман Т.В. Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва як 

пріоритетний напрям розвитку аграрно-правового регулювання. Пріоритетні 

напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: матер. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квітня 2018 р.) / за заг. ред. А.М. Статівки. Х.: 

Юрайт, 2018. С. 72-77. (0,2 д.а.) 

- Курман Т.В. Деякі дефекти законодавчого забезпечення органічного 

сільськогосподарського виробництва у тваринництві. Розвиток аграрного, 

земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матер. Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / за заг.ред. Єрмоленка В.М. К.: 

НУБіП, 2018. С. 139-143. (0,2 д.а.) 

- Курман Т.В. К вопросу о системе мер обеспечения устойчивого развития 

сельскохозяйственного производства. Влияние межгосударственных 

интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, 

природоресурсного и энергетического права: тез. докл. междунар. науч.-практ. 

конф., г. Минск, 26-27 апр. 2018 г.) / Белорус. гос. ун-т; редкол. Т.И. Макарова 

(отв.ред.) и др. Минск: БГУ, 2018. С. 265-267 (0,2 д.а.) 

- Теоретико-правові питання використання біотехнологій в умовах сталого 

розвитку сільськогосподарського виробництва. Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. 

конф. «Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії 

еколюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин 

у контексті інтеграційного розвитку України»: матер. конф. (м. Одеса, 7-10 

червня 2018 р.) / відп. ред. Т.Є. Харитонова, Х.А. Григор'єва. Одеса: Вид. Дім 

«Гельветика», 2018.  С. 173-176. (0,2 д.а.) 

 

 

Підручники, навчальні посібники 

- Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 2-ге вид., 

перероб. і допов. Х.: Право, 2018. 202 с. (0,7 д.а.) 
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- Аграрне право: підручник / за ред. А.М. Статівки. Х.: Право, 2018. 412 с. 

(Розділ 1, параграф 3,4 Розділу 5, Розділ 12) (2 д.а.) 

 

10. Участі не брала 

11. Участі не брала 

12. Участі не брала. 

13. Підготувала відгуки на автореферати дисертацій, поданих на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06:  

1) Брінцова Артема Ігоровича на тему: «Кодифікація аграрного законодавства 

України»,  

2) Мельник Вікторії Олександрівни на тему: «Правове регулювання 

органічного сільськогосподарського виробництва  в Україні». 

 

14. Не була. 

15. Участі не брала. 

16. Участі не брала. 

17. Участі не брала. 

18. Не отримувала. 

  

           Курман Т.В.  

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права 

протокол №____від ___________________2018 р. 

 

 


