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1. Курман Тетяна Вікторівна 
2. Доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного 

права 
3. Правові засади органічного сільського господарства як засобу забезпечення 

сталого розвитку сільськогосподарського виробництва (1,5 друк.арк.) 
4. Правові засади органічного сільського господарства як засобу забезпечення 

сталого розвитку сільськогосподарського виробництва (28,2 друк.арк.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – дисертація на здобуття 
наукового ступеня д.ю.н., розділи підручника, навчального посібника, 
наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше 

на монографічному рівні було розглянуто концептуальні правові засади 
забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва, в тому 
числі й у сфері ведення органічного сільського господарства. 

5. Участі не брала. 
6. Участі не брала. 
7. Депутатом не є, до складу органів місцевого самоврядування у звітному періоді 

не входила. 
8. Взяла участь у наступних конференціях: 

- Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства 
в сучасних умовах: «Круглий стіл», присв. 90-річчю з дня народж. В.К. Попова 
(м. Харків, 1 берез. 2019 р.) 
- Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та 
природоресурсних відносинах: Четверте зібрання фахівців споріднених кафедр 
(м. Одеса, 6-9 черв. 2019 р.) 
- Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, 
природоресурсних відносин в умовах глобалізації: Всеукр. наук.-практ. конф. 
(м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) 
- Вісімнадцяті осінні юридичні читання: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Хмельницький, 25 жовт. 2019 р.)  
- Круглий стіл «Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи в 
Україні» (м. Харків, 15 листоп. 2019 р.) 
- Медико-правовий форум «Конституційні засади медичної реформи в 
Україні» (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) 

9. Видавнича діяльність: 
Монографії: 
- Курман Т. В. Теоретико-методологічні засади правового забезпечення 
сталого розвитку сільськогосподарського виробництва: дис. … докт. юрид. 
наук / 12.00.06. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 487 с. (22 д. а.) 
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- Велика українська юридична енциклопедія: Т. 16. Земельне та аграрне 
право / редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. гол.) та ін. 
Х.: Право, 2019. 696 с.; підготовлено статті – «Виробничо-господарська 
діяльність сільськогосподарських товаровиробників» (С. 61-64), «Органічне 
сільськогосподарське виробництво» (С. 418-420), «Спеціалізація» (С. 602-604). 
(1 д.а.) 
9.2. (Наукометричні бази Index Copernicus, РІНЦ тощо) 
Статті: 
- Курман Т.В. Теоретико-правові засади економіко-екологічних заходів 
забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Право і 
суспільство. 2019. №. 1. С. 56-62. (0,5 д.а.) 
- Курман Т.В. Щодо окремих питань законодавчого забезпечення 
сучасного сільськогосподарського виробництва. Право. Людина. Довкілля: 
наук.-практ. журнал. 2018. № 9 (2). С. 37-44. (0,5 д.а.) (опубліковано у січні 
2019 р., у звіті за 2018 р. не вказувалася) 
- Курман Т.В. Регіональна аграрна політика у забезпеченні сталого 
розвитку сільськогосподарсько-го виробництва: правові питання. Порівняльно-
аналітичне право: електронне наук. фахове видання. 2018. № 5. С. 183-186. (0,5 
д.а.) (опубліковано у січні 2019 р., у звіті за 2018 р. не вказувалася) 
 
Тези: 
- Курман Т.В. Організаційно-правові засади регіональної аграрної політики 
в контексті забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського 
виробництва. Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного 
законодавства в сучасних умовах: матер. «круглого столу», присв. 90-річчю з 
дня народження В. К. Попова (м. Харків, 1 берез. 2019 р.) / за заг. ред. А. П. 
Гетьмана і М. В. Шульги. Х.: Право, 2019. С. 143–146. (0,2 д.а.) 
- Курман Т.В. Щодо методологічних підходів дослідження правових засад 
сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Забезпечення прав в 
аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: зб. матер. 
Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9 черв. 2019 р.) / 
відп. ред. Т. Є. Харитонова, Х.А. Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 139-
142. (0,2 д.а.) 
- Курман Т.В. Щодо теоретико-правових аспектів забезпечення 
продовольчої безпеки в умовах глобалізації. Особливості правового 
регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в 
умовах глобалізації: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ 
– м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / відп. ред. Н. Р. Кобецька. Івано-Франківськ: 
Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019. – 241 с. (С. 154-156) (0,2 д.а.) 
- Курман Т.В. Забезпечення продовольчої безпеки в умовах глобалізації: 
організаційно-правові засади. Вісімнадцяті осінні юридичні читання: матер. 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 жовт. 2019 р.). 
Хмельницький, 2019. (0,2 д.а.) 
- Курман Т.В., Туєва О.М. Правові засади продовольчої безпеки як засобу 
забезпечення громадського здоров’я в умовах глобалізації. Медико-правовий 
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форум «Конституційні засади медичної реформи в Україні» (м. Харків, 6 груд. 
2019 р.) (0,2 д.а.) 
Підручники, навчальні посібники 

- Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 3-тє вид., 
перероб. і допов. Х.: Право, 2019. 202 с. (0,7 д.а.) 

- Аграрне право: підручник / за ред. А.М. Статівки. 2-е вид., перероб. і допов.  Х.: 
Право, 2019. 412 с. (Розділ 1 С. 5-32, параграф 3,4 Розділу 5 С. 109-113, Розділ 
12 С. 238-262) (2,5 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) Коваленка Богдана В'ячеславовича на тему «Юридична природа стандартів 
як джерел екологічного права» 

2) Хорошевської Олександри Ігорівни на тему «Правові аспекти паювання 
майна колективних сільськогосподарських підприємств в Україні» 

 
14. Не була. 
15. Участі не брала. 
16. Участь у спільному заході з представниками Головного територіального 
управління юстиції у Харківській області та оперативного антирейдерського 
штабу обласної державної адміністрації і органів юстиції щодо презентації і 
проведення сертифікатної програми «Юрист в агробізнесі». 
17. Участі не брала. 
18. Нагороджена дипломом за 1 місце у Конкурсі імені Святого 
Володимира на краще науково-практичне видання у номінації «Господарське 
право; господарсько-процесуальне право; аграрне право» за монографію 
«Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва: проблеми правового 
забезпечення» (2019 р.). 
19. Участь у роботі студентського наукового гуртка: Є керівником наукового 
студентського гуртка на військово-юридичному факультеті, міжнародно-
правовому факультеті та фінансово-правовому факультеті. Підготовлено 
роботу для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. 
Одеса, 2019 р.) студентки 4 к. 1 гр. фінансово-правового фак-ту Гордієнко Дар’ї 
«Правові основи використання трансжирів у продукції рослинного і тваринного 
походження». 
 
 
 

               Курман Т. В.  
 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права 
протокол №____від ___________________2019 р. 
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№ 
з/п Назва виду роботи Години 

3 
1. Курман Т.В. Теоретико-правові засади економіко-екологічних заходів 
забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Право і 
суспільство. 2019. №. 1. С. 56-62. (0,5 д.а.) 

100 

 

2. Курман Т.В. Щодо окремих питань законодавчого забезпечення сучасного 
сільськогосподарського виробництва. Право. Людина. Довкілля: наук.-практ. 
журнал. 2018. № 9 (2). С. 37-44. (0,5 д.а.)  
 

100 

 
3. Курман Т.В. Регіональна аграрна політика у забезпеченні сталого розвитку 
сільськогосподарсько-го виробництва: правові питання. Порівняльно-аналітичне 
право: електронне наук. фахове видання. 2018. № 5. С. 183-186. (0,5 д.а.) 

100 

6 

1. Велика українська юридична енциклопедія: Т. 16. Земельне та аграрне 
право / редкол.: М.В. Шульга (гол.), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич (заст. гол.) та ін. 
Х.: Право, 2019. 696 с.; підготовлено статті – «Виробничо-господарська 
діяльність сільськогосподарських товаровиробників» (С. 61-64), «Органічне 
сільськогосподарське виробництво» (С. 418-420), «Спеціалізація» (С. 602-604). (1 
д.а.) 
  

100 

11 

 1. Аграрне право: підручник / за ред. А.М. Статівки. Х.: Право, 2019. 412 с. 
(Розділ 1 С. 5-32; параграф 3,4 Розділу 5 С. 109-113; Розділ 12 С. 238-262). (2,5 
д.а.) 
 

75 

 

 2. Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 3-тє вид., 
перероб. і допов. Х.: Право, 2019. 202 с. (0,7 д.а.) 

  
21 

14 

1. Курман Т.В. Організаційно-правові засади регіональної аграрної політики 
в контексті забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. 
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в 
сучасних умовах: матер. «круглого столу», присв. 90-річчю з дня народження В. 
К. Попова (м. Харків, 1 берез. 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. 
Х.: Право, 2019. С. 143–146. (0,2 д.а.) 

  

40 

 

2. Курман Т.В. Забезпечення продовольчої безпеки в умовах глобалізації: 
організаційно-правові засади. Вісімнадцяті осінні юридичні читання: матер. 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 жовт. 2019 р.). Хмельницький, 
2019. (0,2 д.а.) 

  

40 

15 

1. Курман Т.В. Щодо методологічних підходів дослідження правових засад 
сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Забезпечення прав в 
аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: зб. матер. 
Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9 черв. 2019 р.) / 
відп. ред. Т. Є. Харитонова, Х.А. Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 139-142. 
(0,2 д.а.) 

  

20 

 

2. Курман Т.В. Щодо теоретико-правових аспектів забезпечення 
продовольчої безпеки в умовах глобалізації. Особливості правового регулювання 
екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах 
глобалізації: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ – м. 
Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / відп. ред. Н. Р. Кобецька. Івано-Франківськ: 
Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019. – 241 с. (С. 154-156) (0,2 д.а.) 

20 
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3. Курман Т.В., Туєва О.М. Правові засади продовольчої безпеки як засобу 
забезпечення громадського здоров’я в умовах глобалізації. Медико-правовий 
форум «Конституційні засади медичної реформи в Україні» (м. Харків, 6 груд. 
2019 р.) (0,2 д.а.) 
 

10 

16 

1. відгук на автореферат дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06, Коваленка Богдана 
В'ячеславовича на тему «Юридична природа стандартів як джерел 
екологічного права» (0,2 д.а.) 

 
 

6 

 

2. відгук на автореферат дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06, Хорошевської 
Олександри Ігорівни на тему «Правові аспекти паювання майна колективних 
сільськогосподарських підприємств в Україні» (0,2 д.а.) 

 
 

6 

17 

Керівництво студентською науковою роботою: 
1.Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт: 
Гордієнко Д., студентка 4 курсу, 1 групи Фінансово-правового факультету 
«Правові основи використання трансжирів у продукції рослинного і тваринного 
походження» (м. Одеса, 2019 р.) 

40 

 

3. Всеукраїнська конференція «Юридична осінь 2019 року»,  
Уступний А.О.– студент 4 курсу 1 групи, Військово-юридичного інституту НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого «Агрохімічна паспортизація земель 
сільськогосподарського призначення: правові аспекти» 

20 

РАЗОМ                        -                                                                                              698 години 
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