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

права 
3. Законодавче забезпечення органічного сільськогосподарського виробництва у 

тваринництві: проблемні правові питання (1,5 друк.арк.) 
4. Законодавче забезпечення органічного сільськогосподарського виробництва у 

тваринництві в умовах забезпечення сталого розвитку агросфери: проблемні 
правові питання (6,5 друк.арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – розділи колективної 
монографії, підручника, навчального посібника, наукові статті, тези 
наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у дослідженні 
концептуальних правових засад сталого ведення агробізнесу в Україні, 
механізму законодавчого забезпечення органічного сільськогосподарського 
виробництва у тваринництві та інноваційного розвитку агросфери. 

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 правові проблеми земельних, аграрних та екологічних 
відносин в умовах сучасної земельної реформи: наук.-практ. конф. (м. Харків, 
22 трав. 2020 р.) 
- Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській 
діяльності в сучасних умовах: ІІІ круглий стіл / НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 
НДІ ПЗІР НАПрН України (м. Харків, 25 черв. 2020 р.) 
- Scientific and pedagogic internship “Modern approaches to the organization of 
the educational process for law students”: Internship proceedings, August 24 – 
October 2, 2020. Frankfurt an der Oder. 
- Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери: наук.-
практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) – виступила членом організаційного 
комітету конференції. 
 

9. Видавнича діяльність: 
Монографії: 
- Курман Т. В. Підстави та умови ведення органічного 
сільськогосподарського виробництва у сфері тваринництва: проблеми 
правового забезпечення. Органічне сільськогосподарське виробництво в 
Україні: правові засади ведення: моногр. / за заг. ред. В.М. Шульги. Х.: Юрайт, 
2020. С. 194-206. (0,8 д.а.) 
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9.2. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 
Статті: 
Scopus: 

- Tetiana V. Kurman, Oleksandr V. Kurman, Oksana M. Tuieva. THE LEGAL 
FOUNDATIONS OF FOOD SAFETY AS A MEANS OF PROVIDING PUBLIC 
HEALTH IN GLOBALIZATION. Wiadomości Lekarskie. 2019, tom LXXII, nr 12 
cz. II. p. 2626-2630. (DOI: 10.36740/WLek201912239) (0,5 д.а.) - у звіті за 2019 р. 
не відображалося. 
Web of Science:  

- Oksana Volodina, Tetiana Kurman, Larysa Maksymova. Protection Of Agrosphere 
Objects Through Criminal Law In Sustainable Development. JOURNAL OF LAW 
AND POLITICAL SCIENCES (JLPS), Vol. 25, Issue 4, September 2020, p. 168-198. 
(0,5 д.а.) 
 
9.3.  (Наукометричні бази Index Copernicus, РІНЦ тощо) 
Стаття: 
- Курман Т.В. Агросфера как системообразующая категория аграрного 
права. Jurnalul juridic national: teorie si practica (Нац. юрид. журнал: Теория и 
практика). 2020. № 1 (41). С. 99-102. (0,5 д.а.) 
 
Тези: 
- Курман Т.В. Правові проблеми розвитку агросфери в умовах сучасної 
земельної реформи. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та 
екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: зб. матер. наук.-
практ. конф. (м. Харків, 22 травня 2020 р.) / за ред. А.П. Гетьмана та М.В. 
Шульги. Х.: Юрайт, 2020. С. 170-173. (0,3 д.а.) 
- Курман Т.В. Правові проблеми сталого ведення агробізнесу у сучасних 
умовах. Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській 
діяльності в сучасних умовах: зб. наук. пр. та матер. ІІІ круглого столу (м. 
Харків, 25 черв. 2020 р.) / редкол.: М.В. Шульга, С.В. Глібко. Х.: НДІ ПЗІР 
НАПрН України, 2020. С. 138-143. (0,3 д.а.) 
- Курман Т.В., Курман О.В. Вища юридична освіта в Україні в умовах 
дистанційного навчання: виклики та перспективи. Scientific and pedagogic 
internship “Modern approaches to the organization of the educational process for 
law students”: Internship proceedings, August 24 – October 2, 2020. Frankfurt an der 
Oder: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 161-164. (0,2 д.а.) 
- Курман Т.В. Теоретико-правові проблеми сталого інноваційного розвитку 
агросфери. Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери: 
наук.-практ. конф. / за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. Х.: Юрайт, 2020. (м. 
Харків, 20 листоп. 2020 р.). (0,2 д.а.) 
 
Підручники, навчальні посібники 

- Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/ за заг. ред. А.М. Статівки. 4-тє вид., 
перероб. і допов. Х.: Право, 2020. 202 с. (0,7 д.а.) 
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- Міжнародне приватне право: підруч. / за заг. ред. Є.М. Білоусова,  І.В. Яковюка. 
Х.: Право, 2020. 408 с. ((Правове становище фізичних осіб як суб'єктів МПП 
(п.п. 3.1-3.4 у співавт. з В.Ю. Уркевичем); Сімейні відносини у міжнародному 
приватному праві (п.п. 7.1-7.3, 7.5 у співавт. З Ж.В. Чевичаловою)).(1,5 д.а.). 

-  Тематика курсових робіт і наукових доповідей з аграрного права та методичні 
поради до їх написання для студентів денної форми навчання: навч.-метод. 
посібник / Уклад.: Т.В. Курман, Ю.Ю. Бакай, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій, В.В. 
Панченко, Я.О. Самсонова, О.М. Савельєва, О.М. Туєва. Х.: Нац. юрид.ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2020. 120 с. (1 д.а.). 
 
10. Участі не брала 
11. Участі не брала 
12. Участі не брала. 
13. Підготувала відгук на автореферат дисертації, поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06:  

1) Дейнеги Марини Андріївни на тему «Предмет і система 
природоресурсного права» (2020 р.); 

2) Брала участь у рецензуванні дисертації Лісової Т.В. на тему «Теоретичні 
проблеми правового забезпечення відновлення земель», поданої на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 
12.00.06 (2020р.)  

14. Не була. 
15. Участі не брала. 
16.    Участі не брала. 
17. Участі не брала. 
18. У звітньому періоді нагороджена: 

-  грамотою Харківської обласної ради за вагомий особистий внесок у 
становлення правової держави, зміцнення законності та правопорядку, 
захист конституційних прав і свобод громадян, сумлінну плідну працю, 
високий професіоналізм та з нагоди професійного свята – Дня юриста 
(2020 р.). 

- як член колективу авторів дипломом за 2 місце у Конкурсі імені 
Святого Володимира на краще науково-практичне видання у номінації 
«Господарське право; господарсько-процесуальне право; аграрне право» 
за монографію «Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: 
правові засади ведення» / за заг. ред. В.М. Шульги. Х.: Юрайт, 2020. 308 с. 
(2020 р.). 

 
 

                    Курман Т. В.  
 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права 
протокол №______від «_____»____________________2020 р. 
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