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2. Доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри земельного та 

аграрного права 

3. Правове забезпечення сталого агроінноваційного розвитку (1,5 друк.арк.) 

4. Правове забезпечення сталого агроінноваційного розвитку (9,1 друк.арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – розділи колективної 

монографії, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень, науково-практичний коментар. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у дослідженні 

концептуальних правових засад сталого ведення агробізнесу в Україні, 

механізму законодавчого забезпечення агроінноваційного розвитку, а також 

розробка пропозицій щодо його вдосконалення з метою забезпечення 

сталого 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: 

- Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального 

забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: Всеукр. 

дистанційна наук.-практ. конференція до 10-річчя створення однойменних 

кафедр Юридичного факультету Київського національного університету ім. 

Т.Г. Шевченка (м. Київ, 12 берез. 2021 р.) 

- П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, 

земельного, екологічного, природоресурсного права та альтернативної 

енергетики: Всеукр. наук. конф.  (м. Одеса, 10–13 черв. 2021 р.) 

- Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні 

виклики: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, Ун-т митної справи та 

фінансів, 14 трав. 2021 р.).   

- Круглий стіл «Актуальні питання стратегії державної екологічної 

політики України на період до 2030 року» (м. Харків, Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 21 трав. 2021 р.) 

- Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: II Всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Луцьк, Луцький НТУ, 23-24 квіт. 2021 р.)  

- Scientific and pedagogical internship “Introduction of modern European 

approaches and innovative methods for the training of qualified lawyers”: Internship 

proceedin (Wloclawek, June 7 – July 17, 2021).  
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- 3-rd International Scientific and Practical Conference «Current Issues and 

Prospects for the Development of Scientific Research» (Orléans, France, August 19-

20, 2021). 

- Панельна дискусія V Харківського міжнародного юридичного форуму 

«Земельне право: скасування мораторію як рушій розвитку» (м. Харків, 22 

вересня 2021 р.) 

- Панельна дискусія V Харківського міжнародного юридичного форуму 

«Інноваційні стартапи в агробізнесі в умовах сталого розвитку» (м. Харків, 23 

вересня 2021 р.) – організатор та спікер. 

- На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного кодексу України: 

Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (Київ, НУБіП України, 26 лист. 2021 р.) 

 

9. Видавнича діяльність: 

Розділ у колективній монографії: 

- Курман Т. В. Теоретико-правові проблеми реалізації цілей сталого 

розвитку в агросфері України. Scientific research of the XXI century. Vol. 2: 

collective monograph / сompiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. 

Tabachnikov. Sherman Oaks, California: GS publishing service, 2021. р. 272-278. 

DOI: 10.51587/9781-7364-13302-2021-002  (0,5 д.а.) 

- Науково-практичний коментар до Кодексу України з процедур банкрутства: 

ресурс ІТ платформи Ліга:Закон / кол. авт.: Ю.Ю. Бакай, Т.В. Курман, В.В. 

Панченко та ін.; за заг. ред. Т.В. Курман, Н.О. Тищенко. К.: Ліга:Закон, 2021. 

474 c. URL: https://ligazakon.net/  (3 д.а.) 

 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

Статті: 

Scopus: 
- P. Hrytsenko, V. Voronenko, Y. Kovalenko, T. Kurman, V. Omelianenko. 

Assessment of the development of innovation activities in the regions: Case of 

Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2021. Vol. 19. Issue 4. Р. 77-

88. (0,5 д.а.) 

DOI http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(4).2021.07 

 

Web of Science:  

- Aleksandrova O., Коsych М., Kurman T. Public and legal regulation of 

economic security as a component of national security. Financial and credit activity: 

problems of theory and practice. 2021. № 4 (39). С. 494-502. (0,5 д.а.) 

 

9.2.  (Наукометричні бази Index Copernicus, РІНЦ тощо) 

Розділ у колективній монографії: 

- Курман Т.В. Теоретико-правові проблеми реалізації цілей сталого розвитку в 

агросфері України. Scientific research of the XXI century. Vol. 2: collective 

monograph / сompiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. 

Tabachnikov. Sherman Oaks, California: GS publishing service, 2021. р. 272-278.  

DOI: 10.51587/9781-7364-13302-2021-002 (0,5 д.а.) 

https://ligazakon.net/
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(4).2021.07
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Статті: 

- Курман Т.В. Агроінновації в Україні в умовах сталого розвитку 

агросфери: правові засади. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 4. С. 389-

395. (0,5 д.а.) – у звіті за 2020 р. не відображалась 

- Курман Т.В., Володіна О.О. К вопросу об уголовной ответственности за 

причинение вреда объектам агросферы и здоровью человека. Scientific 

Collection «InterConf», (№ 71): with the Proceedings of the 3-rd International 

Scientific and Practical Conference «Current Issues and Prospects for the 

Development of Scientific Research» (August 19-20, 2021). Р. 1. Orléans, France: 

Epi, 2021. Р. 206-219. DOI 10.51582/interconf.19-20.08.2021.020 (0,8 д.а.)  

 

Тези: 

- Курман Т.В. Реалізація ЦСР в агросфері: теоретико-правові проблеми та 

напрями їх подолання. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право 

соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези 

доп. учасників всеукр. дистанц. наук.-практ. конф. до 10-річчя створення 

однойменних кафедр (м. Київ, 12 берез. 2021 р.) / за заг. ред. М.І. Іншина, за 

ред.       В.В. Носіка, Т.Г. Ковальчук, М.Б. Мельник. Київ: Освіта України, 2021. 

С. 65-68. (0,3 д.а.) 

- Курман Т.В. Аграрно-правові аспекти сталого розвитку. П’яте зібрання 

фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики: матер. Всеукр. наук. 

конф.     (м. Одеса, 10–13 черв. 2021 р.) / відп. ред. Т.Є. Харитонова, Х.А. 

Григор’єва. Одеса: Видавн. дім «Гельветика», 2021. С. 73-75. (0,2 д.а.) 

- Курман Т.В. Правові засади органічного сільського господарства як 

засобу забезпечення сталого розвитку агросфери. Український правовий вимір: 

пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матер. ІІІ міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Дніпро, 14 трав. 2021 р.). Дніпро: Ун-т митної справи та 

фінансів, 2021. С. 30-31. (0,2 д.а.) 

- Курман Т.В. Агроекологічна політика України як засіб реалізації цілей 

сталого розвитку: теоретико-правові підходи. Актуальні питання стратегії 

державної екологічної політики України на період до 2030 року: матер. 

«круглого столу» (м. Харків, 21 трав. 2021 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана та           

М.В. Шульги; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Х.: Право, 2021. С. 102-

106. (0,3 д.а.) 

- Курман Т.В. Сучасна земельна реформа і сталий розвиток агросфери: 

правові проблеми. Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: тези 

доп. за матеріал. II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23-24 квіт. 2021 р.) / 

відп. ред. Я. І. Ленгер, А. М. Земко. Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2021. С. 74-76. 

(0,2 д.а.) 

- Курман Т.В., Курман О.В. Інноваційні технології навчання у підготовці 

студентів-правників. Scientific and pedagogical internship “Introduction of modern 

European approaches and innovative methods for the training of qualified lawyers”: 

Internship proceeding, June 7 – July 17, 2021. Wloclawek: “Baltija Publishing”, 

2021. P. 52-55. (0,3 д.а.) 
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- Курман Т.В. Використання земель у сільськогосподарському 

виробництві: сучасні правові проблеми і загрози. На сторожі земельного ладу: 

до 20-річчя Земельного кодексу України: Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. 

(Київ, НУБіП України, 26 лист. 2021 р.) (0,2 д.а.). 

 

Навчальний посібник: 

- Курман Т.В., Туєва О.М. Право продовольчої безпеки: навч. посібник. Х.: 

Юрайт, 2021. 92 с. (4 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 наук за спеціальністю 12.00.06:  

1) Філюк Олександри Сергіївни на тему «Юридичне забезпечення 

захисту майнових прав сільськогосподарських товаровиробників» (2021 р.)  

- доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06:  

2) Карпінської Наталії Володимирівни на тему «Концептуально-

правові засади застосування санітарних та фіто санітарних заходів у 

сільському господарстві України в контексті вимог СОТ та ЄС» (2021 р.); 

3) Брала участь у рецензуванні дисертації Корнієнко Г.С. на тему 

«Теоретико-правові засади становлення та розвитку агробізнесу в 

Україні» (2021р.)  

14. Не була. 

15. Участі не брала. 

16. Участі не брала. 

17. Участі не брала. 

18. У звітньому періоді відзнак не отримувала. 

 

 

                    Т.В. Курман  

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри земельного та аграрного права 

протокол № 8 від «26» листопада 2021 р. 

 

 

Лаборант                                                                               Б.О. Бухтатий 


