
Професійне резюме (CV) 

1. Якубенко Наталія Борисівна 

2. Завідувач відділу 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ міжнародного співробітництва 

та забезпечення діяльності представника у Раді УПОВ 

4. Рік народження – 1981 

5. Науковий ступінь (зазначити спеціальність та рік отримання наукового ступеня): немає 

6. Вчене звання (із зазначення року отримання вченого звання): немає 

7. Загальна кількість друкованих праць – 41 

8. Загальний стаж наукової роботи (у роках) із зазначенням посад протягом звітного 

періоду) – 14 років  

2015-2016 рр. – завідувач відділу – старший науковий співробітник відділу міжнародного 

співробітництва та видавничої діяльності, 

2016 -2017 рр. – завідувач відділу міжнародного співробітництва та забезпечення 

діяльності представника в Раді УПОВ. 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО (назва ЗВО, назва курсу, рік, семестр) – 

підвищення кваліфікації, проведення навчально-виробничої практики за договорами з 

НУБіП, 2015-2018 рр. 

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами – немає 

11. Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень, науково-дослідний 

профіль: державна організація та управління системами експертизи сортів рослин та 

охорони прав селекціонера, державне управління сортовими та генетичними ресурсами 

України, інтелектуальна власність на сорти рослин, державне управління ринком сортів 

рослин, міжнародна та європейська інтеграція. 

12. Список найважливіших робіт за звітний період (не більше 10 публікацій): 

 

№ 

з/п 
Назва 

Видавництво,журнал (назва, 

номер, рік, сторінки) чи номер 

авторського свідоцтва 

Прізвища 

співавторів 

Індекс 

циту-

вання 

1 Охорона прав на сорти 

рослин в Європейському 

Союзі: законодавчі аспекти 

Сортовивчення та охорона прав 

на сорти рослин : наук.-практ. 

журн. − 2015. – № 1−2 (26−27). С. 

94–100 

М. В. Федяй,  

Н. Б. Линчак [та 

ін.] 

 

2 Система экспертизы сортов 

растений Республики 

Польша - основные 

принципы 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку : матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 20-

річчю членства України в 

Міжнародному союзі з охорони 

нових сортів (UPOV) (Київ, 3 

листопада 2015 р.) / М-во аграр. 

політики та прод. України, Укр. 

Ін.-т експертизи сортів рослин. – 

К. : УІЕСР, 2015. С. 50–52.  

Э. Гацек,  

Э. Радомска,  

В. Кузько  

[та ін.] 

 

3 Регулювання експертизи 

назви сорту в Україні 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку : матеріали 

ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (3 

листопада 2016 р., м. Київ) / М-

во аграр. політики та прод. 

України, Укр. ін-т експертизи 

сортів рослин. – Вінниця : Нілан-

ЛТД, 2016. С. 133–134. 

С.В. Васьківська  



4 Система експертизи та 

охорони прав на сорти 

рослин Республіки Франція 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку : матеріали 

ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (3 

листопада 2016 р., м. Київ) / М-

во аграр. політики та прод. 

України, Укр. ін-т експертизи 

сортів рослин. – Вінниця : Нілан-

ЛТД, 2016. С. 138–140. 

У.Д. Бабич  

5 Регулювання винагороди за 

використання 

інтелектуальної власності на 

сорти рослин у Республіці 

Франція 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку : матеріали 

ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (3 

листопада 2016 р., м. Київ) / М-

во аграр. політики та прод. 

України, Укр. ін-т експертизи 

сортів рослин. – Вінниця : Нілан-

ЛТД, 2016. С. 140–142. 

Ж.Е. Сучкова  

6 Основні зміни в розвитку 

систем експертизи 

господарської придатності 

сортів рослин у країнах ЄС в 

2011– 2016 рр. 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку : матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (7 червня 

2017 р., м. Київ) / М-во аграр. 

політики та прод. України, Укр. 

ін-т експертизи сортів рослин. – 

Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. С. 

137-138. 

  

7 Тенденції охорони прав 

селекціонера в країнах ЄС 

(2011– 2015 рр.) 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку : матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (7 червня 

2017 р., м. Київ) / М-во аграр. 

політики та прод. України, Укр. 

ін-т експертизи сортів рослин. – 

Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. С. 

145-147. 

  

8 Інвазії чужорідних видів – 

біологічна загроза 

генетичним ресурсам 

фіторізноманіття луків 

Лісостепу України 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку : матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (7 червня 

2017 р., м. Київ) / М-во аграр. 

політики та прод. України, Укр. 

ін-т експертизи сортів рослин. – 

Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. С. 

145-147. 

Якубенко Б. Є., 

Чурілов А.М. 

 

9 До питання впорядкування 

українських назв рослин 

Повідомлення 9. Написання 

назв сортів рослин як 

об'єктів наукової і 

сільськогосподарської 

діяльності 

Сортовивчення та охорона прав 

на сорти рослин : наук.-практ. 

журн. − 2017. – № 2 (Том 13). С. 

123-130 

В. М. 

Меженський,  

Н. Б. Якубенко 

2 



10 Номенклатура деревних 

рослин флори України: 

сучасні виклики 

Сучасний стан та гармонізація 

назв культурних рослин у 

системі UPOV : матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (13 жовтня 2017 р., 

м. Київ) / М-во аграр. політики та 

прод. України, Укр. ін-т 

експертизи сортів рослин. – 

Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017.  

С. 54-56. 

Якубенко Б.Є., 

Меженський В.М. 

 

 

 

 


