
                                         Професійне резюме (CV) 

 

1. Карпич Марина Костянтинівна 

2. Старший науковий співробітник сектору договірної роботи відділу правового забезпечення 

та розробки законодавства  у сфері охорони прав на сорти рослин 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ правового забезпечення та розробки 

законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин  

4. Рік народження – 1980 

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

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

7. Загальна кількість друкованих праць – 4 

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

– 10 років  

 2015 рік –  Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та 

новизни  

2016 – 2017  рік – Науковий співробітник відділу правового забезпечення та розробки 

законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин Українського інституту експертизи 

сортів рослин 

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

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

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

профіль. Важливі посади і обов’зки за межами Установи : організація правової роботи 

спрямованої на правильне застосування та неухильне дотримання вимог законодавства, та 

інших нормативно-правових актів Інституту під час виконання покладених на неї завдань і 

функціональних обов’язків. 

2. Список найважливіших робіт за звітний період (не більше 10 публікації): 

 

 

  № 

  з/п 

 

               Назва 

Видавництво, журнал (назва, 

номер, рік, сторінки) чи номер 

авторського свідоцтва 

  

 Прізвище співавторів 

 1. Сортовий потенціал Нуту 

в Україні 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої           

20-річчю членства України в 

Міжнародному союзі з охорони 

нових сортів рослин (UPOV) 

(Київ, 03.11.2015) М-во аграр. 

Політики та прод.України 

Укр.ін-т експертизи сортів 

рослин-К:ТОВ «Нілан-ЛТД» 

2015 р. – С. 95 – 96 

К.Ф. Гузь  

В.О. Сень 

2. Правові аспекти торгівлі 

насінням сортів овочевих 

за вимогами 

Європейського Союзу 

Національна академія аграрних 

наук України інститут 

овочівництва і баштанництва 

дослідна станція «Маяк» - с. 

Крути, 2017 р. Матеріали III 

Міжнародної науково-практичної 

Н.В. Лещук  

Н.В. Павлюк  

О.В. Позняк 



конференції (у рамках II 

наукового форуму  

« Науковий тиждень у Крутах-

2017 р.», № 13-14.03.2017 р.         

с. Крути, Чернігівська обл.) у II т. 

– 2017 р. – С. 131-143  

3. Формування 

продуктивності залежно 

від стабільності та 

пластичності сортів сорго 

зернового 

 Plant Varieties Studying and 

Protecion  Сортовивчення та 

охорона прав на сорти рослин  

том № 13 (2) – 2017 – С. 150-154 

Г.М. Каражбей  

П.І. Шпак  

М. С. Козловська         Т. 

Т.П. Мельниченко  

 

4. Особливості сховища 

даних та оброблення 

результатів 

кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин 

Таврійський науковий журнал» 

101-2018 р. – Херсон – С. 80-86 

Н.С. Орленко 

І.В. Коховська, 

 

 

 

 

 


