
                                         Професійне резюме (CV) 

 

1. Третьякова Алла Анатоліївна 

2. Завідувач сектору розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин 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 – 1983 

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 – 

13 років  

2015 рік – Заступник завідувача відділу правового забезпечення та розробки законодавства 

у сфері охорони прав на сорти рослин. 

2016 –2017 рік – Старший науковий співробітник відділу правового забезпечення та 

розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин  

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

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

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

профіль. Важливі посади і обов’язки за межами Установи :розробка пропозицій щодо 

вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

розробка проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до 

компетенції Інституту,погодження проектів актів законодавства які надходять на погодження 

від інших органів виконавчої влади, розробка висновків і пропозицій до проектів актів 

законодавства, супроводження, погодження проектів актів законодавства у зацікавлених 

ЦОВВ з метою подання на реєстрацію до Міністерства юстиції України, на розгляд Кабінету 

Міністрів України чи Верховної Ради України.      

12. 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. Сорти рослин, як об’єкти 

інтелектуальної власності 

 Світові рослинні ресурси: стан 

та перспективи розвитку: 

матеріали конференції 

Міжнародна науково-практична 

конференція, присвячена           

20-річчю членства України в 

Міжнародному союзі з охорони 

нових сортів рослин (UPOV) 

(Київ 03.11.2015р.) М-во аграр. 

політики та прод. України, ін-т 

експеризи сортів рослин-К:ТОВ 

«Нілан-ЛТД»-2015р. –  С.60–61 

А.А. Третьякова 

2. Договори у сфері 

інтелектуальної власності. 

Поняття, види та 

 Plant Varieties Studying and 

Protection «Сортовивчення та 

А.А. Третьякова 



особливості ліцензійного 

договору  

охорона прав на сорти рослин» 

№ 3-4(28-29)-2015 р. – С. 61-65 

3. Зміни в правовому 

регулюванні охорони прав 

на сорти в Україні. 

 Світові рослинні ресурси:  

стан та перспективи розвитку: 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції                    

I, 03.11.2016, Київ- Вінниця 

»Нілан-ЛТД»/ –2016 р. 

С.О. Ткачик,  

 

4. Актуальність питання 

уповноваження 

експертного закладу на 

виконання завдань у сфері 

охорони прав на сорти 

рослин 

Світові рослинні ресурси:  

стан та перспективи розвитку: 

Матеріали конференції, 

присвячена 15-річчю створена 

УІЕСР  III, м. Київ, 07.06.17  

м. Вінниця : »Нілан-ЛТД» – 2017 

– С. 141–143 

С.І. Мельник, 

С.О. Ткачик, 

 

 

 

 

 


