
                                         Професійне резюме (CV) 

 

1. Ковчі Аттіла Ласлович 

2. Завідувач 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 – 1971 

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 – 3 

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

– 17 років 

  2016 рік – 2017 рік – Завідувач 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 – не має 

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

профіль. Важливі посади і обов’язки за межами Установи : розробка нормативно-правових 

актів у сфері охорони прав на сорти рослин, розробка галузевих, урядових та міжнародних 

угод у сфері охорони прав на сорти рослин, забезпечення проведення правової експертизи 

проекті рішень Інституту, організація правової роботи спрямованої на правильне 

застосування та неухильне дотримання вимог законодавства,  та інших нормативно-правових 

актів Інституту під час виконання покладених на нього завдань і функціональних обов’язків. 

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. Перспективи захисту прав 

на сорт рослин у вищому 

суді з питань 

інтелектуальної власності 

Світові рослинні ресурси: стан та 

перспективи розвитку: матеріали 

конференції Міжнародна 

науково-практична конференція, 

присвячена  15-річчю, створена 

УІЕР/III,07.06.17р.;Київ/УІЕСР – 

Вінниця: »Нілан–ЛТД» 2017 р. – 

С.131–143 

А.П. Шемшур  

О.В.Іськова 

2. Функціонування ринку 

картоплі в Україні 

Сортовивчення та охорона прав 

на сорти рослин. – Вип. 13(2). – 

2017. – С. 206-210 

С.І.Мельник,  

О.О. Стефківська      

О.О. Кравчук             

Т.В. Горицька 

3. Сучасні інформаційні 

технології, як інструмент 

прозорості проведення 

кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин 

Агросвіт  № 10(05.18) – 2018. –  

С.12-16 

Н.С. Орленко         

 О.В. Іськова 

 

 


