
Професійне резюме (CV) 

 
1. Бобонич Євген Федорович,  

2. Заступник завідувача відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва  

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

міжнародного співробітництва 

4. 1973 року народження  

5.  Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право», 2010. 

6. Вчене звання: без звання. 

7. Загальна кількість друкованих праць – 30. 

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

періоду) – 24 роки 

1996–2015 рр. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, юридичний факультет: асистент кафедри, науковий 

співробітник, завідувач сектору. 

2018-2023 рр. – Український інститут експертизи сортів рослин, завідувач 

сектору, заступник завідувача відділу.  

9. Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО: у 1996-2016 роках викладав у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка, Київському національному лінгвістичному 

університеті,  Національному транспортному університеті.   

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами: не керував 

11. Короткі відомості (до 30 слів) про основні напрями досліджень: право інтелектуальної 

власності, конкурентне (антимонопольне право), договірне право, кримінальне право.   

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

- Спадкування майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин в Україні. Бобонич 

Є.Ф., Карпич М.К., Юридичний науковий електронний журнал, 2021, № 2, С. 54-56; 

- Спільні майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин в Україні 

Бобонич Є. Ф., Коморна О. М., Право та державне управління, 2020; 

- Сорт рослин в системі об'єктів права інтелектуальної власності. Бобонич Є.Ф., Шпак П.І., 

Juris Europensis Scientia, 2020; 

-  Вдосконалення законодавства України про охорону прав на сорти рослин 

Бобонич Є.Ф., Ковчі А.Л., Коморна О.М., Порівняльно-аналітичне право, 2019 С.77-79; 

- Особливості правового регулювання права інтелектуальної власності на сорти рослин за 

законодавством України про захист економічної конкуренції 

Ковчі А.Л., Бобонич Є.Ф., Іськова О.А., Держава та регіони. Серія: Право, 2019  С. 44-48; 

- Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності на селекційні досягнення: сорти 

рослин. Бобонич Є.Ф., Карпич М.К., Порівняльно-аналітичне право, 2019 С. 61-64; 

- Напрями вдосконалення законодавства України про охорону прав на сорти рослин. Бобонич 

Є.Ф., Ковчі А.Л., Шпак П.І., Юридичний науковий електронний журнал, 2019, С. 44-47; 


