
Професійне резюме (CV) 

 
1. Атаманюк Олена Петрівна 

2. Заступник завідувача Відділу науково-організаційної роботи 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ науково-організаційної роботи 

4. Рік народження – 1988 

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

кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.06 «Економіка природокористування та 

охорони навколишнього середовища», 2016 

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

7. Загальна кількість друкованих праць – 33 

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

11,9 років 

2011–2018 рр. – науковий співробітник, відділу економіки 

природокористування в агросфері (ІАП НААН). 

2019–2019 рр. – старший науковий співробітник, сектору економічного 

аналізу науково-дослідних робіт (ІАП НААН). 

2019 – по сьогодні - заступник завідувача Відділу науково-організаційної 

роботи 

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

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

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

Важливі посади і обов’язки за межами Установи: організаційна та науково-дослідна діяльність 

у напрямі використання земельних ресурсів. Еколого-економічний аналіз результатів 

господарської діяльності на територіях землеволодінь і землекористувань різних форм 

власності. Дослідження інноваційного розвитку УІЕСР при проведенні кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин. Здійснення публічних закупівель для потреб УІЕСР, забезпечення 

закупівельної діяльності установи згідно чинного законодавства. 

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 

1 Економічна ефективність 

дотримання науково-

обґрунтованих сівозмін 

Новітні агротехнології: матеріали 

ІІІ міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 

31 серпня 2022 р.). С. 15 

Атаманюк О.П. 

 

2 
Роль земельних ресурсів у 

забезпеченні 

кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин 

VIII МН-ПК молодих вчених і 

спеціалістів "Селекція, генетика та 

технології вирощування 

сільськогосподарських культур" 

с.13 – 2020. 

Атаманюк О.П., 

Попова О.П.  

 

3 
Аналіз земельно-

ресурсного потенціалу 

українського інституту 

експертизи сортів рослин 

Агросвіт – 2020 – №9, С.104-110 Атаманюк О.П., 

Попова О.П.  



4 Фінансове забезпечення 

заходів організації та 

охорони земель 

сільськогосподарського 

призначення 

Ефективна економіка 

http://www.economy.nayka.com.ua/

?n= 8&y=2019. – 2019. – №8. – 

ТОВ "ДКС Центр" 

Атаманюк О.П. 

5 Сучасний стан розвитку 

інновацій в системі 

експертизи сортів рослин 

Проблемні питання адаптації 

законодавства України до 

законодавства Європейського 

Союзу у сфері охорони прав на 

сорти рослин: матеріали 

науковопрактичної конференції 

(м. Київ, 28 листопада 2019 р.) 

[Електронний ресурс] URL: 

http://confer.uiesr.sops.gov.ua 

Атаманюк О.П. 

Стефківська Ю.Л. 

6 Еколого-економічний 

аналіз стану та 

використання земель 

сільськогосподарського 

призначення у Волинській 

області  

Збалансоване 

природокористування. – 2018. – № 

2. – С. 94–102. 

Атаманюк О.П. 

 
 


