
Професійне резюме (CV) 

 1. Стефківська Юлія Леонідівна 

2. Старший науковий співробітник  

3. Український інститут експертизи сортів рослин, відділ науково-

організаційної роботи, сектор науково-економічних досліджень  

4. Рік народження – 1971 р. 

5. Науковий ступінь (зазначити спеціальність та рік отримання наукового 

ступеня) : немає. 

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

7. Загальна кількість друкованих праць – дев’ятнадцять. 

8. Загальний стаж наукової роботи 8 років на посаді старшого наукового 

співробітника: прийнята на роботу у травні 2015 року – старший науковий 

співробітник відділу науково-організаційної роботи.  

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: 

організаційна та науково-дослідна діяльність у напрямі раціонального 

використання трудових ресурсів для проведення державної програми 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин. Дослідження інноваційного 

розвитку УІЕСР при проведенні кваліфікаційної експертизи сортів рослин.  

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. Лабораторний 

контроль якості 

насінневого 

матеріалу-основа 

майбутнього урожаю 

Новітні агротехнології: 

Матеріали ІІІ 

міжнародної  науково-

практичної конференції 

(Київ, 31 серпня 

2022р.)/Міністерство 

аграрної політики та 

продовольства 

Стефківський В.М., 

Семисал А.В. 



України, Український 

інститут експертизи 

сортів рослин.                34 

с.  (с. 31-32) 

2. Дослідження 

складових ресурсного 

потенціалу 

Українського 

інституту експертизи 

сортів рослин 

Агросвіт. 2022 р. №23. 

(с. 38-47) 

Попова О.П.,  

Коцюбинська Л.М., 

Скубій О.А. 

 

3. Аналіз інноваційної 

складової у сфері 

інтелектуальної 

власності 

Новітні агротехнології: 

Матеріали ІІ 

міжнародної  науково-

практичної 

конференції (Київ, 

03.06.2021р.)/ 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства 

України, Український 

інститут експертизи 

сортів рослин.                

34 с.  (с. 22-23) 

Коцюбинська Л.М. 

4. Проблеми, стан та 

перспективи розвитку 

сільського 

господарства в 

Україні 

IX Міжнародна 

науково-практична 

конференція молодих 

вчених і спеціалістів 

"Селекція, генетика та 

технології 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур"( Київ 2021), 

стор. 62-63 

Коцюбинська Л.М. 

5. Методичні аспекти 

інституціональної 

оцінки інноваційного 

розвитку 

агропромислового 

сектору економіки 

Науково-виробничий 

журнал "Держава та 

регіони" том 3. Серія: 

Економіка та 

підприємство 

(Запоріжжя 2020) (с.89-

95) 

Стефківський В.М., 

Лопатинська Ю.Л. 

 


