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Загальний  опис дисципліни  

 

Метою викладання дисципліни є: формування системи спеціальних теоретичних 

знань про державну систему охорони прав на сорти рослин та виконання міжнародних 

зобов’язань України, що випливають із членства України в Міжнародному Союзі з 

охорони нових сортів рослин. Вивчення дисципліни забезпечує студентам знання 

науково-правових основ Державної системи охорони прав на сорти рослин; порядку 

державної реєстрації заявок, прав інтелектуальної власності на сорти рослин та реєстрації 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент має знати про відомості, що вносяться до Державного реєстру заявок, 

Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, Державного 

реєстру патентів; знати критерії заборони поширення сортів рослин в Україні та права 

селекціонера; мати уяву про права і обов’язки представника України у Раді Міжнародного 

Союзу з охорони нових сортів рослин.  

      Теми лекцій : 

1. Науково-правова основа Державної системи охорони прав на сорти рослин. 

2. Умови набуття прав на сорти рослин. 

3. Набуття та державна реєстрація прав на сорти рослин. 

4. Права та обов’язки автора сорта. 

5. Захист прав на сорт рослин. 

6. Україна – член Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин. 

7. Міжнародний Союз по охороні нових сортів рослин. 

 

Теми практичних занять : 

1.  Визначення термінів щодо загальних положень Закону України «Про 

охорону прав на сорти рослин». 

2.  Вивчення структури сучасних державних сортових рослинних ресурсів. 

3.  Вивчення прав та обов’язків державного інспектора під час перевірки 

об’єкта правової охорони. 

4. Вивчення прав Державної інспекції сільського господарства. 

5. Визначення заходів захисту прав на сорт. Державне стимулювання 

створення та використання нових сортів. 

6. Встановлення вимог та порядку складання нормативно-технічної 

документації. 



7. Дослідження державної реєстрації прав на сорт. 

8. Вивчення повноважень Центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері нагляду в АПК. 

9. Встановлення процедури отримання охоронних документів на сорти 

рослин. 

10. Вивчення правил складання договорів про розподіл авторської винагороди. 

11. Визначення критеріїв придатності сорту для набуття прав інтелектуальної 

власності. 

12. Встановлення виду права на сорт та свідчення права. 

13. Вивчення права селекціонера (автору сорту) і роботодавця. 

14. Встановлення порядку проведення кваліфікаційної експертизи. 

15. Визначення напряму і завдань Міжнародної конвенції в сфері охорони прав 

на нові сорти рослин. 


