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Загальний  опис дисципліни  

 

Програма курсу передбачає формування спеціальних теоретичних знань про систему 

державного сортовипробування та реєстрацію прав інтелектуальної власності на  сорти 

рослин; забезпечує знання науково-правових основ законодавчої бази у сфері охорони прав 

на сорти: Закон України « Про охорону прав на сорти рослин» ( 21 квітня 1993 р . № 3117- 

Х11) та внесення змін до ЗУ від 17 січня 2002 р. ( № 2986 - 111 ), 2 листопада 2006 р. ( № 311 

- V ), 16 жовтня 2012 р. (№ 5462 - V1), а також Міжнародна конвенція UPOV(1991р.) з 

охорони прав нових сортів рослин всіх ботанічних таксонів. У результаті вивчення 

дисципліни науковець повинен знати: повноваження у сфері охорони прав на сорти рослин 

Кабінету Міністрів України, Контролюючого органу (Державна служба з питань безпечності 

харчових продуктів і захисту споживачів) та Компетентного органу (Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України); відомості, що вносяться до 

Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин, 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; вміти складати заявку на сорт, підготовлювати документацію для отримання 

патенту, використовувати права селекціонера. 

Теми лекцій : 

1. Повноваження у сфері охорони прав на сорти рослин Кабінету Міністрів 

України, Контролюючого та Компетентного органів. 

2. Задачі державного сортовипробування с.-г. культур. 

3. Порядок включення нових сортів і гібридів у державне сортовипробування. 

4. Функціональність системи документообігу. 

5. Структура державної сортовипробувальної мережі. 

6. Методика державного сортовипробування. 

7. Види державного сортовипробування. 

8. Державна реєстрація інтелектуальної власності на сорти рослин. 

9. Набуття прав на сорти рослин. 

10. Законодавча нормативно-правова база у сфері охорони прав на сорти рослин. 

11. Критерії занесення сортів і гібридів рослин до Державного реєстру сортів, 

придатних для поширення в Україні. 

12. Майнове і виключне право власника сорту. 



13. Тривалість чинності майнового права на поширення сорту. 

14. Відповідальність за порушення прав на сорти. 

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

 

 

Теми практичних семінарів : 

1. Визначення термінів щодо загальних положень Закону  України «Про охорону 

прав на сорти рослин». 

2.  Вивчення структури сучасних державних сортових рослинних ресурсів. 

3. Вивчення повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин Кабінету 

Міністрів України та Контролюючого органу. 

4. Вивчення повноважень Компетентного органу виконавчої влади у сфері 

охорони прав на сорти рослин. 

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. Встановлення процедури отримання охоронних документів на сорти рослин. 

9. Вивчення правил складання договорів про розподіл авторської винагороди. 

10. Визначення критеріїв придатності сорту для набуття прав інтелектуальної 

власності. 

11. Встановлення виду права на сорт та свідчення права. 

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

13. Встановлення порядку проведення кваліфікаційної експертизи. 

14. Визначення напряму і завдань Міжнародної конвенції в сфері охорони прав на 

нові сорти рослин. 

15. Вивчення процедури ввезення в Україну насіння нових сортів с.-г. культур із-

за кордону для наукових цілей та Державного сортовипробування. 

 


