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1923  Українська сортовипробувальна 

мережа 

7 сортодільниць 

1941 Інспекція по випробуванню сортів 150 сортодільниць 

1956 

 

Інспектура Державної комісії СРСР по 

Українській СРСР 

296 сортодільниць 

 

1989 

 

Державна Комісія по 

сортовипробуванню 

сільськогосподарських культур 

7 держсортостанцій 

153 сортодільниці 

1991 Державна комісія по випробуванню та 

охороні прав на сорти рослин 

12 держсортостанцій 

147 сортодільниць 

2002 

 

Державна служба з охорони прав на  

сорти рослин 

24 держекспертцентри 

Український інститут 

експертизи сортів рослин 

66 сортодослідних станцій 

2011 

 

Державна ветеринарна та 

фітосанітарна служба України 

_________________ 

2016 

 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

Український інститут 

експертизи сортів рослин 

24 філії 



ЧОМУ ГОВОРИМО ПРО СОРТИ 

 СОРТ – НЕТРАДИЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ 

 

 СОРТ – БАЗОВИЙ РЕСУРС ТА ІННОВАЦІЯ у НАЙБІЛЬШ 
ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  
 

 > 20 років УКРАЇНА є ЧЛЕНОМ МІЖНАРОДНОГО СОЮЗУ з 
ОХОРОНИ НОВИХ СОРТІВ РОСЛИН, УПОВ 

 

 УКРАЇНА у ТОП 10 КРАЇН, ДЕ НАЙБІЛЬШЕ ЗЯАВОК НА СОРТИ 
 

 1931 –”НАЙСТАРШИЙ” СОРТ  в УКРАЇНІ наразі 
 

 2019 – ЗАРЕЄСТРОВАНО  11533 СОРТІВ в УКРАЇНІ, ВСЬОГО 
ПАТЕНТІВ -6107; 
 

 2016-2019  - занесено до РЕЄСТРУ СОРТІВ  4452 СОРТИ 
 

 2016-2019 – занесено до РЕЄСТРУ ПАТЕНТІВ 3413 СОРТИ 
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ПРО ЩО ГОВОРИМО СЬОГОДНІ 

 
 Права   на сорти рослин реалізуються  

через взаємоповязані елементи 
 

 

 

1) Регулюється публічним правом – надання права 
компетентним органом/компетентною агенцією та 
відповідно до національного  законодавства  

2) Регулюється приватним правом – власна 
відповідальність власника сорту/володільця 
прав/селекціонера захищати свої права від порушень 

Сьогодні ми сфокусуємося на питаннях щодо 
надання права на сорт, визначених публічним 

правом 

Київ-2019 



УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ  
НА СОРТИ РОСЛИН 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ  ПРАВ НА СОРТИ 
РОСЛИН – МЕХАНІЗМ ДЛЯ НАБУТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ 

ТА СТВОРЕННЯ ПРЕВЕНТИВНИХ УМОВ ДЛЯ 
НЕПОРУШНОСТІ ЗАСВІДЧЕНИХ ПРАВ 

= 

чітка ієрархічна структура нормативно-правових актів 
у сфері охорони прав на сорти рослин  

+ 
чітка інституціональна (адміністративна) структура 

організацій, які задіяні зі сторони держави; 
(служби, міністерства, інспекції) 

= 
ЕФЕКТИВНЕ ДЕРЖАВНЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  
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ЧИМ КЕРУЄМОСЯ 

III/ Національне законодавство  

Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” 
― Комплекс детальних норм щодо регулювання майнових і особистих немайнових відносини, що виникають у 

зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності на сорти рослин.  

Закон України “Про насіння і садивний матеріал” 
  Умови  використання насіння/садивного матеріалу – комерційних носіїв сорту. 

Кодекси України: 

Цивільний Кодекс 
― Регулює договірно-правові відносини , представництво 
― Загальні положення щодо правового регулювання прав інтелектуальної власності, в т.ч. на сорти 

Податковий кодекс: 
 Визначення роялті , ознак та умови оподаткування 

Підзаконні нормативно-правові акти 

 
 
 

 
I /Конвенція UPOV –Париж 1961  (переглянута у 1972, 1978 та 1991 рр.) 

II/ ЄС: Угода Україна- ЄС 

Регламент Ради (ЄС) 2100/94  

Регламент Ради (ЄС)  1768/95 
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Крім цього, розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183». Стан 

виконання: готується для подання на розгляд Уряду 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РОБОТА 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні» від 26 вересня 2018 року № 774 
 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

ведення реєстру патентів на сорти рослин» від 19 вересня 2018 року    

№ 755 
 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

ведення реєстру заявок на сорти рослин» від 19 вересня 2018 року                

№ 757 
 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

затребування зразків посадкового матеріалу батьківських 

компонентів» від 19 вересня 2018 року № 756 
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 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РОБОТА 

ОСНОВНІ накази  
Міністерства аграрної політики та 

продовольства України: 

«Про затвердження Правил складання та подання заявки 
на сорт рослин» від 28.02.2018 року № 110, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України                    
від 05 липня 2018 року за № 781/32233 

 

«Про затвердження Інструкції щодо забезпечення 
дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин», 
від 26.10. 2017 р. №576, зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України від 26.02.2018 року за  № 232/31684 



КЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ МІНАГРОПОЛІТИКИ –  
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЯТОРА у СФЕРІ ОХОРОНИ 

ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН  
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ЗАБЕЗПЕЧИТИ   РІВНІ УМОВИ ДЛЯ ВСІХ ГРАВЦІВ НА 

ЦЬОМУ РИНКУ  
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ПРИМІТКА: 
- ЗАХИСТ ПРАВ НЕ  Є ОХОРОНОЮ ПРАВ!!! 

- ЗАХИСТ ПРАВ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ВЛАСНИКОМ /ВОЛОДІЛЬЦЕМ ПРАВ 

 Управління у сфері охорони прав на сорти рослин 
 

         МІНАГРОПОЛІТИКИ – КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН: функції  

застосування законодавства про охорону прав на сорти рослин; 

приймання заявок, експертиза, рішення; державна реєстрації сорту 
та прав; 

видача патентів , свідоцтв про авторство, свідоцтв про державну 
реєстрацію; 

ведення Реєстру заявок, Реєстру патентів, Реєстру сортів рослин 
України; 

опублікування офіційних відомостей про видані патенти і свідоцтва, в 
тому числі, офіційних відомостей про видачу ліцензії на використання 
сорту та передачу майнових прав інтелектуальної власності на сорт 
рослин; 

здійснює міжнародне співробітництво і представляє інтереси України 
з питань охорони прав на сорти рослин у міжнародних організаціях 



Заявка на сорт рослин: алгоритм руху  

Кваліфікаційна 

експертиза 

 

Формальна експертиза 

Експертиза 

назви сорту 

Тест на відмінність, 

однорідність і 

стабільність 

Рішення за заявкою на сорт рослин - МІНАГРОПОЛІТИКИ  

Тест на 

придатність до 

поширення 

Новизна сорту 

 

Експертиза за 

даними 

заявника 

Компетентний орган 

МАП 

Заявка на сорт рослин/ 

офіційний зразок  

Селекціонер/

заявник  

Експертний 

орган / УІЕСР  
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РЕЄСТР ПАТЕНТІВ 
 

 

 

Відмінність 

Однорідність 

Стабільність 

Експертиза назви 
 

 

 

 

РЕЄСТР СОРТІВ РОСЛИН  

      

           Відмінність 

         Однорідність 

         Стабільність 

 

         Експертиза назви 

             

             Господарська цінність 

         (придатність до                      

поширення)  
 

 

Експертиза 

на ВОС 

 ПСП 

експертиза  
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         ПРОЦЕДУРНІ          АСПЕКТИ 

Новизна 



  

Види прав на сорти рослин 

 Особисті немайнові права 
інтелектуальної власності на 
сорт рослин, засвідчені 
Свідоцтвом про авторство; 

 

 Майнові права інтелектуальної 
власності на сорт рослин, 
засвідчені Патентом; 

 

 Майнове право інтелектуальної 
власності на поширення сорту 
рослин, засвідчене Свідоцтвом 
про державну реєстрацію  

Київ-2019 
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ВИДИ ПРАВ ТА 
РЕЄСТРИ 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

РЕЄСТР ЗАЯВОК НА СОРТИ РОСЛИН 

Міністерство аграрної політики та продовольства України  

РЕЄСТР ПАТЕНТІВ НА СОРТИ РОСЛИН 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

ДЕРЖАВНИЙ  РЕЄСТР   

СОРТІВ  РОСЛИН,  ПРИДАТНИХ  ДЛЯ  ПОШИРЕННЯ  В  УКРАЇНІ  

Київ-2019  



права інтелектуальної власності на сорти 

 Види майнових/немайнових прав і їх 

державна реєстрація 

 Обсяг правової охорони 

 

Тип 

майнових 

прав на 

сорт / 

обсяг 

правової 

охорони  

Майнові права  

інтелектуальної власності 

володільця патенту 

(права щодо 

використання сорту) 

Майнове право на 

поширення сорту 

рослин 

Обсяг 

виключних 

прав 

а) виробництво або 

відтворення (з метою 

розмноження);  

б) доведення до кондиції 

з метою розмноження;  

в) пропонування до 

продажу;  

г) продаж або інший 

комерційний обіг;  

д) вивезення за межі 

митної території України;  

е) ввезення на митну 

територію України;  

є) зберігання для будь-

якої із вищевказаних 

цілей 

а) пропонування 

до продажу;  

  

б) продаж або 

інший 

комерційний обіг;  

  

в) зберігання для 

будь-якої із 

вищевказаних 

цілей 
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Міжнародне представництво:  офіційний представник у Раді УПОВ, Указ 
Президента України від 17 травня 2019 року № 248"Про представника України 
і його заступника у Раді Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин«; 
 
Подана інформація по 6962 заявках на сорти рослин (запропонована, 
опублікована назва сорту, дії щодо сорту тощо) до бази даних сортів рослин 
«PLUTO» Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV).  

 

 

 

СПІВРОБІТНИЦТВО  З УПОВ 

Київ-2019 

Конвенція UPOV представляє собою міжнародний стандарт для 
охорони прав на сорти рослин. 



  

Інформація щодо поданих заявок на сорти рослин та 
реєстрації прав на сорти рослин в Україні, яка 

подається до бази даних «PLUTO»  
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Виноград; 51; 0% 

Декоративні та 

лікарські; 308; 3% 

Інші; 26; 0% 

Лісові; 1; 0% 

Плодові та ягідні; 

548; 5% 

Сільськогосподарськ

і: бобові; 343; 3% 

Сільськогосподарськ

і: буряк; 276; 2% 

Сільськогосподарськ

і: злаки; 4110; 36% 
Сільськогосподарськ

і: інші; 85; 1% 

Сільськогосподарськ

і: картопля; 186; 2% 

Сільськогосподарськ

і: кормові; 483; 4% 

Сільськогосподарськ

і: круп'яні; 168; 1% 

Сільськогосподарськ

і: овочеві; 2694; 23% 

Сільськогосподарськ

і: олійні та прядивні; 

2254; 20% 

 

Вітчизняні - 4874;               Іноземні - 6659 
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Сорти рослин, 
що мають 

лише право 
на 

поширення в 
Україні; 5621 

Сорти рослин, 
що мають 

лише право 
засвідчене 

патентом; 195 

Сорти рослин, 
що мають 

право 
засвідчене 

патентом та 
право на 

поширення в 
Україні; 5912 



 
 
 
 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ та СПІВПРАЦЮ! 

 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
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Наталія НІКОЛЕНКО 
Завідувач сектору охорони прав на сорти рослин 


