ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад
Українського інституту експертизи сортів рослин
Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність», Примірного положення про порядок проведення конкурсу на
заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404, Положення про порядок
проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту
експертизи сортів рослин, затвердженого наказом УІЕСР від 09.08.2018 № 328 -ОД та
наказу УІЕСР від 23.08.2018 № 348-ОД «Про проведення конкурсу на заміщення
вакантних наукових посад» Український інститут експертизи сортів росли н (адреса:
03041, місто Київ, вулиця Генерала Родімцева, будинок 15, веб -сайт: sops.gov.ua,
телефон: (044) 258-34-56, електронна адреса: sops@sops.gov.ua) оголошує про проведення
конкурсу на заміщення наступних вакантних наукових посад:
Завідувач відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин.
Завідувач відділу науково-технічної інформації.
Завідувач відділу науково-організаційної роботи.
Заступник завідувача відділу – завідувач сектору договірної роботи відділу
правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти
рослин.
5. Старший науковий співробітник сектору договірної роботи відділу правового
забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин (18й тарифний розряд).
6. Старший науковий співробітник сектору договірної роботи відділу правового
забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин (18й тарифний розряд).
7. Старший науковий співробітник сектору договірної роботи відділу правового
забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин (17й тарифний розряд).
8. Старший науковий співробітник сектору договірної роботи відділу правового
забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин (17й тарифний розряд).
9. Науковий співробітник сектору договірної роботи відділу правового забезпечення та
розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин (16-й тарифний
розряд).
10. Науковий співробітник сектору договірної роботи відділу правового забезпечення та
розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин (16-й тарифний
розряд).
11. Завідувач сектору розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин
відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на
сорти рослин.
12. Старший науковий співробітник сектору розробки законодавства у сфері охорони
прав на сорти рослин відділу правового забезпечення та розробки законодавства у
сфері охорони прав на сорти рослин (17-й тарифний розряд).
13. Старший науковий співробітник сектору розробки законодавства у сфері охорони
прав на сорти рослин відділу правового забезпечення та розробки законодавства у
сфері охорони прав на сорти рослин (17-й тарифний розряд).
14. Науковий співробітник сектору розробки законодавства у сфері охорони прав на
сорти рослин відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері
охорони прав на сорти рослин (16-й тарифний розряд).
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15. Завідувач сектору судово-претензійної роботи відділу правового забезпечення та
розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин.
16. Старший науковий співробітник сектору судово-претензійної роботи відділу
правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти
рослин (18-й тарифний розряд).
17. Старший науковий співробітник сектору судово-претензійної роботи відділу
правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти
рослин (18-й тарифний розряд).
18. Науковий співробітник сектору економічних досліджень та формування і
використання зборів відділу науково-організаційної роботи (15-й тарифний розряд).
19. Старший науковий співробітник сектору математичного моделювання та управління
базами даних відділу науково-технічної інформації (16-й тарифний розряд).
20. Завідувач сектором інформатизації відділу науково-технічної інформації.
21. Старший науковий співробітник відділу міжнародного співробітництва та
забезпечення діяльності представника в Раді УПОВ (16-й тарифний розряд).
22. Старший науковий співробітник сектору зернових, зернобобових та круп’яних
культур відділу експертизи на придатність до поширення (16-й тарифний розряд).
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади завідувача
відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин:
Кваліфікаційні вимоги: науковий ступінь доктора чи кандидата наук з відповідної
галузі знань. Наявність наукових праць. На посаду завідуючого завідувача відділу розгляду
заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин на термін до трьох років можуть бути
призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають
відповідний досвід роботи.
Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
агрономічного напрямку підготовки.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу розгляду
заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин повинен: знати Конституцію
України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР, основи
міжнародного та європейського законодавства з питань інтелектуальної власності на сорти
рослин (директиви ЄС, Міжнародну конвенцію з охорони нових сортів рослин, документи
Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ) та (СРVO); міжнародні
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; інші нормативно
правові акти, що регулюють розвиток сфери охорони прав на сорти рослин, досягнення
науки і техніки за кордоном у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин;
установлений порядок організації, планування та фінансування, проведення і впровадження
наукових досліджень і розробок, процедуру укладання договорів за сумісного виконання
робіт з іншими установами, організаціями; наукове устаткування підрозділу і правила його
експлуатації, оформлення науково-технічної документації; системи управління науководослідними розробками; діючі положення з підготовки й підвищення кваліфікації кадрів;
керівні матеріали з організації документообігу, основи трудового законодавства;
дотримуватись трудової дисципліни, знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку
УІЕСР, техніки безпеки, охорони праці та протипожежного захисту.
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Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади завідувача
відділу науково-технічної інформації:
Кваліфікаційні вимоги: науковий ступінь доктора чи кандидата наук з відповідної
галузі знань. Наявність наукових праць. На посаду завідувача відділу науково-технічної
інформації на термін до трьох років можуть бути призначені висококваліфіковані
спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають відповідний досвід роботи.
Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
відповідного напрямку підготовки.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу науковотехнічної інформації повинен: знати Конституцію України та нормативно-правові акти,
що стосуються діяльності УІЕСР, постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали щодо організації науково-технічної інформації;
правила, інструкції, положення та інші нормативні акти, що визначають систему
комплектування, збереження, пошуку та видавання наукової і виробничо-технічної
інформації; становище та перспективи розвитку вітчизняної і зарубіжної науки та техніки у
відповідних галузях знань, технічні засоби пошуку, опрацювання, збереження, поновлення
і передавання інформації; організацію довідково-інформаційного фонду; порядок
підготовки інформаційних матеріалів, каталогів, проспектів до видання та основи
редакційно-видавницької роботи; організацію бібліотечної роботи; передовий вітчизняний
та світовий досвід у галузі організації науково-технічної інформації на підприємствах;
установлений порядок організації, планування та фінансування, проведення і впровадження
наукових досліджень і розробок, процедуру укладання договорів за сумісного виконання
робіт з іншими установами, організаціями; наукове устаткування підрозділу і правила його
експлуатації, оформлення науково-технічної документації; системи управління науководослідними розробками; діючі положення з підготовки й підвищення кваліфікації кадрів;
основи трудового законодавства дотримуватись трудової дисципліни, знати й виконувати
правила внутрішнього розпорядку УІЕСР, техніки безпеки, охорони праці та
протипожежного захисту.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади завідувача
відділу науково-організаційної роботи:
Кваліфікаційні вимоги: науковий ступінь доктора чи кандидата наук з відповідної
галузі знань. Наявність наукових праць. На посаду завідуючого відділу науковоорганізаційної роботи на термін до трьох років можуть бути призначені
висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають відповідний досвід
роботи.
Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
економічного напрямку підготовки.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу науковоорганізаційної роботи повинен: знати Конституцію України та нормативно-правові акти,
що стосуються діяльності УІЕСР, наукові проблеми організації науково-технічної
експертизи сортів рослин, напрямки розвитку галузі сільського господарства, керівні
матеріали вищих органів, вітчизняні й закордонні досягнення з цих питань; установлений
порядок організації, планування та фінансування, проведення і впровадження наукових
досліджень і розробок, процедуру укладання договорів за сумісного виконання робіт з
іншими установами, організаціями; наукове устаткування підрозділу і правила його
експлуатації, оформлення науково-технічної документації; системи управління науково3

дослідними розробками; діючі положення з підготовки й підвищення кваліфікації кадрів;
керівні матеріали з організації документообігу, основи трудового законодавства;
проводити виконання прикладних та фундаментальних науково-дослідних робіт з технікоекономічного обґрунтування, удосконалення науково-методичного, фінансового та
інвестиційного забезпечення діяльності УІЕСР та його структурних підрозділів, а також
організації, проведення науково-технічної експертизи сортів рослин; дотримуватись
трудової дисципліни, знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку УІЕСР, техніки
безпеки, охорони праці та протипожежного захисту.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади заступника
завідувача відділу – завідувача сектору договірної роботи відділу правового
забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин:
Кваліфікаційні вимоги: науковий ступінь доктора чи кандидата наук з відповідної
галузі знань. Наявність наукових праць. На посаду заступника завідувача відділу –
завідувача сектору договірної роботи відділу правового забезпечення та розробки
законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин на термін до трьох років можуть бути
призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають
відповідний досвід роботи.
Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
юридичного напрямку підготовки.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади заступника завідувача відділу
– завідувача сектору договірної роботи відділу правового забезпечення та розробки
законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин повинен: знати Конституцію
України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР, основи
міжнародного та європейського законодавства з питань інтелектуальної власності на сорти
рослин (директиви ЄС, Міжнародну конвенцію з охорони нових сортів рослин, документи
Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ) та (СРVO); міжнародні
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; інші нормативно
правові акти, що регулюють розвиток сфери охорони прав на сорти рослин, досягнення
науки і техніки за кордоном у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин;
установлений порядок організації, планування та фінансування, проведення і впровадження
наукових досліджень і розробок, процедуру укладання договорів за сумісного виконання
робіт з іншими установами, організаціями; наукове устаткування підрозділу і правила його
експлуатації, оформлення науково-технічної документації; системи управління науководослідними розробками; діючі положення з підготовки й підвищення кваліфікації кадрів;
керівні матеріали з організації документообігу, основи трудового законодавства;
забезпечувати додержання законності в діяльності УІЕСР у і захист його правових
інтересів, здійснювати правову експертизу проектів наказів, інструкцій, положень,
стандартів та інших актів правового характеру, що готуються на підприємстві, візує їх, а
також у разі потреби брати участь у підготуванні цих документів; забезпечувати методичне
керівництво правовою роботою, роз’яснення чинного законодавства і порядок його
застосування, дотримуватись трудової дисципліни, знати й виконувати правила
внутрішнього розпорядку УІЕСР, техніки безпеки, охорони праці та протипожежного
захисту.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади старшого
наукового співробітника сектору договірної роботи відділу правового забезпечення та
розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин:
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Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта й досвід роботи за відповідною
спеціальністю не менше ніж 10 років. Наявність наукових праць. За наявності наукового
ступеня − без пред'явлення вимог до стажу роботи. На посаду старшого наукового
співробітника сектору договірної роботи відділу правового забезпечення та розробки
законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин на термін до трьох років можуть бути
призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань.
Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
юридичного напрямку підготовки.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади старшого наукового
співробітника сектору договірної роботи відділу правового забезпечення та розробки
законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин повинен: здійснювати наукове
керівництво групою співробітників за дослідження самостійних тем, а також розробок, що
є частиною (розділом, етапом) теми, або проводити наукові дослідження та розробки як
виконавець найскладніших та найвідповідальніших робіт. Розробляти плани та методичні
програми проведення досліджень і розробок. Організувати збирання та вивчення науковотехнічної інформації за темою, проводити аналіз і теоретичне узагальнення наукових даних,
результатів експериментів і спостережень. Перевіряти вірність результатів, отриманих
співробітниками, що працюють під його керівництвом. Брати участь у підвищенні
кваліфікації кадрів. Упроваджувати результати проведених досліджень та розробок, знати
Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР.
Наукові проблеми за тематикою проведених досліджень і розробок, керівні матеріали за
відповідними галузями науки, вітчизняну й закордонну інформацію з цих питань; сучасні
методи та засоби планування й організації досліджень і розробок, проведення
експериментів і спостережень, у тому числі з використанням електронно-обчислювальної
техніки; основи економіки відповідної галузі виробництва та наукової організації праці;
дотримуватись трудової дисципліни, знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку
УІЕСР, техніки безпеки, охорони праці та протипожежного захисту.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади наукового
співробітника сектору договірної роботи відділу правового забезпечення та розробки
законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин:
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта й досвід роботи за відповідною спеціальністю
не менше ніж 5 років, наявність авторських свідоцтв (патентів) на винаходи або наукових
праць. За наявності наукового ступеня − без пред'явлення вимог до стажу роботи. На посаду
наукового співробітника сектору договірної роботи відділу правового забезпечення та
розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин на термін до трьох років
можуть бути призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань.
Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
юридичного напрямку підготовки.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади наукового співробітника
сектору договірної роботи відділу правового забезпечення та розробки законодавства
у сфері охорони прав на сорти рослин повинен: проводити наукові дослідження та
розробки з окремих розділів (етапів, завдань) теми як відповідальний виконавець або
спільно з науковим керівником, здійснювати складні експерименти та спостереження.
Збирати, аналізувати та узагальнювати науково-технічну інформацію, передовий
вітчизняний та зарубіжний досвід, результати експериментів і спостережень. Брати участь
у розробці планів та методичних програм досліджень і розробок, практичних рекомендацій
з використання їх результатів. Складати звіти (розділи звітів) за темою або її розділом
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(етапом, завданням). Брати участь у впровадженні результатів досліджень та розробок;
знати Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР,
мету й завдання досліджень і розробок, що проводяться, вітчизняну й закордонну
інформацію з цих досліджень і розробок; сучасні методи та засоби планування й організації
досліджень і розробок, проведення експериментів і спостережень, узагальнення й обробки
інформації, в тому числі з застосуванням електронно-обчислювальної техніки; основи
наукової організації праці; дотримуватись трудової дисципліни, знати й виконувати
правила внутрішнього розпорядку УІЕСР, техніки безпеки, охорони праці та
протипожежного захисту.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади завідувача
сектору розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин відділу
правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти
рослин:
Кваліфікаційні вимоги: науковий ступінь доктора чи кандидата наук з відповідної
галузі знань. Наявність наукових праць. На посаду завідувача сектору розробки
законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин відділу правового забезпечення та
розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин на термін до трьох років
можуть бути призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань, які
мають відповідний досвід роботи.
Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
юридичного напрямку підготовки.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача сектору розробки
законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин відділу правового забезпечення
та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин повинен:
координувати розробку нормативно-правових актів, супроводжувальних документів,
погодження з структурними підрозділами Мінагрополітики та центральними органами
виконавчої влади; здійснювати правову експертизу проектів наказів, інструкцій, положень
та інших актів правового характеру, що готуються в УІЕСР, дотримуватись трудової
дисципліни, знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку УІЕСР, техніки безпеки,
охорони праці та протипожежного захисту; знати Конституцію України та нормативноправові акти, що стосуються діяльності УІЕСР, основи міжнародного та європейського
законодавства з питань інтелектуальної власності на сорти рослин (директиви ЄС,
Міжнародну конвенцію з охорони нових сортів рослин, документи Міжнародного Союзу з
охорони нових сортів рослин (УПОВ) та (СРVO); міжнародні договори, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інші нормативно-правові акти, що
регулюють розвиток сфери охорони прав на сорти рослин, досягнення науки і техніки за
кордоном у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади старшого
наукового співробітника сектору розробки законодавства у сфері охорони прав на
сорти рослин відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері
охорони прав на сорти рослин:
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта й досвід роботи за відповідною
спеціальністю не менше ніж 10 років. Наявність наукових праць. На посаду старшого
наукового співробітника сектору розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти
рослин відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на
сорти рослин на термін до трьох років можуть бути призначені висококваліфіковані
спеціалісти з відповідної галузі знань.
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Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
юридичного напрямку підготовки.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади старшого наукового
співробітника сектору розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин
відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на
сорти рослин повинен: знати Конституцію України та нормативно-правові акти, що
стосуються діяльності УІЕСР, основи міжнародного та європейського законодавства з
питань інтелектуальної власності на сорти рослин (директиви ЄС, Міжнародну конвенцію
з охорони нових сортів рослин, документи Міжнародного Союзу з охорони нових сортів
рослин (УПОВ) та (СРVO); міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, інші нормативно правові акти, що регулюють розвиток сфери
охорони прав на сорти рослин, досягнення науки і техніки за кордоном у сфері
інтелектуальної власності на сорти рослин; приймати участь в розробці нормативноправових актів, супроводжувальних документів, здійснювати правову експертизу проектів
наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, що готуються в УІЕСР,
дотримуватись трудової дисципліни, знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку
УІЕСР, техніки безпеки, охорони праці та протипожежного захисту.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади наукового
співробітника сектору розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин
відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на
сорти рослин:
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта й досвід роботи за відповідною спеціальністю
не менше ніж 5 років, наявність авторських свідоцтв (патентів) на винаходи або наукових
праць. За наявності наукового ступеня − без пред'явлення вимог до стажу роботи. На посаду
наукового співробітника сектору розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти
рослин відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на
сорти рослин на термін до трьох років можуть бути призначені висококваліфіковані
спеціалісти з відповідної галузі знань.
Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
юридичного напрямку підготовки.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади наукового співробітника
сектору розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин відділу
правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти
рослин повинен: проводити наукові дослідження та розробки з окремих розділів (етапів,
завдань) теми як відповідальний виконавець або спільно з науковим керівником,
здійснювати складні експерименти та спостереження. Збирати, аналізувати та
узагальнювати науково-технічну інформацію, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід,
результати експериментів і спостережень. Брати участь у розробці планів та методичних
програм досліджень і розробок, практичних рекомендацій з використання їх результатів.
Складати звіти (розділи звітів) за темою або її розділом (етапом, завданням), брати участь
у впровадженні результатів досліджень та розробок; знати Конституцію України та
нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР, основи міжнародного та
європейського законодавства з питань інтелектуальної власності на сорти рослин
(директиви ЄС, Міжнародну конвенцію з охорони нових сортів рослин, документи
Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ) та (СРVO); міжнародні
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інші нормативно
правові акти, що регулюють розвиток сфери охорони прав на сорти рослин, досягнення
науки і техніки за кордоном у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин; приймати
участь в розробці нормативно-правових актів, супроводжувальних документів,
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здійснювати правову експертизу проектів наказів, інструкцій, положень та інших актів
правового характеру, що готуються в УІЕСР, дотримуватись трудової дисципліни, знати й
виконувати правила внутрішнього розпорядку УІЕСР, техніки безпеки, охорони праці та
протипожежного захисту.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади завідувача
сектору судово-претензійної роботи відділу правового забезпечення та розробки
законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин:
Кваліфікаційні вимоги: науковий ступінь доктора чи кандидата наук з відповідної
галузі знань. Наявність наукових праць. На посаду завідувача сектору судово-претензійної
роботи відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на
сорти рослин на термін до трьох років можуть бути призначені висококваліфіковані
спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають відповідний досвід роботи.
Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
юридичного напрямку підготовки, наявність посвідчення адвоката.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача сектору судовопретензійної роботи відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері
охорони прав на сорти рослин повинен: знати Конституцію України та нормативноправові акти, що стосуються діяльності УІЕСР, основи міжнародного та європейського
законодавства з питань інтелектуальної власності на сорти рослин (директиви ЄС,
Міжнародну конвенцію з охорони нових сортів рослин, документи Міжнародного Союзу з
охорони нових сортів рослин (УПОВ) та (СРVO); міжнародні договори, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інші нормативно правові акти, що
регулюють розвиток сфери охорони прав на сорти рослин, досягнення науки і техніки за
кордоном у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин; забезпечувати додержання
законності в діяльності підприємства і захист його правових інтересів. Представляти
інтереси УІЕСР в суді, а також у державних і громадських організаціях у процесі розгляду
правових питань, здійснювати ведення судових і арбітражних справ. Брати участь у
підготуванні та укладанні колективних договорів, галузевих тарифних угод, розробленні та
реалізації заходів із зміцнення трудової дисципліни, регулюванні соціально-трудових
відносин на підприємстві. Організовує надання юридичної допомоги структурним
підрозділам УІЕСР, консультування працівників з правових питань; знати законодавчі акти,
що регламентують виробничо-господарську і фінансову діяльність підприємства,
методичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової діяльності підприємства; чинне
законодавство; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право; податкове
законодавство; екологічне законодавство; порядок ведення обліку і складання звітності про
господарсько-фінансову діяльність підприємства; порядок систематизації, обліку і ведення
правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; засоби
обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку; основи економіки, організації праці,
виробництва та управління.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади старшого
наукового співробітника сектору судово-претензійної роботи відділу правового
забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин:
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта й досвід роботи за відповідною
спеціальністю не менше ніж 10 років. Наявність наукових праць. На посаду старшого
наукового співробітника сектору судово-претензійної роботи відділу правового
забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин на термін до
трьох років можуть бути призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі
знань.
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Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
юридичного напрямку підготовки, наявність посвідчення адвоката.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади старшого наукового
співробітника сектору судово-претензійної роботи відділу правового забезпечення та
розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин повинен: знати
Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР,
основи міжнародного та європейського законодавства з питань інтелектуальної власності
на сорти рослин (директиви ЄС, Міжнародну конвенцію з охорони нових сортів рослин,
документи Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ) та (СРVO);
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інші
нормативно правові акти, що регулюють розвиток сфери охорони прав на сорти рослин,
досягнення науки і техніки за кордоном у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин;
забезпечувати додержання законності в діяльності підприємства і захист його правових
інтересів. Представляти інтереси УІЕСР в суді, а також у державних і громадських
організаціях у процесі розгляду правових питань, здійснювати ведення судових і
арбітражних справ. Брати участь у підготуванні та укладанні колективних договорів,
галузевих тарифних угод, розробленні та реалізації заходів із зміцнення трудової
дисципліни, регулюванні соціально-трудових відносин на підприємстві. Надавати
юридичну допомогу структурним підрозділам УІЕСР, проводити консультування
працівників з правових питань; знати законодавчі акти, що регламентують виробничогосподарську і фінансову діяльність підприємства, методичні, нормативні та інші керівні
матеріали з правової діяльності підприємства; чинне законодавство; цивільне, трудове,
фінансове, адміністративне право; податкове законодавство; екологічне законодавство;
порядок ведення обліку і складання звітності про господарсько-фінансову діяльність
підприємства; порядок систематизації, обліку і ведення правової документації з
використанням сучасних інформаційних технологій; засоби обчислювальної техніки,
комунікацій та зв’язку; основи економіки, організації праці, виробництва та управління.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади наукового співробітника
сектору економічних досліджень та формування і використання зборів відділу
науково-організаційної роботи:
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта й досвід роботи за відповідною спеціальністю
не менше ніж 5 років, наявність авторських свідоцтв (патентів) на винаходи або наукових
праць. За наявності наукового ступеня − без пред'явлення вимог до стажу роботи. На посаду
наукового співробітника сектору економічних досліджень та формування і використання
зборів відділу науково-організаційної роботи на термін до трьох років можуть бути
призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань.
Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
економічного напрямку підготовки.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади наукового співробітника
сектору економічних досліджень та формування і використання зборів відділу
науково-організаційної роботи повинен: проводити наукові дослідження та розробки з
окремих розділів (етапів, завдань) теми як відповідальний виконавець або спільно з
науковим керівником, здійснювати складні експерименти та спостереження. Збирати,
аналізувати та узагальнювати науково-технічну інформацію, передовий вітчизняний та
зарубіжний досвід, результати експериментів і спостережень. Брати участь у розробці
планів та методичних програм досліджень і розробок, практичних рекомендацій з
використання їх результатів. проводити виконання прикладних та фундаментальних
науково-дослідних робіт з техніко-економічного обґрунтування, удосконалення науковометодичного, фінансового та інвестиційного забезпечення діяльності УІЕСР та його
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структурних підрозділів, а також організації, проведення науково-технічної експертизи
сортів рослин; складати звіти (розділи звітів) за темою або її розділом (етапом, завданням).
Брати участь у впровадженні результатів досліджень та розробок; знати Конституцію
України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР, основи
міжнародного та європейського законодавства з питань інтелектуальної власності на сорти
рослин (директиви ЄС, Міжнародну конвенцію з охорони нових сортів рослин, документи
Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ) та (СРVO); міжнародні
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інші нормативно
правові акти, що регулюють розвиток сфери охорони прав на сорти рослин, досягнення
науки і техніки за кордоном у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади старшого наукового
співробітника сектору математичного моделювання та управління базами даних
відділу науково-технічної інформації:
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта й досвід роботи за відповідною
спеціальністю не менше ніж 10 років. Наявність наукових праць. За наявності наукового
ступеня − без пред'явлення вимог до стажу роботи. На посаду старшого наукового
співробітника сектору математичного моделювання та управління базами даних відділу
науково-технічної інформації на термін до трьох років можуть бути призначені
висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань.
Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
відповідного напрямку підготовки.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади старшого наукового
співробітника сектору математичного моделювання та управління базами даних
відділу науково-технічної інформації повинен: здійснювати наукове керівництво групою
співробітників за дослідження самостійних тем, а також розробок, що є частиною
(розділом, етапом) теми, або проводити наукові дослідження та розробки як виконавець
найскладніших та найвідповідальніших робіт. Розробляти плани та методичні програми
проведення досліджень і розробок. Організувати збирання та вивчення науково-технічної
інформації за темою, проводити аналіз і теоретичне узагальнення наукових даних,
результатів експериментів і спостережень. Перевіряти вірність результатів, отриманих
співробітниками, що працюють під його керівництвом. Брати участь у підвищенні
кваліфікації кадрів. Упроваджувати результати проведених досліджень та розробок; знати
Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР,
постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо
організації науково-технічної інформації; правила, інструкції, положення та інші
нормативні акти, що визначають систему комплектування, збереження, пошуку та
видавання наукової і виробничо-технічної інформації; становище та перспективи розвитку
вітчизняної і зарубіжної науки та техніки у відповідних галузях знань, технічні засоби
пошуку, опрацювання, збереження, поновлення і передавання інформації; організацію
довідково-інформаційного фонду; порядок підготовки інформаційних матеріалів,
каталогів, проспектів до видання та основи редакційно-видавницької роботи; організацію
бібліотечної роботи; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі організації науковотехнічної інформації на підприємствах; установлений порядок організації, планування та
фінансування, проведення і впровадження наукових досліджень і розробок, процедуру
укладання договорів за сумісного виконання робіт з іншими установами, організаціями;
наукове устаткування підрозділу і правила його експлуатації, оформлення науковотехнічної документації; системи управління науково-дослідними розробками; діючі
положення з підготовки й підвищення кваліфікації кадрів; основи трудового законодавства
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дотримуватись трудової дисципліни, знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку
УІЕСР, техніки безпеки, охорони праці та протипожежного захисту.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади завідувача сектору
інформатизації відділу науково-технічної інформації:
Кваліфікаційні вимоги: науковий ступінь доктора чи кандидата наук з відповідної
галузі знань. Наявність наукових праць. На посаду завідуючого сектору інформатизації
відділу науково-технічної інформації на термін до трьох років можуть бути призначені
висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають відповідний досвід
роботи.
Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
відповідного напрямку підготовки.
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача сектору
інформатизації відділу науково-технічної інформації повинен: знати Конституцію
України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР, постанови,
розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації
науково-технічної інформації; правила, інструкції, положення та інші нормативні акти, що
визначають систему комплектування, збереження, пошуку та видавання наукової і
виробничо-технічної інформації; становище та перспективи розвитку вітчизняної і
зарубіжної науки та техніки у відповідних галузях знань, технічні засоби пошуку,
опрацювання, збереження, поновлення і передавання інформації; організацію довідковоінформаційного фонду; порядок підготовки інформаційних матеріалів, каталогів,
проспектів до видання та основи редакційно-видавницької роботи; організацію бібліотечної
роботи; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі організації науково-технічної
інформації на підприємствах; установлений порядок організації, планування та
фінансування, проведення і впровадження наукових досліджень і розробок, процедуру
укладання договорів за сумісного виконання робіт з іншими установами, організаціями;
наукове устаткування підрозділу і правила його експлуатації, оформлення науковотехнічної документації; системи управління науково-дослідними розробками; діючі
положення з підготовки й підвищення кваліфікації кадрів; основи трудового законодавства
дотримуватись трудової дисципліни, знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку
УІЕСР, техніки безпеки, охорони праці та протипожежного захисту.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади старшого наукового
співробітника відділу міжнародного співробітництва та забезпечення діяльності
представника в Раді УПОВ:
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта й досвід роботи за відповідною
спеціальністю не менше ніж 10 років. Наявність наукових праць. За наявності наукового
ступеня − без пред'явлення вимог до стажу роботи. На посаду старшого наукового
співробітника відділу міжнародного співробітництва та забезпечення діяльності
представника в Раді УПОВ на термін до трьох років можуть бути призначені
висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань.
Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
відповідного напрямку підготовки, володіння на рівні побутового та професійного
спілкування однією з іноземних мов та мати відповідний диплом (сертифікат).
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади старшого наукового
співробітника відділу міжнародного співробітництва та забезпечення діяльності
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представника в Раді УПОВ повинен: здійснювати наукове керівництво групою
співробітників за дослідження самостійних тем, а також розробок, що є частиною теми, або
проводити наукові дослідження та розробки як виконавець найскладніших та
найвідповідальніших робіт. Розробляти плани та методичні програми проведення
досліджень і розробок. Організувати збирання та вивчення науково-технічної інформації за
темою, проводити аналіз і теоретичне узагальнення наукових даних, результатів
експериментів і спостережень. Перевіряти вірність результатів, отриманих
співробітниками, що працюють під його керівництвом. Брати участь у підвищенні
кваліфікації кадрів. Упроваджувати результати проведених досліджень та розробок. Знати
Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР.
Наукові проблеми за тематикою проведених досліджень і розробок, керівні матеріали за
відповідними галузями науки, вітчизняну й закордонну інформацію з цих питань; сучасні
методи та засоби планування й організації досліджень і розробок, проведення
експериментів і спостережень, у тому числі з використанням електронно-обчислювальної
техніки; основи економіки відповідної галузі виробництва та наукової організації праці;
дотримуватись трудової дисципліни, знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку
УІЕСР, техніки безпеки, охорони праці та протипожежного захисту.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади старшого наукового
співробітника сектору зернових, зернобобових та круп’яних культур відділу
експертизи на придатність до поширення:
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта й досвід роботи за відповідною
спеціальністю не менше ніж 10 років. Наявність наукових праць. За наявності наукового
ступеня − без пред'явлення вимог до стажу роботи. На посаду старшого наукового
співробітника сектору зернових, зернобобових та круп’яних культур відділу експертизи на
придатність до поширення на термін до трьох років можуть бути призначені
висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань.
Професійна компетентність: вища освіта не нижче другого (магістерського рівня)
відповідного напрямку підготовки (агрономічного).
Кандидат на заміщення вакантної наукової посади старшого наукового
співробітника сектору зернових, зернобобових та круп’яних культур відділу
експертизи на придатність до поширення повинен: здійснювати наукове керівництво
групою співробітників за дослідження самостійних тем, а також розробок, що є частиною
теми, або проводити наукові дослідження та розробки як виконавець найскладніших та
найвідповідальніших робіт. Розробляти плани та методичні програми проведення
досліджень і розробок. Організувати збирання та вивчення науково-технічної інформації за
темою, проводити аналіз і теоретичне узагальнення наукових даних, результатів
експериментів і спостережень. Перевіряти вірність результатів, отриманих
співробітниками, що працюють під його керівництвом. Брати участь у підвищенні
кваліфікації кадрів. Упроваджувати результати проведених досліджень та розробок. Знати
Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР.
Наукові проблеми за тематикою проведених досліджень і розробок, керівні матеріали за
відповідними галузями науки, вітчизняну й закордонну інформацію з цих питань; сучасні
методи та засоби планування й організації досліджень і розробок, проведення
експериментів і спостережень, у тому числі з використанням електронно-обчислювальної
техніки; основи економіки відповідної галузі виробництва та наукової організації праці;
дотримуватись трудової дисципліни, знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку
УІЕСР, техніки безпеки, охорони праці та протипожежного захисту.
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Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто до
відділу кадрів та діловодства УІЕСР або надсилає поштою такі документи:
- письмову заяву на ім'я керівника УІЕСР про участь у конкурсі, написану власноруч;
- копію документа, що посвідчує особу;
- заповнену особову картку (встановленого зразка);
- автобіографію;
- копію трудової книжки (за наявності);
- копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження
наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для
військовослужбовців або військовозобов'язаних);
- перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних
(міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- письмове повідомлення у довільній формі про наявність чи відсутність
потенційного конфлікту інтересів у разі призначення на вакантну наукову посаду, зокрема
щодо членів сімей або близьких осіб кандидата, які працюють в УІЕСР або його філіях, а
також щодо триваючих в УІЕСР експертиз сортів рослин, авторами або співавторами яких
заявлені кандидат, члени сім’ї або близькі особи кандидата;
- інші документи за бажанням кандидата.
Кандидати, які працюють в УІЕСР, подають лише заяву про участь у конкурсі.
Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати
додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також
своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії
наукових публікацій, реферати тощо).
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів
вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, які надіслані кандидатом поштою і надійшли після закінчення
встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.
Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо
відповідності встановленим вимогам у триденний строк з дня надходження забезпечує
відділ кадрів та діловодства УІЕСР.
Заяви на конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад та
додані до них документи приймаються в кабінеті № 22 Українського інституту експертизи
сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева,15, телефон для довідок
– 044-258-34-56, вн.145.
Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
заступник завідувача відділу – завідувач канцелярії відділу кадрів та діловодства Пліска
Людмила Миколаївна.
Термін подачі заяв – до 18.00 год. 01.10.2018 року.
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Про час та місце проведення конкурсу буде повідомлено додатково.
На виконання вимог пункту 6 статті 10 Закону України «Про наукову та науковотехнічну діяльність» результати конкурсу на вакантні посади наукових працівників
підлягають розгляду та затвердженню Вченою радою УІЕСР не пізніше 30 календарних
днів з дня затвердження переліку учасників конкурсу.
У разі прийняття Вченою Радою рішення про відхилення результатів конкурсу щодо
окремих вакантних наукових посад, таке рішення має бути належним чином мотивоване.
Витяг з протоколу засідання Вченої ради УІЕСР про затвердження результатів конкурсу
долучається до конкурсних справ учасників конкурсу.
Конкурс вважається таким, що не відбувся, і у разі потреби оголошується повторно,
якщо:
під час проведення конкурсу не подано жодної заяви;
жодна з осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, не була до нього
допущена;
жоден з учасників конкурсу (єдиний учасник конкурсу) не набрав більше половини
голосів складу комісії;
переможця конкурсу не виявлено за результатами голосування.
Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на веб-сайті УІЕСР, а
результати конкурсу затверджуються наказом керівника протягом трьох робочих днів після
затвердження Вченою радою УІЕСР результатів конкурсу.
Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву
на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада
вважається вакантною.
Керівник УІЕСР призначає кандидата на вакантну наукову посаду без
випробувального терміну за умови прийняття Конкурсною комісією рішення про
рекомендацію призначити кандидата на відповідну вакантну наукову посаду та
затвердження рішення комісії Вченою радою УІЕСР.
На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу з урахуванням статей
21 і 23 Кодексу законів про працю України з ним укладається контракт або трудовий
договір на строк не більше 5-ти років для завідувача відділу та не більше 3-х роки для всіх
інших наукових посад.
Кандидати, які показали високий рівень кваліфікації, але не були відібрані для
призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням комісії можуть бути рекомендовані для
зарахування до кадрового резерву УІЕСР та протягом року призначені на вакантну
рівнозначну або нижчу наукову посаду без повторного конкурсу.

Український інститут експертизи сортів рослин
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