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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 

УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН НА 2023 рік 
 

№ з/п Назва НДР Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), виконавці 

Строки 

виконання 

(роки) 

Очікувані наукові результати в 

плановому році 

1 2 4 5 6 

Науково-дослідні роботи (ініціативні наукові теми, без фінансування) зареєстровані в УкрІНТЕІ 

1 Розробка правових та 

методичних аспектів охорони 

прав інтелектуальної власності 

на сорти росли (0120U102552) 

Керівник:  

Бобонич Є. Ф., к. ю. н. 

Виконавці: 

Гринів С.М., к. с.-г. н., с.н.с 

Попова О.П. к. і. н. 

Хоменко Т.М. к. с.-г. н., доц. 

Костенко Н.П. к. с.-г. н. 

Голіченко Н.Б. 

Завальнюк О.І. 

2020-2023 Заключний звіт про НДР, пропозиції щодо 

розробки підзаконних актів відповідно до 

нової редакції Закону України «Про 

охорону прав на сорти рослин» 

2 Розробка та програмна реалізація 

системи оцінки сортів рослин за 

ДНК маркерами в рамках 

кваліфікаційної експертизи на 

відмінність, однорідність та 

стабільність (0120U102466) 

Керівник:  

Присяжнюк Л. М., к. с.-г. н., ст. 

дослідник 

Виконавці: 

Діхтяр І.О., к. с.-г. н. 

Гринів С.М. к. с.-г. н., с.н.с. 

Стариченко Є.М., к. е. н. 

Лещук Н.В., д. с.-г. н., с.н.с. 

Шитікова Ю.В. 

Мажуга К.М.  

2020-2024 Проміжний звіт про НДР. Вихідні 

експериментальні дані молекулярно-

генетичного аналізу та експертизи на ВОС 



1 2 3 4 5 

  Якобчук О.В. 

Таганцова М.М. 

Свинарчук О.В. 

  

3 Методичні аспекти впливу 

метеорологічних умов на 

формування морфологічних та 

господарсько-цінних 

характеристик сортів рослин 

(0122U200804) 

Керівник:  

Лещук Н.В. д.с.-г. н., с.н.с. 

Виконавці: 

Хоменко Т.М., к. с.-г. н. 

Стариченко Є.М., к. е. н. 

Димитров С.Г., к. с.-г. н. 

Орленко Н.С., к. е. н. 

Таганцова М.М. 

Коцюбинська Л. М. 

2022-2025 Проміжний звіт про НДР. Фізична модель 

агрегованих даних фенологічних 

спостережень в середовищі MSSQL server, 

Web-додаток для відображення даних 

погодних умов, інфологічна, даталогічна 

модель нормативно-індикаторних даних для 

визначених ботанічних таксонів 

Науково-дослідні роботи (ініціативні наукові теми, без фінансування) без номеру державної реєстрації в УкрІНТЕІ 

4 Розгляд заявки на сорт рослин, 

експертизи назви та визначення 

новизни сорту рослин 

Керівник:  

Джулай Н.П. 

Виконавці: 

Сиплива Н.О., к. б. н. 

Гайдай А.О. 

Коляденко С.С. 

Божок Ю.О. 

Лашук С.О. 

Худолій Л.В., к. с.-г. н., ст. дослідник 

Іллєнко О.О. 

Яремчук Л.П. 

2023 Звіт про НДР. За результатами формальної 

експертизи формується Програма 

кваліфікаційної експертизи. Ухвалена назва 

сортів рослин дозволить ідентифікувати та 

відрізняти сорти, підтвердження критерію 

новизни сортів рослин є однією із умов для 

виникнення майнових прав інтелектуальної 

власності на сорт рослин 

5 Кваліфікаційна експертиза сортів 

рослин на відмінність, 

однорідність та стабільність, 

розробка та вдосконалення 

методичного забезпечення 

державної науково-технічної 

експертизи сортів рослин 

Керівник:  

Гринів С.М., к. с.-г. н., с.н.с. 

Виконавці: 

Мізерна Н.А.  

Матус В.М. 

Таганцова М. М. 

Симоненко Н.В. 

Костенко Н.П., к. с.-г. н. 

 

2023 Звіт про НДР. Експертні висновки про 

відповідність сорту критеріям відмінності, 

однорідності та стабільності, морфологічні 

кодові формули сортів рослин. Методики з 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин. 



1 2 3 4 5 

  Кондратенко Н.Г. 

Свинарчук О.В. 

Носуля А.М. 

Ночвіна О.В. 

Курочка Н.В. 

Баліцька Л.М. 

Ільченко Я.В. 

Юшкевич М.С. 

Данюк Ю.С. 

Чухлєб Л.І. 

Лікар С.П. 

Димитров С.Г., к. с.-г. н. 

Васьківська С.В. 

Директори філій УІЕСР, які задіяні в 

експертизі на ВОС 

  

6 Проведення комплексу 

аналітичних досліджень з 

вивчення сортів рослин на 

придатність їх для поширення в 

умовах Степу, Лісостепу, 

Полісся та фітопатологічних 

досліджень за штучного 

зараження рослин у 2023 році 

Керівник:  

Хоменко Т.М., к с.-г. н., доцент 

Виконавці: 

Києнко З.Б., к с.-г. н. 

Смульська І.В. 

Руденко О.А. 

Житомирець О.С. 

Сонець Т.Д. 

Дутова Г.А., к. с.-г. н. 

Михайлик С.М., к. с.-г. н. 

Директори філій УІЕСР, які задіяні в 

експертизі на ПСП 

2023 Звіт про НДР. Експертні висновки про 

придатність сорту до поширення в Україні, 

за результатами оцінки сортів за 

продуктивністю та якістю надання 

рекомендацій щодо виникнення майнового 

права на поширення сортів рослин 

7 Вивчення показників якості 

сортів рослин за результатами 

кваліфікаційної експертизи на 

придатність сорту до поширення 

Керівник:  

Іваницька А.П. 

Виконавці: 

Топчій О.В., к с.-г. н. 

Ляшенко С.О. 

 

2023 Звіт про НДР. За результатами оцінки 

показників якості сортів рослин надання 

рекомендацій щодо визначення напрямів 

використання під час формування 

експертного висновку 



1 2 3 4 5 

  Довбаш Н.І., к. с.-г. н. 

Щербиніна Н.П. 

Чухлєб С.Л. 

Безпрозвана І.В. 

Шкляр В.Д. 

Кулик Т.Є. 

Орленко О.Б., к. т. н. 

  

8 Застосування молекулярних 

маркерів в якості додаткового 

методу кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин 

Керівник:  

Діхтяр І.О., к. с.-г. н. 

Виконавці: 

Шитікова Ю.В. 

Король Л.В., к. с.-г. н. 

Піскова О.В. 

Костенко А.В. 

Шляхтун І.С. 

Гурська В.М. 

2023 Звіт про НДР. За результатами аналізу ДНК 

будуть визначені відмінні лінії, оцінені 

генетичні дистанції між ними, що 

проходять кваліфікаційну експертизу на 

ВОС, визначені стерильні лінії кукурудзи 

для уточнення польової оцінки за 

морфологічними ознаками 

9 Методичні та практичні аспекти 

створення 

програмних додатків 

кваліфікаційної експертизи на 

веб-платформах з відкритим 

вихідним кодом 

Керівник:  

Стариченко Є.М., к. е. н. 

Виконавці: 

Мажуга К.М. 

Якобчук О.В. 

Орленко Н.С., к. е. н., доцент 

Андрющенко В.М. 

Бровкін В.В. 

Мартинов О.М. 

Маслечкін В.В. 

2023 Звіт про НДР. В результаті аналізу та 

практичної реалізації існуючих 

фреймворків програмування буде 

забезпечено переведення програмних 

додатків на веб-платформу, уніфікацію та 

розширення можливостей автоматизованої 

інформаційної системи УІЕСР 

10 Формування витрат на 

проведення кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин в 

Українському інституті 

експертизи сортів рослин 

Керівник:  

Попова О.П., к. е. н. 

Виконавці: 

Атаманюк О.П., к. е. н. 

Завальнюк О.І. 

Трофімова Г.В., к. с.-г. н., доцент 

 

2023 Звіт про НДР. Визначення пріоритетів 

організаційно-економічного розвитку і 

напрямів діяльності УІЕСР, оптимізації 

витрат на проведення кваліфікаційної 

експертизи сортів на основі аналізу 

технологічних карт, виявлення резервів по  



1 2 3 4 5 

  Марченко Т.М. 

Стефківська Ю.Л. 

Коцюбинська Л.М. 

Скубій О.А. 

Панькова І.М. 

Бойко А.І. 

Павлюк Н.В. 

Коховська І.В. 

Семисал А.В. 

Сидорчук А.І. 

 формуванню штатної чисельності, 

оптимізація ефективності господарської 

діяльності УІЕСР, створення та 

підтримання наукових профілів УІЕСР у 

міжнародних базах цитування. 

11 Проведення комплексу наукових 

досліджень щодо приведення 

національних нормативно-

правових актів у сфері охорони 

прав на сорти рослин у 

відповідність до законодавства 

України та ЄС 

Керівник:  

Бобонич Є. Ф., к.ю.н. 

 

Виконавці: 

Ткачик С. О., к. с.-г. н. 

Голіченко Н. Б. 

Ковальчук Є.С. 

Стефківський В. М., к.е.н.  

Линчак Н.Б. 

Мирон О.М. 

2023 Звіт про НДР. Удосконалення системи 

експертизи сортів рослин України шляхом 

розробки нормативно-правових документів 

для забезпечення імплементації 

законодавства України з ЄС 

 

 

 

Заступник директора з наукової роботи    (підпис наявний)    Лариса ПРИСЯЖНЮК 

 

СХВАЛЕНО 

 

Протокол засідання Вченої ради  

Українського інституту експертизи  

сортів рослин 

24.02. 2023 №3 
 

https://sops.gov.ua/uploads/page/Departments/DepLawers/CV_Stefkivskiy.pdf

