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№
з/п
1

Назва НДР
2

Виконавці НДР
3

Керівник: Васьківська С. В.
Виконавці:
Сиплива Н.О., к. б. н.
Худолій Л.В., к. с.-г. н.
Гайдай А.О.
Божок Ю.О.
Коляденко С.С.
Джулай Н. П.
Лашук С.О.
Гузь К.Ф.
Шкорбот Т.М.
Гринчишин О.В.

1

Дослідження з формальної
експертизи
документів
заявки на сорт рослин,
експертизи
назви
та
визначення новизни сорту
рослин у 2021 році

2

Створення
файлового Керівник:
сховища
документів Стариченко Є. М., к. е. н.
Виконавці:
кваліфікаційної експертизи
Мажуга К.М.
Якобчук О.В.
Андрющенко В.М.
Загорулько Д.М.
Орленко Н.С., к. е. н., доц.

Актуальність і новизна досліджень

Очікувані результати.

4

5

Встановлення
відповідності
матеріалів заявки на нові сорти
рослин, що вперше подані в Україні,
вимогам законодавства у сфері
охорони прав на сорти рослин. Аналіз
та порівняння динаміки подання
заявок на сорти рослин для
встановлення
закономірностей
формування сортових ресурсів та
прогнозування подальшого розвитку
селекційної галузі України.

Звіт про НДР.
За результатами формальної
експертизи
формується
програма
кваліфікаційної
експертизи сортів рослин.
Крім того, будуть сформовані
пропозиції для вдосконалення
нормативно-правового
регулювання
процедури
науково-технічної експертизи
сорту
рослин,
зокрема
експертизи назви сорту,
розгляду заявки на сорт.
Звіт НДР.
В результаті виконання НДР
буде створено файловий
репозиторій для збереження
документальної
та
фотографічної інформації ,
формальної та кваліфікаційної
експертизи.

Актуальність та наукова полягає у
створенні
методично-практичного
механізму збереження у єдиному
файловому сховищі документальної
та
фотографічної
інформації
документів заявки, формальної та
кваліфікаційної експертизи.

1

2

3
Присяжнюк О.І., к. с.-г. н., с.н.с.
Бровкін В.В.
Мартинов О.М.
Маслечкін В.В.

4

5

3.

Кваліфікаційна експертиза
сортів рослинна відмінність,
однорідність та стабільність,
методичне
забезпечення
державної науково-технічної
експертизи

Керівник:
Гринів С.М., к. с.-г. н., с.н.с.
Виконавці:
Мізерна Н.А.
Меженський В.М. д. с.-г. н., с.н.с.
Матус В.М.
Симоненко Н.В.
Таганцова М.М.
Чухлєб Л.І.
Костенко Н.П. к. с.-г. н.
Носуля А.М.
Свинарчук О.В.
Баліцька Л.М.
Ільченко Я.В.
Юшкевич М.С.
Ночвіна О.В.
Кондратенко Н.Г.
Лікар С.П.
Директори філій УІЕСР

Проведення досліджень нових сортів,
вперше поданих на реєстрацію прав в
Україні, на відповідність критеріям
відмінності,
однорідності
та
стабільності. В результаті виконання
НДР будуть сформовані сортові
колекції, здійснено опис нових сортів,
розроблені методики проведення
експертизи.

Звіт про НДР. Експертні
висновки про відповідність
сорту критеріям відмінності,
однорідності та стабільності.
Методики з кваліфікаційної
експертизи сортів рослин.

4

Проведення
комплексу
аналітичних досліджень з
вивчення сортів рослин на
придатність їх до поширення
в умовах Степу, Лісостепу та
Полісся у 2021 р

Керівник:
Хоменко Т.М., к. с.-г. н., доц.
Виконавці:
Смульська І.В.
Сонець Т.Д.
Димитров С.Г. к. с.-г. н.
Руденко О.А.
Директори філій УІЕСР

Проведення досліджень нових сортів,
вперше поданих на реєстрацію прав в
Україні з визначення показників
придатності сортів на поширення в
різних ґрунтово-кліматичних зонах
України

Звіт про НДР. Експертні
висновки про придатність
сорту до поширення в Україні,
відбір кращих сортів для
рекомендації
їх
щодо
виникнення майнового права
інтелектуальної власності на
поширення сортів рослин

1
5

2
Мобілізація
ресурсного
потенціалу УІЕСР в умовах
сучасних трансформаційних
процесів

3
Керівник:
Попова О.П.., к. і. н.
Виконавці:
Атаманюк О.П., к. е. н
Завальнюк О.І.
Трофімова Г.В. к. с.-г. н., доц.
Марченко Т. М.
Стефківська Ю. Л.
Коцюбинська Л. М.
Панькова І.М.
Марченко Т. М.
Башкатова 0.
Бойко А.І.
Павлюк Н. В.
Половинчук О. Ю.
Коховська І. В.
Сахацька І. А.

4
Створення
організаційноекономічного
механізму
орієнтованого
на
мобілізацію
ресурсного потенціалу, інноваційний
розвиток системи охорони прав на
сорти рослин з метою забезпечення
належного виконання функцій з
охорони прав на сорти рослин

5
Звіт про НДР.
Оцінка ресурсного потенціалу
УІЕСР, аналіз стану оновлення
матеріально-технічної бази
УІЕСР,
визначення
пріоритетів
і
напрямів
використання ресурсної бази
УІЕСР, підвищення якості HT
продукції УІЕСР

6

Вплив ґрунтово-кліматичних
умов
вирощування
на
біохімічні та технологічні
показники якості сортів
рослин
придатних
до
поширення в Україні

Керівник:
Іваницька А.П.
Виконавці:
Топчій О.В. к. с.-г. н.
Ляшенко С.О.
Довбані Н.І. к. с.-г. н.
Щербиніна Н.П.
Чухлєб С.Л.
Безпрозванна І.В.
Шкляр В.Д.

Проведення комплексу досліджень 3
визначення
біохімічних
і
технологічних показників якості
нових сортів рослин за оцінки
придатності сорту до поширення в
Україні

Звіт про НДР.
Відбір кращих нових сортів
для
рекомендації
їх
виробництву та переробній
промисловості

1
7

2
Приведення
національних
нормативно-правових актів у
сфері охорони прав на сорти
рослин у відповідність до
законодавства України та
Європейського Союзу

3
Керівник:
Коморна 0. М.
Виконавці:
Бобонич Є.Ф. к. ю. н.
Лебединська Н.С.
Лебединський Г.І.
Шпак П.І.
Карпич М.К.,
Мирон О.М.,
Костянтинова І. В.
Якубенко Н.Б.
Линчак Н.Б.

4
Вивчення та аналіз законодавства
України в сфері охорони прав на сорти
рослин, виявлення проблемних питань
щодо реалізації та захисту майнових та
особистих
немайнових
прав
селекціонера у зв’язку із набуттям,
здійсненням та припиненням прав,
підготовки пропозицій щодо змін до ЗУ
«Про охорону прав на сорти рослин» та
низки нормативно-правових актів

8

Застосування
молекулярних
маркерів в якості додаткового
методу
кваліфікаційної
експертизи сортів рослин

9

Розробити математичну модель
сорту для наукового супроводу
технологій
вирощування
сільськогосподарських культур
(проміжний звіт)

10

Розробка
правових
та
методичних аспектів охорони
прав інтелектуальної власності
на сорти росли» (проміжний
звіт)

Керівник:
Визначення відмінності сортів із
Присяжнюк Л.М. к. с.-г. н.
застосуванням молекулярних маркерів,
вивчення сортів рослин за генВиконавці:
специфічними ДНК маркерами
Шитікова Ю.В.
Черній С.О.
Бурська В.М.
Тематики зареєстровані в УкрІНТЕІ
Керівник:
Вивчення теоретичних та практичних
ПрисяжнюкО. Б, к.с.-г.н., с.н.с. особливостей створення моделі сорту
Виконавці:
для наукового супроводу технологій
Стариченко Є.М. к.е.н
вирощування сільськогосподарських
культур
Мажуга К.М.
Бровкін В.В.
Орленко Н.С., к.е.н.
Керівник:
Підготовка
пропозицій
щодо
Ткачик С.О., к. с.-г. н.
вдосконалення правових засад охорони
Виконавці:
прав на сорти рослин, врегулювання
механізму сплати зборів за дії,
Васьківська С.В.
пов’язані з охороною прав на сорти
Бринів С.М. к. с.-г. н., с.н.с
рослин
Попова О.П. к. і. н.

5
Звіт про НДР
Підготовка
науковообгрунтованих
пропозицій
змін та доповнень до ЗУ «Про
охорону прав на сорти
рослин» та низки нормативноправових актів

Звіт про НДР.

Звіт про НДР

Звіт про НДР. Пропозиції зі
змінами та доповненнями
щодо вдосконалення правових
та методичних
аспектів
охорони прав інтелектуальної
власності на сорти рослин

1

2

3

4

5

Вивчення молекулярно-генетичного
поліморфізму сортів рослин за ДНК
маркерами
та
вдосконалення
програмного забезпечення тесту на
відмінність за експертизи на ВОС

Звіт про НДР. Методичні
рекомендації з програмного
аналізу сортів рослин за
морфологічними ознаками та
ДНК маркерами

Хоменко Т.М. к. с.-г. н., доц.
Костенко Н.ІІ. к. с.-г. н.
Якубенко Н.Б.
Завальнюк О.І
11

Розробка
та
програмна
реалізація системи оцінки сортів
рослин за ДНК маркерами в
рамках
кваліфікаційної
експертизи на відмінність,
однорідність та стабільність
(проміжний звіт)

Керівник:
ІІрисяжнюк Л.М, к. с.-г. н.
Виконавці:
Грипів С.М. к. с.-г. н., с.н.с.
Стариченко Є.М., к.е.н.
Ткачик С.О., к.с-г.н.
Лещук Н.В., к. с.-г. н., с.н.с.
Шитікова Ю.В.
Черній С.О.
Мажуга К.М.
Якобчук О.В.
Присяжнюк О.І. к. с.-г. н., с.н.с.
Таганцова М.М.
Свинарчук О.В.

Заступник директора з наукової роботи УІЕСР

С. О. Ткачик

