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ВИКОРИСТАННЯ СОРТУ РОСЛИН  

ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Розкрито правові засади захисту прав на сорт рослин та 

українські реалії. Показано, що неправомірне використання сорту не 

лише порушує права конкретного правовласника, а й має серйозні 

наслідки для суспільства в цілому. 
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Проголошений Україною курс на інтеграцію в ЄС, а також 

членство в СОТ передбачають захист прав на об’єкти промислової 

власності, зокрема сорти рослин. На жаль, у нашій країні споживачі 

нерідко продають і використовують для сівби насіння без дозволу 

власника сорту. Трапляється, що через поганий контроль з боку 

митниці матеріальний носій сорту рослин вивозять за межі України без 

погодження з власником. Слід розуміти, що неправомірне 

використання сорту не лише порушує права конкретного 

правовласника, а й ускладнює цивілізовану співпрацю нашої держави з 

іншими країнами в науковій царині. Адже збитки власників сортів від 

неправомірного їх використання у світі становлять близько 3–5 %, тоді 

як у країнах СНД – до 30 % і вище. 

Метою дослідження був аналіз правових засад захисту прав на 

сорти рослин, використання сорту як об’єкта права інтелектуальної 

власності. 

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять законо-

давчі та нормативно-правові акти України. В дослідженні використано 

методи аналізу і синтезу, які базувалися на системному підході. 
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Законодавством України, а саме Цивільним кодексом [1] і 

Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» [2] (далі – 

Закон) визначено такі види прав інтелектуальної власності на сорт 

рослин: особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт 

рослин, засвідчені державною реєстрацією; майнові права 

інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчені патентом; 

майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, 

засвідчене державною реєстрацією. 

За статтею 37 Закону автор набуває особисті немайнові права 

інтелектуальної власності на сорт рослин від дати державної реєстрації 

прав на сорт. Автор має право одержати свідоцтво про авторство на 

сорт рослин. Права автора не відчужуються, не передаються та діють 

безстроково. Автор має право пропонувати назву створеного ним 

сорту й включати в назву своє ім’я. 

Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин 

(ст. 39 Закону) є право володільця патенту на використання сорту та 

виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту іншими 

особами. Це право полягає в тому, що ніхто без дозволу володільця 

патенту не може здійснювати щодо посадкового матеріалу сорту такі 

дії, як:  

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 з цілей, зазначених у пунктах «а»–

«е». 

У всьому цивілізованому світі захист прав інтелектуальної 

власності є підвалиною, на якій будуються відносини між власником 

об’єкта інтелектуальної власності та його споживачем. Так, однією з 

найважливіших угод СОТ є Угода TRIPS (Угода про торговельні 

аспекти прав інтелектуальної власності). Відповідно до вимог частини 

III цієї Угоди країни-учасниці зобов’язуються забезпечити на своїй 

території процедури, що дозволяють запобігати порушенню 

законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності. Стаття 

41 Угоди TRIPS зазначає, що законодавство кожної країни повинно 

мати норми, які дозволяли б протидіяти будь-яким порушенням прав 

інтелектуальної власності за допомогою адміністративних процедур, 

цивільно-правових способів, а також карних процедур і штрафів, що 

можуть бути застосовані до порушників [3]. 
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Необхідність захисту прав інтелектуальної власності на сорти 

рослин зумовлена такими потребами: забезпечення інтересів 

селекціонера шляхом визнання державою потреб розвитку науки в 

аграрному секторі та її матеріальної підтримки, забезпечення 

державою нового підходу на створення селекційного досягнення та 

умов справедливої винагороди за проведену науково-технічну 

діяльність; активізації інвестиційної та інноваційної діяльності; 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу в селекційну та 

підприємницьку діяльність; створення цивілізованого ринкового 

середовища; надійного захисту володільців патенту на сорт рослин від 

недобросовісної конкуренції, пов'язаної з неправомірним 

використанням сортів рослин; створення сприятливих умов для 

трансферу нових сортів; поширення інформації про сорти рослин як 

об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ). 

Право на поширення сорту в Україні згідно зі статтею 38 Закону 

виникає з дати ухвалення рішення про державну реєстрацію майнового 

права інтелектуальної власності на поширення сорту. Сорти, які не 

внесено до Реєстру сортів, заборонено поширювати в Україні. 

Володілець патенту на сорт може розпоряджатися своїми 

правами щодо сорту, видавши іншій особі ліцензію на використання 

ОПІВ або перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, 

і зокрема забороняти таке використання. 

На жаль, законодавець не забезпечив належний нагляд і 

контроль за використанням сортів як за ОПІВ. Це стосується як 

сортових посівів, так і товарних. Якщо масштаби сортових посівів 

можна з’ясувати за Реєстром виробників насіння та даними 

Держсільгоспінспекції, то щодо товарних посівів це неможливо, адже з 

2010 р. дані про посіви в розрізі сортів у державній статистиці взагалі 

не відображаються. 

Окрім того, досі законодавчо не врегульовано питання щодо 

видачі власникові одночасно з патентом офіційного опису сорту. Адже 

згідно з частиною 3 статті 10 Закону України «Про охорону прав на 

сорти рослин» обсяг правової охорони сорту визначається сукупністю 

ознак, викладених в описі сорту [2]. Тобто за відсутності офіційного 

опису визначити правомірність використання того чи іншого сорту 

неможливо. Крім того, офіційний опис також потрібен для апробації 

сортових посівів. 

Ліцензія на використання ОПІВ може бути оформлена як 

окремий документ або входити до ліцензійного договору. Договір 

щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 

укладається лише в письмовій формі. У разі недотримання письмової 
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форми такий договір, згідно із Цивільним кодексом України, є 

нечинним [1]. Крім того, за згодою ліцензіара, наданою в письмовій 

формі, ліцензіат може видавати письмове повноваження на 

використання ОПІВ іншій особі, тобто надавати субліцензію. 

У ліцензійному договорі обов’язково мають бути викладені 

істотні умови, визначені частиною 3 статті 1109 Цивільного кодексу 

України [1], зокрема: вид ліцензії, розмір, порядок і терміни виплати 

винагороди за використання ОПІВ, сфера використання ОПІВ 

(конкретні права, що надаються за договором, способи використання 

об’єкта договору, територія та термін дії прав тощо). Крім того, 

ліцензійний договір може містити й інші умови, які сторони вважають 

за доцільне включити у договір. Умови ліцензійного договору, які 

суперечать положенням Цивільного кодексу України, є нікчемними. 

Якщо вид ліцензії не зазначено у договорі, то вважається, що це 

невиключна ліцензія. 

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на 

використання ОПІВ, які на момент укладення договору не були 

чинними. Права на використання об'єкта інтелектуальної власності та 

способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, 

вважаються такими, що не надані ліцензіату. 

Наприклад, в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН, 

який є одною із провідних аграрних наукових установ, відпрацьовано 

чітку систему видачі ліцензійних договорів різного виду залежно від 

виду ОПІВ (сорт, гібрид і батьківські компоненти), а також розроблено 

дієві механізми контролю за їх виконанням. За ліцензійними 

договорами на невиключне право використання сортів рослин Інститут 

лише в 2011 р. отримав приблизно 5 млн грн [4, 5]. 

Основними видами ліцензійних платежів є одноразовий, або 

паушальний (lump-sum), роялті та комбінований платежі. 

Паушальний платіж являє собою фіксовані суми, обговорені в 

тексті ліцензійного договору, виплачувані як одноразово, так і 

частинами, але обов'язково на початковій стадії дії ліцензійного 

договору. Ціна ліцензії буде мінімальною. 

Роялті – це періодичні відрахування ліцензіата на користь 

ліцензіара, що здійснюються протягом усього терміну дії ліцензії. За 

базу роялті використовують продажну ціну або собівартість продукції 

за ліцензією, прибуток, обсяг виробництва продукції за ліцензією. В 

даному випадку ціна ліцензії буде максимальною. 

Комбіновані платежі – найбільш поширені та передбачають 

виплату ліцензіару ліцензіатом первинного фіксованого платежу до 

початку виробництва та збуту ліцензійної продукції з подальшою 
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виплатою залишку розрахункової ціни ліцензії як роялті після того, як 

буде налагоджено виробництво ліцензійної продукції. Таким чином, 

ліцензіар має можливість отримувати відрахування від реального 

доходу ліцензіата протягом усього терміну дії ліцензійного договору. 

Ціна ліцензії буде середньою і найбільш прийнятною для обох сторін. 

В Україні щодо сорту рослин різні правовласники 

використовують за видами ліцензійних платежів і базою роялті п’ять 

типів ліцензійних договорів. Основні два типи: перший – це 

одноразовий платіж в розмірі 20–35 % від вартості наданого насіння 

(гібриди і батьківські компоненти кукурудзи та соняшнику); другий – 

комбінований платіж, який складається з одноразового платежу в 

розмірі 3–12 % від вартості наданого насіння та роялті в розмірі від 

2 % до 12 % від продажної ціни залежно від категорії отриманого і 

(або) реалізованого насіння (решта польових культур). Ми 

запропонували диференційований підхід до визначення розміру роялті 

залежно від цілі використання (на насіння для реалізації 100-

відсоткова ставка роялті; на насіння для власних потреб – 50 % та на 

товарні цілі – 30 %). 

Ліцензійний договір укладається на термін, не більший за 

термін чинності виключного майнового права на визначений у 

договорі ОПІВ. Договори на передачу невиключного права на 

використання сортів рослин зазвичай укладають на один або два роки. 

Триваліший термін правовласники не практикують через низьку 

правову дисципліну більшості споживачів: якщо вирощений за 

ліцензією продукт використовується ліцензіатом у власних цілях, а не 

як насіння (садивний матеріал) для продажу, то з оплатою поточних 

ліцензійних платежів не поспішають. Деякі «ліцензіати», купивши 

насіння, взагалі нічого не платять за право використання сорту. На 

жаль, такі випадки трапляються і серед керівників науково-дослідних 

установ. 

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі 

порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку 

використання ОПІВ, а також несплати встановленого договором 

початкового платежу. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від 

ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов 

договору. 

Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані 

відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Продаж прав 

у повному обсязі здебільшого проводиться через договір передачі 

виключних майнових прав інтелектуальної власності (по суті – договір 

купівлі-продажу). За договором про передання виключних майнових 



189 

 

прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦКУ) одна сторона (особа, що 

має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у 

повному складі ці права відповідно до закону та на визначених 

договором умовах (продаж патенту). За загальною характеристикою 

він є двостороннім, реальним і відплатним. На відміну від ліцензійного 

договору, цей договір передбачає передання всіх або частини 

виключних майнових прав інтелектуальної власності особою, якій такі 

права належать, іншій особі. Договір про передання виключних прав 

передбачає безповоротне передання (відчуження) виключних 

майнових прав інтелектуальної власності. 

Порушення права інтелектуальної власності, і зокрема 

невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою 

відповідальність, встановлену Цивільним кодексом, іншим законом чи 

договором. 

Кожна особа відповідно до статті 16 Цивільного кодексу має 

право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної 

власності. Кримінальним кодексом України, зокрема статтею 177, 

передбачена відповідальність за порушення прав на об’єкти 

промислової власності, і зокрема – сорти рослин: 

1. Незаконне використання сорту рослин, привласнення 

авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, 

якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, – караються 

штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 

позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією та знищенням 

відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально 

використовувалися для її виготовлення. 

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою 

змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому 

розмірі, – караються штрафом від тисячі до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від 

двох до п'яти років з конфіскацією та знищенням відповідної продукції 

та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її 

виготовлення.  

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

вчинені службовою особою з використанням службового становища 

або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди 

в особливо великому розмірі, караються штрафом від двох тисяч до 

трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=5&nreg=2341-14&text=%B3%ED%F2%E5%EB%20%E2%EB%E0%F1%ED#w2_4
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права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 

до трьох років або без такого та з конфіскацією та знищенням 

відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально 

використовувалися для її виготовлення [6]. 

Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може 

постановити рішення, зокрема, про:  

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню 

права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;  

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, 

імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права 

інтелектуальної власності (Митний кодекс України, ст. 74) [7]; 

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або 

введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної 

власності та знищення таких товарів;  

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які 

використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням 

права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких 

матеріалів та знарядь;  

5) застосування разового грошового стягнення замість 

відшкодування збитків за неправомірне використання ОПІВ. Розмір 

стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини 

особи та інших обставин, що мають істотне значення;  

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про 

порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення 

щодо такого порушення. 

До речі, випадки застосування штрафів непоодинокі. 

Наприклад, у 2008 р. Вищий Господарський Суд України розглядав 

касаційну скаргу СТОВ «ЛугАгроДар» до дочірнього підприємства 

«Райз-Агросервіс» про визнання договору купівлі-продажу від 

02.09.2003 № 1043914 недійсним [8]. Суть справи полягала в тому, що 

під час укладання та виконання зазначеного договору відповідач 

продав позивачу насіння пшениці сортів Віта, Єрмак і Краснодарська 

99, які не внесені в Реєстр сортів рослин України, а також насіння 

пшениці Українка одеська без ліцензійного договору з власником 

сорту. Оскільки діями сторін порушено вимоги Законів України «Про 

насіння і садивний матеріал» і «Про охорону прав на сорти рослин», 

тому договір № 1043914 і додатки до нього в частині купівлі-продажу 

насіння пшениці сортів Віта, Краснодарська 99, Єрмак й Українка 

одеська визнані господарським судом недійсними. Крім того, суд 

правомірно врахував, що за відсутності дозволів на продаж насіння 
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спірних сортів пшениці вартість отриманого товару обчислюється не 

як за насіння, а як за зерно. 

Висновки. Сорт рослин є специфічним об’єктом права 

інтелектуальної власності. Сьогодні сорт має бути захищеним усіма 

видами прав, бо через швидкий розвиток технологій з’явилася 

можливість порушення прав у великих обсягах. 

Хочеться наголосити, що від гри за правилами на ринку 

виграють усі учасники. Власники ОПІВ отримають інвестиції в 

розвиток наукових досліджень зі створення нових, досконаліших 

сортів; автори – матеріальну винагороду за свою інтелектуальну і 

часто фізичну працю; споживачі – гарантію на отримання прибутку від 

використання якісного товару, тобто сорту. 
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