У складі Центру утворені та успішно
діють три профільні лабораторії, в яких
працює 27 атестованих судових експертів:
•

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Лабораторія авторського права та інформаційних
технологій до складу якої входять:
– Сектор авторського права та суміжних прав;
– Сектор інформаційних технологій.
Керівник Лабораторії - О.К. Собін

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Учений секретар Центру - к.е.н. Л.П. Тимощик.
Центр має значний науковий потенціал. У нас
працюють: 1 академік НАПрН України, 3 доктори юридичних наук, 1 доктор економічних наук, 1 доктор
технічних наук, 2 кандидати економічних наук, 3 кандидати технічних наук, 1 кандидат наук з державного
управління, 3 Заслужених юристи України.

•

Лабораторія економічних досліджень до складу
якої входять:
– Сектор економічних досліджень у сфері
інтелектуальної власності;
– Сектор судової економічної експертизи.
Керівник Лабораторії - В.А. Дідоборщ.

Центр уклав меморандуми і договори
та взаємодіє в сфері науки, освіти
і судово-експертної діяльності з:
•
•
•
•
•
•

•

Інститутом судових експертиз ім. д-ра, проф. Я. Зегна у Кракові Міністерства справедливості Польщі;
Одеським науково-дослідним інститутом судової експертизи;
Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності
НАПрН України;
Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського;
Київським університетом права НАН України;
Київським інститутом інтелектуальної власності та
права Національного університету «Одеська юридична
академія» та ін.

Фундатором і першим директором Центру став відомий
український учений у сфері правової охорони об’єктів інтелектуальної власності Петро Павлович Крайнєв (19522014 рр.).

Лабораторія права промислової власності до
складу якої входять:
– Сектор засобів індивідуалізації;
– Сектор технічної творчості.
Керівник Лабораторії - Н.М. Ковальова.

Діє Вчена рада Центру та Експертно-кваліфікаційна комісія Центру, яка розглядає питання щодо
присвоєння (підтвердження) кваліфікації судових експертів науково-дослідних установ судової експертизи.

Науково-дослідний центр судової експертизи
з питань інтелектуальної власності Міністерства
юстиції України (далі – Центр) – державна спеціалізована установа, що належить до сфери управління
Мін’юсту, та здійснює відповідно до чинного законодавства судово-експертну та науково-дослідну діяльність у сфері інтелектуальної власності й суміжних
сферах суспільних відносин на всій території України.
Центр було створено Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 984-р.
Із червня 2016 р. директором Центру є доктор юридичних наук, DrHb (Польська академія наук), професор, Заслужений юрист України, судовий експерт
Федоренко Владислав Леонідович.

Контакти Центру:
http://www.intelect.org.ua/
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 501.
М «Печерська».
тел.: (044) 592 14 01;
факс: (044) 272 44 15.
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Метою діяльності Центру є задоволення потреб
судів і органів досудового розслідування, інших державних органів, а також юридичних і фізичних осіб у
забезпеченні їх належною, кваліфікованою та об’єктивною експертизою, експертними дослідженнями і
оцінкою з використанням сучасних досліджень науки
і техніки.

Головні завдання Центру:
•

•
•

•

•

•

•

здійснення науково-дослідних робіт у галузі
судової експертизи і криміналістики та впрова
дження їх результатів у судово-експертну діяльність у сфері інтелектуальної власності;
проведення судових експертиз призначених у
цивільних, господарських, кримінальних справах і
справах про адміністративні правопорушення;
проведення експертних досліджень із застосуванням сучасних засобів і методів судової експертизи та надання консультативних повідомлень за результатами експертних досліджень;
проведення оцінки об’єктів у матеріальній
формі та цілісних майнових комплексів, паїв,
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів тощо;
надання в установленому порядку рецензій
на
висновки
судових
експертів,
звіти про оцінку майна та майнових прав і на
науково-дослідні роботи;
підготовка та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері інтелектуальної власності
та присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних класів судових експертів за профілем
діяльності Центру;
здійснення міжнародного співробітництва
в галузі науково-дослідної та судово-експертної
діяльності з питань інтелектуальної власності та ін.

На виконання своїх завдань,
Центр здійснює:
1. Судові експертизи і експертні дослідження,
пов’язані з:
•

літературними,
художніми
(експертна спец. 13.1.1);

творами

•

комп’ютерними програми, компіляціями /
базами даних (експертна спец. 13.1.2);

•

фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення
(експертна спец. 13.2);

•

винаходами
і
корисними
(експертна спец. 13.3);

•

промисловими зразками (експертна спец.
13.4);

•

комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для
товарів і послуг), географічними зазначеннями (експертна спец. 13.6);

моделями

•

комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями (експертна
спец. 13.8);

•

економічними дослідженнями у сфері інтелектуальної власності (експертні спец. 13.9).

2. Комп’ютерно-технічні експертизи і дослідження:
• телекомунікаційних систем (обладнання)
та засобів (експертна спец. 10.17);
• комп’ютерної техніки та програмних продуктів (експертна спец. 10.9).
3. Судово-економічні експертизи і дослідження:
• документів бухгалтерського, податкового
обліку і звітності (експертна спец. 11.1);
• документів про економічну діяльність підприємств і організацій (експертна спец. 11.2);
• документів фінансово-кредитних операцій
(експертна спец. 11.3).
4. Практичну оціночну діяльність, рецензування та надання консультацій за всіма напрямами
та спеціалізаціями оцінки:
Напрям 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»:
а) «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових
прав на них» (спец. 1.1);
б) «Оцінка машин і обладнання» (спец. 1.2);
в) «Оцінка колісних транспортних засобів» (спец 1.3);

г) «Оцінка літальних апаратів» (спец 1.4);
ґ) «Оцінка судноплавних засобів» (спец 1.5);
д) «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну
цінність» (спец 1.6);
е) «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до
машин, обладнання, колісних транспортних засобів,
літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що
становлять культурну цінність» (спец 1.7).
Напрям 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти
інтелектуальної власності»:
а) «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»
(спец 2.1.);
б) «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»
(спец 2.2.).
5. Підготовку, спеціалізацію, перепідготовку
та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності та присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів за профілем
діяльності Центру.
6. Надання консультацій, проведення комплексних наукових досліджень з проблем інтелектуальної власності, розв’язання яких потребує
спеціальних знань.
7. Проведення досліджень щодо трансфертного ціноутворення при сплаті за користування
об’єктами права інтелектуальної власності.
8. Аналіз фінансово-економічного стану підприємств, включаючи прогноз ймовірності банк
рутства.
9. Міжнародні наукові зв’язки.
З 2018 р. Центр є єдиним від України з числа державних установ членом INTA. Центр активно проводить
і бере участь у науково-практичних конференціях,
круглих столах та інших комунікативних заходах з питань захисту інтелектуальної власності.

