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«Проблеми теорії та практики судової експертизи з 

питань інтелектуальної власності» 

(«Крайнєвські читання») 
 

23 грудня 2024 року, 10:00 – 14.00 

 

м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності 

Мін’юсту (у режимі інтернет-стрімінгу) 

 

Мета науково-практичної конференції: вивчення та розвиток наукової 

спадщини відомого науковця та судового експерта, першого директора Центру 

Петра Павловича Крайнєва (1952-2014 рр.) та удосконалення теоретичних і 

методичних основ судово-експертної діяльності з питань інтелектуальної 

власності.  

 

На розгляд учасників конференції виносяться наступні питання: 

 Теорія, історія та методологія судової експертизи з питань інтелектуальної 

власності в Україні та за кордоном. 

 Наукова спадщина засновника НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, 

судового експерта і вченого П.П. Крайнєва (1952-2014 рр.). 

 Судова експертиза у сфері авторського права та суміжних прав. 

 Судова експертиза у сфері технічної творчості та засобів індивідуалізації - 

комерційних (фірмових) найменувань і торгівельних марок і ін. 

 Економічні дослідження та експертизи у сфері інтелектуальної власності. 

 Експертиза комп’ютерних програм, баз даних та телекомунікацій під час 

вирішення експертних завдань у сфері інтелектуальної власності. 

 Перспективи і шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері 

захисту інтелектуальної власності.  

 

Модератор:  

ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович, директор Науково-дослідного 

центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту (далі – 

Центр), доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, судовий 

експерт. 

  



Регламент науково-практичної конференції: 

 

Вітальне слово – до 7 хв.; виступ – до 10 хв.; доповідь-презентація – до 15 

хв.; запитання та репліки – до 5 хв. 

 

09:30 – 10:00 Реєстрація учасників конференції у мережі в он-лайн 

платформі Zoom  

 

10:00 – 10:45 

 

 

 

 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

Привітання від Міністерства юстиції України, інших 

органів державної влади, науково-дослідних установ судової 

експертизи (НДУСЕ), суддів, адвокатів і органів досудового 

розслідування, патентних повірених, юридичних агенцій, 

установ, підприємств і організацій, інших колег і партнерів 

Центру 

 

 ГАЙЧЕНКО Андрій Віталійович, Заступник Міністра 

юстиції України з питань виконавчої служби, доктор 

філософії.  

 СКРИПНЮК Олександр Васильович, директор 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 

доктор юридичних наук, професор, академік Національної 

академії правових наук України, Заслужений юрист України. 

 ТКАЧЕНКО Наталя Миколаївна – директор 

Департаменту експертного забезпечення правосуддя 

Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук. 

 КАПІЦА Юрій Михайлович, директор Центру 

досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій 

НАН України, доктор юридичних наук. 

 ОЛІЙНИК Олександр Миколайович, директор 

Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства 

юстиції України, кандидат юридичних наук. 

 РУВІН Олександр Григорович – директор Київського 

науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства 

юстиції України (КНДІСЕ), доктор юридичних наук, 

Заслужений юрист України. 

 КЛЮЄВ Олександр Миколайович, директор 

Національного наукового центру «Інститут судових експертиз 

ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», доктор юридичних наук, 

професор, Заслужений юрист України. 



 ОВСЕПЯН Аргам Норайрович, директор 

Національного бюро експертиз НАН Республіки Вірменія, 

канд. мед. наук. 

 ДОРОШЕНКО Олександр Федорович, директор 

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності 

Національної академії правових наук України. 

 КОВАЛЕНКО Олена Валеріївна, директор 

Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових 

експертиз Міністерства юстиції України, докор економічних 

наук, професор, Заслужений економіст України. 

 КУМАНСЬКА-НОР Оксана Павлівна, директор 

Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз 

Міністерства юстиції України, доктор філософії. 

 ЧЕРДИНЦЕВ Юрій Герасімович, директор Одеського 

науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства 

юстиції України, доктор філософії. 

 КРИМЧУК Сергій Григорович, директор Державного 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 

МВС України, кандидат юридичних наук. 

 СТАРОДУБОВ Ігор Вадимович, Президент ВГО 

«Союз експертів України», кандидат юридичних наук, судовий 

експерт.  

 СВІНЦИЦЬКИЙ Андрій Вікторович, директор 

Інституту спецтехніки та судових експертиз Служби безпеки 

України. 

 ВЄЧОРЕК Лєшик, доктор хабілітований (DrHb), 

завідувач кафедри кримінального права, кримінології та 

криміналістики Відділення права та соціальних наук 

Університету Яна Кохановського в м. Кельце (Польща). 

 КОНОВАЛ Вадим Олександрович, директор 

Директорату Національної програми інформатизації 

Міністерства цифрової трансформації України. 

 КРОПИВКА Руслан Олегович, заступник начальника 

Управління ДКІБ Служби безпеки України, підполковник СБ 

України. 

 

10:50 – 11:30 

 

Спогади колег і соратників Петра Павловича 

Крайнєва про утвердження та розвиток НДЦСЕ з питань 

інтелектуальної власності 

 

 СВЯТОЦЬКИЙ Олександр Дмитрович, доктор 

юридичних наук, професор, Головний редактор найстарішого 

загальнонаціонального часопису «Право України», радник 



Голови Верховної Ради України, академік НАПрН України, 

Заслужений юрист України. 

 БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ Олександр Борисович, 

доктор економічних наук, професор, судовий експерт в сфері 

інтелектуальної власності, провідний науковий співробітник 

Науково-дослідного центру судової експертизи з питань 

інтелектуальної власності Мін’юсту. 

 

11.30 – 13.30 

 

 

ТЕМАТИЧНІ ДОПОВІДІ-ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

 ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович, директор 

Науково-дослідного центру судової експертизи з питань 

інтелектуальної власності Мін’юсту, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений юрист України, судовий експерт: 

«Судова експертиза в сфері інтелектуальної власності у 

період реформ. Quo Vadis?». 

 ПОТОЦЬКИЙ Микола, радник АО «Дубинський & 

Ошарова», доктор юридичних наук, адвокат, патентний 

повірений: «Дія законів у часі: застосування умов правової 

охорони об’єктів права інтелектуальної власності». 

 КОВАЛЬОВА Наталія Миколаївна, завідувач 

лабораторії права промислової власності Науково-дослідного 

центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності 

Міністерства юстиції України: «Особливості визначення 

спорідненості товарів і послуг під час проведення судової 

експертизи». 

 СОПІЛЬНЯК Вікторія, партнерка «Дубинський & 

Ошарова», адвокатка, патентна повірена, КОВАЛЬ Антон, 

партнер «Дубинський & Ошарова», адвокат, патентний 

повірений: «Роль експерта у справах з питань інтелектуальної 

власності». 

 ГОЛОВА Інна Георгіївна, заступник завідувача 

лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій – 

завідувач відділу мистецтвознавчих, психологічних 

досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної власності 

лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій 

Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру МВС України, Заслужений економіст України, судовий 

експерт, оцінювач: «Комерційне найменування, як об’єкт 

судової експертизи у сфері інтелектуальної власності». 

 ТИМОЩИК Лілія Павлівна, кандидат економічних наук, 

учений секретар Науково-дослідного центру судової 

експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства 



юстиції України, судовий експерт, оцінювач: «Підходи до 

визначення розміру роялті». 

 АРУТЮНЯН Анна Ашотівна, експерт відділу судово-

товарознавчих експертиз Національного бюро експертиз 

Республіки Вірменія «Елементи товарного знаку, що не 

охороняються. Огляд нормативно-правового регулювання в 

Республіці Вірменія». 

 МАРАХОВСЬКА Маргарита Миколаївна, старший 

судовий експерт 1 сектору 7 відділу 4 центру (ЦССЕ) ІСТЕ СБ 

України. «Економічні дослідження та експертизи у сфері 

інтелектуальної власності». 

 КАПІЦА Юрій Михайлович, директор Центру 

досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій 

НАН України, доктор юридичних наук: «Проблеми захисту 

прав на комерційну таємницю». 

 ТОМАЧИНСЬКИЙ Сергій Миколайович, судовий 

експерт лабораторії права промислової власності Науково-

дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної 

власності Міністерства юстиції України: «Проблемні питання 

стандартизації термінів судової експертизи в галузі 

інтелектуальної власності». 

 КІСІЛЬ Наталія Валеріївна, завідувач навчально-

методичного кабінету навчальних курсів Інституту права та 

післядипломної освіти Міністерства юстиції України, 

провідний науковий співробітник відділення – Бюро в м. Києві 

Національного наукового центру «Інститут судових експертиз 

ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, 

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник: «Підготовка судових експертів в установах 

Міністерства юстиції України: проблемні аспекти та 

можливі зміни у законодавстві». 

 ШЕВЧЕНКО Віталій Вікторович, патентний повірений 

України, судовий експерт у сфері інтелектуальної власності: 

«Характеристика строків судово-експертної діяльності: 

особливості строків-лексем». 

 ВІХЛЯЄВ Олексій Костянтинович, науковий 

співробітник лабораторії економічних досліджень Науково-

дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної 

власності Міністерства юстиції України: «Проблеми 

документообігу економічної експертизи в аспекті збору за 

одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням». 

 КРИВОНОЖКО Галина Євгенівна, завідувач сектору 

інформаційних технологій лабораторії авторського права та 

інформаційних технологій, Науково-дослідний центр судової 



експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства 

юстиції України: «Особливості проведення судових експертиз 

(експертних досліджень) щодо обґрунтованості переговорної 

процедури закупівлі». 

 ГОЛІКОВА Олена Валеріївна, завідувач сектору 

авторського права та суміжних прав лабораторії авторського 

права та інформаційних технологій, Науково-дослідний центр 

судової експертизи з питань інтелектуальної власності 

Міністерства юстиції України: «Щодо дослідження даних 

користувача/власника мобільного телефону у частині що 

стосуєтся номеру оператора та даних WhatsApp». 

 ВЄЧОРЕК Лєшик, доктор хабілітований (DrHb), 

завідувач кафедри кримінального права, кримінології та 

криміналістики Відділення права та соціальних наук 

Університету Яна Кохановського в м. Кельце (Польща): 

«Катинські архіви доктора Яна Робла в світлі публікацій 

Польського Червного Хреста» (на пол. мові). 

 ШЕВЧУК Агата, магістр Докторської школи 

Університету Яна Кохановського в м. Кельце (Польща): 

«Докази у карному процесі за законодавством Речі 

Посполитої» (на пол. мові). 

13:00 – 13:30 

 

Дискусія в режимі «відкритого мікрофону» 

13.30 – 13.45 

 

Підведення підсумків Міжнародної науково-практичної 

конференції та ухвалення її резолюції. 

 

Презентація: 

 Матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань 

інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»)»; 

 журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і 

державного управління», 2021, № 6(18), Спецвипуск з 

нагоди 16-річчя НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності; 

 офіційного буклету Центру на 2022 рік; 

 оновленого офіційної сторінки у Фейсбук (ФБ). 
 


