ІV. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЦЕНТРУ
У 2021 році Центр здійснював наукову діяльність спрямовану на
підвищення ефективності наукових досліджень в галузі судової експертизи з
питань інтелектуальної власності, на захист права інтелектуальної власності та
розробку нових методик проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної
власності відповідно до Тематичного плану наукових робіт науково-дослідних
інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України на 2021 рік та Плану
наукових робіт Центру на 2021 рік.
У зазначений період працівники Центру виконували 6 тем НДР за
Тематичним планом науково-дослідних робіт науково-дослідних установ
судових експертиз Міністерства юстиції України на 2021 рік. Відомості про них
наведено у Табл. 13.
Таблиця 13
Науково-дослідні роботи Центру
№
з/п

Шифр роботи,
найменування НДР

Назва секції

1.

VII.1.1-2020/2
Розробка
методики
дослідження
торговельних марок (знаків
для товарів і послуг)

2.

VII.1.2-2020/2
Розробка
методики
розрахунку
трудомісткості
розробки
програмних продуктів основі
СОСОМО
ІІ
(при
одночасному
застосуванні
моделі
раннього
проектування
на
постархітектурної моделі)
VII.1.3-2020/2
Розробка
методики
визначення
матеріальної шкоди, яка
завдана
правовласнику
внаслідок
неправомірного
використання
об’єктів
інтелектуальної власності
VII.1.1-2021/2
Розробка
методики
експертного
дослідження
промислових
зразків

Секція
судової експертизи
об’єктів
інтелектуальної
власності
Секція
судової експертизи
об’єктів
інтелектуальної
власності

3.

4

5

VII.1.2-2021/2
Розробка
методики
проведення
судової
експертизи,
пов’язаної з винаходами та
корисними
моделями
(удосконаленої)

Установа –
виконавець,
керівник НДР
НДЦСЕзПІВ
(Федоренко В.Л.)

Номер, дата
державної
реєстрації

НДЦСЕзПІВ
(Собін О.К.)

0120U102461
08-05-2020

Секція
судової експертизи
об’єктів
інтелектуальної
власності

КНДІСЕ,
НДЦСЕзПІВ
(Тимощик Л.П.)

0120U000347

Секція
судової експертизи
об’єктів
інтелектуальної
власності
Секція
судової експертизи
об’єктів
інтелектуальної
власності

НДЦСЕзПІВ
(Ковальова Н.М.)

0122U000140
10-01-2022

НДЦСЕзПІВ
(Чабанець Т.М.)
Кропівницьке
відділення
КНДІСЕ

0122U000049
05-01-2022

0120U102507
16-05-2020

6

І.1.4-2021/1
Розробка
Секція
тестових
завдань
для
теоретичних,
електронної
системи загальнометодичпроведення втоматизованого них, процесуальних
тестування осіб, які виявили та організаційних
намір
отримати
або
питань судової
підтвердити
кваліфікацію
експертизи
судового експерта

ННЦ ІСЕ
(Дереча Л.М.)
КНДІСЕ,
ОНДІСЕ,
ЛНДІСЕ,
ДніпроНДІСЕ,
ДНДІСЕ
НДЦСЕзПІВ
(Адлер О.Г.,
Томачинський
С.М.)

0121U100224

Анотовані звіти НДР, що виконувалися згідно Тематичного плану
наукових робіт науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства
юстиції України на 2021 рік, обговорювалися на весняних і осінніх засіданнях
секцій судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності та секції з
теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань
судової експертизи НКМР.
Коротка характеристика науково-дослідних робіт (НДР), які
виконувалися Центром за Тематичним планом науково-дослідних робіт
науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції
України на 2021 рік упродовж 2021 року:
VII.1.1-2020/2 Розробка методики дослідження торговельних марок
(знаків для товарів і послуг)(2020-2021рр.).
Керівник НДР – Федоренко В.Л. (наук. кол.: Ковальова Н. М., Чабанець Т.
М., Фоя О. А., Голікова О.В.).
Робота протягом 2021 року проводилася згідно з ТЗ та КП.
Підготовлено заключний звіт НДР.
VII.1.2-2020/2 Розробка методики розрахунку трудомісткості
розробки програмних продуктів основі СОСОМО ІІ (при одночасному
застосуванні моделі раннього проектування на пост-архітектурної моделі)
(2020-2021 р.)
Керівник НДР - Собін О.К. (наук. кол.: Кривоножко Г.Є.,Заікіна Т.В.,
Зазимко С.А.).
Робота протягом 2021 року проводилася згідно з ТЗ та КП.
Підготовлено заключний звіт НДР.
VII.1.3-2020/2 Розробка методики визначення матеріальної шкоди,
яка завдана правовласнику внаслідок неправомірного використання об’єктів
інтелектуальної власності (2020-2021 рр.).
Керівник НДР – Н.Б. Клімова.
Відповідальний виконавець НДР від Науково-дослідного центру судової
експертизи з питань інтелектуальної власності –Тимощик Л.П.
Робота протягом 2021 року проводилася згідно з ТЗ та КП.

Підготовлено частину заключного звіту НДР, в частині роботи, проведеної
Центром, яка була передана керівникові НДР.
VII.1.1-2021/2 Розробка методики експертного
промислових зразків (2021-2022 рр.).
Керівник НДР – Ковальова Н. М.
Робота протягом 2021 року проводилася згідно з ТЗ та КП.
Підготовлено анотований звіт.

дослідження

VII.1.2-2021/2 Розробка методики проведення судової експертизи,
пов’язаної з винаходами та корисними моделями (удосконаленої) (2021-2022 рр.).
Керівник НДР – Чабанець Т. М. (Давидченко В.В.).
Робота протягом 2021 року проводилася згідно з ТЗ та КП.
Підготовлено анотований звіт.
I.1.4-2021/1 Розробка тестових завдань для електронної системи
проведення втоматизованого тестування осіб, які виявили намір отримати або
підтвердити кваліфікацію судового експерта (2021 р.).
Керівник НДР – Дереча Л.М.
Відповідальні виконавці НДР від Науково-дослідного центру судової
експертизи з питань інтелектуальної власності – Алдер О.Г., Томачинський С.М.
Робота протягом 2021 року проводилася згідно з ТЗ та КП.
Підготовлено анотований звіт.

Участь Центру в роботі / організація роботи секцій НКМР
з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України
1. Секція судової експертизи об’єктів
інтелектуальної власності НКМР з проблем судової експертизи
при Міністерстві юстиції України
08 квітня 2021 р. на базі Центру, в режимі інтернет-конференції, проведено
весняне засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності
НКМР з проблем судової експертизі при Міністерстві юстиції України під
головуванням директора Центру В.Л. Федоренка.
На засіданні секції, участь в якому взяли всі її члени, були розглянуті
наступні важливі питання науково-методичного забезпечення судової експертизи
з питань інтелектуальної власності.
Обговорено та затверджено звіт по науково-дослідній роботі (НДР),
завершеній по Тематичному плану НДР Мін’юсту в 2020 році, а саме:

«Методичні рекомендації «Особливості проведення експертних досліджень,
пов’язаних з етикетками».
На засіданні Секції були розглянуті, обговорені та затверджені анотовані
звіти щодо НДР, які проводяться НДУСЕ за тематичним планом НДР Мін’юсту
в 2021 році, а саме:
- «Методика дослідження торговельних марок (знаків для товарів і послуг)»
(Центр, КНДІСЕ, ХНДІСЕ);
- «Методика розрахунку трудомісткості розробки програмних продуктів
основі СОСОМО ІІ (при одночасному застосуванні моделі раннього
проектування на пост-архітектурної моделі)» (Центр);
- «Методика визначення матеріальної шкоди, яка завдана правовласнику
внаслідок неправомірного використання об’єктів інтелектуальної
власності» (КНДІСЕ, Центр);
- «Методичні рекомендації з дослідження об’єктів авторського права,
створених у цифровій формі» (ННЦ ІСЕ);
- «Методика експертного дослідження промислових зразків» (Центр);
- «Методика проведення судової експертизи, пов’язаної з винаходами та
корисними моделями (удосконалена)» (Центр, Кропивницьке відділення
КНДІСЕ).
Учасники засідання весняної Секції розглянули пояснювальні записки до
тем НДР, що плануються для включення у тематичний план НДР НДУСЕ
Міністерства юстиції України на 2022 рік. Були розглянуті та обговорені
пояснювальні записки, підготовані та затверджені вченою радою Центру
(протокол від 07.04.2021 № 27) до наступних НДР:
- «Методика визначення ліцензійних платежів та авторської винагороди»,
- «Методичні рекомендації щодо досліджень, пов’язаних з компіляціями
даних (базами даних) та системами управління (керування) базами
даних».
31 травня 2021 р. на базі Центру, в режимі інтернет-конференції,
проведено позачергове засідання секції судової експертизи об’єктів
інтелектуальної власності НКМР з проблем судової експертизі при Міністерстві
юстиції України під головуванням директора Центру В.Л. Федоренка.
На засіданні секції, участь в якому взяли всі її члени, були розглянуті
наступні важливі питання науково-методичного забезпечення судової експертизи
з питань інтелектуальної власності а саме:
1.
Щодо уточнення Переліку відповідних галузей знань і
спеціальностей вищої освіти видам судових експертиз і експертним
спеціальностям, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта
фахівцям НДУСЕ Мін’юсту та фахівцям, які не є представниками цих установ за
видом судової експертизи «Експертиза об'єктів інтелектуальної власності», а
також щодо суб’єктів і механізмів визначення відповідності вищої освіти
кандидата на проходження підготовки та атестацію судового експерта.
2. Щодо питань Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та
призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених
Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, розміщених у

розділі V. «Експертиза об'єктів інтелектуальної власності», в частині виявлення
питань, які виходять за межі спеціальних знань експерта, питань права і надання
оцінки законності проведення відповідних процедур, та які слід виключити з
Методичних рекомендацій чи переформулювати.
29 жовтня 2021 р. на базі Центру успішно проведене чергове осіннє
засідання секції судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності
НКМР під головуванням директора Центру проф. В. Федоренка, за участі членів
секції та запрошених.
На засіданні Секції були розглянуті та обговорені наступні питання:
1.
Про розгляд технічних завдань до тем науково-дослідних робіт
(НДР), що плануються для включення у тематичний план НДР НДУСЕ Мінюсту
на 2022 рік. Під час розгляду цього питання були представлені на обговорення
пояснювальні записки щодо трьох наступних тем НДР:
- «Методика визначення ліцензійних платежів та авторської
винагороди» (НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, кер. Тимощик Л.);
- «Методичні рекомендації з дослідження творів образотворчого
мистецтва як об’єктів авторського права» (ННЦ «Інститут судових експертиз
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», Львівський НДІСЕ, кер. Копитько А.);
- «Методика проведення експертних досліджень, пов’язаних з
компіляціями даних (базами даних) та системами управління (керування) базами
даних» (НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, кер. Собін О.).
2.
Про стан виконання наукової та методичної роботи НДІСЕ з судової
експертизи об’єктів інтелектуальної власності.
3.
Про результати рецензування висновків судової експертизи об’єктів
інтелектуальної власності. Було розглянуто питання про допустимість
проведення повторної судової експертизи на експертне дослідження, проведення
на замовлення учасника справи.
4.
Про результати апробації та впровадження НДР, відповідно до
планів апробації та впровадження Мін’юсту на 2022 рік.
5.
Про розробку та обговорення Плану роботи секції на 2022 рік.
6.
Різне. Зокрема, розглянуто питання про результати доопрацювання
тестів і тестових завдань для осіб, які мають намір отримати (підтвердити)
кваліфікацію судових експертів за спеціальностями 13.1.1-13.9.
У зв’язку з карантинними обмеженнями засідання Секції було проведено в
режимі інтернет-стримінгу, з використанням програмного продукту «Скайп».
2. Секція з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та
організаційних питань судової експертизи НКМР з проблем судової
експертизи при Міністерстві юстиції України
03 червня 2021 року Науково-дослідний центр судової експертизи з
питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр)
прийняв активну участь у роботі весняного засідання секції з теоретичних,
загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової
експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України (далі – Секція). У заході, що

проводився в режимі інтернет-стрімінгу, від Центру взяли участь члени Секції –
директор Центру В.Л. Федоренко та в.о. заступника директора Центру О.Г.
Адлер.
Директор Центру В.Л. Федоренко довів до Секції та роз’яснив резолюцію
позачергового засідання секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної
власності НКМР при Міністерстві юстиції України щодо уточнення Переліку
відповідних галузей знань і спеціальностей вищої освіти видам судових
експертиз і експертним спеціальностям, за якими присвоюється кваліфікація
судового експерта фахівцям НДУСЕ МЮ України та фахівців, які не працюють
у цих установах, за видом експертизи «Експертиза об’єктів інтелектуальної
власності» (позиція була попередньо доведена до членів Секції в листі Центру за
підписом Федоренка В.Л.).
Зокрема, В.Л. Федоренком було доведено до присутніх членів секції п. 1.3
рішення секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при
Міністерстві юстиції України від 31.05.2021, яка враховує й позицію Науководослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових
наук України і ВГО «Союзу юристів України», про необхідність унормувати у
нормативно-правових актах з питань організації та проведення судової
експертизи положення про те, що в осіб, які виявили намір отримати
кваліфікацію судового експерта в межах експертних спеціальностей 13.1.2, 13.3
і 13.9 має бути щонайменше дві закінчені вищі освіти: а) базова, яка забезпечує
достатній рівень знань для відповідної спеціалізації (технології,
мистецтвознавство, літературознавство, філологія, архітектура, психологія,
дизайн тощо), та б) освіти, яка передбачає поглиблене вивчення права
інтелектуальної власності, як системи самостійних знань, чи відповідного
розділу Цивільного права (здобута до 2017 року спеціальність «Інтелектуальна
власність»; на сьогодні – спеціальність 081 – «Право»). Для спеціальностей
13.1.1, 13.2, 13.4, 13.5.1, 13.8 спеціальність 081 – «Право» може виступати
базовою і єдиною вищою освітою.
18 листопада 2021 р. директор Центру Федоренко В.Л., в.о. заступника
директора Центру Адлер О.Г. і учений секретар Центру Тимощик Л.П. взяли
участь у осінньому засіданні секції з теоретичних, загально-методичних,
процесуальних та організаційних питань судової експертизи НКМР при
Міністерстві юстиції України (далі – Секція) під головуванням керівника Секції
Голікової Т.Д. (КНДІСЕ), за участі членів Секції та запрошених.
На засіданні Секції були розглянуті та обговорені важливі питання щодо:
- розгляду пояснювальних записок, технічних завдань та календарних
планів до розробок, виконання яких планується з 2022 року;
- результатів апробації та впровадження наукових розробок
відповідно до планів на 2021 рік, зокрема, в частині розробки тестових завдань
для електронної системи проведення автоматизованого тестування осіб, які
виявили намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта;
- затвердження плану роботи секції на 2022 рік і ін.
3. Секція судово-економічної експертизи НКМР

з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України
18 березня 2021 р. учений секретар Центру Тимощик Л.П. (секретар
секції), у режимі інтернет-конференції взяла участь у організації позачергового
засідання секції судово-економічної експертизи НКМР з проблем судової
експертизи при Міністерстві юстиції України, проведеної на базі
Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.
На засіданні були обговорені зауваження до тестових завдань за
експертними спеціальностями 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського,
податкового обліку і звітності», 11.2 «Дослідження документів про економічну
діяльність підприємств та організацій», 11.3 «Дослідження документів
фінансово – кредитних операцій», визначені строки та відповідальні НДУСЕ за
доопрацювання тестових завдань.
22 квітня 2021 р. учений секретар Центру Тимощик Л.П. (секретар
секції), у режимі інтернет-конференції взяла участь у організації весняного
засідання секції судово-економічної експертизи НКМР з проблем судової
експертизи при Міністерстві юстиції України, проведеної на базі
Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.
На засіданні було обговорено стан виконання НДР, які виконуються
відповідно до тематичного плану НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на
2021 рік, тематику НДР, що плануються до включення на 2022 рік, розгляд
спірних питань експертної практики та обговорення актуальних проблем судовоекономічної експертизи.
06 жовтня 2021 р. учений секретар Центру Тимощик Л.П. (секретар
секції), у режимі інтернет - конференції взяла участь у організації осіннього
засідання секції судово-економічної експертизи НКМР з проблем судової
експертизи при Міністерстві юстиції України, проведеної на базі
Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.
На засіданні були розглянуті пояснювальні записки, технічні завдання та
календарні плани на НДР, що плануються для включення до Тематичного плану
на 2022 рік, обговорено стан виконання наукової та методичної роботи НДІСЕ з
судово-економічних досліджень, результати рецензування висновків судовоекономічних експертиз, розглянуті результати апробації та впровадження НДР,
відповідно до планів апробації та впровадження Мін’юсту на 2021 рік, а також
обговорено план роботи секції на 2022 рік.
У питанні «Різне» відбулось обговорення тестів з урахуванням зауважень
тестолога, переглянуто Реєстр методик проведення судових експертиз, щодо
актуальності методик (відповідно до листа Мін’юсту №83428/6.2/27-21 від
22.09.2021), обговорені питання щодо вирішення судово-економічною
експертизою питань, пов’язаних із визначенням документальної обґрунтованості
розрахунків частки майна у разі виходу учасника зі складу засновників
підприємства, розглянуто кандидатури для включення до складу секції судовоекономічної експертизи, а також розглянуті і обговорені програми підготовки
судових експертів.

4. Секція судових комп’ютерно-технічної
та телекомунікаційної експертиз НКМР з проблем судової експертизи
при Міністерстві юстиції України
18 березня 2021 р. завідувач лабораторії Центру Собін О.К., у режимі
інтернет-конференції взяв участь у роботі весняного засідання секції судової
комп’ютерно-технічної
та
телекомунікаційної
експертизи
Науковоконсультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при
Міністерстві юстиції України, проведеної на базі Київського науково-дослідного
інституту судової експертизи. На засіданні секції розглядались питання теорії та
практики судової комп’ютерно-технічної та телекомунікаційної експертиз, хід
виконання науково-дослідних робіт, плани подальшої діяльності секції тощо.
28 жовтня 2021 року завідувач лабораторії Центру Собін О.К., у режимі
інтернет-конференції взяв участь у роботі осіннього засідання секції судової
комп’ютерно-технічної
та
телекомунікаційної
експертизи
Науковоконсультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при
Міністерстві юстиції України, проведеної на базі Київського науково-дослідного
інституту судової експертизи.
На засіданні були розглянуті пояснювальні записки, технічні завдання та
календарні плани на НДР, що плануються для включення до Тематичного плану
на 2022 рік, обговорено стан виконання наукової та методичної роботи НДІСЕ з
судово-економічних досліджень, результати рецензування висновків судовоекономічних експертиз, розглянуті результати апробації та впровадження НДР,
відповідно до планів апробації та впровадження Мін’юсту на 2021 рік, а також
обговорено план роботи секції на 2022 рік.
Участь співробітників Центру у діяльності Підкомітету № 5
«Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності» ТК 192 «Судова
експертиза» та Підкомітету № 6 «Експертиза IT-технологій» ТК 192
«Судова експертиза».
У 2021 року Центром проводилася робота у рамках Підкомітету № 5
«Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності» ТК 192 «Судова
експертиза» (далі ̶ Підкомітет № 5) та Підкомітету № 6 «Експертиза ITтехнологій» ТК 192 «Судова експертиза» (далі ̶ Підкомітет № 6) в частині
формування (ПК № 6) та затвердження (ПК № 5) відповідних національних
стандартів.
У складі підкомітетів з числа працівників Центру беруть участь Федоренко
В.Л., Адлер О.Г., Тимощик Л.П., Бутнік-Сіверський О.Б., Собін О.К. Голікова
О.В., Ковальова Н.М., Кривоножко Г.Є., Чабанець Т.М.
Робота Підкомітету № 5
«Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності» Технічного
комітету 192 «Судова експертиза» (ТК 192) у 2021 році:
•
відповідно до зауважень ТК-192 виправлено порядок слів в термінах
абеткових покажчиків українських і російських термінів згідно з вимогами

ДСТУ 3966:2009. Терміни-словосполуки абеткових покажчиків українських і
російських термінів подані у вигляді «іменник + прикметник»;
•
усі зауваги та пропозиції ТК-192 (26 пунктів) опрацьовано і дана
обґрунтована відповідь на кожен з них з посиланнями на Закони України та
підзаконні акти;
•
підготовлено лист з виправленнями та надіслано відповідальному
секретарю ТК192 «Судова експертиза» Полтавському А.О.;
•
листування електронною поштою з відповідальним секретарем ТК
192 Романом Мисаком (3 листи);
•
перероблена остаточна редакція проєкту ДСТУ «Судова експертиза
об’єктів права інтелектуальної власності. Терміни та визначення» передана на
погодження до ТК 19 (м. Львів).
Робота Підкомітету № 6
«Експертиза IT-технологій» Технічного комітету
192 «Судова експертиза» (ТК 192) у 2021 року:
•
Підкомітетом № 6 «Експертиза IT-технологій» Технічного комітету
192 «Судова експертиза» (ТК 192) у 2021 року проводилась робота щодо
опрацювання можливості перекладу з іноземної мови міжнарордних стандартів
в сфері ІТ-технологій державною мовою (автентичний переклад), для подальшої
гармонізації в Україні та вивчається питання можливості їх використання під
час проведення експертизи.
•
виконувалися роботи по розробці Інформаційні технології. Методи
захисту. Настанови щодо аналізу та інтерпретації цифрового доказу
(розроблення національного НД на заміну ДСТУ ISO/IEC 27042:2016 (ISO/IEC
27042:2015, IDT).
Організація та проведення Центром
науково-комунікативних заходів
1.
«Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань
інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»)»: V-та щорічна Міжнародної
науково-практична конференція (23 грудня 2021 р., м. Київ) (учасники:
Федоренко В., Тимощик Л., Ковальова Н., Голікова О., Собін О. і ін.);
2.
«Новели правової охорони торговельних марок в Україні: судовоекспертні аспекти»: Методологічний семінар, спільно з Науково-дослідним
інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук
України, Комітетом з інтелектуальної власності Національної асоціації адвокатів
України, Національним бюро судових експертиз Національної академії наук
Республіки Вірменія, НДУСЕ Міністерства юстиції України, Міністерством
внутрішніх справ України, Службою безпеки України (08 квітня 2021 р., м. Київ)
(Федоренко В., Тимощик Л., Ковальова Н., Чабанець Т.М., Фоя О.А., Голнць
О.В.).
3.
«Захист прав інтелектуальної власності: юридична доктрина,
особливості проведення судових експертиз та практика Верховного Суду»
онлайн-практикум спільно з фаховим часописом «Право України», Юридичним
порталом «RD», Укрпатентом, Офісом незалежних експертиз (28 травня 2021 р.,

м. Київ) (доповідачі: Федоренко В.Л, Тимощик Л.П., Ковальова Н.М., Голікова
О.В.).
4.
«Науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності в
Україні та Республіці Вірменія»: Засідання міжнародного УкраїнськоВірменського науково-методичного кабінету судової експертизи об’єктів права
інтелектуальної власності спільно із Бюро експертиз Національної академії наук
Республіки Вірменія (05 жовтня 2021 р., м. Київ, Федоренко В.Л, Тимощик Л.П.).
Участь Центру в наукових конференціях, семінарах,
круглих столах та інших науково-комунікативних заходах
1. «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: реалії та
перспективи»: міжнародна науково-практична конференція (19 лютого 2021 р.,
м. Львів, Львівський НДІСЕ) (представники Центру: Федоренко В.Л., Адлер
О.Г., Ковальова Н.М., Голікова О.В.);
2. «Інтелектуальна власність: розвиток законодавства та еволюція
господарського судочинства»: круглий стіл за міжнародної участі (31 березня
2021 р., м. Київ, Верховний Суд) (представники Центру: Федоренко В.Л., Адлер
О.Г.).
3. «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики»: Міжнародна
науково-практична конференція-полілоз (15-16 квітня 2021 р., м. Харків,
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф.
М. С. Бокаріуса») (представники Центру: Федоренко В.Л., Адлер О.Г., Тимощик
Л.П., Собін О.К., Голікова О.В.);
4. «Захист прав людини під час пандемічних викликів»: міжнародна
правозахисна наукова конференція (26-27 квітня 2021 року, м. Варшава, м.
Кельце, Сейм Республіки Польща) (представник Центру: Федоренко В.Л.);
5. «Електронні документи як об’єкти дослідження в економічній
експертизі: сьогодення і перспективи»: міжнародний круглий стіл (14 травня
2021 року, м. Дніпро, Дніпропетровський науково-дослідний інститутом судових
експертиз Міністерства юстиції України) (представники Центру: Федоренко
В.Л., Адлер О.Г., Тимощик Л.П., Голікова О.В., Дідоборщ В.А., Германюк І.В.,
Віхляєв О.К.);
6. «Нові напрямки і виклики в правничій науковій комунікації» («Nowe
kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej»): Міжнародна
конференція ректорів, деканів і редакторів фахових юридичних журналів (24
травня 2021 року, м Варшава, Республіка Польща, Редакція щоквартального
журналу «Критика права» («Scopus») і Правничий міждисциплінарний науковий
центр Академії Леона Козьмінського) (представник
Центру-доповідач:
Федоренко В.Л.);
7. «Роль і перспективи розвитку товарознавчих та економічних експертиз
у державному і приватному секторах»: I-а міжнародна науково-практична
конференція (28 травня 2021 року, м. Одеса, Одеський НДІСЕ) (представники
Центру: Федоренко В.Л., Тимощик Л.П., Дідоборщ В.А., Архіпов В.В., Зазимко
С.А.);

8. 1-й Всеукраїнський форум судових експертів (10-11 червня 2021 року
м. Львів, Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України) (представники Центру (модератори і доповідачі):
Федоренко В.Л., Собін О.К.);
9. «Конституційна юстиція: виклики сьогодення та шляхи вирішення»:
національний форум (17 червня 2021 року, м. Київ, Світовий конгрес
українських юристів, Національна академія правових наук України, асоціація
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