
ІV. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЦЕНТРУ  

 

У І півріччі 2022 року 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 2022 рік та Плану 

наукових робіт Центру на 2022 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 2022 рік. Відомості про них 

наведено у Табл. 12. 

Таблиця 12  

Науково-дослідні роботи Центру 

  
№ 

з/п 

Шифр роботи, 

найменування НДР 

Назва секції Установа – 

виконавець, 

керівник НДР 

Номер, дата 

державної 

реєстрації 

1 VII.1.1-2021/2 Розробка 

методики експертного 

дослідження 

промислових зразків 

Секція  

судової експертизи 

об’єктів 

інтелектуальної 

власності 

НДЦСЕзПІВ 

(Ковальова Н.М.) 

0122U000140 

10-01-2022 

2 VII.1.2-2021/2 Розробка 

методики проведення  

судової експертизи, 

пов’язаної з винаходами 

та корисними моделями 

(удосконаленої) 

Секція  

судової експертизи 

об’єктів 

інтелектуальної 

власності 

НДЦСЕзПІВ 

(Чабанець Т.М.) 

Кропівницьке 

відділення 

КНДІСЕ 

0122U000049 
05-01-2022 

3 І.1.4-2021/1 Розробка 

тестових завдань для 

електронної системи 

проведення 

автоматизованого 

тестування осіб, які 

виявили намір отримати 

або підтвердити 

кваліфікацію судового 

експерта 

Секція теоретичних, 

загальнометодичних, 

процесуальних та 

організаційних питань 

судової експертизи 

ННЦ ІСЕ 

(Дереча Л.М.) 

КНДІСЕ, 

ОНДІСЕ, 

ЛНДІСЕ, 

ДніпроНДІСЕ, 

ДНДІСЕ 

НДЦСЕзПІВ 

(Адлер О.) 

0121U100224 

4 VII.1.1-2022/2 Методика 

визначення ліцензійних 

платежів та авторської 

винагороди 

Секція судової 

експертизи об’єктів 

інтелектуальної 

власності 

НДЦСЕзПІВ 

(Тимощик Л. П.) 

0122U001894 

21-02-2022 

5 VII.1.2-2022/2 Методика 

проведення експертних 

досліджень, пов’язаних з 

компіляціями даних 

(базами даних) та 

системами управління 

(керування) базами даних 

Секція  судової 

експертизи об’єктів 

інтелектуальної 

власності 

НДЦСЕзПІВ 

(Собін О. К.) 

0122U002032 

12-03-22 



№ 

з/п 

Шифр роботи, 

найменування НДР 

Назва секції Установа – 

виконавець, 

керівник НДР 

Номер, дата 

державної 

реєстрації 

6 

І.1.6-2022/3 Розробка 

довідника професійних 

компетентностей судових 

експертів 

Секція теоретичних, 

загальнометодичних, 

процесуальних та 

організаційних питань 

судової експертизи 

Відділення-бюро 

ННЦ ІСЕ у м. 

Києві 

(Стародубов І. В.) 

НДЦСЕзПІВ 

(Федоренко В. Л.) 

0122U001902 

22-02-2022 

 

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 2022 рік упродовж 1 півріччя 2022 року: 

 

- VII.1.1-2021/2 Розробка методики експертного дослідження 

промислових зразків (2021-2022 рр.). 

Керівник НДР – Ковальова Н.  

Робота протягом І півріччя 2022 року проводилася згідно з ТЗ та КП. 

Підготовлені анотовані звіти. 

 

- 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. (Давидченко В.). 

Робота протягом І півріччя 2022 року проводилася згідно з ТЗ та КП. 

Підготовлені анотовані звіти. 

 

- I.1.4-2021/1 Розробка тестових завдань для електронної системи 

проведення автоматизованого тестування осіб, які виявили намір отримати 

або підтвердити кваліфікацію судового експерта (2021 -2022 рр.). 

Керівник НДР – Дереча Л. 

Відповідальні виконавці НДР від Науково-дослідного центру судової 

експертизи з питань інтелектуальної власності – Адлер О., Томачинський С. 

Робота протягом І півріччя 2022 року проводилася згідно з ТЗ та КП. 

Підготовлені анотовані звіти. 

 

- VII.1.1-2022/2 Методика визначення ліцензійних платежів та 

авторської винагороди (2022 – 2023 рр.) 

Керівник НДР – Тимощик Л.  

Робота протягом І півріччя 2022 року проводилася згідно з ТЗ та КП. 

Підготовлені анотовані звіти. 
 



- VII.1.2-2022/2 Методика проведення експертних досліджень, 

пов’язаних з компіляціями даних (базами даних) та системами управління 

(керування) базами даних (2022 – 2023 рр.) 

Керівник НДР – Собін О.  

Робота протягом І півріччя 2022 року проводилася згідно з ТЗ та КП. 

Підготовлені анотовані звіти. 
 

- І.1.6-2022/3 Розробка довідника професійних компетентностей 

судових експертів (2022 – 2024 рр.) 

Керівник НДР – Федоренко В.  

Робота протягом І півріччя 2022 року проводилася згідно з ТЗ та КП. 

Підготовлені анотовані звіти. 

 

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 

 

15 квітня 2022 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.Федоренка. 

На засіданні секції були розглянуті наступні важливі питання науково-

методичного забезпечення судової експертизи з питань інтелектуальної 

власності.  

Обговорено та затверджено звіти по науково-дослідній роботі (НДР), 

завершені по Тематичному плану НДР Мін’юсту в 2021 році, а саме: «Методика 

дослідження торговельних марок (знаків для товарова і послуг)», «Методика  

розрахунку трудомісткості розробки  програмних продуктів основі  СОСОМО ІІ 

(при одночасному застосуванні моделі  раннього проектування на пост-

архітектурної моделі)», «Методика визначення матеріальної шкоди, яка завдана 

правовласнику внаслідок неправомірного використання об’єктів інтелектуальної 

власності», «Методичні рекомендації з дослідження об’єктів авторського права, 

створених у цифровій формі». 

На засіданні Секції були розглянуті, обговорені та затверджені анотовані 

звіти щодо НДР, які проводяться  НДУСЕ за тематичним планом НДР Мін’юсту 

в 2022 році, а саме:  

- «Методика експертного дослідження промислових зразків» (Центр); 

- «Методика проведення  судової експертизи, пов’язаної з винаходами та 

корисними моделями (удосконалена)» (Центр, Кропивницьке відділення 

КНДІСЕ). 

- «Методика визначення ліцензійних платежів та авторської винагороди» 

(Центр),  



- «Методичні рекомендації щодо досліджень, пов’язаних з компіляціями 

даних (базами даних) та системами управління (керування) базами даних» 

(Центр). 

- «Методичні рекомендації з дослідження творів образотворчого мистецтва 

як об’єктів авторського права» (ННЦ «Інститут судових експертиз ім. 

Засл. проф. М. С. Бокаріуса») 

- «Методика дослідження об’єктів авторських та суміжних прав, створених 

та/або відтворених у цифровій формі» (Львівський НДІСЕ) 

Учасники засідання весняної Секції розглянули пояснювальні записки до 

тем НДР, що плануються для включення у тематичний план НДР НДУСЕ 

Міністерства юстиції України на 2023 рік. Були розглянуті та обговорені 

пояснювальні записки, підготовані та затверджені вченою радою Центру 

(протокол від 12.04.2021 № 6) до наступних НДР: 

«Енциклопедія судової експертизи з питань інтелектуальної власності» 

(Центр); 

«Методичні рекомендації для проведення експертних досліджень, 

пов’язаних з об’єктами суміжних прав» (Центр); 

«Методичні рекомендації щодо використання загально доступних 

відомостей про формули хімічних сполук під час експертних досліджень за 

спеціальністю 13.3 - «Дослідження, пов’язані з винаходами та корисними 

моделями» (Центр). 

 

2. Секція з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та 

організаційних питань судової експертизи НКМР з проблем судової 

експертизи при Міністерстві юстиції України 

 

02 червня 2022 року Науково-дослідний центр судової експертизи з 

питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) 

взяв 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. Федоренко, в.о. заступника директора Центру О. Адлер., учений 

секретар Л. Тимощик.   

На засіданні були обговорені такі питання: 

1. Розгляд заключних звітів НДР. 

2. Розгляд ходу виконання НДР за тематичним планом проведення НДР 

Міністерства юстиції України. 

3.  Розгляд проблемних питань організації судово-експертної , науково-

дослідної та методичної діяльності. 

4. Різне. 

Центр, у особі ученого секретаря Тимощик Л., взяв участь у рецензуванні 

НДР «Розроблення третього випуску навчального посібника «Судові експертизи 

у процесуальному праві України (Київський НДІСЕ, Нестор Н.)   

 

3. Секція судово-економічної експертизи НКМР  



з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України 

 

21 квітня 2022 року учений секретар Центру  Л.Тимощик (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 такі питання: 

1. Обговорення звітів по НДР, що завершені у 2021 році.  

2. Розгляд стану виконання НДР, які виконуються відповідно до 

тематичного плану НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2022 рік. 

3.  Розгляд пояснювальних записок до тем НДР, що плануються для 

включення у тематичний план НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 

2023 рік. 

4.  Розгляд спірних питань експертної практики та обговорення 

актуальних проблем судово-економічної експертизи. 

5.  Різне: 

5.1. Проведення судово-економічних експертиз (досліджень), пов’язаних із 

визначенням збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації. (Затверджений Постановою КМУ від 20.03.2022 №326). 

5.2. Встановлення граничних обсягів стажування у програмах підготовки 

судових експертів №2 та №3. 

5.3. Питання щодо об’єднання експертних спеціальностей 11.1 

«Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», 11.2 

«Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій». 

5.4. Розгляд листа директора ННЦ ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 

Клюєва О., щодо зміни складу секції. 

 

4. Секція судових комп’ютерно-технічної  

та телекомунікаційної експертиз НКМР з проблем судової експертизи 

 при Міністерстві юстиції України  

 

12 травня 2022 року завідувач секції Центру О. Голікова у режимі 

інтернет-конференції взяла участь у роботі весняного засідання секції судової 

комп’ютерно-технічної та телекомунікаційної експертизи Науково-

консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при 

Міністерстві юстиції України, проведеної на базі Київського науково-дослідного 

інституту судової експертизи. На засіданні секції розглядались такі питання: 

1. Розгляд ходу виконання НДР відповідно до Тематичного плану на 

2022 рік. 

2. Обговорення та розгляд завершених у 2021 році НДР. 

3. Розгляд плану впровадження та апробації на 2022 рік. 

4. Розгляд пояснювальних записок на наукові розробки, що плануються 

до включення до Тематичного плану на 2023 рік. 



5. Розгляд результатів рецензування висновків експертів НДУСЕ. 

Узагальнення експертої практики , розгляд особливо складних та повторних 

експертиз. Обмін експертним досвідом. 

6. Різне. 

 
 

Робота  Підкомітету № 5 

«Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності» Технічного 

комітету 192 «Судова експертиза» (ТК 192) у 2022 році: 

 

• усі зауваги та пропозиції згідно експертизи ТК 19 (38 пунктів) 

опрацьовано, по кожному з пунктів зауваг було досягнуто певної узгодженості. 

По 29 пунктам зауваги були повністю ураховані; по 3 пунктам – ураховано 

частково, запропоновано подання термінів як синонімів; по 6 пунктам – зауваги 

було відхилено та надано обґрунтовану відповідь з посиланнями на Закони 

України та підзаконні акти;  

• підготовлено лист з виправленнями та надіслано голові ТК 192 

«Судова експертиза» Олександру Рувіну; 

• листування електронною поштою з відповідальним секретарем 

ТК 19 Романом Мисаком (3 листи); 

• відповідно до зауваг експертизи четвертої редакції проєкту ДСТУ 

«Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності. Терміни та 

визначення понять» ТК 19 (м. Львів) було доопрацьовано його п’яту остаточну 

редакцію та передано на погодження до ТК 19. 

 

Робота Підкомітету № 6  

«Експертиза IT-технологій» Технічного комітету  

192 «Судова експертиза» (ТК 192) у І півріччі 2022 року: 

 

• Підкомітетом № 6 «Експертиза IT-технологій» Технічного комітету 

192 «Судова експертиза» (ТК 192) у І півріччі  2022 року проводилась робота 

щодо опрацювання можливості перекладу з іноземної мови міжнародних 

стандартів в сфері ІТ-технологій державною мовою (автентичний переклад), для 

подальшої гармонізації в Україні та вивчається питання можливості їх 

використання під час проведення експертизи. Протягом І півріччя 2022 відповіді 

чи пропозицій від членів Підкомітету не надходили. 

 

 

Організація та проведення Центром  

науково-комунікативних заходів  

 

1. «Якою має бути Методика експертного дослідження промислових 

зразків в Україні під час реформування правового захисту об’єктів 

інтелектуальної власності?»: Міжнародний науково-методичний семінар (30 

червня 2022 року, м. Київ) (доповідачі: Федоренко В.,  Тимощик Л.,  Ковальова 

Н., Голікова О., Чабанець Т. та ін.);   



2. Онлайн-презентація 2-го видання науково-методичного посібника 

«Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні» (07 

липня 2022 року, м. Київ) (доповідачі: Федоренко В.,  Тимощик Л.,  Голікова О., 

Чабанець Т. і ін.);   

 

Участь Центру в наукових конференціях, семінарах, 

 круглих столах  та інших науково-комунікативних заходах  

 

1. «Законодавче забезпечення організації та проведення місцевого 

референдуму в Україні»: Круглий стіл, проведений Комітетом Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування, за підтримки Венеційської комісії, 

Офісу ОБСЄ в Україні, USAID, Центру політико-правових реформ і ін. (18 

лютого 2022 року, м. Київ) (доповідач: Федоренко В.);  

2. Онлайн-нарада, організована Офісом Генерального прокурора та 

Міністерством юстиції України, з метою спільного обговорення організаційних 

питань та переліку необхідних іноземних експертів, в залученні яких є потреба 

для розслідування злочинів, внаслідок збройної агресії з боку Російської 

Федерації (20 квітня 2022 року, м. Київ) (учасники: Федоренко В.);  

3. Відкрита лекція-презентація «Naruszenie międzynarodowych praw i 

zwyczajów wojny podczas militarnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

w 2022 roku» («Порушення міжнародних законів і звичаїв ведення війни під час 

військової агресії РФ в Україні») у Академії Леона Козьмінського (м. Варшава, 

Республіка Польща), на запрошення ректора цього вищого навчального закладу 

(12 травня 2022 року, м. Варшава, Республіка Польща) (автор лекції-презентації 

польською мовою: Федоренко В., учасники: Адлер О., Тимощик Л., Голікова О. 

та ін.);  

4. II Міжнародний Конгрес Пенітенціаріїв (06 червня 2022 року, м. 

Варшава, Республіка Польща) (доповідач: В. Федоренко (польск. мовою), Л. 

Тимощик, О. Голікова, Н. Ковальова, В. Дідоборщ, В. Коваленко, О. Гайдай, К. 

Мотузка, В. Сарнавський, С.Попова.); 

5. «Обговорення питань невідкладного моніторингу у сфері експертної 

діяльності», Онлайн-консультування, організоване Директоратом правосуддя та 

кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (14 червня 2022 року, м. 

Київ) (виступ: Федоренко В., учасники: Тимощик Л., Дідоборщ В., Голікова О.); 

6. Другий Всеукраїнський форум судових експертів, проведеному у м. 

Львові під головуванням Заступника Міністра юстиції України з питань 

виконавчої служби А. Гайченка. (17 червня 2022 року, м. Львів) (учасник: 

Федоренко В.); 

7. «Інтернаціоналізація навчання з питань публічного управління та 

адміністрування з транснаціональною перспективою»: Міжнародний круглий 

стіл до Дня державної служби, організований НАДС, Школою соціальних наук 

Університету Седерторна (Швеція), Українською школою урядування (УШУ) та 



Центром оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби. (22 червня 

2022 року, м. Київ) (доповідач: Федоренко В.); 

8. «Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни то 

повоєнної відбудови держави»: XIII Міжнародна науково-практична 

конференція, проведена Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України (23 червня 2022 р., Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України, м. Київ) (доповідач: Федоренко В.);  

9. «Конституція України: правове регулювання у державі в умовах 

воєнного стану (до 26-ї річниці Конституції України)»: Круглий стіл (23 червня 

2022 року, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ) 

(доповідач: Федоренко В.);  

10. «Сучасний конституціоналізм: нові виклики, цінності та 

євроінтеграційні перспективи»: Міжнародний круглий стіл, організований 

Навчально-науковим інститутом права Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка з нагоди Дня Конституції (30 червня 2022 року, м. Київ) 

(доповідач: Федоренко В.);  

 

Наукові публікації працівників Центру в І півріччі 2022 року 

 

     Монографії: 

 

1. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні: 

навч.-метод. вид.; В.Л. Федоренко (кер.), О.Г. Адлер, Л.П. Тимощик, Н.М. 

Ковальова, О.В. Голікова, Т.М. Чабанець та ін.; за ред. проф. В.Л. Федоренка, 

вид. 2-ге, розшир. і доп. / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної 

власності Мін’юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022, 196 с. 

2. Скрипнюк О.В. Національна стійкість України: стратегія відповіді на 

виклики та випередження гібридних загроз: моногр. / С.І. Пирожков, 

О.В. Скрипнюк, В.А. Смолій, В.А. Явір та ін. Київ : Інститут політичних та 

етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, 2020 (552 с.). 

С. 345–360. 

3. Fedorenko V., Fedorenko T. Restrictions on the Exercise of Constitutional 

Human Rights and Freedoms and the Regime of Counteraction to the COVID-19 // 

Coronavirus Pandemic Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań 

pandemicznych. Red. J. Jaskiernia, K. Spryszak. T. 1. Toruń:  Wydawnictwo Adam 

Marszałek, 2022. S. 250-270. 

 

         Наукові публікації в виданнях, внесених до наукометричної бази Scopus: 

 

1.  Fedorenko V., Fedorenko M. Russia’s Military Invasion of Ukraine in 2022: 

Aim, Reasons, and Implications. Krytyka Prawa, Niezależne studia nad prawem. tom 

14, nr 1/2022. S. 7-42. 

 

Наукові статті й інші публікації: 

 



4. Архіпов В.В., Артюх Т.М., Янгелюк С.В. Управління асортиментом 

та продажем копіювальної техніки. Товарознавчий вісник. Збірник наукових 

праць. 2022. Випуск 15 частина 1. С.21-30. 

5. Архіпов В.В., Холодова О.Ю., Артюх Т.М. Особливості визначення 

вартості рухомого майна, що постраждало або було знищено під час воєнних дій 

або терористичних актів при проведені судової товарознавчої експертизи. 

Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління.2022. № 2(20). 

С.61-72. 

6. Бутнік-Сіверський, О.Б., Дорошенко, О.Ф., Борко, Ю. Л., Хоменко, 

В.Л. Модельний підхід до оцінки вартості передачі інтегральної нематеріальної 

системи (технології). Науковий вісник Національного гірничого університету. 

2022. № 1. С. 133-138. 

7. Германюк І.В. Актуальність та проблематика судово-економічної 

експертизи у справах про банкрутство. Експерт: парадигми юридичних наук і 

державного управління. 2022. № 3 (21). С. 64-78. 

8. Голікова О.В., Заікіна Т.В. Особливості дослідження систем обміну 

миттєвими повідомленнями (месенджеру) «Telegram». Експерт: Парадигми 

юридичних наук і державного управління. 2022.  № 1 (18). C. 28-36. 

9. Голікова О.В., Заікіна Т.В. Особливості баз даних як об’єктів 

авторського права.  Експерт: Парадигми юридичних наук і державного 

управління. 2022.  №2(20). С. 84 -91. 

10. Дідоборщ В.А. Визначення збитків завданих Україні внаслідок 

агресії Російської Федерації в розрізі компетенції експерта економіста. Експерт: 

парадигми юридичних наук і державного управління. 2022 № 2 (20). С. 73 – 83. 

11. Ковальова Н.М. Незареєстрований промисловий зразок як об’єкт 

експертного дослідження: питання судовоекспертної теорії та практики. 

Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2022. № 3 (21). С. 

114-121. 

12. Мотузка К.А. Особливості дослідження використання зображення, 

як об’єкту авторського права, в мережі Інтернеті. Експерт: Парадигми 

юридичних наук і державного управління. 2022.  №2(20). С.92 - 99. 

13. Скрипнюк О.В. Конституційно-правовий механізм реалізації та 

захисту прав і свобод людини в умовах війни: світовий досвід та Україна // 

Альманах права.  Випуск 13. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України. 2022. Київ, 2022. 

14. Томачинський С. М. Визначення відповідності винаходів, що 

стосуються композицій відомих речовин, умові патентоздатності 

«винахідницький рівень». Експерт: парадигми юридичних наук і державного 

управління. 2022. № 2 (20). С. 112-118. 

15. Федоренко В.Л., Коваленко В.В., Ковальова Н.М. Торговельні марки, 

як об’єкт судової експертизи з питань інтелектуальної власності: походження та 

методичне забезпечення. Експерт: парадигми юридичних наук і державного 

управління. 2022. № 1 (19). С. 15-29. 

16. Федоренко В.Л., Юхимюк О.М., Адлер О.Г. Порушення 

основоположних прав людини внаслідок військової агресії Російської Федерації 

проти України у 2022 року та механізми притягнення військових злочинців до 



юридичної відповідальності. Експерт: парадигми юридичних наук і державного 

управління. 2022. № 2 (20). С. 15-29. 

17. Федоренко В.Л., Федоренко М.В. Каталоги українських стародруків, 

як джерела експертного дослідження київських кириличних стародрукованих 

видань XVII-XVIII ст.ст. Експерт: парадигми юридичних наук і державного 

управління. 2022. № 1 (19). С. 30-65. 

18. Федоренко В.Л., Коваленко В.В., Кравчук В.М. Ґенезис і розвиток 

судової експертизи в Україні: від Руської Правди – до військової агресії РФ. 

Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2022. № 3 (21). С. 

23-50. 

19. Холодова О.Ю., Архіпов В.В. Особливості дослідження якості 

меблевого гарнітуру при проведені судової товарознавчої експертизи. Експерт: 

парадигми юридичних наук і державного управління. 2022. № 3 (21). С. 91-102.  

 

Матеріали доповідей і виступів на конференціях, круглих столах, 

методологічних семінарах: 

1. Бутнік-Сіверський О.Б. Становлення та розвиток  інноваційно-

інтелектуальної сфери діяльності з урахуванням динаміки трансформаційних 

процесів. Управління проектами. Перспективи розвитку проектного та 

нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій 

створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності: матер. 

IV Міжн. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Дніпро, 24-25 березня 2022 р.): 

УДУНТ, УКРНЕТ, НДІІВ НАПрН України, Дніпро: Юрсервіс, 2022. С.343 – 351 

2. Бутнік-Сіверський О.Б. Важелі стримування розвитку 

комерціалізації  в  наукових парках. Створення, охорона, захист і 

комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: матер. V Всеукр. 

наук.-практ. конф. з міжн. участю (м. Київ, 26.04.2022): ел.збірник / Упоряд.: В.С. 

Парненко – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 236 – 243. 

3. Бутнік-Сіверський О.Б. Зміст цифрової економіки та її цифровізація: 

економіко-правовий погляд. Цифрова трансформація та цифрова економіка в 

умовах воєнного стану: аспекти інтелектуальної власності. Збірник матер. V 

Всеукр. наук.-практ. конф. з проблем економіки інтелектуальної власності, м. 

Київ, 27 травня 2022р. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

НАПрН України, Київ, 2022. С.31- 37. 

4. Гайдай О.Д., Федоренко В.Л., Шутович В.В. Метод, методологія та 

методика експертного дослідження торговельних марок, як об’єктів права 

інтелектуальної власності. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, 

тенденції розвитку: матер. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ; Тарту, 07 

лютого 2022 р.  За ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Тарту: ГО «ВАДНД», 

2022. С. 45-55.  

5. Жукова І.В., Романенко Є.О. Захоплена вода з Дніпра пішла 

Північно-Кримським каналом.  "The Europe and the Turkic World: Science, 

Engineering and Technology": Materials of the VII International Scientific-Practical 

Conference. In three volumes. Volume I – Mersin, Turkey: Regional Academy of 

Management, 2022. – С. 39-42. 



6. Федоренко В.Л. Ґенезис правої доктрини, законодавчих основ і 

практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності в Україні у XIX 

ст. - на поч. XX ст. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, 

тенденції розвитку: Матер. XXI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дебрецен 

(Угорщина), 07 червня 2022 р. За ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. Київ; 

Деберцен: ГО «ВАДНД», 2022. С. 532-543. 

 

Дисертації, захищені працівниками Центру у І півріччі 2022 року: 

У  І півріччі 2022 року захист дисертацій працівниками Центру не 

здійснювався.  

 

Участь у роботі редколегій, наукових рад і програмних рад правових 

часописів. 

директор Центру В. Федоренко є членом наукових рад і програмних рад 

наступних українських і закордонних правових часописів, таких як: 

 Вісник Одеського науково-дослідного інституту судової експертизи 

(м. Одеса); 

 Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського. Серія «Юридичні науки» (м. Київ);  

 Вісник Луганського університету внутрішніх справ ім. генерала О.Е. 

Дідоренка (м. Сєверодонецьк); 

 «Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem» (Warszawa) (Польща) 

(видання Scopus); 

 «Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka [HZN PCz]» 

(Katowice-Kelce) (Польща) і ін. 

Директор Центру В. Федоренко, а також О. Адлер, Л. Тимощик, В. 

Коваленко, О. Скрипнюк і І. Жукова, є членами редколегії наукового 

електронного видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного 

управління». 

 
 


