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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ СВІТЛАНИ
ГЛУЩЕНКО УЧАСНИКАМ
II «КРАЙНЄВСЬКИХ ЧИТАНЬ»

Шановні друзі!
Рада привітати представників судово-експертної та наукової
спільноти, громадськість з початком роботи II Міжнародної науковопрактичної конференції «Проблеми теорії та практики судової
експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські
читання»)»!
Ми знаємо, що успіх подальшого розвитку України як суверенної і
незалежної, демократичної, соціальної, правової держави залежить від
багатьох чинників. Одним із них є ефективний захист державою та
громадянським суспільством права на об’єкти інтелектуальної
власності. Забезпечення реалізації та гарантування цього права,
починаючи із 2014 року, стало важливим напрямком реалізації Угоди
про асоціацію України із Європейським Союзом. Так, Глава 9 цієї Угоди
унормовує питання досягнення належного та ефективного рівня
охорони і захисту прав інтелектуальної власності.
За останні десятиріччя в Україні сформувалася комплексна система
забезпечення права на об’єкти інтелектуальної власності. Її
складниками є Верховна Рада України, яка формує засади державної
політики у цій сфері; Кабінет Міністрів України, який реалізує через
Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство юстиції,
а також інші центральні органи державної влади і державні установи і
організації, державну політику в сфері інтелектуальної власності;
судова влада, представлена Конституційним Судом України і судами
загальної юрисдикції. Останні невдовзі мають посилитись діяльністю
Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Значущими суб’єктами
цієї системи є також профільні громадські організації та бізнес.
Важливим компонентом захисту конституційного права на об’єкти
інтелектуальної власності є судова експертиза в сфері інтелектуальної
власності, репрезентована на сьогодні Науково-дослідним центром
судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту, а
також судовими експертами, атестованими за спеціальностями у сфері
інтелектуальної власності.
Відзначимо, що створення в 2004 році НДЦСЕ з питань
інтелектуальної власності стало важливим кроком для забезпечення
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потреб судів, органів досудового слідства, фізичних і юридичних осіб
високофаховими експертними дослідженнями за всіма напрямками
захисту права на об’єкти інтелектуальної власності. Очевидно, що
утвердження цієї спеціалізованої державної установи значною мірою
пов’язане з діяльністю відомого вченого і громадського діяча в сфері
інтелектуальної власності Петра Павловича Крайнєва (1952-2014 рр.).
Його наукова спадщина зберігає актуальність і нині, залишається
джерелом для натхнення та нових експертних досліджень не лише його
учнів і послідовників, а й наукових опонентів.
Минулорічна
ініціатива
керівництва
НДЦСЕ
з
питань
інтелектуальної власності щодо заснування щорічних «Крайнєвських
читань» є гарним прикладом поваги до історії становлення цієї
інституції, аналізу проблем сьогодення та окреслення пріоритетних
шляхів розвитку не лише НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, а
й судово-експертної діяльності з інтелектуальної власності в цілому.
Про це свідчить і коло питань, винесених на II Міжнародну науковопрактичну конференцію «Проблеми теорії та практики судової
експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські
читання»)», і широке коло учасників цього заходу, включаючи колег із
за кордону.
Переконана, що фаховий дискурс судових експертів, досвідчених і
молодих науковців, представників органів державної влади, адвокатів,
патентних повірених, представників громадськості сприятиме пошуку
нових конструктивних рішень для розвитку судової експертизи з питань
інтелектуальної власності, а також для удосконалення системи
гарантування та захисту конституційного права на інтелектуальну
власність в Україні.
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