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за про ва див так звані соф тверні па тен ти. За ува-
жи мо, що на ма ган ня Євро со ю зу за про ва ди ти 
па тен ту ван ня ви на ходів у сфері ПЗ спри чи-
ни ли палкі про те с ти з бо ку знач ної ча с ти ни 
фахівців у цій га лузі. Се ред кри тиків існу ють 
по бо ю ван ня, що зре ш тою в Європі виникне 
та ка са ме си ту ація, як і у США, де ко ристь від 
цьо го от ри ма ють ли ше ве ликі кор по рації,       
а збит ки на бу дуть ті фірми, які не ма ють  
до статніх ре сурсів, аби зай ма ти ся пра во вим 
за хи с том влас них ви на ходів та ліцензіями. 
Вис лов лю ють ся при пу щен ня, що про грамні 
роз роб ки, які бу дуть за хи щені па тен та ми, 
не одмінно при зве дуть до за не па ду ма лих 
підприємств та відкри ють ши ро кий шлях 

гіган там на зра зок Microsoft.
Си с те ми охо ро ни ІВ та інно ваційно го 

ре гу лю ван ня по винні спо лу чи ти ви роб ни че 
та ко мерційне ви ко ри с тан ня об'єктів ІВ. Пи тан-
ня пе ре тво рен ня ре зуль татів досліджень та роз-
ро бок у до б ро бут (до ста ток) ав торів, на уковців, 
ви роб ників, інве с торів, про давців, на уко вих 
ор ганізацій – всіх, хто при чет ний до проб ле-
ми дієвості дер жав ної си с те ми. ІВ є однією із 
най ва гоміших скла до вих сто сов но роз вит ку 
як вче них, так і на уко во-дослідних інсти тутів 
і ви со ко тех но логічно го бізне су.

Права інтелектуальної власності у суспільстві знань
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ПОДІЇ І ФАКТИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

У ДАКККіМ 20-22 трав ня 2008 р. відбу ла ся міжна род на на уко ва  кон фе ренція "До ку мен-
тоз нав ство. Бібліот екоз нав ство. Інфор маційна діяльність: проб ле ми на уки, освіти, прак ти ки", 
ма теріали якої тра диційно над ру ко вані у спеціаль но му ви данні.*

У ро боті кон фе ренції шля хом про го ло шен ня до повідей і публі кацій взя ли участь 146 
фахівців, се ред яких 10 док торів, 45 кан ди датів на ук, що пред став ля ли 6 країн – Ук раїну, 
Росію,  Біло русь, Австрію, Німеч чи ну і Ки тай.

Слід відзна чи ти ак тив ну участь у кон фе ренції 18-ти вче них, що пред став ля ють 8 міст 
Росії. Се ред них 7 вче них із Крас но ярсько го  дер жав но го універ си те ту куль ту ри і ми с тецтв.

Ук раїну пред став ля ли вчені з 15-ти міст. Найбільш ак тив ни ми бу ли пред став ни ки 
ДАКККіМ – 34, НБУВ – 24, ХДАК – 13, Рівненський дер жав ний гу манітар ний універ си тет 
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/РДГУ/ – 9  і Дніпро пе т ровська національ на ме та лургійна ака демія /ДНМА/ – 6 учас ників 
кон фе ренції.

У про гра мі кон фе ренції – 2 пле нар них засідан ня і ро бо та 7 секцій.
Відкрив ро бо ту кон фе ренції рек тор ДАКККіМ, про фе сор В.Г.Чер нець, який ґрун тов но 

висвітлив стан і пер спек тивні на пря ми роз вит ку підго тов ки фахівців із до ку мен тоз нав ства та 
інфор маційної діяль ності та підви щен ня кваліфікації бібліот еч них працівників, що здійснює 
Ака демія. Особ ли ву ува гу він приділив про ве ден ню ком плек су робіт з ос воєння мож ли во с тей 
новітніх тех но логій для ор ганізації ди с танційно го нав чан ня. 

Із вітан ням до учас ників кон фе ренції звер ну лися за ступ ник го ло ви се к ре таріату Пре зи-
ден та Ук раїни, ака демік Ака демії ми с тецтв Ук раїни, про фе сор Ю.П.Бо гуцький; за ступ ник 
Міністра куль ту ри і ту риз му Ук раїни О.Г.Бенч; ди рек тор Ук раїнсько го міжна род но го фон ду 
національ ної пам'яті Б.Й.По но ма рен ко.

Різно мантністю проб ле ма ти ки і ви со ким  про фесійним рівнем до повідей відрізня лося 
пле нар не засідан ня, на яко му бу ло за слу ха но 22 до повіді.

Про рек тор ДАКККіМ з на уко вої ро бо ти, док тор філо софських на ук, про фе сор В.А.Бітаєв 
о знай о мив учас ників кон фе ренції з ба га топ ла но вою на уко вою ро бо тою Ака демії, ре зуль та та-
ми діяль ності спеціалізо ва них рад із за хи с ту ди сер тацій, ро бо ти аспіран ту ри і док то ран ту ри, 
різно манітною ви дав ни чою діяльністю. Пер ший про рек тор ДАКККіМ, кан ди дат пе да гогічних 
на ук, про фе сор Г.В.Вла со ва зо се ре ди лася на аналізі су час но го ста ну і пер спек тив них  тен-
денціях роз вит ку підго тов ки до ку мен тоз навців та ме не джерів інфор маційно го, ви с тав ко во го 
та рек лам но го бізне су в Ака демії.

Про грам ний ха рак тер ма ла до повідь ди рек то ра Інсти ту ту дер жав но го уп равління та 
інфор маційної діяль ності ДАКККіМ, д.і.н., про фе со ра М.С.Сло бо дя ни ка, який обґрун ту вав 
стра тегічні на пря ми  про ри ву в ца рині бібліот екоз нав ства і до ку мен тоз нав ства як скла до вих 
на уко во го за без пе чен ня фор му ван ня інфор маційно го суспільства в Ук раїні.

Учас ни ки кон фе ренції зу пи ни лися на магістраль них на пря мах роз вит ку до ку мен тоз нав-
ства. Зо к ре ма, д.і.н., про фе сор, зав. відділу УНДІАСД, про фе сор ДАКККіМ С.Г.Ку ле шов 
за про по ну вав на уко во обґрун то вані підхо ди до відбо ру веб-ре сурсів для зберіган ня в Цен т раль-
но му дер жав но му на уко во му архіві елек трон них до ку ментів Ук раїни. Зав. ка фе д ри КНУКіМ,    
к.і.н., до цент В.В.Без драб ко обґрун ту ва ла но вий на пря мок до ку мен тоз нав чих дослідженнь 
– історіог рафію до ку мен тоз нав ства, роз ви ток яко го є пе ре кон ли вим свідчен ням зрілості на уки 
про до ку мент. Зав. ка фе д ри Са ра товської філії РДГУ, к.і.н., доцент Є.О.Плешкевич ґрунтовно 
проаналізував сучасний стан формування загальної теорії документа в Россії. Доктор 
педагогічних наук, професор, декан ХДАК Л.Я.Філіпова проаналізувала проблематику  
наукових  досліджень зі спеціальності "Документознавство, архівознавство", що проводяться 
у Харківській Академії. Президент Асоціації секретарів і офіс-менеджерів України, головний 
редактор журналу "Довідник секретаря та офіс-менеджера" І.А.Іванченко поділилася досвідом 
спільної роботи Асоціації та кафедри документальних комунікацій ДАКККіМ з підвищення 
кваліфікації діловодів, офіс-менеджерів, працівників кадрових служб.

Низку доповідей на пленарному засіданні було присвячено сучасним проблемам 
бібліотекознавства. Зокрема, заступник генерального директора Національної парламентської 
бібліотеки України З.І.Савіна ґрунтовно проаналізувала бібліотекознавчий  доробок  
авторитетної книгозбірні. Віце-президент з інформаційного забезпечення Національного 
університету "Києво-Могилянська Академія", к.і.н. Т.О.Ярошенко висвітлила теоретичні 
проблеми  і практичний досвід організації та управління інформаційними ресурсами 
у вишівській бібліотеці. Німецький фахівець Манфренд Хауер ознайомив з досвідом 
представлення бібліотечних фондів у мережі Інтернет і запропонував українським колегам 
співпра цю в цьо му на прямі. Ди рек тор Зе мель ної бібліот еки (Фо рарльберг, Австрія ) Карл Ред-
лер  про аналізу а вав тех но логію оци ф ру ван ня до ку мент них фондів бібліот еки.
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Низка до повідей відріз няла ся міждис циплінар ним ха рак те ром. Зо к ре ма, д.і.н., про фе сор 
ХДАК  В.О.Ільга наєва зу пи ни лася на ба зо вих по ло же ннях те орії соціаль них ко мунікацій і як 
на уко во го підґрунт я для роз вит ку соціаль но-ко мунікаційних інсти туцій у су час но му інфор-
маційно му про сторі. Схо жий підхід до аналізу інфор маційної на уки  вик ла де но в до повіді 
Бернда Ло рен ца, зав. відділу Ви щої шко ли дер жав но го уп равління і пра ва Ба варії.

Відо мий Біло русь кий дослідник С.В.Сил ков  роз г ля нув до ку мен таль но-ко мунікаційні 
ас пек ти ме нед ж мен ту знань.

Пізна валь ною для учас ників кон фе ренції ста ла до повідь д.і.н., на чаль ни ка відділу 
Ук раїнсько го інсти ту ту національ ної пам'яті, про фе со ра ДАКККіМ Г.В.Па пакіна, який 
висвітлив ос новні на пря ми діяль ності цієї інсти туції.

Ши ро кий ком плекс проб лем ос воєння інфор маційних тех но логій роз г ля ну ли у своїх 
до повідях к.т.н., с.н.с. Л.Й.Ко с тен ко; керівник цен т ру інфор маційних тех но логій НБУВ, 
кан ди дат філо софських на ук С.Х.Ляпін (м. Ас т ра хань), к.т.н. Т.Є.Мер са ди ко ва (м. Санкт-
Пе тер бург).

Про фе сор ДАКККіМ, к.і.н. Н.М.Хри с то ва зу пи ни лася на пер спек тив но му на прямі су час-
ної  архівісти ки – архівній ев ри с тиці, що впер ше в Ук раїні впро ва дже на в нав чаль ний про цес 
у ДАКККіМ.

На засіданні секції  "На уко ве за без пе чен ня  інфор маційно-бібліот еч ної діяль ності 
(на укові керівни ки: Г.А.Са п рикін, ди рек тор Дер жав ної бібліот еки Ук раїни для юнац тва, к.п.н., 
до цент і З.І.Савіна, заст. ди рек то ра НПБУ) бу ло за слу ха но 46 до повідей. Ди рек тор інсти ту ту 
бібліот екоз нав ства НБУВ к.і.н., с.н.с. О.В.Вос ко бойніко ва-Гузєва ґрун тов но про аналізу ва ла 
інсти туціональ ну та ко мунікаційну скла дові ук раїнсько го бібліот екоз нав ства. Зав. ка фе д ри 
бібліот екоз нав ства та соціаль них ко мунікацій ХДАК к.п.н., до цент І.О.Да ви до ва роз г ля ну-
ла ос новні ета пи, су час ний стан та пер спек ти ви роз ви тку інно ваційної політи ки бібліот ек 
Ук раїни.

Інфор маційно-аналітич на діяльність бібліот ек Ук раїни роз г ля да лась у до повідях зав. 
ка фе д ри РДГУ, к.п.н., до цен та Г.В.Сілко вої; док то ран та  ХДАК О.М.Кобєле ва; аспірант ки 
ХДАК В.С.Ко роль.

На аналізі елек трон них ре сурсів бібліот ек зупинилися: китайська дослідниця Чжао Лін; 
докторантка ХДАК, доцент Г.В.Шемаєва; викладач Київського національного університету ім. 
Т.Шевченка, к.ф.н. К.О.Афанасьєва; здобувач ХДАК Т.М.Костирко; м.н.с. ЛНБ                    ім. 
В.Стефаника І.З.Держко. Головний бібліотекар НПБУ Т.І.Богуш висвітлила результати 
дослідження кадрового потенціалу публічних бібліотек України. Зав. філії НБУВ, к.і.н. 
О.М.Василенко обґрунтувала місце статистичної інформації в управлінні бібліотекою.

Учасники секції позитивно сприйняли доповіді студентів ДАКККіМ М.С.Полєвої та 
С.М.Красовського, присвячені актуальним проблемам аналізу електронних інформаційних 
ресурсів.

Серед бібліографознавчої проблематики високим теоретичний рівнем відрізнялася 
доповідь д.п.н., професора Т.О.Новоженової (м. Краснодар), яка обґрунтувала методологічний 
статус синергетики у бібліографознавстві. Бібліографуванню патентної інформації були 
присвячені доповіді к.п.н., професора В.Н.Пазухіної (м. Краснодар) у співавторстві з 
аспірантками Н.Н.Абрамовою і В.Н.Довгалєвою.

У роботі секції "Теоретичні проблеми документознавства" (наукові керівники – професори 
С.Г.Кулешов та М.С.Слободяник) було заслухано 20 доповідей. Серед теоретичних питань 
найбільш активно обговорювалися проблеми документознавчої термінології. Цій проблематиці 
були присвячені доповіді зав. кафедри РДГУ д.і.н., професора Г.М.Швецової-Вод ки; до цен та 
Національ но го універ си те ту "Львівська політехніка" М.В.Ко мо вої; кан ди датів філо логічних 
на ук С.В.Хар чен ко і С.В.Лит винської (НАУ).
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У до повіді д.п.н., про фе со ра КНУКіМ О.В.Матвієнко бу ли про аналізо вані фа хові інфор-
маційні ре сур си до ку мен тоз нав ства у ме режі Інтер нет і обґрун то ва на їхня роль у про фесійній 
соціалізації до ку мен тоз нав ства. Ке ме ровські ко ле ги, кан ди да ти пе да гогічних на ук, до цен ти 
Є.В.Мар ти но ва і Г.І.Сбітнєва про аналізу ва ли інфор маційні по то ки з до ку мен тоз нав ства та 
їхнє відо бра жен ня у про фесійних періодич них ви дан нях Росії. Зав. віділу НБУВ, д.і.н., про фе-
сор Г.І.Ко валь чук оха рак те ри зу ва ла до ку мен таль не пам'ят коз нав ство як на уко ву і нав чаль ну 
дис ципліну. Аспіран ти ДАКККіМ В.В.Ру дюк і Г.О.Пе ре хрест зу пи ни лися на аналізі елек трон-
ної до ку мен тації.

У секції "Інфор маційні си с те ми і тех но логії" (на укові керівни ки: к.т.н., с.н.с. Л.Й.Ко с-
тен ко і к.п.н., про фе сор В.К.Скнарь) бу ло за слу ха но 12 до повідей, здебільшого при свя че них 
різним на пря мам інфор ма ти зації національ ної кни гозбірні.

На засіданні секції "Підго тов ка і підви щен ня кваліфікації спеціалістів з до ку мен тоз нав-
ства і бібіло те коз нав ства" (на укові керівни ки: к.п.н., про фе сор Г.В.Вла со ва; к.і.н., до цент 
Ю.І.Палєха) бу ло за слу ха но 14 до повідей. Найбільш ак тив ну участь у ро боті секції взяли 
вик ла дачі ДАКККіМ і Національ ної ме та лургійної ака демії Ук раїни (НМАУ) (м. Дніпро пе т-
ровськ). Зав. ка фе д ри НМАУ к.і.н., до цент О.В.Ми хай люк і к.і.н., до цент В.Т.Бри тан де таль но 
зу пи ни лися на спе цифіці підго тов ки до ку мен тоз навців у технічно му виші. Вик ла дачі О.М.Ре -
шетіло ва і Л.М.Ткач поділи лися досвідом упро ва джен ня в підго тов ку до ку мен то-знавців 
ак тив них ме тодів нав чан ня.

Особ ли вості ор ганізації са мостійної ро бо ти сту дентів-до ку мен тоз навців роз г ля ну ли у 
своїй до повіді кан ди да ти філо логічних на ук, до цен ти НМАУ К.А.Про коф'єва і Г.А.Чу ма ко ва.

До повідачі ДАКККіМ в ос нов но му зо се ре ди лися на сут ності та змісті низки нав чаль них 
дис циплін: "До ку мент но-інфор маційні ко мунікації" – к.і.н., до цент О.Б.Ви но гра до ва; "Міжна-
род на інфор мація" – к.і.н. Л.С.Про ко пен ко; "Інфор маційне за без пе чен ня ви с тав ко вої діяль-
ності" – к.п.н., про фе сор В.В.За гу мен на; "Лінгвістичні ос но ви до ку мен тоз нав ства" – аспірант-
ка С.М.Зо зу ля.

Про рек тор Євро пейсько го універ си те ту, до цент ДАКККіМ, к.і.н. Ю.І.Палєха обґрун ту-
вав не обхідність вве ден ня до нав чаль но го пла ну ок ре мої дис ципліни – "Історія та техніка 
документоутворення". Доцент ДАКККіМ, к.т.н. О.С.Олійник зупинився на аналізі можливостей 
дистанційного навчання документознавців. Ст. викладач ДАКККіМ О.М.Збанацька поділилась 
оригінальним досвідом підготовки тезаурусу з навчальної дисципліни "АСПІ" та його 
використання для активізації навчального процесу. Зав. кафедри РДГУ, к.п.н., доцент 
В.М.Жук висвітлила досвід роботи з аспірантами РДГУ. З інформаційно-технологічною 
підготовкою студентів Ужгородського училища культури ознайомила учасників конференції 
к.п.н. Н.І.Апшай.

У роботі секції "Інформаційні ресурси Національного архівного фонду" (наукові 
керівники: к.і.н., с.н.с., професор ДАКККіМ  Н.М.Христова і директор Інституту архівознавства 
НБУВ к.і.н., с.н.с. Л.М.Яременко) було заслухано 15 доповідей. Найбільш повно на засіданні 
секції було висвітлено здобутки Інституту архівознавства НБУВ (доповіді Н.А.Порхницької, 
М.В.Іванової, Л.В.Шипко). Директор цього Інституту Л.М.Яременко висвітлила теоретико-
методологічні засади і практичний досвід підготовки путівника по архівним фондам НАН 
України. Електронні бази даних Інституту архівознавства НБУВ охарактеризував к.і.н. 
О.М.Березовський.

Здобувач ДАКККіМ О.А.Кравцова (м. Миколаїв) проаналізувала інформаційні ресурси 
архівного порталу ЮНЕСКО. Магістр ДАКККіМ О.А.Хондошко поділилася досвідом роботи 
з відеодокументами в архіві парламентського телеканалу "Рада". Важливі аспекти проблеми 
реституції розглянули аспірантки Київського національного університету ім. Т.Шевченка 
Т.Г.Бо ряк і Н.Г.Ка ше ва ро ва.
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На засіданні секції "Кни гоз нав ство та ви дав ни ча спрва" (на укові керівни ки: к.і.н., до цент 
Л.М.Зе ленська та Пре зи дент ук раїнської асоціації кни гоз навців і кни го роз по в сю джу вачів 
О.В.Афонін) бу ло за слу ха но 14 до повідей. До цент КНУКіМ, к.п.н. Г.П.Грет де таль но висвітли-
ла історію і су час ний стан кни го роз по в сю дження в Ук раїні. Док то рант ХДАК, к.п.н., до цент 
В.А.Мар ко ва оха рак те ри зу ва ла пізна вальні мож ли вості семіот ич но го підхо ду до досліджен ня 
кни ги. Історію опи су ру ко пис них книг і ста ро д руків в Ук раїні ґрун тов но про аналізу вав к.і.н. 
С.М.Міщук (м. Жи то мир). Л.М.Зе ленська зу пи ни лася на проб ле мах фор му ван ня рин ку му зич-
них періодич них ви дань у су часній Ук раїні. Російська дослідни ця, к.п.н., до цент Н.Г.Щер ба 
(м. Крас но дар) поруши ла важ ли ву проб ле му вдо с ко на лен ня стан дартів у сфері кни го роз по в-
сю джен ня, що до сить ак ту аль но і для Ук раїни.

Слід виз на чи ти ви со кий рівень ор ганізації ро бо ти секції "Елек тронні бібліот еки та муль-
ти медійні ко лекції у бібліот ечній, му зейній та архівній справі" (на укові керівни ки О.В.Бар ко-
ва і К.Л.Коб цев), ор ганізо ва ної Національ ною Пар ла ментською бібліот екою Ук раїни – Ге не-
раль ний ди рек тор Г.І. Ви лег жаніна. На засіданні цієї секції бу ло за слу ха но 17 до повідей. У 
ро боті секції взяли зацікав ле ну участь май же 100 слу хачів, що пред став ля ли більшість інфор-
маційних ус та нов м. Києва. Ця об ста ви на зу мо ви ла ак тив не об го во рен ня  до повідей. 

Проб ле ма ти ку  елек трон них бібліот еч них ко лекцій найбільш по вно про аналізо ва но в 
до повідях О.В.Бар ко вої і В.В.Олійни ка; к.т.н. О.В.Ва сильєва і к.т.н. В.В.Чьочь; Н.Й.Дзю би; 
В.В.Во ли нець; Т.І.Бе рез ної.

Му зейні елек тронні ко лекції роз г ля нуто в до повідях К.Л.Коб це ва, О.Шев чен ка, О.О.Вол-
ко во го. 

Ко рис ни ми для учас ників кон фе ренції бу ли до повіді російських ко лег Н.В.Брак кер        
(м. Мос к ва), к.ф.н. С.Х.Ляпіна і А.В.Ку ко вякіна (м. Ас т ра хань), Т.Е.Мер са ди ко вої (м. Санкт-
Пе тер бург). Більшість до повідей су п ро во джу ва лися де мон страцією супутних матеріалів, що 
по си ли ло їхню прак тич ну зна чущість.

На за ключ но му Пле нар но му засіданні з підсум ко ви ми повідом лен ня ми ви с ту пи ли 
на укові керівни ки секцій.

От же, про фесійний фо рум до зво лив всебічно про аналізу ва ти су час ний стан і виз на чи ти 
пер спек тивні тен денції роз вит ку низ ки на ук соціаль но-ко муніка тив но го цик лу.

СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА НА ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
(про Рівненську конференцію)

29-30 ве рес ня 2008 р. у Рівненській дер жавній об ласній бібліот еці (РДОБ) відбу ла-
ся Міжна род на на уко во-прак тич на кон фе ренція "Сільська бібліот ека на етапі роз вит ку 
суспільства знань".

Ор ганіза то ра ми кон фе ренції ви с ту пи ли: РДОБ, Дер жав на ака демія керівних кадрів куль-
ту ри і ми с тецтв, Рівненське об лас не відділен ня Ук раїнської Бібліот еч ної Асоціації (УБА), 
Уп равління куль ту ри і ту риз му Рівненської об лас ної дер жав ної адміністрації.

У ро боті кон фе ренції взя ли участь ди рек то ри, провідні фахівці об лас них універ саль них 
на уко вих бібліот ек, публічних бібліот ек Ук раїни та Біло русії, ди рек то ри ЦБС та сільські 
бібліот екарі Рівнен щи ни, на уковці.

Із Біло русії до Ук раїни при бу ли: пред став ни ки Уп равління куль ту ри Брестсько го облви-
кон ко му, Об лас но го коміте ту профспілок працівників куль ту ри м. Брест, Об лас ної бібліот еки 
ім. М.Горь ко го м. Брест, рай он них ЦБС (всьо го 10 чо ловік).

На уко во-прак тич на кон фе ренція пра цю ва ла в пле нар но му ре жимі. Під час ро бо ти кон фе-
ренції бу ло роз г ля ну то ком плекс пи тань, зо к ре ма: бібліот ека в кон тексті соціокуль тур но го 


