
Додаток А 

Стаття «Бібліотекознавство»  

з «Енциклопедії сучасної України»1 
 

Бібліотекознавство — комплексна соціогуманітарна наука про 

закономірності формування, розвитку і функціонування бібліотек, історію та 

зміст документних джерел. Як наука бібліотекознавство має загально-

теоретичний і теоретико-прикладний рівні. Загальна теорія містить:  

– власне теорію (система знання, ідеї, концепції, моделі, закони, 

понятійний апарат, типології, класифікації, загалом — опис і пояснення суті 

бібліотечної справи);  

– методологію (логіка, методи, принципи і способи бібліотеко-

знавчого пізнання);  

– історію (вивчення виникнення і розвитку бібліотекознавства в 

контексті суспільних трансформацій).  

Загальна теорія дає цілісну картину уявлень про суть, механізми, 

тенденції і перспективи розвитку бібліотечної справи і становить наукову базу 

для спеціальних бібліотекознавчих теорій, що стосуються конкретних галузей 

бібліотечної справи. До них належать теорії:  

– комплектування (завдання і методи пошуку, відбору, придбання та 

інвентаризації обробки документів);  

– бібліотечно-бібліографічної класифікації (створення таблиць або 

схем ієрархічного розподілу документів на основі їх належності до структур 

відповідних наук);  

– каталогізації (бібліографічний опис, систематизація і предметизація 

документів, організація каталогів);  

– фондознавства (визначення завдань і технологічної системи 

формування, зберігання та використання документів)  

– ресурсознавства (куди, крім знань про бібліотечні фонди, входить 

осмислення всього інформаційного, фінансового, матеріально-технічного і 

кадрового потенціалу);  

– комп’ютеризації бібліотек (автоматизація робочих місць, створення 

електронних бібліотек, бібліотечних мереж, інформаційно-пошукових систем, 

доступ до мережі Інтернет);  

– бібліотечно-інформаційного сервісу (обслуговування оригіналами і 

копіями документів у читальних залах, дистанційне обслуговування, ство-

рення і використання власне бібліотечно-інформаційних продуктів — бібліо-

графічних, фактографічних, довідкових, реферативних, оглядових, аналітичних);  

– управління бібліотечними процесами (розроблення концепцій, 

стратегій, планування, організація, контроль, кадрове, фінансове і матеріально-

технічне забезпечення). 

                                                           
1 Доступно: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=39814 
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Бібліотекознавство історично пов’язане з бібліографознавством і 

книгознавством, а також із джерелознавством, архівознавством, документо-

знавством, музеєзнавством, палеографією, археографією, інформатикою, 

книговидавничою і книгорозповсюджувальною справою. Універсальний 

характер бібліотечних фондів як основного предмета бібліотекознавства 

зумовлює його зв’язок із багатьма соціогуманітарними, технічними і природ-

ничими науками, внаслідок чого створюється бібліотечна педагогіка 

(вивчення проблем взаємовідносин читача і бібліотекаря, засвоєння читачем 

інформації, бібліотечної інформаційної діяльності); бібліотечна психологія 

(дослідження психологічних питань поведінки читача, бібліотекаря, управ-

ління бібліотечними процесами); бібліотечна етика (правила поведінки в 

бібліотеці, етичний кодекс бібліотекаря); бібліотечна статистика (кількісний 

аналіз складових бібліотечної справи); історія бібліотек.  

З розвитком бібліотечної справи, підвищенням соціальної ролі 

бібліотек чільне місце серед бібліотекознавчих інтегративних наук зайняли 

бібліотечна економіка (економічний аналіз бібліотечного комплексу), бібліо-

течна естетика (естетизація бібліотечного середовища), бібліотечна політика 

(концепції, стратегії, принципи, пріоритети розвитку бібліотечної справи) 

і бібліотечне право (законодавче регулювання бібліотечної справи). Бібліо-

течна політика і бібліотечне право керуються Законами України «Основи 

законодавства України про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», 

«Про обов’язковий примірник документів», «Про видавничу справу», «Про 

інформацію», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про 

Національну програму інформатизації» тощо.  

Від серед. ХХ ст. активно розвиваються бібліотечна соціологія 

(соціологічні дослідження діяльності бібліотек), бібліотечна професіологія 

(розробка комплексу питань підготовки і трудової діяльності бібліотечних 

кадрів), бібліотечний маркетинг (аналіз ринкової бібліотечної діяльності), 

бібліотечний менеджмент (визначення стратегій і тактики самостійного уп-

равління бібліотекою, пошук оптимізації управління бібліотечними процеса-

ми) і бібліотечна футурологія (прогноз розвитку бібліотечної справи, зокрема 

в інформаційному суспільстві). В Україні від 1999 р. діє державна «Програма 

збереження бібліотечних і архівних фондів на 2000–2005 роки». 

Процеси збирання, нагромадження, зберігання книжок одночасно 

формували і початкові бібліотекознавчі уявлення про комплектування, 

упорядкування, використання книжкового фонду. У створенні Ярославом 

Мудрим при Софійському соборі бібліотеці-скрипторії (осередку перепису-

вання книг) здійснювалось оброблення першоджерел (переклади, укладання 

«ізборників»), писалися літописи, повчання, слова, трактати. Книголюбами і 

бібліотекознавцями були також князі Святослав Ярославович, Володимир 

Мономах. У Київській Русі бібліотечними центрами і водночас центрами 

формування бібліотекознавства були монастирі (особливо Києво-Печерсь-

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=41925
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кий), згодом православні братства, зокрема львівські. Помітна роль у бібліо-

текотворенні та формуванні вітчизняного бібліотекознавства належить 

православним церковним ієрархам, зокрема П. Могилі. 

Центрами розвитку бібліотечних знань стають бібліотеки ВНЗів. 

Створюються бібліотекознавчі школи Києво-Могилянської академії, Ставро-

пігійського інституту у Львові, Львівських, Харківських, Київських, Одеських 

і Чернівецького університетів. Вагомий внесок у бібліотекознавство зробили 

великі публічні бібліотеки, зокрема товариства «Просвіта», НТШ. 

Як самостійна наука бібліотекознавство в Україні формується напри-

кінці ХІХ — поч. ХХ ст. Засновниками харківської школи бібліотекознавства 

були К. Рубинський, Л. Хавкіна, Х. Алчевська. К. Рубинський розробляв 

питання предмета бібліотекознавства; Л. Хавкіна створила в Харківській 

громадській бібліотеці перший вітчизняний науковий підрозділ — відділ 

бібліотекознавства, досліджувала проблеми бібліотечної освіти, організації 

бібліотек і керівництва ними; Х. Алчевська була першою українською 

дослідницею попиту читача. Паралельно розвивалася школа бібліотеко-

знавства в Києві, найвідомішими представниками якої були директор бібліо-

теки Університету св. Володимира у Києві В. Кордт та завідувач бібліотеки 

Київської духовної академії К. Думитрашко, котрі зробили значний внесок у 

теорію і практику організації бібліотек, формування їх фондів.  

Особливо активізувалися бібліотекознавчі розроблення під час і після 

створення (1918) Національної бібліотеки Української держави в Києві. Закон 

про утворення фонду цієї бібліотеки (підготували М. Василенко, 

В. Вернадський та В. Кордт) — перший законодавчий документ про бібліо-

течну справу в Україні. У відозві «Від Тимчасового Комітету для заснування 

Національної Бібліотеки Української Держави в м. Києві», інструкції цьому 

Комітетові та «Статуті Національної Бібліотеки Української Народної 

Республіки в м. Києві при Українській академії наук» було закладено модель 

універсальної наукової бібліотеки, вимоги до її фондів, структури, функцій. У 

відозві Тимчасового комітету Національна бібліотека розуміється як велика 

книгозбірня «всесвітнього типу», в якій нагромаджувалося «все, що витворено 

людською думкою та знаттям по всіх науках». Одночасно вперше ставилися 

спеціальне завдання — «закласти Український Відділ, себто відділ Ucrainica, 

присвячений літературі про Вкраїну та про вкраїнський народ», створити 

повну національну бібліографію — зібрати «все, що друкувалося будь-коли і 

будь-де українською мовою», літературу, «писану всіма мовами» про все, що 

стосується України; завдання каталогізації — створювати «зручні для 

користування каталоги» та організувати «спільний каталог всіх головних 

громадських і державних бібліотек України». Модель Національної 

бібліотеки, запропонована В. Вернадським, С. Єфремовим, Г. Житецьким, 

В. Кордтом, А. Кримським та Є. Перфецьким, і досі є зразком формування і 

розвитку універсальних наукових бібліотек. 

НБУВ — головний бібліотекознавчий центр в Україні. У 1-й пол. 

ХХ ст. значний вплив на розвиток українського бібліотекознавства мали її 



директори — Є. Кивлицький (комплектування, каталогізація), С. Постернак 

(структура, функції бібліотеки, бібліотекознавча аспірантура), В. Іваницький 

(організація і технологія бібліотечної справи), Н. Миколенко (культурурно-

просвітницька функція бібліотеки), В. Іванушкін (фондознавство, читаче-

знавство, міжнародний книгообмін) та ін. Найяскравішою постаттю серед 

українських бібліотекознавців 1-ї пол. ХХ ст. був Ю. Меженко — автор 

концепції національної бібліографії та основоположник питань бібліотечної 

технології. У 20-х рр. ХХ ст. у Києві в галузі бібліотекознавства розпочинали 

дослідну і практичну роботу Д. Балика, Л. Биковський, І. Огієнко, О. Оглоб-

лин, С. Сірополко та ін., які продовжили бібліотекознавчу діяльність за 

межами України. У ХХ ст. українська діаспора сформувала бібліотеки, які 

синтезували вітчизняний і зарубіжний досвід бібліотекознавства: Український 

вільний університет (Відень, Мюнхен), НТШ (США, Канада), Канадський 

інститут українських студій, Гарвардський інститут українознавства та ін. 

Серед діаспорних бібліотекознавців кін. ХХ ст. слід назвати Б. Ясінського, 

Д. Штогрина, С. Андрушків.  

У 1917–21 рр. створюються спеціалізовані установи й організації 

бібліотекознавчого профілю: Бібліотечно-архівний відділ Центральної Ради, 

Науково-дослідний інститут (комісія) бібліотекознавства та бібліографії, 

Науково-дослідний інститут книгознавства, відділи, музеї-лабораторії при 

великих бібліотеках. 1935 р. у Харкові створено Український бібліотечний 

інститут, який очолив педагогічну і дослідницьку роботу в галузі бібліотеко-

знавства. Завідувачем кафедри і деканом факультету бібліотекознавства 

Інституту була Н. Фрідьєва — одна із основоположників української бібліо-

текознавчої науки. У 1920–40-х рр. поступово в Україні сформувалася і 

бібліотекознавча періодика: «Книжний вісник» (1919), «Бібліологічні вісті» 

(1923–30), «Бібліотечний журнал» (1925–26), «Бібліотечний збірник» (1926–

27), «Журнал бібліотекознавства та бібліографії» (1927–30), «Труды Харь-

ковского государственного библиотечного института» (1940), «Журнал 

Бібліотеки Академії наук УРСР», бюлетені, збірники. 

Теоретичні дослідження охопили коло важливих бібліотекознавчих 

проблем: предмет і структура бібліотекознавства, фондознавство, бібліотечні 

класифікації, каталогізація, обслуговування читачів, збереження фондів, 

управління бібліотеками і бібліотечною справою. Новий етап у розвитку 

бібліотекознавства — початок автоматизації бібліотечних процесів і застосу-

вання комп’ютерних технологій (70–80-і рр.). Створено Київський інститут 

культури і його Миколаївської і Рівненської філії з бібліотечними фа культе-

тами. Розширено міждисциплінарні бібліотекознавчі дослідження. Універса-

льні наукові бібліотеки реорганізовано у науково-дослідні установи з питань 

бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформатики, культу-

рології. 90-ті рр. ХХ ст. позначені піднесенням бібліотекознавства в контексті 

загального соціального і культурного оновлення. Бібліотечні навчальні 

заклади набули вищого статусу: Харківський інститут культури та Київський 

інститут підвищення кваліфікації працівників культури перетворено на 



 

академії, Київський інститут культури і його Рівненську філію — на 

університети (крім бібліотекарів і бібліографів тут готують культурологів, 

бібліотечних менеджерів, маркетологів). Виникли асоціації бібліотек і 

бібліотекарів. Засновано низку бібліотекознавчих науково-практичних 

журналів («Бібліотечний вісник», «Бібліотечна планета», «Вісник Книжкової 

палати») і серії наукових бібліотекознавчих праць. У Харківській академії 

культури, Київському національному університеті культури і мистецтв, НБУВ 

відкрито аспірантури, докторантури і спеціалізовані ради для захисту 

докторських і кандидатських дисертацій з бібліотекознавства, 

бібліографознавства і книгознавства. 

Одночасно з бібліотечними навчальними закладами функції центрів 

бібліотекознавчих досліджень виконують загальнодержавні (національні, 

парламентська, технічна, медична, сільськогосподарська, історична, юнацька, 

дитяча, педагогічна), Львівська, Одеська та Харківська наукові бібліотеки, 

а також низка університетських і обласних універсальних наукових бібліотек. 

Поряд із бібліотекознавцями старшого покоління (В. Бабич, В. Волинець, 

А. Корнієнко, Р. Павленко, Л. Ковальчук, А. Чачко, Г. Швецова, О. Ботушан-

ська, Л. Незнамова, Л. Макаренко), працює нова генерація: О. Башун, 

А. Бровкін, Т. Добко, В. Дерлеменко, В. Дригайло, Л. Дубровіна, В. Жук, 

В. Загуменна, В. Ільганаєва, Т. Ківшар, О. Кириленко, Г. Ковлаьчук, О. Коло-

совська, С. Кулешов, Н. Кушнеренко, І. Мейжис, Л. Муха, Т. Павлуша, 

В. Пашкова, Л. Петрова, В. Попроцька, В. Скнар, М. Слободяник, О. Степ-

ченко, Л. Філіпова, В. Шейко, Я. Чепуренко, Т. Ярошенко, В. Ярощук та ін. 

Кін. ХХ — поч. ХХІ ст. в українському бібліотекознавстві ознамену-

валися посиленою увагою до розроблення моделей бібліотеки інформа-

ційного. суспільства, бібліотечних комп’ютерних технологій, розвитку 

бібліотечно-інформаційного обслуговування, менеджменту, маркетингу, тео-

рії і практики національної бібліографії і біобібліографії, бібліотечної соціо-

логії, психології і педагогіки, технології збереження, консервації і реставрації 

бібліотечних фондів. Вивчаються проблеми перенесення інформації з папе-

рових на електронні носії, формування електронних бібліотек і каталогів, 

удосконалення ББК. Активізувалися дослідження меморіальної, когнітивної 

і культурологічної функцій бібліотек, історії бібліотечної справи. Українське 

бібліотекознавство перетворюється в багатопрофільну міждисциплінарну 

науку, що теоретично обґрунтовує розвиток бібліотек як триєдиного — 

бібліотечно-бібліографічного, науково-інформаційного і культурологічного 

комплексу, адаптацію бібліотек до потреб інформаційного суспільства. 

 

  



Додаток Б 

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» 
(скорочено) 

 
Цей Закон визначає статус бібліотек, правові та організаційні засади 

діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні. Цей Закон гарантує право 

на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної 

та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках. 

Розділ I. 

 Загальні положення 
Стаття 1. Визначення термінів 

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

бібліотека — інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, 

організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд 

документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого 

є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та 

інших потреб користувачів бібліотеки; 

бібліотека-депозитарій — бібліотека, яка забезпечує постійне 

зберігання бібліотечного фонду, сформованого з документів, що рідко 

використовуються і мають наукову та/або художню цінність; 

бібліотечна послуга — результат діяльності бібліотеки із задоволення 

інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб 

користувачів бібліотеки; 

бібліотечна система України — розгалужена мережа бібліотек різних 

видів, пов’язаних взаємодією і взаємовикористанням бібліотечних ресурсів; 

бібліотечна справа — галузь інформаційної, культурної та освітньої 

діяльності суспільства, спрямована на створення і розвиток мережі бібліотек, 

формування, опрацювання, упорядкування та зберігання бібліотечних фондів, 

організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного 

обслуговування користувачів бібліотеки, підготовку та підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі бібліотечної справи, наукове та методичне 

забезпечення розвитку бібліотечної діяльності; 

бібліотечний фонд — упорядковане зібрання документів, що 

зберігається в бібліотеці; 

бібліотечні ресурси — упорядковані бібліотечні фонди документів на 

різних носіях інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси, 

довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, 

зберігання та передачі інформації; 

документ — матеріальна форма одержання, зберігання, використання 

і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, 

оптичному диску або іншому носієві; 

депонування — форма збирання і розповсюдження рукописних робіт, 

переважно наукових; 



 

користувач бібліотеки — фізична чи юридична особа, яка звернулася 

до послуг бібліотеки; 

міжбібліотечний абонемент — форма бібліотечного обслуговування, 

заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-

пошукового апарату бібліотек; 

централізована бібліотечна система — об’єднання бібліотек в єдине 

структурно-цілісне утворення, куди входить центральна бібліотека. 

Стаття 2. Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну 

справу 
Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу базується 

на Конституції України і складається з цього Закону та інших законів, 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, та інших нормативно-правових актів. 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що 

містяться в законодавстві України про бібліотеки і бібліотечну справу, то 

застосовуються правила міжнародного договору. 

Стаття 3. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на мережу діючих бібліотек усіх форм 

власності та підпорядкування і організацію бібліотечної справи. 

Розділ II 

Державна політика в галузі бібліотечної справи 
Стаття 4. Державна політика в галузі бібліотечної справи 

Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація 

прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної 

доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, 

зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками. 

Держава: 

– підтримує бібліотечну справу та її розвиток шляхом гарантованого 

фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової політики; 

– фінансує створення інформаційних мереж і телекомунікаційних 

систем для інформаційного обміну, входження у світові глобальні комп’ю-

терні мережі, об’єднання та забезпечення доступності розподілених 

бібліотечних ресурсів; 

– стимулює взаємовикористання бібліотечних ресурсів через систему 

міжбібліотечного абонемента, зведених каталогів, депозитаріїв, обмінних 

бібліотечних фондів, інтеграцію бібліотек України у світовий інформаційний 

простір; 

– координує діяльність бібліотек усіх форм власності, регулює 

діяльність бібліотек, що є в державній і комунальній власності; 

– стимулює забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною кни-

жковою продукцією, світовою літературою в перекладі українською мовою на 

різних носіях, у т. ч. адаптованих для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб 

з дислексією; 



– забезпечує запровадження та функціонування дієвої системи 

електронного книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки; 

– розвиває вітчизняний напрям з формування та впорядкування 

електронних книг, каталогів, баз даних; 

– створює умови та координує діяльність з функціонування 

електронних бібліотек, у т. ч. у спеціальному цифровому форматі для сліпих, 

осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією; 

– забезпечує розвиток бібліотечного обслуговування соціально 

незахищених верств населення; 

– розробляє програми розвитку бібліотечної справи та забезпечує їх 

цільове фінансування; 

– створює умови для міжнародного співробітництва бібліотек. 

Розділ III 

Бібліотечна система України 
Стаття 5. Основи організації та функціонування бібліотечної 

системи України 

Бібліотечна система України функціонує на основі скооперованого 

комплектування фондів та обробки документів, довідково-пошукового 

апарату, взаємовикористання бібліотечних ресурсів, а також організації 

науково-дослідної, науково-бібліографічної та науково-методичної роботи. 

Стаття 6. Види бібліотек 

За значенням бібліотеки поділяються на всеукраїнські загальнодер-

жавного значення (національні, державні), республіканські (Автономної 

Республіки Крим), обласні, міські, районні, селищні, сільські. 

За змістом бібліотечних фондів бібліотеки є універсальні, галузеві, 

міжгалузеві. 

За призначенням бібліотеки поділяються на публічні (загально-

доступні), у т. ч. спеціалізовані для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами і 

спеціальні (академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, 

підприємств, установ, організацій). 

Публічні, спеціальні і спеціалізовані бібліотеки можуть об’єднуватися 

у централізовані бібліотечні системи. 

Стаття 7. Національна бібліотека України 

Національна бібліотека України є провідним культурним, освітнім, 

науково-інформаційним державним закладом, що здійснює функції науково-

дослідного, методичного та координаційного центру з питань бібліотеко-

знавства, бібліографознавства, документознавства, бере участь у розробленні 

державної політики в галузі бібліотечної справи та її реалізації. 

Національна бібліотека України володіє потужним фондом вітчизня-

них і найважливіших науково значущих зарубіжних документів і задовольняє 

найрізноманітніші потреби суспільства, сприяє розвитку науки, освіти, куль-

тури, здійснює міжнародне співробітництво у формуванні та використанні 

світових бібліотечних ресурсів. 



 

Бібліотечний фонд національної бібліотеки України є національним 

культурним надбанням Українського народу, невід’ємною складовою 

частиною культурної спадщини та перебуває під охороною держави. 

Загальнодержавне спрямування діяльності національної бібліотеки 

України забезпечується центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. 

Національна бібліотека України має право на одержання 

обов’язкового безоплатного примірника документів згідно із законом. 

Статус національної надається державній бібліотеці згідно із 

законодавством. 

Стаття 8. Державна бібліотека 

Державна бібліотека — бібліотека загальнодержавного значення, що 

здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користу-

вачів і виконує функцію всеукраїнського науково-дослідного, методичного та 

організаційного центру бібліотек відповідної галузі або категорій користувачів. 

Державна бібліотека має право на одержання обов’язкового 

безоплатного примірника документів згідно із законом. 

Стаття 9. Центральні бібліотеки 

Центральні бібліотеки — головні бібліотеки регіонів, які зобов’язані 

формувати, зберігати та надавати в користування найбільш повне зібрання 

документів у межах своєї території, організовувати взаємовикористання 

бібліотечних ресурсів і надавати методичну допомогу бібліотекам різних видів 

відповідних територій. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні 

забезпечувати пріоритетне додаткове бюджетне фінансування центральних 

бібліотек відповідно до обсягів їх діяльності. 

Центральні бібліотеки беруть участь у розробленні та реалізації 

державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм 

розвитку бібліотечної справи, створенні інформаційних мереж на основі 

єдиних стандартів обробки документів і обміну даних. 

Стаття 10. Організація взаємодії бібліотек 

Для більш повного задоволення потреб користувачів бібліотек в 

інформації, раціонального використання бібліотечних ресурсів органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування стимулюють взаємодію 

бібліотек і створюють умови для розвитку міжбібліотечного абонемента, 

зведених каталогів автоматизованих баз даних, депозитаріїв. 

Забезпечення взаємодії бібліотек різних видів покладається на 

центральні бібліотеки відповідних територій, якими є: 

на загальнодержавному рівні — національні та державні бібліотеки; 

в Автономній Республіці Крим — Республіканська універсальна 

наукова бібліотека імені І. Франка; 

на обласному рівні — обласні універсальні наукові бібліотеки; 

на міському рівні — міські публічні бібліотеки або центральні 

бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи; 



на районному рівні — районні бібліотеки або центральні бібліотеки 

районної централізованої бібліотечної системи. 

Стаття 11. Взаємодія бібліотек України з підприємствами, 

установами та організаціями 
Бібліотеки України є складовою частиною інформаційної системи 

держави. 

З метою забезпечення раціонального використання бібліотечних 

ресурсів як складової частини інформаційних ресурсів держави бібліотеки 

взаємодіють з підприємствами, установами та організаціями, які мають бази 

даних та діяльність яких пов’язана із створенням, збиранням, обробкою, 

накопиченням та збереженням інформації. 

Взаємодія бібліотек з підприємствами, установами та організаціями 

може здійснюватися в рамках державних і регіональних програм у межах своєї 

компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, а також на основі 

укладених угод. 

Розділ IV 

Порядок створення, реорганізації та ліквідації бібліотек 
Стаття 12. Створення бібліотек 

Бібліотеки створюються з урахуванням соціально-економічних, 

національних, культурно-освітніх і виробничих потреб суспільства згідно з 

соціальними нормативами, встановленими відповідними органами державної 

влади. 

Бібліотеки можуть створюватися на основі усіх форм власності, 

передбачених законами України. Засновниками бібліотек можуть бути органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, самоврядні організації, 

фізичні та юридичні особи, у т. ч. іноземні, в порядку, передбаченому законом. 

Бібліотека може не мати статусу юридичної особи та перебувати у 

складі підприємства, установи або організації. 

Бібліотека діє на основі статуту (положення), що затверджується її 

засновником (засновниками). У статуті (положенні) бібліотеки визначаються 

її статус, форма власності, джерела фінансування, вид і профіль діяльності. 

Стаття 13. Державна реєстрація бібліотек 

Державна реєстрація бібліотек незалежно від форми власності 

проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону. 

  



 

Стаття 14. Реорганізація та приватизація бібліотек 

Реорганізація бібліотек здійснюється відповідно до законодавства 

України. Бібліотеки, що є юридичними особами, не підлягають приватизації. 

У разі приватизації будівель, споруд, приміщень, в яких розміщені 

бібліотеки, що є у державній або комунальній власності, та відмови нового 

власника надавати в користування займані бібліотеками будівлі, споруди, 

приміщення органи, що приймають рішення про приватизацію цих будівель, 

споруд, приміщень, забезпечують бібліотеки будівлями, спорудами, примі-

щеннями, збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкова-

ними приміщеннями, що відповідають умовам обслуговування користувачів 

бібліотек і зберігання бібліотечних фондів. 

У разі приватизації майна юридичної особи, в складі якої перебуває 

бібліотека, одночасно з зазначеним майном можуть бути приватизовані 

бібліотечні фонди та майно, необхідне для її діяльності, за наявності 

зобов’язання нового власника продовжити подальше функціонування бібліо-

теки протягом десяти років. У разі відсутності такого зобов’язання зазначене 

майно не підлягає приватизації, а рішення щодо подальшого його 

використання приймається відповідно до законодавства. 

Стаття 15. Ліквідація бібліотек 

Бібліотеки ліквідуються за рішенням: власника; засновника — за 

згодою власника; в інших випадках, передбачених законодавством. 

У разі ліквідації державних та комунальних підприємств, установ, 

організацій, у складі яких перебувають бібліотеки, бібліотечні фонди та майно, 

необхідне для діяльності бібліотеки, передаються до бібліотек, що є у 

державній та комунальній власності, згідно з рішенням відповідних органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, що є у державній та 

комунальній власності, визначається відповідними органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування за погодженням із центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сферах культури та мистецтв. 

Розділ V 

Бібліотечні фонди 
Стаття 16. Бібліотечні фонди 

Бібліотечні фонди формуються відповідно до значення, складу 

користувачів бібліотеки і виду бібліотеки як упорядковане зібрання документів. 

Державний бібліотечний фонд України складається з фондів 

бібліотек, що є у державній і комунальній власності, фондів бібліотек само-

врядних організацій, взаємопов’язаних скооперованим комплектуванням, 

єдиним довідково-пошуковим апаратом, системою депозитарного зберігання, 

перерозподілу та взаємовикористання фондів і відображає науковий, 

культурний, інформаційний потенціал суспільства. 



Особливо цінні, рідкісні документи та колекції включаються до 

Державного реєстру національного культурного надбання України згідно з 

положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. 

З метою забезпечення збереження документів та колекцій, внесених 

та/або які підлягають внесенню до Державного реєстру національного куль-

турного надбання, створюються їх страхові копії у порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах культури та мистецтв. 

Архівні документи, зібрані в бібліотеці, входять до складу 

Національного архівного фонду України згідно з Законом України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи». 

Для документів, що внесені або підлягають внесенню до Державного 

реєстру національного культурного надбання України, та документів, що є 

унікальними документами Національного архівного фонду України і 

зберігаються в бібліотеках, встановлюється особливий режим охорони, 

зберігання та використання. 

У разі, якщо бібліотека не забезпечує необхідні умови для зберігання 

та використання документів, внесених до Державного реєстру національного 

культурного надбання України, вони можуть бути передані іншим бібліотекам 

згідно з рішенням відповідних органів виконавчої влади за погодженням із 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах культури та мистецтв. 

Стаття 17. Комплектування бібліотечних фондів 

Комплектування бібліотечних фондів здійснюється шляхом 

отримання обов’язкового примірника документів у порядку, встановленому 

законом, документів, що випускаються за цільовими програмами 

книговидання або закуповуються відповідно до державних цільових програм, 

придбання документів за готівковий і безготівковий рахунки, 

документообміну, отримання в дарунок, депонування та з інших джерел. 

Маловживані, але цінні в науковому та художньому відношенні 

документи передаються в бібліотеки-депозитарії. Порядок передачі 

зазначених документів у бібліотеки-депозитарії визначається центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сферах культури та мистецтв. 

Стаття 18. Облік, зберігання та використання документів 

Облік, зберігання та використання документів, що знаходяться в 

бібліотечних фондах, здійснюються відповідно до правил, затверджених 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах культури та мистецтв, та встановлених стандартів, 

технічних умов, інших нормативних документів. 

Власник (засновник) бібліотеки зобов’язаний забезпечувати належні 

матеріально-технічні умови для зберігання та використання бібліотечних 

фондів. 



 

Вилучення з бібліотечних фондів документів, у т. ч. старих, тих, що 

втратили актуальність, наукову та виробничу цінність або які мають дефект, 

дублетних здійснюється у порядку, визначеному центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 

культури та мистецтв. Вилучення документів з бібліотечних фондів за 

ідеологічними чи політичними ознаками забороняється. 

Документи, що не входять до Державного реєстру національного 

культурного надбання України, можуть бути передані безкоштовно із фондів 

одних бібліотек іншим або реалізовані. 

Розділ VI 

Обов’язки та права бібліотек 
Стаття 19. Обов’язки бібліотек 

Бібліотеки своєю діяльністю забезпечують реалізацію прав громадян 

на бібліотечне обслуговування, встановлених цим Законом. 

Бібліотеки обслуговують користувачів бібліотеки згідно із правилами 

користування бібліотекою, розробленими на основі типових правил, 

затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сферах культури та мистецтв. 

Використання бібліотеками відомостей про користувачів бібліотеки 

та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди не допускається. 

Бібліотеки, незалежно від форм власності, що мають у своїх фондах 

особливо цінні та рідкісні видання, колекції, віднесені до національного 

культурного надбання, забезпечують їх належне зберігання і несуть 

відповідальність за їх облік, включення до автоматизованих баз даних, а також 

державну реєстрацію. 

Бібліотеки, незалежно від форм власності, не мають права вилучати та 

реалізовувати документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, унікальних 

документальних пам’яток, крім випадків, передбачених законодавством. 

Бібліотеки зобов’язані звітувати про свою діяльність перед своїми 

засновниками та громадськістю. 

Бібліотеки, незалежно від форм власності та підпорядкування, 

зобов’язані виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі 

бібліотечної справи. 

Стаття 20. Права бібліотек 

Бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами (положеннями), 

мають право самостійно: 

– визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності; 

– здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, 

визначеному законодавством, рахунки в установах банків, у т. ч. валютні, 

встановлювати перелік платних послуг; 

– визначати джерела комплектування своїх фондів; 

– встановлювати пільги для окремих категорій користувачів 

бібліотеки; 



– визначати при наданні користувачам бібліотеки документів розмір 

коштів, що передаються бібліотеці як забезпечення виконання зобов’язань 

щодо повернення одержаних у бібліотеці документів, у випадках, 

передбачених правилами користування бібліотеками; 

– визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної 

користувачами бібліотек, у т. ч. пені за порушення термінів користування 

документами; 

– визначати умови використання бібліотечних фондів на основі 

договорів з юридичними та фізичними особами; 

– вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до 

нормативно-правових актів; 

– здійснювати у встановленому порядку співробітництво з 

бібліотеками та іншими установами і організаціями іноземних держав, вести 

міжнародний документообмін, бути членом міжнародних організацій, брати 

участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї 

компетенції та програм розвитку бібліотечної справи; 

– здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних 

завдань, яка не суперечить законам. 

Бібліотека має право на захист створених нею баз даних, інших 

об’єктів інтелектуальної власності бібліотеки згідно із законодавством. 

Розділ VII 

Права та обов’язки громадян, підприємств,  

установ і організацій на бібліотечне обслуговування 
Стаття 21. Права громадян, підприємств, установ і організацій на 

бібліотечне обслуговування 
Громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, 

соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання 

мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: 

– абонемента (у т. ч. міжбібліотечного); 

– системи читальних залів; 

– дистанційного обслуговування засобами телекомунікації; 

– бібліотечних пунктів; 

– пересувних бібліотек. 

Громадяни України, підприємства, установи та організації мають 

право вільного вибору бібліотек відповідно до своїх потреб. 

Права громадян України, підприємств, установ і організацій на 

бібліотечне обслуговування забезпечуються створенням мережі бібліотек та 

різноманітністю їх видів, безкоштовністю основних бібліотечних послуг. 

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 

законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне 

обслуговування, що і громадяни України. 

Стаття 22. Права користувачів бібліотеки 

Доступ до документів та надання бібліотечних послуг користувачам 

бібліотек здійснюються з додержанням вимог щодо забезпечення охорони 



 

державної таємниці, забезпечення зберігання фондів бібліотек, а також відпо-

відно до статутів (положень) бібліотек, правил користування бібліотеками. 

Користувачі бібліотек мають право: 

– безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних 

фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних); 

– безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та 

виборі джерел інформації; 

– безоплатно отримувати у тимчасове користування документи із 

фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від 

господарської діяльності бібліотеки; 

– одержувати документи або їх копії по міжбібліотечному абонементу; 

– одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами 

зв’язку; 

– користуватися іншими видами послуг, у т. ч. на платній основі; 

– брати участь у роботі бібліотечних рад. 

Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання 

документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та 

інших загальнодоступних бібліотек. 

Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на 

бібліотечне обслуговування у загальнодоступних та спеціалізованих 

бібліотеках. 

Стаття 23. Обов’язки користувачів бібліотек 

Користувачі бібліотек зобов’язані: 

– дотримуватися правил користування бібліотеками; 

– замінювати втрачені (пошкоджені) документи, одержані з фондів 

бібліотек, рівноцінними або відшкодовувати їх ринкову вартість у розмірах, 

встановлених правилами користування бібліотекою. 

Розділ VIII 

Управління бібліотечною справою 
Стаття 24. Державне управління бібліотечною справою 

Загальне методичне керівництво бібліотеками та координацію їх 

роботи здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сферах культури та мистецтв. 

Керівники державних та комунальних бібліотек, керівники 

централізованих бібліотечних систем призначаються на посаду шляхом 

укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу. 

Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду 

керівника державної чи комунальної бібліотеки, централізованої бібліотечної 

системи визначаються статтями 211–215 Закону України «Про культуру». 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах культури та мистецтв: 

– забезпечує формування державної політики щодо бібліотечної 

справи в Україні; 



– здійснює координацію робіт щодо об’єднання бібліотек в єдину 

бібліотечно-інформаційну систему; 

– сприяє централізованому комплектуванню і використанню 

бібліотечних фондів; 

– сприяє створенню умов для функціонування електронних бібліотек, 

у т. ч. аудіокниг, аудіодокументів у спеціальному цифровому форматі для 

сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією; 

– проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок її 

проведення; 

– здійснює розробку державних бібліотечних стандартів, інструкцій, 

положень, інших нормативних документів. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сферах культури та мистецтв: 

– розробляє та реалізує державні програми в межах своєї компетенції 

та програми розвитку бібліотечної справи; 

– організує підготовку та перепідготовку бібліотечних кадрів, 

підвищення їх кваліфікації; 

– здійснює контроль за діяльністю бібліотек, що є у державній і 

комунальній власності, збереженням ними бібліотечного фонду України; 

– сприяє науковим дослідженням, методичному забезпеченню 

бібліотечної справи; 

– заохочує працівників бібліотечних закладів згідно із законом. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у 

своєму підпорядкуванні бібліотеки, здійснюють керівництво підвідомчими їм 

бібліотеками. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у 

своєму підпорядкуванні бібліотеки, реалізують державну політику в галузі 

бібліотечної справи, визначають систему управління мережею під поряд-

кованих їм бібліотек, забезпечують координацію їх діяльності з бібліотечною 

системою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах культури та мистецтв. 

Стаття 25. Участь громадськості у бібліотечній справі 

Громадяни та їх об’єднання мають право брати участь у фінансуванні 

програм розвитку бібліотечної справи, підтримці творчих починань у 

діяльності бібліотек, вирішенні соціальних і побутових проблем бібліотечних 

працівників. Це право реалізується шляхом створення читацьких рад 

бібліотек, благодійних організацій, розвитку спонсорства, меценатства, інших 

форм благодійництва. 

  



 

Розділ IX 

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення  

та майнові права бібліотек 
Стаття 26. Фінансування бібліотек 

Основними джерелами фінансування бібліотек державної і комуна-

льної форм власності є кошти відповідно державного та місцевих бюджетів; 

бібліотек, заснованих на інших формах власності, — кошти засновників. 

За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здійснюються 

фінансування розробки і реалізації програм розвитку бібліотечної справи, 

будівництво та реконструкція бібліотечних будівель, споруд, приміщень, 

розвитку дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій, інших 

форм обслуговування жителів віддалених районів, осіб з фізичними вадами. 

Суми витрат на поповнення бібліотечних фондів у Державному 

бюджеті України та місцевих бюджетах виділяються окремим рядком. 

Додаткове фінансування бібліотек державної і комунальної форм 

власності може здійснюватися за рахунок: 

– коштів, що надходять від господарської діяльності, надання платних 

послуг; 

– коштів, одержаних за роботи (послуги), виконані на замовлення 

підприємств, установ, організацій та фізичних осіб; 

– доходів від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

– грантів, благодійних внесків, добровільних пожертвувань, грошових 

внесків, матеріальних цінностей, одержаних від фізичних і юридичних осіб, у 

т. ч. іноземних; 

– коштів, отриманих бібліотеками як відсотки на залишок власних 

надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з 

основною діяльністю, благодійні внески та гранти і розміщених на поточних 

рахунках, відкритих у банках державного сектору; 

– інших не заборонених законодавством джерел. 

Додаткове фінансування публічних бібліотек може здійснюватися 

Українським інститутом книги за рахунок коштів Державного бюджету 

України відповідно до Плану розвитку культури на відповідний рік, а також 

відповідно до державних програм, виконання яких покладено на центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сферах культури та мистецтв, та/або за рахунок коштів, отриманих Україн-

ським інститутом книги як гранти, пожертви, дарунки тощо з цільовим 

призначенням на фінансування публічних бібліотек. 

Розмір плати за надання платних послуг встановлюється бібліотекою 

державної і комунальної форм власності щороку у національній валюті України. 

Перелік платних послуг, які можуть надаватися бібліотеками 

державної та комунальної форм власності, затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

Порядок надання платних послуг бібліотеками, заснованими на 

державній та комунальній формі власності, затверджується центральним 



органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері культури. 

У разі одержання коштів від надання платних послуг, добровільних 

пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у т. ч. іноземних, з інших джерел, 

не заборонених законодавством, бюджетні асигнування державних і 

комунальних бібліотек не зменшуються. 

Фінансування приватних бібліотек здійснюється за рахунок коштів 

власника та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Стаття 27. Матеріально-технічне забезпечення бібліотек 

Забезпечення бібліотек будівлями, спорудами, приміщеннями, 

збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкованими 

приміщеннями, що відповідають умовам обслуговування користувачів 

бібліотек, зберігання бібліотечних фондів, відповідними засобами механізації 

та автоматизації бібліотечних процесів, розмножувальною технікою, іншим 

обладнанням та транспортом здійснюється їх власником (засновником). 

Забороняється переміщення бібліотек без надання рівноцінного 

упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, 

роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів. 

Стаття 28. Майнові права бібліотек 

Держава гарантує захист майнових прав бібліотек усіх форм 

власності. 

Земельні ділянки, на яких розташовані бібліотеки, що є у державній і 

комунальній власності, передаються їм у безстрокове користування відповідно 

до земельного законодавства. 

Бібліотечний фонд, будівлі, споруди, приміщення, обладнання та інше 

майно, що є державною або комунальною власністю та передане засновником 

бібліотекам державної і комунальної форм власності, належить їм на праві 

оперативного управління. 

Будівлі, споруди, приміщення, майно, бібліотечні фонди, закріплені за 

державними бібліотеками на праві оперативного управління, є державною 

власністю, незалежно від місця їх знаходження. 

Стаття 29. Господарська діяльність бібліотек 

Бібліотеки здійснюють господарську діяльність відповідно до 

законодавства та їх статутів (положень) з дотриманням вимог щодо 

збереження бібліотечних фондів. 

Бібліотеки мають право самостійно розпоряджатися відповідно до 

законодавства доходами від господарської діяльності, у т. ч. від надання 

платних послуг, і майном, придбаним за рахунок цих доходів. 

Бібліотеки, що безкоштовно надають основні бібліотечні послуги, в 

порядку, передбаченому законом, звільняються від оподаткування доходів, 

отриманих від надання платних послуг. 

Розділ X 

Соціальні гарантії працівників бібліотек 
Стаття 30. Соціальні гарантії працівників бібліотек 



 

На працівників бібліотек, незалежно від форм власності та статусу 

бібліотеки, поширюються гарантії, встановлені законодавством про працю, 

соціальне страхування, пенсійне забезпечення. 

Працівникам бібліотек, які працюють у сільській місцевості та 

селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали у 

бібліотеках у цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно 

до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і 

освітленням у межах встановлених норм. 

Пільги на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням, 

передбачені частиною другою цієї статті, надаються за умови, якщо розмір 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному КМУ. 

Працівникам бібліотек можуть встановлюватися надбавки та доплати 

в межах затвердженого фонду оплати праці працівників бібліотек. 

Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів 

можуть в колективних договорах встановлювати працівникам бібліотек 

додаткові пільги. 

Працівники бібліотек мають право на допомогу на оздоровлення при 

наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також матеріальну 

допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу 

років у розмірах і порядку, що встановлюються КМУ. 

Розділ XI 

Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи 
Стаття 31. Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної 

справи 
Держава сприяє розширенню міжнародного співробітництва в 

бібліотечній справі. 

Основними напрямами міжнародного співробітництва в бібліотечній 

справі є: 

– проведення спільних наукових досліджень; 

– організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та 

інших заходів; 

– участь у роботі міжнародних організацій; 

– документообмін; 

– спільна видавнича діяльність. 

Бібліотеки зі статусом юридичної особи мають право укладати 

договори про співробітництво з бібліотеками інших держав відповідно до 

законодавства. 

  



Додаток В 

Державні соціальні нормативи  
забезпечення населення публічними бібліотеками 

в Україні, затверджені Постановою Кабінету Міністрів 

України № 72 від 6 лютого 2019 року 
 

Загальна частина 
1. Ці Державні соціальні нормативи встановлюють показники 

мінімального рівня забезпечення населення мережею публічних бібліотек та 

створюють належні умови доступу до інформації. 

2. На території України можуть створюватися і діяти публічні бібліо-

теки, що розрізняються за значенням: республіканські (Автономна Республіка 

Крим), обласні, міські, районні, селищні, сільські, зокрема спеціалізовані 

бібліотеки для дітей, юнацтва, осіб з інвалідністю відповідно до Закону 

України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». 

3. Публічні бібліотеки повинні бути доступні для населення не менше 

40 годин на тиждень. Час роботи публічної бібліотеки не повинен повністю 

збігатися з часом роботи основної частини населення території, що обслуговує 

бібліотека. 

4. Зона обслуговування публічної бібліотеки може розповсюджу-

ватися на окремий населений пункт, його частину або кілька населених 

пунктів. 

5. У населених пунктах чи житлових масивах, де публічні бібліотеки 

відсутні, бібліотечне обслуговування населення здійснюється за допомогою 

нестаціонарних форм (бібліотечний пункт, пересувна бібліотека тощо). 

6. Бібліотечний пункт повинен бути доступним для населення не 

менше 16 годин на тиждень. 

7. Кількість пересувних бібліотек, графіки та місця їх розміщення 

визначаються відповідними органами місцевого самоврядування з ураху-

ванням потреб населення. 

8. У публічних бібліотеках організовуються пункти доступу 

населення до Інтернету. 

9. Для визначення штатної чисельності працівників публічних 

бібліотек використовують типові норми часу на основні процеси бібліотечної 

роботи, які затверджує Мінкультури. 

10. Публічна бібліотека повинна мати універсальний фонд документів 

на різних носіях інформації. 

11. Фонди публічних бібліотек, крім обласних універсальних науко-

вих бібліотек, повинні щороку оновлюватися не менше ніж на 5 %, у т. ч. 

шляхом: 

– закупівлі книжкових видань — не менше 250 примірників на 1000 

осіб зони обслуговування публічної бібліотеки; 



 

– передплати періодичних видань — не менше 15–20 найменувань 

газет та журналів; 

– отримання документів з інших джерел, не заборонених законодав-

ством. 

12. Публічна бібліотека має розміщуватися в окремому приміщенні чи 

будівлі в місці, вільно доступному для відвідувачів. 

13. Будівлі та приміщення публічної бібліотеки, а також прибудин-

кова територія повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм, стандартів і 

правил. 

14. Публічна бібліотека повинна мати один комп’ютер на 500–1500 

осіб зони обслуговування. 

Публічна бібліотека оснащується комп’ютерною технікою та іншим 

обладнанням, пристосованим до потреб сліпих, осіб з порушенням зору та осіб 

з дислексією. 

Організація мережі публічних бібліотек  

у сільській місцевості 
15. В адміністративному центрі кожної територіальної громади (у т. ч. 

об’єднаної) повинна функціонувати, як мінімум, одна публічна бібліотека. 

16. В інших населених пунктах публічна бібліотека відкривається на 

500–800 осіб зони обслуговування за умови, що відстань між бібліотеками не 

більше ніж 3 кілометри. 

17. У селах, селищах, віднесених до гірських населених пунктів 

відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні», публічна бібліотека може функціонувати у кожному населеному 

пункті незалежно від чисельності населення. 

Організація мережі публічних бібліотек  

у містах та селищах міського типу 
18. Бібліотечне обслуговування міського населення організовується з 

розрахунку, щоб відстань між публічними бібліотеками була не менше ніж 

3 кілометри. У розрахунок мережі публічних бібліотек у містах та селищах 

міського типу не включаються районні та обласні бібліотеки, які функціо-

нують у відповідному населеному пункті. 

19. Мережа публічних бібліотек у містах та селищах міського типу 

організовується з урахуванням чисельності населення згідно з таблицею. 

20. У кожному обласному центрі функціонує обласна універсальна 

наукова бібліотека, яка є методичним, координаційним та науково-дослідним 

центром для бібліотек області, а також є центральним обласним книгосхо-

вищем, обласним депозитарієм краєзнавчої літератури, центром книгообміну 

та міжбібліотечного абонемента; у м. Києві — центральна міська бібліотека з 

такими ж функціями. 

  



Таблиця 14  

Організація мережі публічних бібліотек  
у містах та селищах міського типу 

Чисельність населення міста, селища 

міського типу (осіб) 

Співвідношення публічних бібліотек 

на чисельність населення 

Менше 5 000 одна публічна бібліотека 

5 000–50 000 
одна публічна бібліотека  

на 5 000–15 000 осіб 

50 000–100 000 
одна публічна бібліотека  

на 15 000–20 000 осіб 

100 000–500 000 
одна публічна бібліотека  

на 20 000–25 000 осіб 

Понад 500 000 
одна публічна бібліотека  

на 25 000–30 000 осіб 

 

21. За рішенням органів місцевого самоврядування можуть створю-

ватися спеціалізовані міські, обласні, районні бібліотеки для дітей та юнацтва. 

 

 

  



 

Додаток Г 

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період 

до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення 

сталого розвитку України», схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України  

№  219 від 23 березня 2016 року 
(скорочено) 

 

Загальна частина 
Бібліотеки України є базовим елементом культурної, наукової, 

освітньої, інформаційної інфраструктури держави. Вони важливі для розвитку 

інформаційної та мовної культури суспільства, патріотичного, правового та 

екологічного виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та 

розуміння національної історії та культури. Бібліотеки сприяють розбудові 

читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної практично втілювати набуті 

знання і досвід у розбудову незалежної України. 

Сталий розвиток демократичного громадянського суспільства, до-

тримання прав і свобод людини, примноження людського, соціального, інте-

лектуального, технологічного, природного та фінансового капіталу держави, 

реалізація державної політики неможливі без сучасних бібліотек. 

Стратегія є рамковим документом, що формує бачення, визначає 

пріоритети, завдання і основні дії для досягнення якісних змін у бібліотечній 

справі України. 

Стратегія створює підґрунтя для розроблення державної політики та 

прийняття рішень у сфері культури, освіти та науки, включаючи рішення щодо 

фінансування бібліотечних закладів, спеціальних програм і проектів. 

Аналіз сучасного стану бібліотечної справи 
Бібліотечна справа потребує ряд комплексних системних організа-

ційних, структурних і технологічних змін згідно із сучасними загально-

світовими тенденціями. 

На сьогодні бібліотечна мережа нараховує близько 40 тис. бібліотек 

державної та комунальної власності, відомчого підпорядкування. Вона 

складається з мережі публічних (у т. ч. спеціалізованих для дітей, юнацтва), 

технічних, сільськогосподарських, медичних, академічних, освітянських біб-

ліотек і бібліотек вищих навчальних закладів, а також бібліотек для сліпих. 

Різноманітні потреби населення в інформації, освіті, культурі 

забезпечують 159872 публічних бібліотек (з них 13253 — у сільській 

місцевості). Кожен третій мешканець України (понад 13,7 млн.) є користу-

вачем публічних бібліотек. Бібліотечний фонд публічних бібліотек універ-

сальної тематики становить близько 235 млн. одиниць. Доступ до Інтернету 

має 3,3 тис. (21 %) бібліотек. Загальна кількість комп’ютеризованих робочих 

                                                           
2 Відомості подано без урахування тимчасово окупованих територій України та районів 
проведення антитерористичної операції 



місць у публічних бібліотеках — 16 тис. (в середньому один комп’ютер на 

одну бібліотеку). Книговидача — 266,3 млн. примірників. Координуючими 

науково-методичними центрами є Національна парламентська бібліотека, 

Національна бібліотека для дітей, Державна бібліотека для юнацтва. Загальна 

кількість працівників бібліотек — понад 36 тис. осіб. 

Мережа науково-технічних бібліотек Державної науково-технічної 

бібліотеки разом з трьома методичними центрами — державним закладом 

«Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного 

комплексу України», науково-технічною бібліотекою Державного центру 

науково-технічної інформації і бібліотечно-бібліографічного обслуговування 

Південно-Західної залізниці України та Центральною бібліотекою харчової і 

переробної промисловості — нараховує 109 бібліотек, сумарний бібліотечний 

фонд становить 7,8 млн. примірників. Академічна мережа обслуговує 141 тис. 

користувачів і видає 5,1 млн. примірників документів, відвідування веб-сайтів 

бібліотек становить майже 1,5 млн. звернень, а обсяг записів до електронних 

каталогів — 820,5 тис. Кількість працівників мережі — 260 осіб. 

Обслуговування фахівців аграрної галузі забезпечують 185 наукових 

сільськогосподарських бібліотек, вищі навчальні заклади, наукові установи 

системи Національної академії аграрних наук. Національна наукова сільсько-

господарська бібліотека Національної академії аграрних наук є координуючим 

науково-методичним центром для цієї мережі. Загалом сільськогосподарські 

бібліотеки обслуговують до 800 тис. користувачів, до послуг яких 

документний фонд, що налічує понад 21 млн. примірників. Книговидача 

становить 17,8 млн. примірників. Кількість працівників мережі — близько 

900 осіб. 

Потреби медичної галузі забезпечують 700 бібліотек різних типів: 

обласні наукові медичні бібліотеки, бібліотеки медичних навчальних закладів 

різних рівнів акредитації, бібліотеки науково-дослідних інститутів та 

лікувально-профілактичних закладів України. Методичним центром є Націо-

нальна наукова медична бібліотека, підпорядкована МОЗ. Фонди медичних 

бібліотек всіх рівнів становлять видання медичної та суміжної з медициною 

тематики на паперових і електронних носіях загальною кількістю понад 

22 млн. примірників (у т. ч. електронні ресурси на оптичних дисках), кори-

стувачам видається щороку майже 20 млн. примірників, кількість користу-

вачів — понад 600 тис. осіб, кількість працівників медичних бібліотек — 

понад 1 700 осіб. 

Бібліотечно-інформаційна мережа Національної академії наук разом з 

двома науково-методичними центрами — Національною бібліотекою 

ім.   В. І. Вернадського та Львівською національною науковою бібліотекою 

ім.   В. Стефаника — нараховує 96 бібліотек. Сукупний бібліотечний фонд 

становить понад 32 млн. примірників. Щороку мережа обслуговує майже 1 

млн. користувачів та видає понад 3 млн. примірників документів, відвідування 



 

веб-сайтів бібліотек становить понад 15 млн. звернень, а обсяг записів елект-

ронних каталогів — майже 3 млн. записів. Кількість працівників бібліотек 

мережі — понад 1 600 осіб. 

Мережа освітянських бібліотек України є найчисельнішою і об’єднує 

18 066 бібліотек МОН та Національної академії педагогічних наук, з них — 

близько 15000 бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів. Методичним 

центром є Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В. О. Сухомлин-

ського. Сукупний бібліотечний фонд становить 333,2 млн. примірників доку-

ментів. Загальна кількість користувачів — 7,7 млн. осіб, відвідувань — майже 

202 млн. Користувачам видається 49 млн. примірників документів щороку. 

Кількість працівників — понад 20 тис. осіб. 

До мережі бібліотек вищих навчальних закладів входить 201 бібліо-

тека різного відомчого підпорядкування. Загальний фонд документів — 

120,7 млн. примірників, з яких 2,3 млн. — електронні видання. Кількість 

користувачів — 1,7 млн. осіб, яким щороку видається понад 105 млн. примір-

ників. Загальна кількість працівників — близько 6 700 фахівців, з яких 5,5 тис. 

— з вищою освітою. Кількість автоматизованих робочих місць — 7 445. 

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка здійснює методичне керівництво 

бібліотеками вищих навчальних закладів та координує їх діяльність. 

Мережа бібліотек для сліпих при УТОСі становить 62 спеціалізовані 

бібліотеки, загальний книжковий фонд яких — понад 1 млн. 162 тис. одиниць 

зберігання. Кількість читачів — 18,5 тис. осіб, з яких близько 10,8 тис. — 

інваліди зору. Книговидача становить 744,7 тис. примірників, кількість 

працівників — 92 особи. 

Бібліотечні мережі мають як спільні, так і особливі проблеми, які 

потребують консолідованого розв’язання. 

Підготовка бібліотечних кадрів здійснювалася за напрямом «Книго-

знавство, бібліотекознавство та бібліографія» (освітньо-кваліфікаційні рівні: 

молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) з орієнтацією на підго-

товку фахівців для забезпечення роботи бібліотек й інформаційно-аналітичних 

служб. 

Зведених статистичних даних щодо освітнього рівня бібліотечних 

працівників України не існує. У бібліотеках системи Мінкультури повну вищу 

освіту мають 39 % працівників, у т. ч. лише близько 25 %— вищу бібліотечну 

освіту. У мережі медичних бібліотек працюють 65 % фахівців з повною вищою 

освітою, у т. ч. 35 % — з вищою бібліотечною освітою. 

Підготовку бібліотечних кадрів здійснюють 18 училищ культури та 

11 вищих навчальних закладів (університети та академії). Щороку такі 

навчальні заклади випускають до 420 бібліотечних фахівців з різним ступенем 

освіти. Підвищення кваліфікації працівників бібліотек здійснює Національна 

академія керівних кадрів культури і мистецтв за державним замовленням 

Мінкультури. 



Нерозв’язаними проблемами у бібліотечній освіті залишаються: 

оперативна адаптація до оновлення змісту освіти, міжвідомча координація, 

врахування потреб практики та розвиток зв’язків з роботодавцями, залучення 

професійних громадських організацій до процесів ліцензування і акредитації 

освітніх програм. 

Інституціональна мережа бібліотечної науки в Україні доволі 

розвинена і включає соціальні інститути, які забезпечують: продукування 

наукового знання (дослідницькі центри, творчі колективи), формування та 

поповнення наукового співтовариства (вищі навчальні заклади, кафедри, нау-

кові школи), наукові комунікації (журнали, інші видання, канали нефор-

мального спілкування), використання наукового знання в інших сферах 

діяльності, а саме: у практиці, системах управління та освіти. 

Вітчизняними центрами наукових досліджень у галузі книгознавства, 

бібліотекознавства і бібліографознавства є бібліотечно-інформаційні установи 

загальнодержавного значення, чотири з них мають статус науково-дослідних 

інститутів — Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського, Львівська 

національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника, Національна наукова 

сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук, Дер-

жавна науково-педагогічна бібліотека ім. В. О. Сухомлинського. Дослідження 

актуальних проблем розвитку бібліотечної справи проводяться також вищими 

навчальними закладами (Київський національний університет культури і 

мистецтв, Харківська державна академія культури, Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтва, Рівненський державний гуманітарний 

університет), національними, державними і обласними універсальними 

науковими бібліотеками, бібліотеками різних систем і установ. 

Існує система фахових журналів і наукових збірників, у яких розгля-

даються теоретико-методологічні, організаційні та методичні проблеми 

бібліотекознавства та суміжних наук. 

У Національній бібліотеці ім. В. І. Вернадського, Харківській дер-

жавній академії культури, Національній академії керівних кадрів культури 

і мистецтва, Київському національному університеті культури і мистецтв 

функціонують аспірантури, докторантури і спеціалізовані ради для захисту 

докторських і кандидатських дисертацій з бібліотекознавства, бібліографо-

знавства і книгознавства, а також із суміжних галузей — документознавства і 

архівної справи. Щороку захищається близько двадцяти актуальних дисерта-

ційних робіт, науковці активно беруть участь у відомчих і міжвідомчих 

дослідженнях, закордонних стажуваннях та обмінах. В усіх регіонах України 

проводяться міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, науково-

практичні семінари, засідання за круглим столом та тренінги. 

Проте незважаючи на здобутки бібліотечної науки, актуальними 

проблемами її розвитку залишаються недостатня міжвідомча координація до-

сліджень і, як наслідок, низька ефективність наукового супроводу бібліотечно-

інформаційної діяльності у цілому і недосконалість механізму впровадження 



 

результатів наукових досліджень у практику; недостатня участь вітчизняних 

фахівців у міжнародних дослідницьких програмах і обмінах тощо. 

В умовах глобального інформаційного середовища для всіх сфер 

бібліотечної галузі — практики, науки, освіти, управління — велику роль 

відіграє міжнародне співробітництво. Воно важливе для запровадження 

міжнародних стандартів бібліотечно-інформаційної діяльності, обміну 

бібліографічними даними, електронної доставки документів, міжнародного 

книгообміну, корпоративної каталогізації та створення баз даних, реалізації 

спільних науково-дослідних проектів тощо. 

В останнє десятиліття бібліотекарі України активізували свою участь 

у роботі професійних міжнародних організацій, у міжнародних навчальних і 

професійних обмінах, почали розвивати професійні зв’язки із зарубіжними 

бібліотеками і спорідненими професійними асоціаціями, активніше проводити 

та брати участь у міжнародних конференціях. У глобалізованому світі 

міжнародні контакти розглядаються як обов’язкова умова отримання поглиб-

лених знань зарубіжних бібліотечно-інформаційних систем для прийняття 

професійних рішень з урахуванням європейських і міжнародних вимог, для 

поширення інформації про Україну. 

Бібліотекарі реалізували сотні проектів із залученням поза бюджет-

ного фінансування, спрямованих на актуалізацію діяльності бібліотек і поліп-

шення бібліотечного обслуговування, за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження», Інституту відкритого суспільства в Будапешті, Британської 

ради в Києві, Гете-інституту в Києві, Відділу преси, освіти та культури 

Посольства США в Україні, Європейської Комісії, представництва Всесвіт-

нього банку в Україні, неурядової організації «Рада міжнародних наукових і 

освітніх обмінів» (IREX) тощо. Найпотужнішим міжнародним проектом 

останніх років став проект «Бібліоміст» («Глобальні бібліотеки — Україна») 

Фундації Білла і Мелінди Гейтс, який реалізувала в Україні Рада міжнародних 

наукових і освітніх обмінів (IREX) разом з Мінкультури, Українською 

бібліотечною асоціацією та публічними бібліотеками держави. 

Членство Української бібліотечної асоціації у Міжнародній федерації 

бібліотечних асоціацій та установ (IFLA) дало можливість вивчати і запози-

чувати прогресивний міжнародний досвід щодо розвитку бібліотечно-

інформаційної діяльності, ділитися кращими напрацюваннями вітчизняної 

бібліотечної теорії і практики, розповідаючи зарубіжним колегам про україн-

ські реалії та кращий досвід, беручи участь у міжнародних проектах і програ-

мах. Представник Української бібліотечної асоціації був у 2010–2015 роках 

членом комітету FAIFE — Комітету з вільного доступу до інформації та 

свободи висловлення. 

Підвищення ролі бібліотек України у глобальному інформаційному 

середовищі гальмує відсутність належної законодавчої бази та міжнародних 

угод для ефективної міжнародної співпраці та обміну інформацією; низький 

рівень впровадження міжнародних стандартів бібліотечно-інформаційного 

обслуговування; брак знань і навичок міжнародної співпраці у персоналу 



бібліотек; недостатнє представництво бібліотечних фахівців у міжнародних 

професійних організаціях. 

Бібліотеки мають потужний потенціал для консолідації суспільства, 

спрямування його на інтеграцію України у європейське співтовариство, для 

підвищення якості життя, рівного доступу до інформації, знань і культурного 

надбання. Водночас існує ряд серйозних проблем, що суттєво гальмують 

процеси трансформації та подальшого інтенсивного розвитку бібліотечної 

справи України. 

З-поміж них слід виділити: 

– недооцінку ролі бібліотек у суспільних перетвореннях та забезпе-

ченні прав і свобод людини, що призводить до неефективної реалізації їх 

потенціалу як соціальних інституцій; 

– невідповідність нормативно-правової бази та стандартів сучасним 

вимогам розвитку бібліотечної справи в цілому і діяльності окремих бібліотек, 

зокрема, що унеможливлює інтеграцію українських бібліотек у глобальне 

інформаційне середовище; 

– відсутність стабільної системи фінансування бібліотек в обсягах, 

достатніх для ефективної діяльності і розвитку; 

– невідповідність існуючої бібліотечної мережі сучасним потребам 

суспільства, територіальних громад та окремих громадян; 

– невідповідність кадрового забезпечення бібліотек, а саме: старіння 

кадрів, недостатня кількість кваліфікованого персоналу для реалізації 

сучасних напрямів діяльності бібліотек; 

– відставання професійної базової освіти бібліотечних працівників від 

сучасних вимог суспільства, загального рівня розвитку інформаційних 

технологій та потреб бібліотек; 

– недостатню ефективність наукового супроводу бібліотечно-

інформаційної діяльності, відсутність механізму широкого впровадження 

результатів наукових досліджень у практику, обмежену участь вітчизняних 

фахівців у міжнародних дослідницьких програмах та обмінах; 

– незадовільний стан матеріально-технічної бази бібліотек: більшість 

приміщень, обладнання та техніки не відповідає сучасним вимогам обслуго-

вування користувачів і збереження бібліотечних фондів, зокрема цінних та 

рідкісних видань; 

– невідповідність формування бібліотечних фондів та організації 

доступу до них сучасним потребам користувачів та вимогам суспільства, 

зокрема відсутність повноцінного комплектування новими періодичними та 

неперіодичними виданнями, електронними ресурсами; 

– недостатні темпи і відсталість впровадження інформаційних техно-

логій у бібліотеках, що ускладнює або унеможливлює виконання виробничих 

процесів та обслуговування користувачів на сучасному рівні; 

– відсутність національних проектів та дослідницьких програм, що 

підтримуються державою, спрямованих на розвиток єдиного інформаційного 

простору в Україні та інтеграцію в глобальний інформаційний простір; 



 

– недостатню внутрішню та зовнішню комунікацію, неефективну 

координацію дій та співпрацю між бібліотеками різних установ, між уста-

новами, у чиєму підпорядкуванні перебувають бібліотеки, між бібліотеками та 

іншими культурними і науковими закладами (музеї, архіви тощо). 

Пріоритети діяльності бібліотек в умовах якісних змін 
Пріоритети діяльності бібліотек спрямовані на консолідацію 

суспільства, дотримання європейських цінностей, інтеграцію у європейське 

співтовариство, підвищення якості життя, рівний доступ до інформації, знань 

і культурного надбання. 

Стратегічні напрями розвитку бібліотечної справи 

Удосконалення нормативно-правової бази, яка стосується діяль-

ності бібліотек, та врегулювання стандартів бібліотечно-інформаційної 

галузі відповідно до міжнародних стандартів 

Реалізація напряму передбачає створення нормативно-правової бази 

та системи стандартів бібліотечно-інформаційної галузі для підвищення ефе-

ктивності діяльності бібліотек, надання якісних бібліотечно-інформаційних 

послуг та інтеграції українських бібліотек у світовий інформаційний простір. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 

– внести зміни до чинних та розробити проекти нових нормативно-

правових актів у бібліотечно-інформаційній сфері; 

– гармонізувати нормативно-правову базу, яка стосується діяльності 

бібліотек; 

– внести зміни до чинних та розробити нові стандарти бібліотечно-

інформаційної галузі відповідно до міжнародних; 

– впровадити нові стандарти у діяльність бібліотек. 

Очікувані результати: 

– нормативно-правова база та система стандартів, здатна забезпечити 

ефективну організацію роботи бібліотек; 

– діяльність українських бібліотек врегульована відповідно до 

міжнародних стандартів; 

– можливість участі українських бібліотек у міжнародних корпора-

тивних проектах. 

Створення системи гарантованого бюджетного фінансування 

основних бібліотечних послуг і реформування механізму отримання та 

використання надходжень з інших джерел фінансування 
До стабілізації ситуації обсяг фінансових, матеріально-технічних і 

трудових ресурсів, необхідних для реалізації Стратегії, здійснюється за 

рахунок та в межах коштів державного і місцевого бюджетів, інших джерел, 

не заборонених законодавством, коштів міжнародної технічної допомоги та 

грантів міжнародних організацій. 

Обсяги видатків на виконання Стратегії уточнюються щороку з 

урахуванням можливостей державного та відповідних місцевих бюджетів, 

конкретизації завдань за результатами виконання у попередні роки. 



У подальшому реалізація напряму передбачає створення стабільної 

системи достатнього фінансування бібліотек, що забезпечить їх ефективну 

діяльність та якісне обслуговування користувачів. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 

– переглянути існуючу систему фінансування бібліотек з місцевих 

бюджетів; 

– опрацювати питання щодо можливості розширення переліку опера-

цій, на які не поширюється дія законодавства у сфері здійснення державних 

закупівель. 

Очікувані результати: 

– діюча стабільна система основного фінансування, що забезпечує 

якісне формування бібліотечних фондів та обслуговування користувачів; 

– достатнє фінансування для надання основних бібліотечних послуг; 

– збалансований і гнучкий механізм витрат, що забезпечує економічну 

доцільність функціонування бібліотек; 

– збільшення обсягу фінансових ресурсів, що використовуються 

відповідно до потреб бібліотеки; 

– ефективне використання бюджетних коштів. 

Створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної системи 

держави на основі універсального доступу та економічної доцільності 
Реалізація напряму передбачає створення гнучкої та динамічної 

структури бібліотечної системи, здатної до сталого розвитку і спрямованої на 

надання широкого спектра послуг для задоволення різноманітних загально-

національних і локальних суспільних потреб та підвищення якості життя 

суспільства і окремих осіб. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 

– розробити та впровадити варіативні моделі бібліотечних мереж, 

механізм інтегрування бібліотечних мереж та інших інституцій (архівів, 

музеїв, наукових установ, зокрема Державної наукової установи «Книжкова 

палата України ім.   Івана Федорова», університетів, інформаційних центрів, 

видавництв тощо); 

– упорядкувати систему нормативів і статистичної звітності з урахуван-

ням традиційних та нових показників бібліотечно-інформаційної діяльності, 

обумовленої розвитком електронного середовища; 

– забезпечити безперешкодний доступ до бібліотечної мережі для осіб 

з особливими потребами; 

– розробити, прийняти і виконати програму «Мобільні бібліотеки»; 

– сформувати електронний бібліотечно-інформаційний простір України; 

– впровадити єдиний читацький квиток для користувачів бібліотек. 

Очікувані результати: 

– нова архітектура інтегрованої бібліотечної системи, яка відповідає 

сучасним потребам суспільства та територіальних громад; 

– запроваджена на державному рівні система оцінки ефективності 

роботи бібліотек за статистичними показниками; 



 

– діючі «мобільні бібліотеки» як елемент гнучкої та динамічної 

структури бібліотечної системи. 

Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення 

системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації 
Реалізація напряму передбачає актуалізацію системи знань, вмінь і 

навичок працівників бібліотек і трансформацію системи їх безперервної освіти 

відповідно до міжнародних стандартів. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 

– розробити та впровадити збалансовану структуру підготовки 

фахівців з вищою освітою для роботи у бібліотеках з урахуванням потреб 

особи, інтересів держави, територіальних громад і працедавців; 

– забезпечити підготовку конкурентоспроможних фахівців для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку бібліотек через співпрацю 

органів державної влади, громадських об’єднань, бізнесу, поєднання освіти з 

наукою та практикою; 

– впровадити процедури залучення громадських об’єднань та 

працедавців до розроблення освітніх стандартів, освітньо-професійних 

програм та ліцензування освітньої діяльності закладів освіти; 

– створити інституціональні умови для розвитку гнучкої системи 

безперервної бібліотечної освіти; 

– сприяти залученню до професії активної, творчої та ініціативної 

молоді; 

– сприяти міжнародній інтеграції системи бібліотечної освіти України 

у європейській простір вищої освіти за умови збереження і розвитку досягнень 

та прогресивних традицій вищої школи; 

– створити умови для прозорого розподілу державного замовлення на 

підготовку бібліотечних кадрів. 

Очікувані результати: 

– бібліотеки забезпечені фахівцями відповідно до їх потреб; 

– рівень знань, вмінь та навичок працівників бібліотек відповідає 

потребам якісних змін у бібліотеках; 

– вищі навчальні заклади застосовують освітні стандарти і освітньо-

професійні програми, що пройшли незалежну експертну оцінку, підготовка 

фахівців здійснюється за міжнародними стандартами, дипломи визнаються 

іншими державами; 

– працівники бібліотек усіх форм власності і відомчого 

підпорядкування забезпечені гарантованою можливістю безперервної освіти; 

– збільшення частки молодих фахівців у кадровому складі бібліотек. 

Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-

технологічної інфраструктури бібліотек 
Реалізація напряму передбачає створення сучасної матеріально-

технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек 

відповідно до міжнародних стандартів для надання якісних бібліотечно-

інформаційних послуг та універсального доступу до інформації. 



Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 

– здійснити інформатизацію бібліотек; 

– поліпшити матеріально-технічну базу бібліотек; 

– створити сприятливі умови для державно-приватного партнерства з 

метою залучення ресурсів на модернізацію матеріально-технічної бази та 

інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек. 

Очікувані результати: 

– бібліотеки із сучасними приміщеннями та обладнанням, що дає 

змогу ефективно надавати бібліотечні послуги; 

– у бібліотеках для користувачів забезпечений комфортний, дружній 

та відкритий простір; 

– 100 % бібліотек комп’ютеризовані і підключені до Інтернету, ство-

рено технічну та технологічну інфраструктуру для інтеграції національного 

бібліотечно-інформаційного ресурсу; 

– запроваджені нові інформаційно-бібліотечні послуги на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

– створене бібліотечне інтегроване інформаційне середовище на ос-

нові програмного забезпечення з підтримкою міжнародних та національних 

стандартів; 

– залучено додаткові ресурси на модернізацію матеріально-технічної 

бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек. 

Інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних 

ресурсів бібліотек на традиційних та електронних носіях і забезпечення 

доступу до них 

Реалізація напряму передбачає актуалізацію та забезпечення сталого 

розвитку бібліотечних ресурсів та створення системи універсального доступу 

до них. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 

– розробити і впровадити дієвий механізм систематичного (регулярного) 

поповнення і оновлення бібліотечних фондів з урахуванням потреб користувачів; 

– забезпечити безперешкодний доступ до документно-інформаційних 

ресурсів бібліотек для осіб з особливими потребами; 

– створити систему корпоративної каталогізації та зведений 

електронний каталог бібліотек України; 

– створити корпоративну базу даних авторитетних національних 

файлів на осіб, організації, предметних/галузевих; 

– розробити та впровадити механізм надання бібліотеками доступу до 

електронних видань; 

– створити єдиний універсальний портал як точку доступу до 

національних, освітніх, наукових, пізнавальних, галузевих бібліотечно-

інформаційних проектів та інформаційних ресурсів бібліотек; 

– сприяти створенню відкритого доступу до наукової інформації через 

розвиток відкритих електронних архівів (університетських інституційних 

депозитаріїв). 



 

Очікувані результати: 

– наявні актуальні бібліотечні фонди на різних носіях (традиційних та 

електронних); 

– забезпечене розкриття інформаційних ресурсів бібліотек; 

– відсутнє дублювання та зекономлені трудові ресурси бібліотек у 

створенні бібліографічних записів та авторитетних файлів; 

– розширені пошукові можливості у каталогах для користувачів 

бібліотек; 

– бібліотеки надають користувачам доступ до електронних вітчизняних і 

зарубіжних видань; 

– забезпечений універсальний швидкий, простий та зручний доступ до 

усіх типів інформаційних ресурсів бібліотек через єдиний пошуковий 

інтерфейс; 

– зростає роль бібліотек вищих навчальних закладів у поширенні 

наукової інформації у світовому науково-освітньому просторі, підвищенні 

рейтингу українських університетів; 

– запроваджені сучасні сервіси доставки документів. 

Розвиток читання через систему соціального партнерства 

Реалізація напряму передбачає підвищення соціальної ролі читання як 

процесу культурного, професійного та інтелектуального збагачення людини, 

формування інформаційної і технологічної грамотності, що сприятиме 

підвищенню якості життя окремої особи і громади, а також сталому розвитку 

суспільства. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 

– розробити та впровадити інноваційні форми підтримки читання, 

розвитку інформаційної і технологічної грамотності, організувати національні 

і локальні кампанії із залученням усіх верств населення; 

– створити ефективну систему інформування про вітчизняну 

видавничу продукцію з метою оптимізації поповнення бібліотечних фондів, 

інформування читачів про літературу та популяризації читання; 

– створити /долучитися/ ініціювати динамічні, інноваційні і ефективні 

партнерства на місцевому та національному рівні для популяризації читання, 

підвищення інформаційної і технологічної грамотності. 

Очікувані результати: 

– залучені до читання усі верстви українського суспільства; 

– підвищений рівень інформаційної і технологічної грамотності 

населення; 

– застосовується дієва система засобів для поширення інформації про 

вітчизняну і зарубіжну видавничу продукцію, в т. ч. сучасні інформаційні 

технології; 

– створена мережа заінтересованих інституцій для підтримки та 

розвитку читання. 

Збереження українського культурного надбання в частині 

документних ресурсів 



Реалізація напряму передбачає забезпечення збереження пам’яток 

національного та світового значення у бібліотечних фондах як складової 

світової культурної спадщини. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 

– забезпечити створення на загальнодержавному рівні умов для 

фізичного збереження цінних та рідкісних фондів у бібліотеках; 

– створити Державний реєстр національного культурного надбання у 

частині «Книжкові пам’ятки України»; 

– розробити, прийняти і виконати Державну цільову програму 

створення Національної електронної бібліотеки. 

Очікувані результати: 

– розроблена та виконана Загальнодержавна програма збереження 

пам’яток національного та світового значення у бібліотечних фондах; 

– забезпечено створення умов для збереження пам’яток національного 

та світового значення у бібліотечних фондах відповідно до міжнародних 

стандартів; 

– створена база даних Державного реєстру національного культурного 

надбання у частині «Книжкові пам’ятки України»; 

– створена Національна електронна бібліотека. 

Науковий супровід розвитку бібліотек в умовах якісних змін 

Реалізація напряму передбачає забезпечення наукового супроводу 

бібліотечно-інформаційної діяльності для якісних трансформацій і сталого 

розвитку галузі. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 

– спрямовувати фундаментальні та прикладні наукові дослідження на 

розв’язання нагальних проблем розвитку бібліотечно-інформаційної сфери 

відповідно до світових тенденцій і надавати їм підтримку в рамках державно-

приватного партнерства; 

– стимулювати проведення комплексних наукових досліджень, 

залучаючи талановиту молодь та науковців суміжних галузей; 

– розвивати міжнародне співробітництво у сфері наукової і науково-

технічної діяльності; 

– розвинути систему підготовки наукових кадрів на основі коорди-

нації та взаємодії установ, що є базами підготовки та підвищення кваліфікації 

науковців (аспірантура, докторантура), із залученням професійних бібліотечних 

асоціацій. 

Очікувані результати: 

– актуалізована проблематика бібліотекознавчих досліджень, яка 

стимулює інноваційний розвиток галузі; 

– соціально і економічно ефективні результати досліджень впроваджені 

у практику діяльності бібліотек; 

– консолідований творчий потенціал наукових інституцій та вчених 

різних галузей; 

– впроваджені нові методики наукової і науково-технічної діяльності; 



 

– забезпечено наступність та високу якість наукових досліджень; 

– бібліотекознавці України залучені до міжнародних наукових проектів, 

визначають світові тенденції розвитку галузі; 

– створено систему безперервної освіти та підвищення кваліфікації 

науковців та фахівців у галузі бібліотечної справи. 

Розвиток ефективних комунікацій 

Реалізація напряму передбачає створення системи ефективної 

внутрішньої і зовнішньої комунікації для розвитку партнерства, просування 

спільних цінностей та досягнення стратегічних результатів. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити таких заходів: 

– налагодити ефективну комунікацію між бібліотечною спільнотою і 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 

– налагодити ефективну міжвідомчу комунікацію між державними 

органами і органами місцевого самоврядування, які мають у своєму підпо-

рядкуванні бібліотеки, які суттєво впливають на бібліотечно-інформаційну 

галузь; 

– удосконалити внутрішню професійну комунікацію; 

– налагодити ефективну міжсекторальну комунікацію; 

– удосконалити зовнішню комунікацію з територіальними громадами 

та суспільством в цілому; 

– розвивати міжнародні професійні зв’язки. 

Очікувані результати: 

– збалансована державна політика щодо розвитку бібліотечно-

інформаційної галузі, місця, ролі та значущості бібліотек у сталому розвитку 

суспільства; 

– оперативне реагування органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування щодо прийняття відповідних рішень з урахуванням 

інтересів і потреб бібліотек та їх користувачів; 

– бібліотека функціонує як комунікаційний майданчик суспільства; 

– просування спільних цінностей та створення нових партнерств; 

– створення і реалізація ефективних корпоративних бібліотечних та 

міжгалузевих проектів; 

– інтенсивне залучення фахівців бібліотечно-інформаційної галузі до 

системи професійної бібліотечної комунікації; 

– активне включення суб’єктів бібліотечної галузі України у 

міжнародне професійне середовище; 

– створення позитивного іміджу бібліотеки, бібліотекаря і бібліотечної 

професії; 

– бібліотека сприймається суспільством як важливий чинник сталого 

розвитку. 

Короткостроковий план дій на 2016–2017 роки: 

– утворити при Мінкультури робочі групи за кожним із стратегічних 

напрямів із залученням фахівців, рекомендованих Мінкультури, Мінеконом-

розвитку, МОН, Мінсоцполітики, Мінфіном, Мін’юстом, громадськими 



об’єднаннями, провідними бібліотеками, для розроблення плану заходів, 

необхідних для досягнення очікуваних результатів; 

– внести зміни до Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу», «Про авторське право і суміжні права», «Про обов’язків примірник 

документів документів», «Про здійснення державних закупівель»; 

– прийняти необхідні документи для приєднання України до міжна-

родних угод, пов’язаних з бібліотечно-інформаційною діяльністю: Флорен-

тійська угода (1950), Марракеський договір Всесвітньої організації інтелек-

туальної власності (2013) тощо; 

– внести зміни до мінімальних соціальних нормативів забезпечення 

населення публічними бібліотеками в Україні, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. № 510; 

– розробити нормативно-правові акти з питань інтегрованої бібліо-

течної системи, краєзнавчої діяльності бібліотек, національної бібліографії; 

– розширити номенклатуру посад бібліотечних установ відповідно до 

сучасних потреб галузі на основі єдиного Класифікатора посад, переглянувши 

Довідник кваліфікаційних характеристик працівників бібліотек; 

– утворити у складі Технічного комітету стандартизації ТК 144 

«Інформація і документація» підкомітет «Бібліотечна діяльність»; 

– розробити на основі міжнародних і впровадити національні стандарти 

з бібліотечної статистики, каталогізації, бібліотечного обслуговування, 

бібліотечних приміщень тощо; 

– розробити організаційно-методологічні і техніко-технологічні умови 

для створення Державного реєстру національного культурного надбання 

у частині «Книжкові пам’ятки України»; 

– розробити програми створення Національної електронної бібліо-

теки, модернізації матеріально-технічної бази бібліотек, інформатизації 

бібліотек, збереження бібліотечних фондів; 

– розробити та запровадити систему розподіленого комплектування 

серед бібліотек державного значення; 

– внести зміни у додаток до «Порядку виплати доплати за вислугу 

років працівникам державних і комунальних бібліотек», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84; 

– впровадити автоматизовану систему збору статистичних показників 

діяльності бібліотек усіх форм власності та підпорядкування; 

– створити координаційний центр системи корпоративної каталогізації 

бібліотек на базі Державної наукової установи «Книжкова палата України імені 

Івана Федорова»; 

– утворити міжвідомчу координаційну раду з науково-дослідних робіт 

в бібліотечно-інформаційній галузі при Національній бібліотеці імені 

В. І. Вернадського; 

– провести наукове дослідження щодо визначення потреби у кадро-

вому забезпеченні бібліотечно-інформаційної галузі до 2025 року з урахуван-

ням нової архітектури бібліотечної мережі, нових стандартів бібліотечної 



 

діяльності, інтересів територіальних громад і працедавців та керуватися 

результатами дослідження під час формування державного замовлення на 

підготовку фахівців відповідного ступеня вищої освіти; 

– розробити типовий проект навчального плану ступеневої освіти 

спеціалістів для бібліотечно-інформаційної галузі, орієнтований на впрова-

дження якісних змін у бібліотеках, та рекомендувати його до використання у 

вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців бібліотечної 

сфери; 

– забезпечити залучення громадських об’єднань та працедавців до 

акредитації освітніх програм вищих навчальних закладів; 

– розробити загальнодержавну адвокаційну кампанію з популяризації 

читання та бібліотек. 

Середньостроковий план дій на 2018–2020 роки: 

– організувати діяльність інтегрованої бібліотечної системи відповідно 

до оновленої архітектури бібліотечних мереж; 

– прийняти і розпочати виконання програм модернізації матеріально-

технічної бази бібліотек, інформатизації бібліотек, створення Національної 

електронної бібліотеки, збереження бібліотечних фондів; 

– розробити, прийняти і розпочати виконання програми «Мобільні 

бібліотеки»; 

– створити Державний реєстр національного культурного надбання у 

частині «Книжкові пам’ятки України»; 

– створити зведений електронний каталог бібліотек та базу даних 

авторитетних національних файлів; 

– розробити проект єдиного універсального веб-порталу інформаційних 

ресурсів бібліотек; 

– створити інформаційно-пошукову систему видавничої продукції, 

що буде використовуватися для оптимізації поповнення бібліотечних фондів; 

– розробити і затвердити примірні штати та примірні структури 

бібліотек; 

– розробити і запровадити механізм державної грантової підтримки 

комплексних міжвідомчих наукових досліджень з актуальної проблематики 

розвитку бібліотечно-інформаційної галузі; 

– розробити освітні стандарти та освітньо-професійні програми для 

підготовки спеціалістів бібліотечно-інформаційної галузі відповідно до 

міжнародних, забезпечити проведення їх незалежної експертної оцінки та 

використання; 

– створити мережу закладів, що здійснюють підвищення кваліфікації 

працівників бібліотечної сфери різного відомчого підпорядкування, у т. ч. на 

регіональному рівні. Розробити і оновлювати програми підвищення каліфі-

кації, забезпечити їх використання у системах формального і неформального 

підвищення кваліфікації; 

– виконати загальнодержавну адвокаційну кампанію з популяризації 

читання та бібліотек. 



Довгостроковий план дій на 2021–2025 роки: 

– виконати програми модернізації матеріально-технічної бази бібліо-

тек, інформатизації бібліотек, збереження бібліотечних фондів, «Мобільні 

бібліотеки»; 

– створити Національну електронну бібліотеку; 

– реалізувати проект єдиного універсального веб-порталу інформа-

ційних ресурсів бібліотек; 

– розробити і запровадити загальнодержавну систему електронної 

доставки документів; 

– приєднати зведений електронний каталог бібліотек України та 

електронні каталоги окремих бібліотек до світового зведеного каталогу 

бібліотечних ресурсів (WorldCat). 

Заходи з моніторингу 
Основними заходами з моніторингу є розроблення індикаторів 

моніторингу виконання завдань Стратегії і проведення щорічного моніторингу 

стану виконання завдань Стратегії. 

  



 

Додаток Д 

Типові правила  

користування бібліотеками в Україні, затверджені 

Наказом Міністерства культури і мистецтв України  
№ 340 19 квітня 2017 року 

  
1. Ці Типові правила визначають основні засади обслуговування 

користувачів бібліотек. 

2. У цих Типових правилах терміни вживаються у значеннях, 

наведених у Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». 

3. Ці Типові правила поширюються на бібліотеки державної та 

комунальної форм власності. 

4. Кожна бібліотека відповідно до законодавства, цих Правил та з 

врахуванням характеристики своїх фондів, основних напрямів діяльності, 

визначених установчими документами, затверджує власні правила 

користування бібліотекою. 

5. Під час запису до бібліотеки користувач повинен бути 

ознайомлений із правилами користування бібліотекою. 

6. Правила користування бібліотекою розміщуються в місцях, 

доступних користувачам, а також на веб-сайті бібліотеки. 

7. Час обслуговування користувачів у бібліотеці повинен становити не 

менше 40 годин на тиждень та не збігатися повністю з часом роботи основної 

частини населення відповідного населеного пункту. 

8. Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що 

посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), в якій 

зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, 

контактний телефон. 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

також надається письмова згода на обробку персональних даних. 

Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи 

інших законних представників. 

Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються 

виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання 

персональних даних. 

9. Бібліотеки здійснюють обробку персональних даних з метою 

забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних 

з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної 

звітності. 

10. Статистичний облік кількості користувачів здійснюється бібліо-

теками щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, 

які протягом звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу. 

11. Користування документами з бібліотечних фондів здійснюється 

через абонемент (у т. ч. міжбібліотечний абонемент), читальний зал, веб-сайт 



бібліотеки, бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки та інші форми 

обслуговування. 

12. Бібліотека самостійно визначає: 

– документи, користування якими відповідно до законодавства 

здійснюється виключно в читальному залі; 

– кількість документів, що одночасно можуть бути видані 

користувачеві; 

– строки користування документами через абонемент. 

13. У разі порушення користувачем правил, що діють у бібліотеці, він 

може бути позбавлений права користування нею. 

  



 

Додаток Ж 

Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів  

та інших інформаційних працівників 
(скорочено) 

 

Вступ 

Цей Кодекс запопоновано як набір етичних положень і рекомендовано 

для використання кожним бібліотекарем та інформаційним працівником як 

керівництво до дії, а бібліотечним та інформаційним асоціаціям — для 

створення або перегляду своїх власних кодексів. 

Функцією кодексів етики є: 

– заохочення до осмислення принципів, на основі яких бібліотекарі та 

інші інформаційні працівники можуть розробляти лінію поведінки та 

вирішувати дилеми; 

– покращення професійної самосвідомості; 

– забезпечення прозорості для користувачів і суспільства в цілому. 
Цей Кодекс не призначений для того, щоби замінити існуючі кодекси 

або виключити обов’язок професійних асоціацій розробляти власні кодекси на 

основі досліджень, консультацій та спільного їх формулювання. Не очікується 

повне слідування Кодексу. 

Цей кодекс пропонується, виходячи з переконання, що: 

1. Бібліотечна справа, по своїй суті, — етична діяльність, яка втілює 

ціннісні підходи до професійної роботи з інформацією. 

2. Протягом останніх століть у процесі ускладнення суспільства 

суттєво зростає потреба в розповсюдженні ідей та інформації, і це визначає 

сутність бібліотек і бібліотечної діяльності. 

3. У сучасному суспільстві завдання інформаційних інституцій і 

професіоналів, включно з бібліотеками і бібліотекарями, — забезпечувати 

оптимізацію реєстрації, представлення та надання доступу до інформації. 

4. Інформаційні послуги в інтересах соціального, культурного та 

економічного процвітання — основа бібліотечної справи, тож бібліотеки 

несуть соціальну відповідальність. 

… 

Пункти (статті) цього Кодексу етики побудовано відповідно до 

основних принципів, визначених у цьому вступі, і містять низку рекомендацій 

щодо поведінки професіоналів. За необхідності, ІФЛА переглядатиме цей 

Кодекс. 

1. Доступ до інформації 

Основна місія бібліотекарів та інших інформаційних працівників — 

забезпечувати всім доступ до інформації задля власного розвитку, освіти, 

культурного збагачення, дозвілля, економічної діяльності, поінформованої 

участі та розширення демократії. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники заперечують відмову чи 

обмеження у доступі до інформації та ідей, особливо через цензуру чи то 



держав, чи урядів, чи релігійних організацій, або інститутів громадянського 

суспільства. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники, пропонуючи послуги 

громадськості, повинні робити все, щоби надавати доступ до своїх колекцій 

(фондів) і послуг безкоштовно для користувачів. Якщо плата за читацький 

квиток та адміністративні стягнення невідворотні, вони мають бути якнай-

нижчі, а також мають бути запроваджені практичні рішення, щоби соціально 

незахищені люди не були виключені. 

Бібліотекарі й інші інформаційні працівники популяризують колекції 

(фонди) і послуги, щоби користувачі та потенційні користувачі знали про їхнє 

існування та наявність. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники використовують най-

ефективніші засоби, щоби зробити матеріали доступними для всіх. Для цього 

вони забезпечують відповідність веб-сайтів бібліотек і інших інформаційних 

установ міжнародним стандартам доступності та відсутність бар’єрів у доступі 

до них. 

2. Відповідальність щодо особистості та суспільства  

Для залученості (включеності) та викорінення дискримінації бібліо-

текарі й інші інформаційні працівники забезпечують дотримання і реалізацію 

права на доступ до інформації, надання рівноправних послуг усім, незалежно 

від віку, громадянства, політичних поглядів, фізичних чи розумових можли-

востей, статевої приналежності, освіти, доходів, імміграційного статусу або 

статусу біженця, сімейного стану, походження, раси, мови, релігії чи 

сексуальної орієнтації. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники поважають мови 

національних меншин країни та їхнє право на доступ до інформації їхньою 

мовою. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники організують і пред-

ставляють контент у такий спосіб, щоби користувач самостійно міг знайти 

потрібну інформацію. Бібліотекарі та інші інформаційні працівники 

допомагають людям в інформаційному пошуку. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники пропонують послуги, 

що сприяють у розвитку навичок читання. Вони популяризують інформаційну 

грамотність, що включає можливість виявляти, шукати, оцінювати, 

організовувати та створювати, використовувати та передавати інформацію. 

Вони заохочують до етичного використання інформації, в такий спосіб 

викорінюючи плагіат та інші способи некоректного використання інформації. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники сприяють безпеці 

малолітніх, водночас забезпечують, щоби це не впливало на інформаційні 

права дорослих. 

  



 

3. Приватність, таємниця та прозорість 

Бібліотекарі й інші інформаційні працівники поважають приватність 

особистості, дбають про захист персональних даних, які мають надавати 

окремі особи та інституції.  

Взаємини між бібліотекою та користувачем — конфіденційні, тож 

бібліотекарі та інші інформаційні працівники будуть вживати відповідних 

заходів, щоби дані про користувача не використовувалися для інших потреб. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники підтримують і беруть 

участь у забезпеченні прозорості, щоби робота уряду, адміністрації та бізнесу 

була відкритою для ретельного вивчення громадськістю. Вони також визна-

ють, що в інтересах громадськості здійснюється оприлюднення неправильної 

поведінки, корупції та кримінальних злочинів шляхом порушення конфіден-

ційності тими, кого називають «особами, які викривають порушення». 

4. Відкритий доступ та інтелектуальна власність 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники зацікавлені у викори-

станні всіх можливостей для надання користувачам бібліотек якнайширшого 

доступу до інформації та ідей у будь-якому медіа та форматі. Це включає 

підтримку принципів відкритого доступу, відкритого коду та відкритих 

ліцензій. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники ставлять за мету 

надавати справедливий, швидкий, економний та ефективний доступ до 

інформації користувачам. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники мають професійний 

обов’язок захищати виключення та часові обмеження у законах копірайту, що 

стосуються бібліотек. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники є партнерами авторів, 

видавців та інших творців праць, що захищаються копірайтом. Бібліотекарі та 

інші інформаційні працівники визнають інтелектуальну власність авторів та 

інших творців і прагнуть забезпечити дотримання їхніх прав.   

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники від імені користувачів  

домовляються про найбільш сприятливі умови доступу до праць й прагнуть 

забезпечити, щоби доступ без потреби не забороняли і не перешкоджали 

адміністративним шляхом або законом про інтелектуальну власність, щоби 

ліцензії не мали вищої сили за виключення, що стосуються бібліотек, у 

національному законодавстві. Бібліотекарі та інші інформаційні працівники 

заохочують уряди запровадити такі умови інтелектуальної власності, що 

забезпечують баланс між інтересами власників прав, індивідуумами й 

інституціями, такими, як бібліотеки, що їх обслуговують.  

Бібліотекарі й інші інформаційні працівники добиваються обмеження 

терміну дії копірайту і того, щоби публічна інформація була загальнодоступною 

та безкоштовною. 

  



5. Нейтральність, особиста чесність і професійні навики 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники суворо дотримуються 

нейтральності й неупередженої позиції щодо збирання, доступу та послуг. 

Нейтральність дає можливість зібрати найбільш збалансовану колекцію та 

надавати найбільш збалансований доступ до інформації. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники формулюють та 

оголошують правила  щодо відбору, організації, збереження, надання та 

розповсюдження інформації. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники розрізняють власні 

переконання та професійні обов’язки. Вони не діють на користь власних 

інтересів і переконань, порушуючи нейтральність. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники мають право на вільне 

висловлення на робочому місці, виходячи з того, що це не порушує принцип 

нейтральності щодо користувачів. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники протидіють корупції, 

яка прямо впливає на бібліотечну справу, зокрема, у постачанні і забезпеченні 

бібліотечними матеріалами та ресурсами, призначенні на бібліотечні посади 

та адмініструванні бібліотечних контрактів і фінансів. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники добиваються доскона-

лості в професії, підтримуючи і поглиблюючи знання та навики. Їхня мета — 

найвищі стандарти якості послуг і поширення позитивної репутації професії. 

6. Взаємини з колегами та працедавцями 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники є чесними між собою та 

поважають один одного.  

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники запобігають будь-яким 

проявам дискримінації на робочому місці через вік, громадянство, політичні 

переконання, фізичні чи розумові можливості, стать, сімейний стан, 

походження, расу, релігію чи  сексуальну орієнтацію. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники виступають за рівну 

оплату праці та винагороди для чоловіків і жінок за однакову роботу. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники діляться професійним 

досвідом з колегами і допомагають і консультують нових спеціалістів, допо-

магають їм долучитися до професійної спільноти та розвинути навики. Вони 

беруть участь у діяльності своїх професійних асоціацій і в дослідженнях та 

публікаціях з професійних питань. 

Бібліотекарі та інші інформаційні працівники прагнуть заробити 

репутацію та статус, заснований на професіоналізмі та етичній поведінці. Вони 

не змагаються з колегами, застосовуючи нечесні методи. 

  



 

 

Додаток З 

Кодекс етики бібліотекаря, затверджений на 

конференції Української бібліотечної асоціації  

26 листопада 2013 року  
(скорочено) 

 

Мета цього Кодексу — визначення і втілення в життя принципів 

професійної етики бібліотечних працівників і всіх, хто забезпечує бібліотечно-

інформаційне обслуговування.  

… 

Цей Кодекс пропонується як набір етичних положень і 

рекомендується для використання кожним бібліотекарем та інформаційним 

працівником для гідного здійснення ними своєї професійної діяльності та 

підвищення ефективності виконання посадових обов’язків.  

Українська бібліотечна асоціація затверджує такі основні морально-

етичні норми професійної бібліотечної діяльності:  

Доступ до інформації  

– ми дотримуємося принципів інтелектуальної й інформаційної 

свободи  

– ми протистоїмо спробам цензурувати читання, формування фондів 

бібліотек, надання доступу до інформації  

– ми поважаємо людську гідність і реалізуємо право особи на 

отримання інформації  

– ми забезпечуємо високий рівень обслуговування, створюємо умови 

для рівноправного, вільного та комфортного доступу користувачів до 

інформаційних ресурсів  

– ми робимо все, щоб надавати читачам безкоштовний доступ до 

бібліотечних фондів і бібліотечних послуг  

– ми прагнемо забезпечувати всім доступність бібліотечних 

матеріалів, сайтів книгозбірень і приміщень бібліотек відповідно до 

міжнародних стандартів доступності  

Відповідальність щодо особистості й суспільства  

– ми дотримуємося загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, 

плюралізму думок, поваги до особистості як вищої цінності суспільства, 

незалежно від її соціального стану, віросповідання, національності, статі, віку, 

політичних поглядів тощо  

– ми зберігаємо та поповнюємо духовні цінності народу України, 

сприяємо розвиткові національних культур  

– ми сприяємо покращанню добробуту, соціальному, культурному та 

економічному процвітанню особи та суспільства  



– ми усвідомлюємо гуманістичну місію нашої професії, сприяємо 

морально-етичним пошукам людини у пізнанні навколишнього світу й 

відверненні екологічної катастрофи  

– ми співпрацюємо з усіма організаціями, установами, об’єднаннями 

й окремими особами, які зацікавлені в розбудові бібліотечної справи в Україні 

і в забезпеченні вільного і рівноправного доступу до інформації, до 

бібліотечних матеріалів і ресурсів  

Приватність, таємниця та прозорість  

– ми дбаємо про захист персональних даних користувачів і партнерів 

бібліотек  

– ми захищаємо інформацію про коло читання та інтереси користувачів, 

забезпечуємо конфіденційність бібліотечно-інформаційного обслуговування  

Відкритий доступ та інтелектуальна власність  

– ми зацікавлені у використанні всіх можливостей для надання 

користувачам бібліотек якнайширшого доступу до інформації та ідей у будь-

якому форматі  

– ми прагнемо надавати справедливий, оперативний, економний та 

ефективний доступ до інформації  

– ми визнаємо інтелектуальну власність авторів та інших творців і 

прагнемо забезпечити дотримання їхніх прав  

– ми — від імені користувачів — захищаємо винятки та часові 

обмеження у законах авторського права, що стосуються бібліотек  

– ми — партнери авторів, видавців та інших творців праць, 

захищених копірайтом  

– ми заохочуємо уряд запроваджувати такі закони інтелектуальної 

власності, що забезпечують баланс між інтересами власників прав, окремими 

особами й такими інституціями, як бібліотеки  

Нейтральність, особиста чесність і професійні навики  

– ми віддані та компетентні у своїй професії, володіємо і постійно 

вдосконалюємо професійні знання, вміння та навички  

– ми несемо моральну відповідальність за оперативність, повноту і 

об’єктивність інформації, що надається в процесі бібліотечного обслуговування  

– ми дотримуємося нейтральності й неупередженої позиції щодо 

збирання та організації доступу до інформації й надання послуг, розмежовуємо 

професійні обов’язки і власні інтереси, прагнемо до того, щоб особисті 

переконання не заважали вільному доступові користувача до інформації  

– ми не припускаємо одержання особистої вигоди за рахунок читачів, 

колег, бібліотеки, протидіємо корупції, яка впливає на бібліотечну справу, 

зокрема у постачанні та забезпеченні бібліотечними матеріалами і ресурсами, 

призначенні на бібліотечні посади та адмініструванні бібліотечних контрактів і 

фінансів  

– ми маємо право на вільне висловлювання на робочому місці, 

виходячи з того, що це не порушує принцип нейтральності щодо користувачів  



 

– ми виявляємо ініціативу, відповідальність, дисциплінованість, 

сумлінність у професійній діяльності  

– ми сприяємо розвитку бібліотечної науки і практики, інноваціям, 

впровадженню прогресивних інформаційних технологій Взаємини з колегами 

та працедавцями  

– ми справедливо і з повагою ставимося до колег по роботі, 

захищаємо їхні права  

– ми сприяємо гармонізації відносин у бібліотечному колективі, 

розвиткові професійної самосвідомості його членів  

– ми підвищуємо авторитет бібліотечної професії  

– ми залучаємо до професії талановиту молодь, допомагаємо її 

професійному становленню  

– ми беремо участь у діяльності професійних асоціацій  

– ми запобігаємо будь-яким проявам дискримінації на робочому 

місці через вік, громадянство, політичні переконання, фізичні чи розумові 

можливості, стать, сімейний стан, походження, расу, релігію чи сексуальну 

орієнтацію 

 


