
Закони 

• Конституція України (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр ) 

• Про авторське право і суміжні права 

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 ) 

• Про бібліотеки і бібліотечну справу 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр ) 

• Про благодійну діяльність та благодійні організації 

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5073-17 ) 

• Про видавничу справу (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318/97-вр ) 

• Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу 

на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського 

змісту (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1780-19 ) 

• Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу 

сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією до творів, виданих у 

спеціальному форматі (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/927-

19/paran10#n10 ) 

• Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782-12 ) 

• Про електронні документи та електронний документообіг 

(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/851-15 ) 

• Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/317-19 ) 

• Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах 

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2594-15 ) 

• Про захист персональних даних (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-

17/paran3#n3 ) 

• Про інформацію (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 ) 

• Про Концепцію Національної програми інформатизації 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр ) 

• Про культуру (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 ) 

• Про науково-технічну інформацію 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12 ) 

• Про національну програму інформатизації 

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр ) 

• Про обов’язковий примірник документів 

(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/595-14З ) 

• Про професійний розвиток працівників (http://zakon2.rada.gov.ua ) 

• Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних 

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1587-14 ) 

Накази 

• Про затвердження Методики розрахунку вартості надання послуг у сфері 

культури : наказ Міністерства культури України № 1222 від 28.11.2013 р. 

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2076-13 ) 

• Про затвердження Положення про проведення атестації працівників 

підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури : наказ 
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Міністерства культури і туризму України № 44 від 16.07.2007 р. 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07 ) 

• Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних 

послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній 

формі власності : наказ Міністерства культури, Міністерства фінансів, 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1590/28035 від 

18.12.2015 р. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15 ) 

• Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек : 

наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України № 1398 від 12.12.2012 р. 

(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0041-13 ) 

• Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації 

електронно-обчислювальних машин : наказ Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 65 від 

26.03.2010 р. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0293-10 ) 

• Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної 

роботи : наказ Міністерства культури і туризму України № 1631/0/16-08 від 

29.12.2008 р. (http://udpu.org.ua/files/biblioteka/Zagdoc/Tupovinormushasy.pdf 

) 

• Про реалізацію проекту «Бібліотеки як центри підтримки громади в 

умовах воєнної загрози: робота з внутрішньо переміщеними особами» : 

наказ Міністерства культури України № 773 від 18.09.2014 р. 

(http://mincult.kmu.gov.ua/mincult_old/uk/publish/article/371947;jsessionid=097

CC2DAD6057A590CA9FDA351777D58.app1 ) 

• Типові правила користування бібліотеками в Україні : наказ Міністерства 

культури і мистецтв України № 275 від 05.05.1999 р. 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0449-99 ) 

Постанови 

• Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 квітня 2014 р. № 117 (передплата періодики) 

(http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/946-2015-п ) 

• Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми 

створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – XXI» 

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-п ) 

• Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1271-2011-п ) 

Стандарти 

• ГОСТ Р 7.0.12-2011. ССИБИД. Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила 

(http://docs.cntd.ru/document/1200093114 ) 

• ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985). Інформація та документація. Обстеження 

документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. 

Загальна методика. – На заміну ДСТУ 2395-94. 

(http://ksv.do.am/GOST/DSTY_ALL/DSTU1/dstu_2395-2000.pdf ) 

• ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 

понять. (https://undiasd.archives.gov.ua/doc/proekt_dstu_2732.pdf ) 
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• ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура та правила оформлення. – На заміну ДСТУ 3008-95. 

(http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF ) 

• ДСТУ 3017:2015. Інформація та документація. Видання. Основні види. 

Терміни та визначення понять. – На заміну ДСТУ 3017-95. 

(http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_3017_2015.pdf ) 

• ДСТУ 3396.0-96. Захист інформації. Технічний запис інформації. Основні 

положення. (https://metrology.com.ua/wp-

content/uploads/2015/03/images_ntd_dstu_3396_0_96.zip ) 

• ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис 

скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 

правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). – На заміну ДСТУ 3582-97. 

(http://oipopp.ed-

sp.net/public/repository/dstu_3582_2013_skorochennya_sliv_ukrayinskoyu_mov

oyu.pdf ) 

• ДСТУ 3814:2013. Інформація та документація. Видання. Міжнародна 

стандартна нумерація книг (ISO 2108:2005, NEQ). – На заміну ДСТУ 3814-

98. (https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2017/05/9.-

dstu_3814_2013.pdf ) 

• ДСТУ 4331:2004. Правила описування архівних документів (ISAD(G):1999, 

NEQ). (http://imt.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/09/DSTU_4331_2004.pdf ) 

• ДСТУ 4419:2005. Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. 

Терміни та визначення понять. 

• ДСТУ 4489:2005. Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів. 

(http://vo.ukraine.edu.ua/mod/resource/view.php?id=60982 ) 

• ДСТУ 4861:2007. Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості 

(ISO 8:1977, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ). (https://ntb.pstu.edu/images/N-

rabotniku/DSTU_4861_2007.pdf ) 

• ДСТУ 5034:2008. Інформація і документація. Науково-інформаційна 

діяльність. Терміни та визначення понять. (https://metrology.com.ua/wp-

content/uploads/2015/04/images_ntd_dstu_5034_2008.zip ) 

• ДСТУ 6095:2009. СІБВС. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках 

публікацій (ГОСТ 7.88-2003, MOD). 

• ДСТУ 6096:2009. СІБВС. Універсальна десяткова класифікація. Структура, 

правила введення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD). 

• ДСТУ 7093:2009. СІБВС. Бібліографічний запис. Скорочення слів і 

словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, 

MOD; ISO 832:1994, MOD). 

(http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/SAIT/nauka/GOST/7_GOST_7.11-

2004.pdf ) 

• ДСТУ 7152:2010. Інформація та документація. Видання. Оформлення 

публікацій у журналах та збірниках. (http://oipopp.ed-

sp.net/public/repository/0938856_ada07_dstu_7152_2010_vidannya_oformlenny

a_publikaciy_u_zhurnalah_i.pdf ) 

• ДСТУ 7157:2010. Інформація та документація. Електронні видання. 

Основні види та вихідні відомості. (https://ntb.pstu.edu/images/N-

rabotniku/DSTU_7157_2010.pdf ) 
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• ДСТУ 7342:2013. Інформація та документація. Видавнича анотація. 

Правила складання та подання у виданнях. – Вперше. 

• ДСТУ 7448:2013. Інформація і документація. Бібліотечно-інформаційна 

діяльність. Терміни та визначення понять. 

(http://www.library.kherson.ua/2016/dstu7448-2013.pdf ) 

• ДСТУ 8299:2015. Інформація та документація. Знак охорони авторського 

права. Правила подання у виданнях. – Вперше. 

• ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання. – Вперше. 

(http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf ) 

• ДСТУ 8344:2015. Інформація та документація. Видання. Основні елементи. 

Терміни та визначення понять. – Вперше (зі скасуванням ДСТУ 3018-95). 

• ДСТУ ISO 11799:2018 (ISO 11799:2015, IDT). Інформація та документація. 

Вимоги до зберігання архівних та бібліотечних матеріалів. – Вперше. 

• ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT). Інформація та документація. 

Міжнародна бібліотечна статистика. – Вперше. 

• ДСТУ ISO 3166-1:2009. Коди назв країн світу (ISO 3166-1:2006, IDT). – На 

заміну ДСТУ ISO 3166-1:2000. 

• ДСТУ ISO 3297:2018 (ISO 3297:2017, IDT). Інформація та документація. 

Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN). – На заміну ДСТУ 

4515:2006. 

• ДСТУ ISO 5127:2018 (ISO 5127:2017, IDT). Інформація та документація. 

База та словник термінів. – На заміну ДСТУ ISO 5127:2007. 

• ДСТУ ISO 7154:2010. Інформація та документація. Принципи 

бібліографічного упорядкування. 

• ДСТУ ISO 7220:2005. Інформація та документація. Оформлення каталогів 

стандартів (ISO 7220:1996, IDT). – Вперше. (https://metrology.com.ua/wp-

content/uploads/2015/08/images_ntd_dstu_iso_7220_2005.zip ) 

• ДСТУ ISO 8459-1:2005. Інформація та документація. Довідник 

бібліографічних елементів даних. Ч. 1. Застосування міжбібліотечного 

абонемента (ISO 8459-1:1988, IDT). 

• ДСТУ ISO 8459-2:2005. Інформація та документація. Довідник 

бібліографічних елементів даних. Ч. 2. Опрацьовування замовлень (ISO 

8459-2:1992, IDT). 

• ДСТУ ISO 8459-3:2005. Інформація і документація. Довідник 

бібліографічних елементів даних. Ч. 3. Пошук інформації за замовленням 

(ISO 8459-3:1994, IDT). 

• ДСТУ ISO 8459-4:2005. Інформація та документація. Довідник 

бібліографічних елементів даних. Ч. 4. Обіг документів на замовлення (ISO 

8459-4:1998, IDT). 

• ДСТУ ISO 8459-5:2005. Інформація та документація. Довідник 

бібліографічних елементів даних. Ч. 5. Елементи даних для обміну 

каталогізованими даними та метаданими (ISO 8459-5:2002, IDT). 

• ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT). 

(https://zounb.zp.ua/resourse/GOST/index.html ) 

http://www.library.kherson.ua/2016/dstu7448-2013.pdf
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf
https://metrology.com.ua/wp-content/uploads/2015/08/images_ntd_dstu_iso_7220_2005.zip
https://metrology.com.ua/wp-content/uploads/2015/08/images_ntd_dstu_iso_7220_2005.zip
https://zounb.zp.ua/resourse/GOST/index.html


• ДСТУ ГОСТ 7.50:2006. СІБВС. Консервація документів. Загальні вимоги 

(ГОСТ 7.50-2002, IDT). 

• ДСТУ ГОСТ 7.51:2003. СІБВС. Картки для каталогів і картотек. 

Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення 

(ГОСТ 7.51-98, IDT). 

• ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85). СІБВС. Індексування документів. 

Загальні вимоги систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 

5963-85), IDT). 

(http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/documents/D

STU_7.59-2003.pdf) 

• ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. СІБВС. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні 

вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT). 

• ДСТУ ГОСТ 7.84:2008. СІБВС. Видання. Обкладинки та палітурки. 

Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, IDT). 

• ДСТУ ГОСТ 7.87:2008. СІБВС. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги 

(ГОСТ 7.87-2003, IDT). 

http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/documents/DSTU_7.59-2003.pdf
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/documents/DSTU_7.59-2003.pdf

