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залучення науковців з тих галузей науки, предметом аналізу яких є 
бібліографічний посібник.  

Таким чином, освоєння методики складання бібліографічних пока-
жчиків є актуальним завданням для бібліотечних фахівців, оскільки не 
всі співробітники бібліотек мають достатню підготовку і володіють 
навичками аналітичної обробки інформації. Подальша розробки мето-
дики бібліографічної діяльності сприятиме створенню багатофункціо-
нальної системи бібліографічних посібників з метою надання бібліоте-
чних послуг та задоволення усіх існуючих потреб споживачів бібліог-
рафічної інформації.  
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СОЛОДКА АЛЬОНА ІВАНІВНА 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
завідувачка відділу книгозбереження наукової бібліотеки 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 
БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ 

 
Наукова бібліотека університету – це дієвий центр забезпечення які-

сної освітньо-наукової діяльності ЗВО. Ефективність роботи бібліотеки 
багато в чому залежить від належного зберігання бібліотечних фондів, 
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що досягається за рахунок достовірного та повного їх обліку, перевірки 
та ретельного контролю за цим процесом. 

Перевірка бібліотечного фонду – це «періодичний переоблік докуме-
нтів з метою підтвердження наявності та встановлення їхньої відповід-
ності обліковим документам у бібліотеці» [1, с. 5]. Досить часто в ін-
структивно-методичних документах фахівців бібліотечної справи 
бібліотечний термін «перевірка» та бухгалтерський – «інвентаризація» 
використовуються як тотожні.  

Проведення інвентаризації забезпечується загальними та локаль-
ними нормативно-правовими актами. До загальних нормативно-
правових актів належать закони «Про бібліотеки і бібліотечну спра-
ву», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», наказ Мініс-
терства фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження 
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» (надалі – 
Положення № 879) тощо. 

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу» «облік, зберігання та використання документів, що знаходяться 
в бібліотечних фондах, здійснюються відповідно до правил, затвердже-
них центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сферах культури та мистецтв, та встановлених 
стандартів, технічних умов, інших нормативних документів» [1]. Осно-
вним регламентуючим документом, яким належить керуватися при 
проведенні інвентаризації та оформленні її результатів, є наказ Мініс-
терства фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Поло-
ження про інвентаризацію активів та зобов’язань» [3]. Мета інвентари-
зації визначена у п. 1 ст. 10. Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, а саме: «підприємст-
ва, для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності підприємства, зобов’язані проводити інвентариза-
цію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально 
підтверджуються їх наявність, стан і оцінка» [4]. 

До локальних нормативно-правових актів, належать, насамперед, 
накази ректора, які створюють необхідні умови, періодичність та 
строки її проведення, крім випадків, коли проведення інвентаризації є 
обов’язковим, а також внутрішньо бібліотечні документи, зокрема 
Інструкція з інвентаризації бібліотечного фонду НБ НУ «ОЮА». 

Інвентаризація бібліотечного фонду НБ НУ «ОЮА» відбувається пое-
тапно і включає підготовчу роботу, саму перевірку, підведення підсум-
ків та її документальне оформлення. Відповідно до п. 1.11. розд. III 
Положення № 879, «інвентаризація бібліотечних фондів оформлюється 
груповими інвентаризаційними описами. Під час її проведення вияв-
ляються помилки, допущені при шифруванні документів, розстановці 
фонду, оформленні видачі документів користувачам, а також встанов-
люється заборгованість користувачів перед бібліотекою, виявляються 
дублетні документи, документи, що не відповідають профілю комплек-
тування фонду підрозділу чи бібліотеки в цілому, та документи, що 
потребують ремонту, оправи тощо» [3]. 
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Принципи перевірки бібліотечного фонду залежать від форм облі-
ку – сумарного, індивідуального, статистичного, бухгалтерський, які 
дають «об’єктивну картину фонду» [5, с. 96]. 

Бібліотечний індивідуальний облік здійснюється відділами компле-
ктування шляхом присвоєння кожному примірнику інвентарного/ 
актового номера. Формою ведення індивідуального обліку є інвентарна 
або актова книга. Періодичні видання, програми з вивчення різних 
дисциплін, методичні матеріали, плакати, буклети, дитячі альбоми, 
календарі на поточний рік, видання обсягом до 48 сторінок (брошури), 
обліковуються сумарно. Рішення про балансовий облік цих документів 
бібліотека може ухвалювати самостійно.  

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 
23.01.2015 р. № 11 «Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку 
основних засобів державного сектору», сумарному бібліотечному 
обліку підлягають усі види документів, що надходять до бібліотеки 
або вибувають із неї. Цей облік ведеться у книзі сумарного обліку 
бібліотечного фонду. Бухгалтерський облік бібліотечного фонду, що 
приймається на баланс, ведеться сумарно груповим методом без 
зазначення кількості одиниць на одній інвентарній картці групового 
обліку основних засобів [6]. З метою здійснення контролю за достові-
рністю та повнотою ведення обліку передбачено систематичну пере-
вірку (інвентаризацію) бібліотечного фонду. 

Отже, перевірка бібліотечного фонду забезпечує належний порядок в 
розміщенні та розстановці фонду, показує: стан обліку, каталогізації;, 
правильність реєстрації документів та їх виключення з фонду; заборго-
ваність; дублювання видань; виявляє документи, що потребують ремон-
ту та списання; виявляє недоліки в організації обліку творів друку та 
інших документів, та їх видачі тощо. Бібліотека має право самостійно 
обирати порядок індивідуального обліку бібліотечного фонду; вводити в 
облікові документи, поряд з обов’язковими показниками, додаткові з 
урахуванням специфіки бібліотеки; встановлювати графіки перевірки та 
обирати порядок її проведення, однак при цьому вона повинна додержу-
ватись основних вимог діючих нормативних документів, а саме: за 
результатами перевірки складання актів перевірки бібліотечного фонду, 
надання висновків і пропозицій комісії щодо правильності організації 
зберігання фонду, стану ведення його обліку надходження і вибуття та у 
разі виявлення порушень визначення заходів щодо їх усунення. 
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ  
(НА ПРИКЛАДІ ДОВІДКОВИХ ВИДАНЬ ЗАХИЩЕНИХ 

ДИСЕРТАЦІЙ З ЮРИДИЧНИХ НАУК) 

 
Невід’ємним елементом будь-якого наукового дослідження є аналіз 

стану розробленості обраної ученим теми. І тут у нагоді стають покаж-
чики, довідники, які містять інформацію щодо захищених дисертацій-
них робіт. Метою публікації є аналіз структури бібліографічних описів, 
які містяться у довідниках захищених в Україні дисертацій з юридич-
них наук. 

Першими книжковими виданнями з упорядкування інформації про 
захищені в Україні дисертації з юридичних наук є серія «Бібліографічні 
довідники» (2007), укладена науковцями львівської школи права, 
представленої Львівським державним університетом внутрішніх справ. 
В одинадцяти випусках було зібрано та систематизовано інформацію 
про захист дисертацій у 1991–2006 рр. з усіх дванадцяти юридичних 
спеціальностей. У 2009 році опубліковану у 2007 році інформацію було 
об’єднано у єдиний масив, доповнено відомостями про захист дисерта-
цій у 2007 по 2008 рр. і надруковано у форматі довідника [1], який у 
2011 році був перевиданий з відповідними доповненнями [2].  


