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HaцiOira.-тьrпllt універсІпет «Одеська юрІLJ.Ичпа акаде:мія>>, 

аспір.:'lнтка кафедри права інтс.-тсктуа.-тьної в.-тасності та корпоративного права 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ 

БІБЛІОТЕК ЗА ЗАКОНОдАВСТВОМ УКРАІНИ 

На <.:hОП)іLНіІІІні ;(снn іLіюІnність та функІІіонунаНН}І с;Ісктронних 

бі6 .. 1іотек є цосить розповсюцженю .. t явишем. Оцнак, їх правове регу
.:Jювання не визначено на на.:Jежно:му рівні. ІЗ резу .. 1ьтаті чого, неврегу
.lьовани:\'ш залишаються .аосить ве.:п1ка кі .. 1ькість питань, а створення 
та фупкціопуnаппя е .. 1ектрошшх бі6 .. 1іотек 3.Jійсшосться па пі.астаnі за
га .. lL>ІІоукраїпського закоподаnстnа, n тому чис.1і іпфор:маційпого, яке 
~ІИІІІС частко1ю :шGс:1ІІсчуt-: І Іраноне ІІШІС їхфункІ(іонунанни. ПсрІІІС міс

ІІ.с н ІІ.іі1 системі на;Ісжитn інфор\іІаніі1но-ІІраноним нор\іІа\І Кон<:титунії 

України, які закріп .. 1юють інфор:\1аційні права і свобо.а:и, встанов .. 1юють 
основні права й обов'язки відпові.аних суб'єктів із пІттань створення і 

поширення інфор:\1ації. 

Е1ектроппі біб.1іотеки 3.аійсшоють сnою .аіяльпість па пі.астаnі 3акрі
П..lепого у статті 34 Копституції України пра nа <{nі.:rІьпо збирати, зберіга
ти. никори<:тонунати та ІЮІІІирюнап1 інформаІ(ію у<: но. ш1<:nмоно aGo н 
інІІІиі1 <:Ію<:іG- на <:ніtі ниGір>>. При формунанні с;ІСК'І11онних GіGJІіотск 

11coGxi ;ню також ксрувап1<:~1 тими <:татпІ \І и КоІІ<:титуІ (іЇ. 1110 JaGc-н Ісчу
ютn ІfЮМ<.щяна\1 rrpaнo на ІІОf!аІ-у їхнnої осоG~1стості (ст. 2Х), НСJ((Чrускан

нs.r jiGpaннs.r, j()сріІ·анни та р(ВІюнскнжсннs.r конфі;rсн ІІіі1но1 інфор\tІаІІЇЇ 

без їхньої згоди (ст. 32), право грома;:mп nоло.аіти, користуnатися й роз
поря.ажатися своєю власністю, резу .. 1ьтатів інтелектуа .. 1ьної та творчої 
.JіЯ.JІЬІІОСТі без ЇХ ЗГО.JИ (СТ, 54) ТОЩО [ 1] . 

.Захист особистих пе~tайпоnих і :майпоnих праn суб'сктіn автор

ського пра nа з.Jійсшосться також у nідпоnі.JІюсті ..10 Uиnільпого ко.Jек
су Украіни, Ко;rск<:у України rrpo а;r\1іні<:тратинні ІІраноІюруІІІСНЮІ, 

Кри\ІІЇНШІnноІ·о ко;rсксу України. 

Базовим юри.аичним актом, шо регулює ..1ія .. 1ьність електронних бі
б.lіотек, є 3акон України «Про авторське право та су:\tіжні права» r2l, 
яким регулюються правовідносини у га.1узі авторського права і су:\tіж

пих праn; nизпачаються :\tайпоnі і пе:майпоnі праnа anтopin. поря.аок 
охоропи тnopin, тер:иіп ,::rії. порядок пере,::rачі авторського пра nа, n яко1rу 
нанс)1сно rrcpcJІiк тнорін, ІІ(О охорониютn<:и, а також тих оG\-:ктін, на ~Ікі 

ІЮІІІирюt-:тnс~І чинністn Закону ~3; 49J. 
Важ..1иво зазначити, що ,::rаний 3акон все ж таки регу .. 1ює питання 

.1ише шодо звичайних біб .. 1іотек. В ньо:\1у мова про .аіюІьність та функ
ціонування е .. 1ектронних бібліотек взага .. 1і не й,::rе. Так, у ст.21 uього 

Закону пере,::rбачепо, що <{,::rопускасться бе 3 годи аnтора або іншої особи, 
яка :\tac авторське праnо, репографічне nі,::rтnореппя одІюго при:~лірпика 
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ТІ-юру GіG;tіотекаVІИ та архінаVІИ, J(iИ;ІhHiCTh ~І КИХ не СІІрИVІОНана ІІр~ІМО 

aGo оtюсере;(конано на о;rержанн~І 11риGутку, :ш таких уVІон: a)GiGJtioтeкa 
та архін VІаютh лостатнhо Іtі;(стан ннажати 1110 такийttримірни к никорІ·Іс
товуватиметься з УІетою освіти, навчання і приватного дослідження». 

Утім, пі;:r визначенням репрографічного відтворення, яке міститься у ст. 

1 зазначеного Закону. пе підпадас е.1ектропне nідтnорення тnopin, зо
кре1Іа Ja допомогою ко1ш'ютера. Таю111 чином, n uьому Законі nідсутні 
оспошrі Jaca;:rи регулоnашrя праnоnідносшr. що nшшкають у проuесі 
формунаНН$.1 та На}ЩНН$.1 н cycttiJІhнe никористанн~І електронних GіGліо

тсчних фон;1ін [4; 19-20]. 
Легітимну основу фор:vtування фондів електронних біб.1іотек пев

ною мірою забезпечує 3акон України <•Про обов'язків екземІLlЯР до

куУІентів>>, відпові;:rно до якого біб.1іотек:и повинні забезпечуватись 

обоn'яJкош:rм примірником ноnих аудіоnізуа.-rІьпих (кіно-, ni;:reo-, фото
' фоподоку11енти), текстоnих, потпих, картографічних, об ра :ютnорчих 
тнорін, а також с;tектронних НИ}(аНh. Ншtнністh у ttepeJtiкy електронних 

НІЩаНh }(О:шо;ІИЕ:: :13КОНО}(3НЧО НИltран;tаТИ liOliOHHeHIOI фоН,І(іН мерсж
НИХ бібліотек твора:vtи в е.1ектронній формі. Окрім того, біб.1іотек:и, що 

отр:имали обов'язкові пр:имірн:ики документів зобов'язані на;:rават:и їх 

юридичним або фізични:vt особам у тимчасове користування, тобто ви

копуnати біб.1іотечпіфупкції (зокреУІа і падаnатидоступ через Іптернет). 
Леякі пpanoni аспекти ;:rіяльпості бібліотеки n дюю:v1у папрямку ni

itoGpaжeнi і в роJtюри;tженні КаGінету Міністрів Україttи «:<Про :штвер

;tжеttни Kottttettttiї фор_vtуtшІІІН·І системи ttaцiottaJІІ,ttиx e.teктpottttиx ін

формаційних ресурсів» l5J, )(С, :юкрс.vш :JЮІшчсно, шо 11рава авторства і 
11рано шtасності на інформаtrійні ресурси, тсхншюt·ії та 3асоGи їх :шGс:1-

ІtеченюІ VІожутh нсиежати ріjним ocoGaVІ, котрі t: ро:1роGникаVІи 3асо
бів забезпечення автоУІатизованих інформаційних систем, баз і банків 

;:rаних, їх мереж, інших інформаційних технологій. 

На сьогоднішній день фупкціопуnашrя електропних бібліотек ціл
КО:\1 підпа;:rас під ;:rію Закону України <<Про біб.1іотеки та бібліотечну 

спраnу>>, однак ототожнення традиційної біб.1іотеки з електронпою с 
неttри ttусти м им. Сам 3акон не міститh н 11онні~-і мірі актуалhної характе

ристики ,!(іШІhНОСТі ІІіt:Ї устаНОНИ і НИVІаГаt: KOpet')'HaHH~l. А НИ3НаЧеНН$.l 

<<біб.lіотека)>, закріплене в статті 1 Jакону УкраїнІ-І «Про бібліотеки і бі
б.lіотечну справу>>, не враховує такий значуший в даниt-і час напря:vtок 

в ;:rіяльності бібліотеки як забезпечення можлшості користування фі

зичІІИ:\1 та юридичrш11 особам біб.1іотечним фондом, пре;:rстаn.1еним n 
електрошю11у nигляді при одrючасrю11у забешечеппі дотримаппя праn 
і :шконн~tх інтересін анторін тнорін. Ваюtино 3а3начити. 1І(О кшtекції 

;юкументін н еJtектронній формі сhопщні стнорюютhс~t рі3ними ор1·а

нізаuіями у самих різних напрямках дія.1ьності з метою забезпечення 

своєї власної роботи й комерційного використання інформаційного 

продукту. О;:rнак, ;:rа.1еко не всі зібрання документів або інфор:vtаційних 
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рссурсін можутh бути Н<l3нані GіGJrіотсками, 1110 ниІІJІинає і:1 СШ\101'0 ни

JначснН$.1 «GіG;rіотсчна crrpaнa>>, rri,т( $.ІКИVІ :шконо;щнстно р(нуміє <<r·a
JІY3h інформаrrійної, куJrnтурної, оснітнhоЇ ;rішrnності cycrriJrncтнa, ІІ(О 

включає створення і розвиток мережі бібліотек, формування та оброб

ку біб.1іотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та 

доnідкоrю-бібліографічпого обслугоnуnаrпrя користуnачіn бібліотек, 
пі;:rготоnку біб.1іотечних кадрів. паукоnе та методичне забешечення 

розnитку бібліотек». Отже, мо nа й;:rе про особу або організацію, шо про

фссі~іно :ші1маєтnси GіG;rіотсчною сrrраною, орієнтує сною J(і~І.Іhністn на 

Інирокс кшrо користуначін та Jіtійснює oGcJryr·oнyнaнн~r користуначін і3 

дотриманням усіх правил, передба~rених законо;:rавством. 

Важ.1ивим є те, що нормат:ивно-правові акт:и, які прямо або опо

сере;:rкоnано стосуються бібліотечної спраnи України, лише пonepxono 

регулюють nідrюсшш n сфері дія.1ьrюсті е.1ектроrпrих бібліотек. Майже 
nci noшr с JастарL1ими та потребують коригуnань. І хоча проблематика 
:ШКОНОіШНЧОl"О pCl)'.,liOHaHH$.1 ЇХ }l\ШІhНОСЛ ІІОСТУІІОНО СТаЄ ІІрСJ(МСТО\1 }(0-
СJІЩЖСНН~І рВНО_\1аНІТНИХ науКОНИХ ІІраЦh 1 НИК.lИКШJа JJCHHY :ШІ(JКаНJІС
НЇСТЬ з боку .Цержави, ;:rана тематика все ж ше потребує пода.lЬШІІХ як 

теоретичних розробок, так і в;:rосконалень на законодавчому рівні. 

Список використаиих д.жерел 

І. Конетитунія України ni11 28.06.1996 N2 254кІ96-ВР. 1996 р. - N2 ЗО 
l Е;rектрон ний ресурс l Режим і~остуr ry: l1ttp:l l:t.akon.rudu.goY.ua ; 

2. Про авторське нраnо і сучіжпі пра nа: закон УкраТни nіл 23.12.1993 N~ 3792-
ХІІ, 3і змінами ти 1'ЮІІовненнями. Офіr(ійний сайт Верховноїрщrи України. 
[ Е.--тсктротптий ресурс[. РежИJ\f л:оступу: Пttp:l Іzakon.mda.gov.lш; 

3. Дашщова І. О. Електронні бібліотеки: нравові ·шс<щи функціонування в 

Україні І І. О. ,Jашщоnа І І Honi об.1иччя бібліотек та орлшізацій: nід па
дій ;.r,o rшртнерства і нрофесіона;rіз.'.·ІУ : фокусний семінар вось.'.юЇ .'.·rіжнар. 
конф. <<Крю·І-200 1>> «Бібліотеки та асоціапїі у сnіті, шо З.'.·Іішоється: паnі тсх
ншюr-ії і нові форми снівробітництва», Судак, 9- 17 'Іерв. 2001 р.- Су,.__r,ак, 

2001р.- с. 47- 51: 
4. Галінст,ка С .І снуна нюrелектроннихбіfі.--тіотекн Україні: сучасністьта перспек

тиnа І С. Галіпська І І ІІпслсктуальна ш:rаспість. - 2009р.- N2 11. - С. 17- 24 
5. Про затнерл:ження- Конпепт~ії формунання-системи напіональних електро

ІШИХ інформапійних pccypcin : розпорядження Каб. Міністріn України nід 5 
тран.2003р.N<1259-р./ІОфіт~ійнийнісникУкраїни. 2003р. N<1 ІХ. Х64с.; 

552 


