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Національний еталон УДК — єдина в Україні універсальна 

десяткова класифікаційна система індексування видавничої 

продукції у всіх галузях знань і науки  для організації  

та пошуку релевантної інформації у каталогах бібліотек, 

інформаційно-бібліографічних  базах даних. 

Вона визнана і впроваджена на державному рівні. 

Розробка авторського колектива  
Книжкової палати України  
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Наукова робота  є комплексною працею, що віддзеркалює 

основні результати прикладних наукових досліджень у галузі 

книгознавства та бібліографії.  

Метою роботи є створення і підтримання в актуальному 

стані національного еталону універсальної десяткової 

класифікаційної системи, адаптація та впровадження  

її у бібліотечній, видавничій галузях, сферах освіти та науки. 

Мета і значення наукової роботи  

© Книжкова палата України 



 

 Національний еталон Універсальної десяткової 

класифікації — єдина у світі офіційна класифікаційна 

система українською мовою, нотаційна складова якої 

відповідає міжнародним стандартам, практиці та реаліям 

опрацювання інформаційних ресурсів.  

Використання національного еталону УДК сприяє 

організації фондів й довідково-пошукового апарату 

бібліотек в епоху цифрової трансформації суспільства. 

 

 

Відповідність тенденціям  
цифрової трансформації суспільства 
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УДК використовують: 

— 8000 суб'єктів видавничої діяльності (видавці,  

     виготівники, розповсюджувачі видавничої продукції)  

— 15656 публічних бібліотек 

— 15543 освітянських бібліотек 

— 189 бібліотек вищих навчальних закладів  

— 700 наукових установ 

  

 УДК впроваджено  

на всій території України 
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Основні нормативно-правові акти   
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Більше 20 супутніх нормативних і правових актів 
різних міністерств і відомств складають основу 
нормативно-правової бази 



 

Створення національного еталону УДК спрямоване на: 

— забезпечення можливостей використання суспільством 
актуалізованої національної версії УДК та покращення умов 
доступу громадян до інформаційних ресурсів світу; 

— сприяння оволодінню користувачами термінологією УДК 
і методикою індексування за УДК, інформування користувачів 
щодо введених в таблиці УДК змін і доповнень, що позитивно 
впливає на процес класифікування видань та пошуку  
їх в міжнародних бібліографічних системах; 

— підвищення професійного рівня функціонування бібліотечної 
сфери, уніфікацію визначення індексів УДК і покращення якості 
процесу систематизації документального потоку користу-
вачами УДК. 

Соціальне значення роботи 
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 Видання УДК 
Всього 24 книги: 
— повні таблиці 
— скорчені таблиці  
— зміни та доповнення 
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Додатково підготовлено і видано 
— 11 інструктивно-методичних видань  
— 7 електронних видань УДК 
— 3 методичних видання 

— 2 прикладні таблиці 
— словник термінів з УДК 
— короткий тлумачний словник термінів з УДК 



 

Національний еталон УДК розроблено у відповідності  

до вимог європейської класифікаційної системи і високо 

оцінено міжнародним  Консорціумом УДК (м. Гаага, 

Нідерланди),  а Книжкова палата України представлена  

у Консультативній раді Консорціума УДК, до складу  якої 

входять 20 фахівців  із 130 країн світу.  

Співпраця з міжнародним  
Консорціумом УДК 
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Національний еталон УДК гармонійно сумісний  

з класифікаційною системою, яка використовується 

Європейським Союзом, що  сприяє інтеграції нашої країни 

до європейського науково-освітнього, культурно-інформа-

ційного простору. 

УДК сприяє інтеграції України 

© Книжкова палата України 



УДК створює умови для інтеграції бібліотек України у 

світовий інформаційний простір, надаючи доступ до своїх 

повнотекстових ресурсів баз даних бібліотек, 

інформаційних центрів.  

УДК надає можливість вивчати тематику друку   

у 130  країнах світу.  

 

 

УДК наближує Україну  
до наукових досягнень світу 
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 Веб-сайт Книжкової палати України  
як довідково-інформаційний  
та методичний ресурс з УДК 
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 Методична допомога систематизаторам 
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 Рубрика: "Індекс УДК" 
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 Рубрика: "Семінари та конференції" 
За останні 4 роки за участю Книжкової палати України було 

проведено 27 семінарів та конференцій з питань впровадження УДК 
 



 

   

Курс навчальної програми 
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Книжковою палатою України 
розроблено і викладається курс навчальних 
програм з методики індексування  
за національним еталоном УДК відповідно 
до міжнародних класифікаційних вимог. 
Організовано проведення наукових 
семінарів  та участь у міжнародних 
наукових  конференціях. 
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Національний еталон УДК — надзвичайно 

важливий і корисний науковий продукт для 

України. А результатом наукової роботи 

фактично стало створення національної 

системи класифікації видань з усіх галузей 

знань, яка інтегрована у європейський освітній 

простір. 

Висновок 



Державна наукова установа "Книжкова 
палата України імені Івана Федорова" 

Поштова 
адреса 

просп. Юрія Гагаріна, 27, 
м. Київ-94, Україна, 02094 

Телефон  (44) 292-01-34 

E-mail office@ukrbook.net 

URL 
http://www.ukrbook.net 
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