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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 березня 2017 р. № 177

Київ

Про припинення використання Бібліотечно-
бібліографічної класифікації та впровадження 
Універсальної десяткової класифікації

Кабінет Міністрів України постановляє: 
1. Запровадити для класифікації документів в установах та організаціях Універсальну 
десяткову класифікацію як міжнародну класифікаційну систему, припинивши використання 
Бібліотечно-бібліографічної класифікації.
2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Міністерству культури, Міністерству 
економічного розвитку і торгівлі, Міністерству освіти і науки вжити в межах своїх повноважень 
заходів до впровадження Універсальної десяткової класифікації.
3. Міністерству культури забезпечити протягом 2017 року перехід бібліотек на систематизацію 
документів за Універсальною десятковою класифікацією.
4. Визначити відповідальною за методичне забезпечення впровадження Універсальної 
десяткової класифікації державну наукову установу “Книжкова палата України імені Івана 
Федорова”.
Прем’єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН

РЕГЛАМЕНТУЮЧИЙ ДОКУМЕНТ



РЕГЛАМЕНТУЮЧИЙ ДОКУМЕНТ



ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  УДК

• Універсальна десяткова класифікація (УДК), 
міжнародна бібліотечно-бібліографічна 
класифікація, розроблена Міжнародним 
бібліографічним інститутом у 1895-1905 рр. 
на основі "Десяткової класифікації" 
американського бібліотекаря Дьюї.

• УДК — ієрархічна комбінаційна 
класифікація, що включає 
3 частини: 

основні таблиці, 

таблиці визначників (типових рубрик) і 

алфавітно-предметний покажчик. 



МЕТОДИЧНИЙ  ЦЕНТР  ВПРОВАДЖЕННЯ УДК



Ресурси та джерела для 
впровадження та 

застосування УДК:



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ ДСТУ 6096:2009

• Від 1 липня 2009 р. набув чинності
національний стандарт ДСТУ 
6096:2009

• «Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. 
Універсальна десяткова 
класифікація. Структура, правила 
ведення та індексування».  

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=69767
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=69767


КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Веб-сайт Книжкової палати України

• "Видання УДК" за посиланням:

http://ukrbook.net/UDC/UDC_vydannya.html

• "Сторінка систематизатора " за 
посиланням 

http://ukrbook.net/UDC/UDC_1.html

http://ukrbook.net/UDC/UDC_vydannya.html
http://ukrbook.net/UDC/UDC_1.html


ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ УДК



СКОРОЧЕНІ ТАБЛИЦІ УДК



СКОРОЧЕНІ ТАБЛИЦІ УДК



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Існує відкрита група у 
facebook – «Універсальна 
десяткова класифікація», у якій 
публікуються новини і 
повідомлення про упровадження 
УДК в Україні. 

https://www.facebook.com/groups/181015
4329247023/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/groups/1810154329247023/?ref=bookmarks


КОРИСНА   ІНФОРМАЦІЯ

• На порталі ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського
в рубриці "Бібліотечному фахівцю" 
створено сторінку "Упровадження 
Універсальної десяткової класифікації" 

(http://dnpb.gov.ua/ua/13560-2/). 

http://dnpb.gov.ua/ua/13560-2/


• Видавництвом "Ліра-К" за підтримки державної наукової 
установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" 
видано оновлену версію УДК:

1. УНІВЕРСАЛЬНА ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ (УДК) 
2. УНІВЕРСАЛЬНА ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ (УДК) 
Алфавітно-предметний покажчик. 

• Видання містить еталонні таблиці УДК українською мовою зі 
змінами та доповненнями за 2007-2011 рр. В книгу увійшли всі 
доповнення доступні сьогодні в Україні.

• Замовити дане видання Ви можете у видавництві "Ліра-К".

• E-mail: lira-k@ukr.net
Web-сайт: http://lira-k.com.ua/

• Вартість 1900,00 грн.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

http://lira-k.com.ua/


ДЖЕРЕЛА ТА РЕСУРСИ:

• На VІI Міжнародній конференції «Сучасна бібліотечно-
інформаційна безперервна освіта: європейські орієнтири», яка 
відбулася 1–4 березня 2017 року в смт. Славське Львівської 
області, був презентований результат роботи робочої групи 
«Впровадження УДК в практику роботи наукових та публічних 
бібліотек», переглянути який можна за посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=A4bNIJLgs_Q

• Онлайн-довідники УДК: http://teacode.com/online/udc/

• Онлайн розшифровка формул УДК: 

http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=A4bNIJLgs_Q
http://teacode.com/online/udc/
http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx


Якісних результатів!
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