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ПЕРЕДМОВА 

Відповідно до статті 27 Закону України "Про видавничу 
справу" від 5.06.1997 р. № 318/97-ВР Книжкова палата України 
здійснює державну бібліографічну реєстрацію та централізовану 
каталогізацію всіх без винятку видів видань, випущених в Україні. 

Згідно зі статтею 23 зазначеного вище Закону кожний 
примірник видання повинен містити вихідні відомості. Одним з 
елементів вихідних відомостей є класифікаційний індекс 
Універсальної десяткової класифікації (УДК). 

В Україні індекси УДК визначають за виданнями 
україномовних таблиць "Універсальної десяткової класифікації 
(УДК)", розроблення й актуалізацію яких здійснює Книжкова 
палата України відповідно до ексклюзивної ліцензії, наданої 
власником міжнародної версії УДК Консорціумом УДК (УДКК). 

Методику підготування і використання національних таблиць 
УДК подано в ДСТУ 6096:2009 "Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова 
класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 
7.90—2007, MOD)", який набув чинності з 01.07.2009 року. 

Таблиці УДК призначені для систематизації документів, 
пошуку інформації та організації фондів документів з усіх галузей 
знань у бібліотеках, видавництвах, інформаційних центрах тощо. 

Індекс УДК дає змогу максимально точно відобразити зміст 
документа і забезпечити в подальшому його швидкий та легкий 
багатоаспектний пошук (наприклад, за тематикою документа, 
фізичною формою, формою подання інформації тощо) не лише в 
Україні, а й у світі, незалежно від мови, якою документ було 
написано. 


