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Стаття надійшла до редакції 26.03.2018 р.

провадження Універсальної десяткової
класифікації (УДК) в Україні (тоді Міжна-
родної універсальної децимальної кла-

сифікації – МДБК) розпочалося ще у 20-х роках
XX ст. МДБК – перша класифікація міжнародного
типу була перекладенена на українську мову і
вийшла друком 1919 р. за упорядкування Ю. Івано-
ва-Меженка, тогочасного директора Книжкової па-
лати [15; 31, с. 202–203]. Українською та російсь-
кою мовами за радянських часів було видано «Де-
сятичную классификацию» (Харків, 1924), «Десят-
кову класифікацію: для масових бібліотек» (1938);

«Таблиці бібліотечної класифікації для масових
бібліотек» (1961); «Таблиці бібліотечної кла-
сифікації для масових бібліотек» (1971) та ін. 

Упровадження десяткової класифікації регла-
ментувалося низкою директивних документів та
супроводжувалося роз’яснювальною, методичною
роботою. Так в «Інструкції про облік та збережен-
ня книжкового майна і обов’язковий мінімум
бібліотечної техніки для всіх бібліотек масового
користування» (1934) йшлося, що «книжки та бро-
шури класифікують за децимальною системою»
[16, с. 238]. 

У
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Однак, з середини 1930-х рр. радянські фахівці
дедалі активніше починають виступати за розроб-
лення єдиної класифікаційної системи для
бібліотек СРСР усіх типів і видів. І така пере-
орієнтація була викликана не лише потребами сис-
тематизації документів на єдиних методичних за-
садах. Наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр. роз-
горнулася жорстка ідеологічна боротьба за утвер-
дження марксистсько-ленінської методології в на-
уці. Бібліотечні працівники розглядалися як про-
пагандисти та агітатори, провідники більшовиць-
кої політики. Бібліографії наполегливо відводила-
ся роль засобу ідеологічного впливу на маси. 

Принцип партійності став домінуючим у гу-
манітарній сфері загалом і книгознавчій,
бібліотечно-бібліографічній зокрема на довгі ро-
ки. Партійність бібліографії розумілася як ідейна
спрямованість «бібліографічної діяльності,
усвідомлене, відкрите відстоювання бібліог-
рафією (бібліографами) інтересів певного класу,
соціальної групи, партії» [1, с. 24]. 

Відомо, що Бібліотечно-бібліографічна кла-
сифікація (ББК) – це універсальна комбінаційна
класифікаційна система, одна з найбільших у світі,
розроблена у 1936–1968 рр. фахівцями Державної
бібліотеки СРСР імені В. І. Леніна (ДБЛ, нині
Російська державна бібліотека), Державної
публічної бібліотеки імені М. Є. Салтикова-
Щедріна (ДПБ, нині Російська національна
бібліотека), Бібліотекою Академії наук СРСР
(БАН, нині Бібліотека Російської академії наук) і
Всесоюзної Книжкової палати (ВКП, нині
Російська Книжкова палата (РКП)). Згодом були
видані таблиці ББК для наукових бібліотек у 25
випусках, 30 книгах (Москва, 1960–1968), скоро-
чене видання у 6 книгах (1970–1972), у 1975 р. – зі
зведеним алфавітно-предметним покажчиком [34]. 

Варто відзначити, що впровадженню ББК переду-
вало широке обговорення та рецензування проектів
таблиць, проводилися дискусії з питань класів, ос-
новних ділень, структури, індексації, у наукових і
масових бібліотеках ставилися експерименти. 

У 1955 р. було поставлено завдання розробити
класифікаційну систему для найбільших наукових
бібліотек, сформували поважну редколегію. До
підготовки ББК залучили науковців, фахівців АН
СРСР, навчальних закладів, діячів культури і мис-
тецтва. 1981 р. творці ББК удостоїлися Державної
премії СРСР у галузі науки. Нині це національна
класифікаційна система Росії, яка використовуєть-
ся також у бібліотеках інших країн СНД, КНР,
Монголії, СРВ, Куби [34]. 

За угодою 2000 р., авторським правом на ББК во-
лодіють 3 бібліотеки: Російська державна
бібліотека, Російська національна бібліотека,
Бібліотека Російської академії наук. Коорди-
наційним федеральним міжвідомчим центром із
ведення ББК є Науково-дослідний центр розвитку
ББК, що функціонує в якості підрозділу Російської
державної бібліотеки [13]. 

В Україні розробленням Бібліотечно-бібліо-
графічної класифікації займалася Державна науко-
ва бібліотека ім. В. Короленка. Першою впрова-
джувати радянську систему ББК почала з 1960 р.
Державна бібліотека України (нині Національна
бібліотека України імені Ярослава Мудрого) [13]. 

У постанові колегії Міністерства культури СРСР
від 12 листопада 1965 р. «Про запровадження 1-го
видання бібліотечно-бібліографічної класифікації
в практику роботи бібліотек та про підготовку ско-
рочених варіантів класифікації» відзначалося, що
вперше вдалося створити «нову радянську
бібліотечно-бібліографічну класифікацію на ос-
нові марксистсько-ленінської методології, кла-
сифікацію, яка відповідає завданням наукової ор-
ганізації каталогів у крупних бібліотеках і сприяє
використанню фондів та широкій пропаганді кни-
ги» [25, с. 48]. Наголошувалося, що ББК вже
успішно впроваджено у практику понад 60 науко-
вих бібліотек країни різного профілю. 

Схвалюючи апробацію системи, Колегія реко-
мендувала запровадити ББК у практику роботи на-
укових бібліотек системи Міністерства культури
СРСР: «Просити Академію наук СРСР, Міністер-
ство вищої і середньої освіти СРСР, ВЦРПС, Го-
ловне політичне управління Радянської Армії та
Військово-Морського Флоту, Комітет по пресі при
Раді Міністрів СРСР та інші відомства рекоменду-
вати запровадження класифікації у практику робо-
ти підпорядкованих їм бібліотек» [25, с. 48]. 

ДБЛ, ДПБ, БАН і ВКП мали розробити протягом
найближчих років методичні посібники із запро-
вадження класифікації, скорочені варіанти таб-
лиць для обласних, масових бібліотек, а також
здійснювати систематичне надання доповнень і
змін до таблиць. Доручалося ВКП спільно з ДБЛ
провести у 1966 р. підготовчу роботу з централізо-
ваної класифікації за новими таблицями ББК та
здійснити її, починаючи з січня 1967 р. 

З метою підготовки кадрів із запровадження нової
класифікації міністерствам культури СРСР, УРСР
доручалося ввести до програми вишів читання но-
вого курсу з ББК [25, с. 48]. Директорові ДБЛ про-
понувалося подати пропозиції, які б забезпечили
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розроблення теорії ББК та підготовку спеціалістів у
цій галузі, а також створити у бібліотеці спеціаль-
ний відділ з розроблення та підготовки видань
різних видів класифікації, методичних посібників,
зокрема й створення скорочених варіантів ББК для
обласних і масових бібліотек [25, с. 49]. 

Незважаючи на зобов’язання ДБЛ організувати
переведення систематичних каталогів бібліотеки
на нову систему класифікації, починаючи з 1966 р.,
фонди і каталоги довідково-бібліографічного
відділу цієї установи залишилися на своїй
спеціально розробленій раніше схемі, якою
співробітники послуговуються й нині. 

Задля впровадження ББК ухвалювалися й інші ди-
рективні та розпорядчі документи. Так, на виконан-
ня наказу Міністерства культури СРСР «Про впро-
вадження радянської бібліотечно-бібліографічної
класифікації (ББК) в практику роботи масових і ди-
тячих бібліотек» (№ 735 від 29 вересня 1978 р. ) був
виданий наказ Міністерства культури УРСР «Про
впровадження радянської бібліотечно-бібліогра-
фічної класифікації в практику роботи державних
масових бібліотек» від 2 листопада 1978 р. [23]. У
ньому ставилося завдання відділу бібліотек
Міністерства культури УРСР розробити до 15 груд-
ня 1978 р. план поетапного впровадження ББК у
практику роботи державних масових бібліотек рес-
публіки. Наказувалося Державній республіканській
бібліотеці УРСР ім. КПРС (ДРБ), Одеській дер-
жавній науковій бібліотеці ім. М. Горького (ОДНБ,
нині Одеська національна бібліотека України), об-
ласним бібліотекам для дорослих, які працюють з
місцевими видавництвами, – Донецькій, Кримській,
Львівській, Закарпатській «з 1 січня 1979 р. розпоча-
ти простановку індексів за таблицями ББК на кни-
гах (верстках), друкованих анотованих картках для
масових бібліотек, зберігаючи на деякий час індекси
за старими таблицями» [23]. 

Державній республіканській бібліотеці УРСР ім.
КПРС, Державній республіканській бібліотеці для
дітей ім. Ленінського комсомолу (нині Національ-
на дитяча бібліотека), Державній республіканській
бібліотеці УРСР для юнацтва ім. В. Василевської
(нині Державна бібліотека України для юнацтва)
рекомендувалося підготувати протягом 1979 р.
плакати, пам’ятки з питань упровадження ББК,
провести зональні семінари-практикуми для
працівників бібліотек, які здійснюють кла-
сифікацію та організацію каталогів. 

Як бачимо, незважаючи на існування в СРСР ко-
мандно-адміністративної системи, більшість роз-
порядчих документів щодо впровадження ББК

містять формулювання «рекомендувати», «вивчи-
ти», «розробити», розраховані на довготривалу
перспективу. Цим скористалися керівники окремих
вітчизняних бібліотек. Їм вистачило мужності, здо-
рового глузду, щоб взагалі не переходити на ББК.

Центральна наукова бібліотека АН УРСР (ЦНБ,
нині Національна бібліотека України імені В. І. Вер-
надського (НБУВ) почала упроваджувати ББК, за
рішенням вченої ради Бібліотеки, наприкінці 1965 р.
Було розроблено і затверджено низку інструктив-
но-методичних документів про перебудову гене-
рального систематичного каталогу за таблицями
ББК для наукових бібліотек, про оформлення СК,
розміщення опису в його рубриках, упровадження
загальних типових ділень у практику організації
СК тощо [14, с. 143]. На той час ББК відповідала
рівню наукових і прикладних знань і, на погляд її
впроваджувачів, становила єдино можливу основу
для побудови систематичного каталогу наукових
бібліотек [7, с. 31]. Наголошувалося на зрос-
танні значення ББК як єдиної інформаційно-по-
шукової мови, на основі якої мають виконувати-
ся усі бібліотечно-бібліографічні процеси, ор-
ганізація фондів, ведення ДБА. Це мало сприяти
об’єднанню усіх бібліотечно-бібліографічних
процесів бібліотек різних систем і відомств в од-
не ціле [5, с. 6]. 

Як зазначали О. П. Дараган, З. С. Руда, І. К. Ко-
новалова, після перших кроків адаптації таблиць
ББК до існуючої у бібліотеці системи кла-
сифікації, зі зростанням впевненості у доцільності
її використання, у її перевагах було порушено пи-
тання про повне впровадження таблиць ББК до
СК. Враховуючи обсяг генерального СК ЦНБ
(2250 тис. описів), вівся наполегливий пошук
шляхів його перебудови [7, с. 32]. 

За результатами проведеного дослідження, пал-
ких дискусій на засіданнях методичної ради
відділу та вченої ради бібліотеки, вчена рада зат-
вердила спосіб перебудови каталогу на схему ББК
від загального до конкретного – перегрупування
основних розділів каталогу в послідовності схеми
ББК, присвоєння їм нових індексів одночасно по
всьому систематичному каталогу з послідовним
редагуванням всередині розділів. У згаданій вище
публікації колег йшлося про переваги і недоліки
різних способів рекласифікації документів. Затве-
рджені вченою радою інструктивно-методичні
вказівки передбачали переведення каталогу на
ББК у такій послідовності: 1) приведення структу-
ри каталогу відповідно до схеми ББК; 2) складан-
ня алфавітно-предметного покажчика до нього; 



13

Ò. Äîáêî Âïðîâàäæåííÿ ÓÄÊ ³ ÁÁÊ á³áë³îòåêàìè Óêðà¿íè: ³ñòîðè÷í³ ïàðàëåë³ ³ ðåàë³¿ ñüîãîäåííÿ

3) редагування виконання робіт [7]. При редагу-
ванні розділів особлива увага приділялася підряд-
ності розділів і підрозділів (питання одно-
манітності, розмежування, взаємних посилань і
відсилок). З огляду на нерозробленість у ББК сис-
теми відсилок, фахівцям нашої бібліотеки довело-
ся розробляти її самостійно. Водночас уточнюва-
лося формування рубрик, відбувалася їх де-
талізація. Перспективним планом роботи відділу
систематизації переведення генерального СК
бібліотеки на ББК передбачалося завершити до
1973 р. [7]. Проте, воно відбувалося упродовж
двадцяти років [29, c. 64–65]. Поступово ББК упро-
ваджувалася й для організації каталогів та фондів
філій, спеціалізованих відділів і читальних залів. 

Питання про уніфікацію класифікації порушува-
лося і у бібліотеках мережі Західного наукового
центру АН УРСР, адже тут дві бібліотеки застосо-
вували УДК, інші – модернізовану десяткову кла-
сифікацію [8, с. 176]. 

У Львівській науковій бібліотеці АН УРСР (нині
Львівська національна наукова бібліотека України
ім. В. Стефаника) рекаталогізація старих фондів та
організація систематичного каталогу за схемою
ББК відбувалися у 60–70-х роках ХХ ст. Фахівці
Бібліотеки вивчали перспективи і досвід упровад-
ження ББК у наукових бібліотеках, брали участь у
численних семінарах-нарадах, обговорювали ці
питання на вченій раді книгозбірні. Опанувавши
методи роботи з перебудови систематичного ката-
логу за таблицями ББК, після складання перспек-
тивного плану переведення систематичного ката-
логу наукової бібліотеки на ці таблиці було запро-
ваджено індивідуальне та колективне вивчення
працівниками окремих випусків ББК, інструкцій,
виданих ДБЛ, таблиць загальних і територіальних
типових ділень, методики індексації; проводилися
практичні семінарські заняття у секторі система-
тизації, інших підрозділах бібліотеки для ознайом-
лення зі структурою і принципами ББК [18, с. 68 ]. 

Окремі працівники пройшли стажування у
відділі систематизації ДБЛ. І тільки після прове-
дення підготовчих робіт у квітні 1968 р. бібліотека
приступила до систематизації поточних надход-
жень літератури і до перегрупування центрально-
го систематичного каталогу за таблицями ББК [4,
с. 104–105]. Згодом було проведено розширений
семінар, де висвітлювався досвід упровадження
ББК в СРСР та за кордоном, обговорювалися пи-
тання методики переведення підручних фондів на
таблиці ББК (1972) [18, с. 83–84]. 

З метою покращання якості каталогів Бібліотеч-

на рада Президії АН УРСР у липні 1979 р. ухвали-
ла постанову «Про удосконалення бібліотечних
каталогів у бібліотеках НДУ АН УРСР», де йшло-
ся, зокрема, про необхідність переведення відділів
суспільних наук систематичних каталогів науко-
вих бібліотек на таблиці ББК [21, c. 4]. Щоб дотри-
муватись єдиних принципів у роботі з каталогами
та картотеками, ЛНБ АН УРСР розробила для
бібліотек мережі «Скорочені таблиці бібліотечно-
бібліографічної класифікації (ББК) (розділи
суспільно-політичних та гуманітарних наук)»
(1980) [18, с. 71]. У розробленому посібнику «Пе-
ревод фондов и систематических библиотек НИУ
АН УССР на таблицы Библиотечно-библиографи-
ческой классификации для научных библиотек
(отдел общественных наук) : рекомендации для
библиотек НИУ АН УССР секций химико-техно-
логических и биологических наук, физико-техни-
ческих и математичеких наук» (Київ, 1980)
висвітлювалися підготовча робота, питання плану-
вання, обліку та організації роботи, методика пе-
реведення систематичних каталогів і фондів на
таблиці ББК. У додатках було розміщено перспек-
тивний план переведення фондів і СК на таблиці
ББК; приблизні норми на процеси роботи з пере-
ведення фондів і СК на ББК; система роздільників
для СК; список основної літератури за темою [21].
Фахівці визначили такі норми на 8 годин праці: 
1) переведення фондів на ББК (усі процеси роботи
з книгою) – 24 книги; перегрупування карток без
систематизації – 625 карток; пересистематизація
карток, включаючи частоковий перегляд літерату-
ри і попереднє оформлення каталога – 120 карток;
оформлення систематичного каталогу (підготовка
роздільників визначеної форми, їх написання
бібліотечним почерком, зазначення індексів і назв
рубрик, взаємозв’язків з іншими рубриками, мето-
дичних вказівок читачам) – 80 роздільників. 

Також були розроблені «Краткий вариант таблиц
ББК по общественным наукам для библиотек на-
учных учреждений АН УССР естественно-техни-
ческих профилей» (Київ, 1980), «Положение о
систематическом каталоге библиотеки научного
учреждения» (Киев, 1984) 1 тощо. 

1 Краткий вариант таблиц ББК по общественным нау-
кам для библиотек научных учреждений АН УССР ес-
тественно-технических профилей / АН УССР, Центр.
науч. б-ка ; сост. : А. П. Дараган, М. Я. Каганова, 
Я. И. Кифорак [и др. ]. Киев, 1980. 69 с.; Положение о
систематическом каталоге библиотеки научного учреж-
дения / АН УССР, Центр. науч. б-ка ; сост. : А. П. Дара-
ган, отв. ред. Б. В. Готфельд. Киев, 1984. 5 с. 
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Широко вивчалися теоретичні та науково-мето-
дичні напрацювання, практичний досвід, рекомен-
дації щодо переходу на схему ББК. Взяти хоча б
публікацію В. П. Полянова, Ю. Т. Сивоконіна, де
виокремлювалися три рівні переведення каталогів
і фондів на ББК: 1) повна пересистематизація
(варіант-максимум); 2) часткова пересистемати-
зація (наприклад, найбільш запитувані і цінні ви-
дання, література останніх років; у технічних
бібліотеках та бібліотеках вишів, що застосовують
УДК – тільки відділи суспільних і гуманітарних
наук; 3) систематизація лише нових надходжень,
стара ж частина каталогу (фонду) консервується
(варіант-мінімум). Автори зазначали, що питання
– проводити чи не проводити повну пересистема-
тизацію СК, має вирішуватися залежно від реаль-
них можливостей бібліотеки виконати таку роботу
швидко. Адже, якщо пересистематизація займе
5–10 років, то її доцільність втрачається – основ-
ний читацький попит існує на літературу останніх
років [22, с. 50]. 

Значна науково-методична робота щодо впро-
вадження ББК була проведена Харківською дер-
жавною бібліотекою ім. В. Г. Короленка. Все поча-
лося з розроблення по всіх областях перспектив-
них планів поетапного впровадження ББК.
Спеціальними наказами обласних управлінь (ор-
ганів) культури на місцях, в обласних бібліотеках і
ЦБС були створені робочі групи, призначені кура-
тори, відповідальні за рекласифікацію бібліотеч-
них фондів і каталогів, складені графіки виїздів
для надання практичної допомоги, велися картоте-
ки контролю за впровадженням ББК [5]. Обласні
бібліотеки розробли і направили в усі ЦБС типову
регламентуючу документацію. На її основі на
місцях складали відповідні інструктивно-мето-
дичні матеріали: положення про СК і систему ка-
талогів ЦБС, інструкції з переведення фондів і ка-
талогів на ББК, редагування, оформлення СК, по-
будованого за ББК, про картотеки методичних
рішень, алфавітно-предметний покажчик. На базі
бібліотек функціонували обласні, міські та
районні школи передового досвіду. Впроваджен-
ню ББК передувала робота зі звільнення фондів
від застарілих, маловикористовуваних, дублетних,
зношених і непрофільних видань [5, с. 2]. 

Отже, наприкінці 1970-х рр. почалося масове уп-
ровадження ББК в практику роботи бібліотек Ук-
раїни. Її впроваджували бібліотеки всіх відомств і
рівнів: бібліотеки загальнодержавного рівня, 78
обласних і центральних міських бібліотек
Міністерства культури України, понад 20 тисяч

районних і сільських бібліотек, шкільні, бібліоте-
ки вишів та середніх спеціальних навчальних зак-
ладів. Публічні бібліотеки Міністерства культури
України почали користуватися таблицями ББК з
1980-го, обласні універсальні – з 1986 р. [2]. 

Слід зазначити, що перехід на ББК не був прос-
тим і безболісним. Вже на виконання наказу
Міністерства культури СРСР «Про впровадження
Бібліотечно-бібліографічної класифікації в прак-
тику роботи державних республіканських (АРСР),
крайових, обласних універсальних наукових
бібліотек» № 404 від 28 жовтня 1985 р. [19] було
видано наказ Міністерства культури УРСР «Про
впровадження Бібліотечно-бібліографічної кла-
сифікації в практику роботи обласних універсаль-
них наукових бібліотек республіки» № 1232 від 
4 грудня 1985 р. [20]. Цей документ зобов’язував
обласні управління культури розробити і здійсни-
ти конкретні заходи щодо впровадження ББК у об-
ласних універсальних наукових бібліотеках, «пе-
редбачивши у них проведення у 1986 р. підготов-
чих робіт, перехід з 1987-го до систематизації но-
вих надходжень і переведення підсобних фондів
відділів, каталогів і картотек на нову систему кла-
сифікації» [20]. На ДРБ, Державну історичну
бібліотеку УРСР (нині Національна історична
бібліотека України), ОДНБ, Харківську державну
наукову бібліотеку ім. В. Г. Короленка покладало-
ся надання методичної, практичної допомоги об-
ласним універсальним науковим бібліотекам
(ОУНБ) з питань переведення фондів, каталогів і
картотек на ББК. Республіканський інститут
підвищення кваліфікації працівників культури
(РІПКПК, нині Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтва) мав передбачити в
начально-тематичних планах 1986–1990 рр. ор-
ганізацію занять для працівників ОУНБ, які
здійснюють упровадження ББК. 

До наказу додавався план заходів, яким, зокре-
ма, передбачалося на базі Черкаської ОУНБ ім.
В. В. Маяковського організувати республіканську
школу передового досвіду, провести семінар-прак-
тикум, здійснити виїзди у Волинську, Ворошилов-
градську, Львівську, Тернопільську, Чернігівську,
Херсонську області для надання методичної допо-
моги з упровадження ББК. Заплановано було
підготувати методичні рекомендації щодо відобра-
ження літератури про Україну в каталогах і карто-
теках, розробити курс лекцій для читання у
РІПКПК. 

Наведені документи засвідчують, що на впро-
вадженя ББК у бібліотеках України були витрачені
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не тільки роки, а й значні інтелектуальні зусилля.
У 1977 р. побачило світ однотомне видання таб-

лиць ББК для масових бібліотек (перевидане у
1987 р. ). У 1978 р. і 1988-му були підготовлені
таблиці для дитячих і шкільних бібліотек, а упро-
довж 1980–1983 рр. – таблиці для обласних
бібліотек у 4-х томах. Регулярно друкуються до-
повнення і виправлення, різні варіанти таблиць
ББК: універсальні, повні, середні, скорочені, галу-
зеві. У другій половині 1990-х рр. була усунена
підпорядкованість таблиць ББК ідеологічним дог-
мам (наприклад, філософія марксизму-ленінізму,
яка виділялася раніше як титульний розділ ББК,
включена до галузевого відділу «Філософія»; те-
риторіальні типові ділення побудовані за фізико-
географічними, а не політичними ознаками тощо)
[34]. «За своєю змістовністю ББК відповідала то-
гочасному розвитку всіх галузей теоретичних і
прикладних знань і представляла єдиноможливу
основу для побудови систематичного каталогу ве-
ликої наукової бібліотеки в умовах існуючих тоді
ідеологічних реалій» [31, с. 240]. 

Отже, публічні та наукові бібліотеки мають
великий практичний досвід переходу з однієї
системи класифікації на іншу. Наприклад,
відділ довідково-бібліографічного обслуговуван-
ня (ВДБО) НБУВ розпочав переведення фондів і
каталогів підрозділу на ББК у другій половині
1980-х рр., після численних зауважень, нарікань з
боку адміністрації. Очолили переведення фондів і
каталогів з УДК на ББК за підтримки тодішнього
директора установи М. І. Сенченка, новопризна-
чені завідувач відділу ВДБО Г. О. Ритова, зав. сек-
торами М. А. Чиж, Т. К. Луценко, які раніше пра-
цювали в інших бібліотеках і мали досвід такої ро-
боти. Однак цей процес затягнувся на довгі роки.
Справа в тому, що для перегрупування обсягових
книжкових фондів необхідно мати чіткий план і
вільні площі. 

Аналізуючи здійснену роботу, в якій нам довело-
ся брати безпосередню участь, зазначимо, що пе-
реводити одночасно фонди і каталоги на іншу схе-
му класифікації, не припиняючи при цьому обслу-
говування читачів, дуже складна справа. Частини
фондів і, відповідно, каталогів були закріплені за
певними співробітниками. Ця робота включалася
до річних планів обсягом від 10 до 50 % робочого
часу залежно від посади. Зважаючи на обсяг
фондів відділу (у 1990 р. фонд ВДБО налічував
понад 140 тис. примірників, з них понад 35 тис.
книжкових видань), кількість задіяних у цьому
процесі співробітників, розраховані і затверджені

норми, робота тривала не один рік, адже паралель-
но здійснювалося обслуговування читачів, готува-
лися різні бібліографічні довідки, покажчики,
комплектувалися і каталогізувалися нові надход-
ження, виконувалися інші завдання. 

Спочатку співробітник працював з книгою і сис-
тематичним каталогом (СК), змінюючи за табли-
цями відповідності одночасно індекси на книгах і
картках СК, потім вишукував основні і додаткові
картки на книгу в алфавітному каталозі, вносив
туди зміни. Для зменшення обсягів роботи мало-
використовувані книги здавалися до фондів основ-
ного зберігання Бібліотеки, де була запроваджена
форматна розстановка, деякі дублети списувалися
або передавалися до обмінно-резервного фонду.
Не все вкладалося у схему відповідності кла-
сифікацій, доводилося у робочому порядку ухва-
лювати окремі методичні рішення. Адже, як
відзначали фахівці ще у 1930-х рр., впроваджуючи
УДК, «кожна навіть незначна перебудова
бібліотечної класифікації, хоч би теоретично обг-
рунтована, може іноді на практиці внести неперед-
бачені труднощі і ускладнення в роботу бібліоте-
каря» [3, с. 73]. 

У 1990 р. за планом роботи ВДБО з переведення
фонду і каталогів на ББК було пересистематизова-
но 10 001 примірник довідково-бібліографічних
видань, здубльовано 1800 додаткових карток, роз-
ставлено в алфавітний каталог 600 нових карток 2.
За 1991 р. пересистематизацію пройшли 12 100
примірників видань. Під час цієї роботи перенесе-
но нові індекси на 11 424 картки СК, здубльовано
1959 карток, здійснено бібліографічний опис 676
книг, картки на які були зношені чи відсутні в ка-
талогах, замінено 11 600 індексів на картках ал-
фавітного каталогу, віднайдено 195 книг, технічно
опрацьовано 1201 примірник видань 3. У 1992 р. з
метою рекласифікації було перегруповано 27 319
карток СК, здубльовано 1438 карток, здійснено
бібліографічний опис 977 книг, технічно опрацьо-
вано 4361 примірник, перегруповано 8208
примірників фонду, написано 40 нових поличних
роздільників 4. 

2 Пояснительная записка к цифровому отчету о рабо-
те отдела справочно-бибилографического обслужива-
ния за 1990 год. Киев, 1990. С. 5. 

3 Пояснювальна записка до цифрового звіту про робо-
ту відділу довідково-бібліографічного обслуговування
за 1991 р. [Київ, 1991]. С. 5. 

4 Пояснювальна записка до цифрового звіту про робо-
ту відділу довідково-бібліографічного обслуговування
за 1992 р. [Київ, 1993]. С. 6. 
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Деякий час паралельно існували систематичні
ряди у фонді, що не сприяло оперативності обслу-
говування користувачів. Завершували процес за-
гальне перегрупування фондів, оформлення по-
личних роздільників і загальна редакція усіх ката-
логів (карток і роздільників). 

Остаточна редакція каталогів у Бібліотеці завер-
шилася у 2000-і роки. Поступово співробітники
звикали до нової схеми класифікації. Користувати-
ся ББК ставало дедалі зручніше, адже це була схе-
ма, за якою працювала уся Бібліотека: здійснюва-
лася централізована систематизація документів,
відділ отримував друковані картки на документи,
що надійшли до фондів НБУВ з вже зазначеними
індексами, і використовував їх у подальшому, уточ-
нюючи за схемою ББК, розробленою для розста-
новки довідково-бібліографічних видань у ВДБО. 

У бібліотеках різних відомств фахівці багато
працювали над удосконаленням таблиць ББК, їх
адаптували до сучасних реалій та наукового знан-
ня. Так, Державна науково-педагогічна бібліотека
України видала «Робочі таблиці ББК для шкільних
бібліотек» (Київ, 2002); Державна бібліотека Ук-
раїни для юнацтва – «Доповнення і виправлення
до таблиць бібліотечно-бібліографічної кла-
сифікації для дитячих і шкільних бібліотек» (Київ,
2000), «Алфавітно-предметний покажчик до сис-
тематичного каталогу» (Київ, 2003) 5 та ін. Пробле-
ми і потреби впровадження та удосконалення ББК
у шкільних бібліотеках детально досліджені у
статті Я. Іванової і Н. Ремез 6. На допомогу
бібліотекарям, які не мають спеціальної освіти,
спрямовано методичний посібник М. М. Івашке-

вич «Розстановка книжкового фонду бібліотеки по
системі ББК» (Білогір’я, 2014) 7. 

Співробітники Національної бібліотеки України
імені Ярослава Мудрого розробили рекомендації
«Доповнення і виправлення до ББК (для масових і
обласних універсальних наукових бібліотек)»,
«Таблиці етнічних типових ділень сучасних на-
родів світу» 8 та ін. [2, с. 9]. 

Зазначимо, що НБУВ на базі повного варіанта
таблиць для наукових бібліотек та власних напра-
цювань створила свій Рубрикатор для системати-
зації документів, яким послуговуються відділ ка-
талогізації і систематизації, спеціалізовані
підрозділи-фондоутримувачі. Упродовж останніх
20-ти років Бібліотекою здійснено велику наукову
роботу з підготовки тематичних рубрикаторів у
формі робочих таблиць. Їх використовують у тех-
нологічному циклі наукового опрацювання доку-
ментів в умовах паралельного функціонування
традиційних і комп’ютерних технологій, ор-
ганізації довідково-пошукового апарата, інфор-
маційного пошуку. На думку О. Сербіна, «Рубри-
катор – це систематизовано-впорядкований пе-
релік відповідно заіндексованих лінгвістично оз-
начених понять, знань та процесів, відповідність
якого до робочих таблиць класифікації НБУВ
розглядається фактично й аксіоматично» [30]. Це
систематизаційний інструмент, що є адекватним
відображенням тематичного репертуару за останні
чверть століття, сучасних реалій і потреб інфор-
маційного простору нашої країни. 

Упродовж 2004–2017 рр. Бібліотека видала низ-
ку видань з серії «Рубрикатор Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського», зокре-
ма таблиці територіальних, етнічних, мовних ти-
пових поділів 9. Побачили світ рубрикатори за га-

5 Робочі таблиці ББК для шкільних бібліотек / Держ. наук.
-пед. б-ка України ; упоряд. : І. Г. Лобановська, О. А. Чернюк
Київ, 2002. 40 с. ; Нормативно-правова база для шкільних
бібліотек та робочі таблиці ББК : посібник / Держ. наук.-
пед. б-ка України, Упр. освіти і науки Дніпропетр. обл-
держадмін., Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед.
освіти ; упоряд. Є. Г. Гонік. Дніпропетровськ : Промінь,
2002. 50 с. ; Доповнення і виправлення до таблиць
бібліотечно-бібліографічної класифікації для дитячих і
шкільних бібліотек (інструкт. -метод. реком. ) / [уклад. :
Н. Й. Дзюба, Н. В. Полуня ; ред. Л. І. Стахурська] ; Держ.
б-ка України для дітей. Київ, 2000. 88 с.; Алфавітно-пред-
метний покажчик до систематичного каталогу : зміни і
доп. (згідно з таблицями ББК для масових бібліотек) / авт.
-упоряд. Н. М. Зінчук [та ін. ] ; Держ. б-ка України для
юнацтва. Київ, 2003. 202 с. 

6 Іванова Я. Бібліотечно-бібліографічна класифікація
документів – основа організації інформаційного сере-
довища бібліотеки / Я. Іванова, Н. Ремез. Шк. бібл. –
інформ. центр. 2011. № 12. С. 20–30. 

7 Івашкевич М. М. Розстановка книжкового фонду
бібліотеки по системі ББК: методичний посібник.
Білогір’я, 2014. 54 с. 

8 Доповнення і виправлення до бібліотечно-бібліог-
рафічної класифікації: таблиці для обласних бібліотек :
(рекомендації) / Держ. б-ка України ; [підг. : С. І. Анісімо-
ва, Т. І. Вилегжаніна, Г. М. Марченко та ін. ] Київ. 1992.
34, [2] с. ; Таблиця етнічних типових ділень сучасних
народів світу (ЕТД): таблиці для обл. бібліотек : реко-
мендації / М-во культури України ; Державна б-ка Ук-
раїни. Київ. 1993. 16 с. 

9 Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. 
В. І. Вернадського : таблиці територіальних типових
поділів / авт. кол. : І. І. Багрій [та ін. ] ; голов. ред. 
О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім.
В. І. Вернадського. Київ , 2004. 767, [1] с.; Рубрикатор 
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лузевими розділами «К Технологія металів. Ма-
шинобудування. Приладобудування», «М Техно-
логія деревини. Виробництва легкої промисло-
вості. Поліграфічне виробництво. Фотокіно-
техніка» (підрозділи «М1 Технологія деревини»,
«Технологія деревини», М8 Поліграфічне вироб-
ництво», «М9 Фотокінотехніка»), «Ж Техніка і
технічні науки у цілому», «Н Будівництво», 
«3 Енергетика. Радіоелектроніка» (підрозділи
«381 Кібернетика», «397 Інформаційна та обчис-
лювальна техніка»), «И Гірнича справа», «З Енер-
гетика. Радіоелектроніка» (підрозділ «З96 Автома-
тика і телемеханіка»), «П Сільське і лісове госпо-
дарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські
науки» (підрозділ «П8 Ветеринарна медицина»,
«Л Хімічна технологія. Хімічні та харчові вироб-
ництва (підрозділ «Л8/9 Харчові виробництва») 10.

Крім того, для потреб спеціалізованих підрозділів
було удосконалено схеми класифікації документів
з питань бібліотекознавства та бібліографії тощо.
У 2016 р. вийшов «Рубрикатор НБУВ. Скорочений
варіант», розроблений науковцями відділу науко-
вого опрацювання документів Бібліотеки для
спеціалізованих відділів Бібліотеки, а також для
наукових бібліотек з невеликими фондами, який

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського:
таблиці територіальних типових поділів / авт. кол. : 
І. І. Багрій [та ін. ] ; голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ,
2005. 26 с.; Рубрикатор Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського : таблиця етнічних типових
поділів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-
надського ; авт. -уклад. : А. Г. Бровкін, Л. В. Головіна, 
І. А. Зарічняк ; голов. ред. О. С. Онищенко. Київ, 2007.
279, [1] с.; Рубрикатор Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського : таблиця мовних типових
поділів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-
надського ; авт. кол. : І. І. Багрій, О. О. Сербін (керівник
проекту) ; голов. ред. В. І. Попик. Київ, 2013. 544 с. 

10 Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. 
В. І. Вернадського. Розділ «К Технологія металів. Маши-
нобудування. Приладобудування» / авт. кол. : Н. О. Артю-
шенко [та ін. ] ; голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН Ук-
раїни, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2005.
585, [1] с.; Рубрикатор Національної бібліотеки України ім.
В. І. Вернадського. Розділ «М Технологія деревини. Ви-
робництва легкої промисловості. Поліграфічне виробни-
цтво. Фотокінотехніка». Підрозділ «М1 Технологія дере-
вини» / авт. кол. : Н. О. Артюшенко [та ін. ] ; голов. ред. 
О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського. Київ, 2006. 196, [1] с. ; Рубрикатор
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
Розділ «М Технологія деревини. Виробництва легкої про-
мисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокіно-
техніка». Підрозділ «М2/7 Виробництва легкої промисло-
вості» / авт. кол. : Н. О. Артюшенко [та ін. ] ; голов. ред. 
О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського. Київ, 2007. 373, [1] с.; Рубрикатор
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
Розділ «М Технологія деревини. Виробництва легкої про-
мисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокіно-
техніка». Підрозділ «М8 Поліграфічне виробництво» /

авт. кол. : Н. О. Артюшенко [та ін. ] ; голов. ред. О. С. Они-
щенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського. Київ, 2008. 195, [1] с. ; Рубрикатор
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько-
го. Розділ «М Технологія деревини. Виробництва легкої
промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокіно-
техніка». Підрозділ «М9 Фотокінотехніка» / авт. кол. : 
Н. О. Артюшенко [та ін. ] ; голов. ред. О. С. Онищенко ;
Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-
надського. Київ, 2009. 225, [1] с. ; Рубрикатор Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ
«Ж Техніка і технічні науки у цілому» / Н. О. Артюшен-
ко [та ін. ] ; голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН України,
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2010. 237,
[1] с. ; Рубрикатор Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського . Розділ «Н Будівництво» / авт. кол. : 
А. Г. Бровкін [та ін. ] ; голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ,
2010. 597, [1] с. ; Рубрикатор Національної бібліотеки Ук-
раїни імені В. І. Вернадського. Розділ «3 Енергетика.
Радіоелектроніка». Підрозділи «381 Кібернетика»,
«397 Інформаційна та обчислювальна техніка» / НАН Ук-
раїни, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; К. В. Ло-
бузіна (авт. -уклад. ) [та ін. ] ; голов. ред. О. С. Онищенко.
Київ, 2011. 247, [1] с. ; Сербін О. Рубрикатор Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ
«И Гірнича справа» / авт. кол. : О. О. Сербін, С. В. Га-
лицька, О. К. Коваленко ; голов. ред. О. С. Онищенко ;
НАН Украни, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.
Київ, 2012. 385, [1] с. ; Рубрикатор Національної бібліоте-
ки України імені В. І. Вернадського. Розділ «З Енергети-
ка. Радіоелектроніка». Підрозділ «З96 Автоматика і теле-
механіка» / авт. кол. : О. О. Сербін (керівник) [та ін. ] ; го-
лов. ред. В. І. Попик. Київ, 2013. 159, [1] с. ; Т. П. Медвідь.
Рубрикатор Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. Розділ «П Сільське і лісове господар-
ство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки».
Підрозділ «П8 Ветеринарна медицина» / НАН України,
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Т. П. Медвідь,
П. І. Шекера ; наук. ред. Н. В. Стрішенець. Київ, 2015.
104, [1] с.; Артюшенко Н. О. Рубрикатор Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ «Л
Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва.
Підрозділ «Л8/9 Харчові виробництва» / Н. О. Артюшен-
ко, С. В. Галицька, П. І. Шекера ; голов. ред. Н. В. Стрі-
шенець) ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-
надського. Київ, 2016. 383, [1] с. 
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охоплює усі розділи знання і налічує близько 2300
рубрик 11. Скорочений варіант Рубрикатора доступ-
ний онлайн і може використовуватися іншими
бібліотеками без ліцензій. 

Отже, НБУВ успішно розвиває власний рубрика-
тор знань, який широко застосовується при фор-
муванні карткових та електронних каталогів
бібліотеки, загальнодержавних баз даних «Ук-
раїніка наукова», «Наукова періодика України», а
також використовується в інших бібліотеках. 

Водночас на початку третього тисячоліття у
бібліотеках України розпочався зворотний процес
рекласифікації і повернення до УДК. 

У постанові Кабінету Міністрів України «Про
припинення використання Бібліотечно-бібліо-
графічної класифікації та впровадження Універ-
сальної десяткової класифікації» від 22 березня
2017 р. № 177 [26] йдеться про запровадження для
класифікації документів в установах та ор-
ганізаціях Універсальної десяткової класифікації
(УДК) як міжнародної класифікаційної системи та
припинення використання Бібліотечно-бібліо-
графічної класифікації. На Державний комітет те-
лебачення і радіомовлення, Міністерство культури
України, Міністерство економічного розвитку і
торгівлі, Міністерство освіти і науки покладаються
обов’язки щодо впровадження УДК. Від Міністер-
ства культури вимагається «забезпечити протягом
2017 р. перехід бібліотек на систематизацію доку-
ментів за Універсальною десятковою кла-
сифікацією». Відповідальною за методичне забез-
печення впровадження Універсальної десяткової
класифікації визначено державну наукову установу
«Книжкова палата України імені Івана Федорова»
[26]. Адже з метою впровадження україномовної
системи УДК у 1997 р. Книжкова палата України
імені Івана Федорова розробила проект «Кла-
сифікаційна система України», який передбачає
створення еталонних таблиць українською мовою.
За фінансового сприяння Міжнародного фонду
«Відродження», Книжкова палата України придба-
ла ліцензію міжнародної некомерційної організації
«Консорціум УДК» (УДКК) (UDC Consortium,
UDCC), що знаходиться у Нідерландах (http://udcc.
org/), на переклад і видання УДК українською мо-
вою та стала ексклюзивним власником на випуск і
розповсюдження видань УДК українською мовою. 

На єдиному веб-порталі вищих органів виконав-

чої влади у повідомленні, що передує тексту пос-
танови, йдеться про те, що її проект «розроблено
Держкомтелерадіо з метою систематизації видав-
ничої продукції відповідно до міжнародної кла-
сифікаційної системи» [12]. Хоча індекси на ви-
давничій продукції проставляються упродовж де-
сятків років, зокрема й УДК. Як відомо, цент-
ралізована систематизація за таблицями УДК в
СРСР була введена у 1963 р. Індекси проставляли-
ся на каталожних картках всесоюзного, рес-
публіканських, центральних галузевих і тери-
торіальних інститутів НТІ, в періодичних, продов-
жуваних, книжкових виданнях [32, c. 80]. 

Індексація документів регламентується держав-
ними стандартами. Від 1 липня 2009 р. набув чин-
ності національний стандарт ДСТУ 6096:2009
«Універсальна десяткова класифікація. Структура,
правила ведення та індексування», який встанов-
лює алгоритми ведення таблиць УДК та їх вико-
ристання для індексування документів [10]. Проте,
його дія не поширюється на індексацію художньої
літератури для масових бібліотек [10, с. 1]. 

Деякі міністерства вже відгукнулися на мину-
лорічну постанову Кабінету Міністрів України.
Так, Міністерством освіти і науки України видано
наказ № 929 від 26 червня 2017 р. «Про впровад-
ження Універсальної десяткової класифікації в
практику роботи бібліотек» [24], в якому йдеться
про необхідність забезпечення протягом 2017 р. пе-
реходу на систематизацію документів за УДК
бібліотек наукових установ, вишів, професійно-
технічних закладів, підпорядкованих Міністерству
освіти і науки, інститутів післядипломної освіти,
органів управління освітою обласних та Київської
міської державних адміністрацій, загальноосвітніх
навчальних закладів. Науково-методичний супровід
покладається на Інститут модернізації освіти спіль-
но з Державною науково-педагогічною бібліотекою
(ДНПБ) України імені В. О. Сухомлинського. 

Водночас, процес запровадження УДК у
відчизнянних бібліотеках має і свої винятки. Так,
ЛННБ України ім. В. Стефаника перейшла на УДК
десять років тому, не чекаючи ніяких рішень зго-
ри, адже систематизація і розстановка фонду є пи-
таннями внутрішньої роботи бібліотеки, компе-
тенції та професійного погляду її співробітників.
У 2007 р. нею було закуплено інтегровану
бібліотечно-інформаційну систему «Aleph». Як
зазначає М. М. Романюк, «тоді ж ми відмовилися
від бібліотечно-бібліографічної класифікації
(ББК) і перейшли на Універсальну Десяткову кла-
сифікацію (УДК) та створення предметних рубрик

11 Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант / НАН Ук-
раїни, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; 
К. В. Лобузіна, С. В. Галицька, Н. Я. Зайченко [та ін. ] ;
відп. ред. К. В. Лобузіна. Київ, 2016. 569, [1] с. 
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на всі типи документів, оскільки пошук за предме-
том, згідно з опитуваннями користувачів
бібліотек, є найпоширенішим» [28, с. 9]. 

Питання щодо впровадження УДК час від часу
обговорювалися й в інших бібліотеках. Так, у
рішенні Колегії Державного комітету архівів Ук-
раїни від 23 квітня 2009 р., за результатами компле-
ксної перевірки Державної наукової архівної
бібліотеки, йдеться, що «після проведених кон-
сультацій з фахівцями Парламентської, Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
Інституту історії України НАН України розпочато
роботу з редагування назв розділів та підрозділів
каталогу (3700 карток) згідно з оновленими табли-
цями ББК (перехід до УДК визнано фахівцями не-
доцільним). Повністю замінено назви розділів ка-
талогу з історії України» [27]. 

Варто зазначити, що у грудні 2017 р.
адміністрацією НБУВ ухвалено рішення про при-
пинення підтримки центральної системи карткових
каталогів, які велися паралельно з електронним. На
даний час у Бібліотеці запроваджено паралельну
систематизацію документів за Рубрикатором НБУВ
та УДК, з відповідним внесенням індексів обох кла-
сифікацій до записів електронного каталогу. У
статті К. Лобузіної, С. Галицької, Н. Орєшиної роз-
глянуто питання удосконалення лінгвістичних за-
собів наукової бібліотеки на прикладі Рубрикатора
НБУВ, формування електронного алфавітно-пред-
метного покажчика до бібліотечної класифікації,
що дає змогу реалізувати предметний доступ до ре-
сурсів бібліотечного фонду через онлайновий
інтерфейс електронного каталогу, а також розкрива-
ються підходи адаптації власної класифікаційної
системи бібліотеки до УДК [17]. Фахівці Бібліотеки
працюють над встановленням взаємозв’язку між
різними класифікаційними системами, розроблен-
ням відповідності між термінами алфавітно-пред-
метного покажчика Рубрикатора та індексами УДК.
У майбутньому це створить передумови для приве-
дення бібліографічних записів каталогів НБУВ до
міжнародних стандартів (у частині предметного
доступу), дасть змогу реалізувати на порталі НБУВ
пошук в електронному каталозі та інших електрон-
них інформаційних ресурсах через Універсальну
десяткову класифікацію [17, с. 4]. Новим для елект-
ронного каталогу НБУВ є наявність у базі даних
«Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант» полів
«Індекс УДК» і «Рубрика УДК». 

Як засвідчує досвід, перехід на іншу схему кла-
сифікації повинен мати належне методичне, кад-
рове і фінансове забезпечення. Нині бібліотеки, як

і країна загалом, переживають не найкращі часи.
Бібліотекарів-бібліографів практично ніхто не го-
тує. У вишах культури навіть ліквідували
спеціалізовані кафедри. У Київському національ-
ному університеті культури і мистецтв на першо-
му курсі за інтегрованою спеціальністю «Інфор-
маційна, бібліотечна і архівна справа» нині нав-
чається 80 студентів. Мізерна кількість студентів
навчається у Харківському, Рівненському універси-
тетах культури. Однак не всі вони після закінчен-
ня вишу йдуть працювати у бібліотеки, у першу
чергу з огляду на малу заробітну плату. 

Проте, вже з березня 2017 р. в Національній ака-
демії керівних кадрів культури і мистецтв спільно
із Книжковою палатою України проводяться курси
підвищення кваліфікації бібліотечних працівників
на тему: «Впровадження УДК у практику роботи
наукових та публічних бібліотек». 

4 липня 2017 р. на базі Київської обласної
бібліотеки для дітей відбувся обласний семінар за
участю директорів, завідувачів відділами комплек-
тування, обліку, обробки документів та бібліо-
графів районних і міських централізованих
бібліотечних систем Київської області – «Впрова-
дження Універсальної десяткової класифікації в
бібліотеках Київської області». Його учасники
висловили цілу низку слушних порад: «Бібліотеч-
ним фахівцям Київщини в діяльності з запровад-
ження УДК необхідно пам’ятати: рекласифікація
документального фонду будь-якої бібліотеки по-
винна проводитися паралельно з вилученням зно-
шених, застарілих документів, документів, які
втратили свою актуальність, для подальшого їх
списання. Зазначені документи рекласифікації не
підлягають» [6]. 

Упродовж 2008–2012 рр. Книжковою палатою
України (КП) підготовлене друге видання таблиць
УДК у 7 томах, пропонуються таблиці зіставлення
індексів УДК і ББК та ББК і УДК 12. 

У вільний доступ викладено «Скорочені таблиці
УДК он-лайн» (http://www. udcsummary. info/php/
index. php?lang=uk&pr=Y). За повідомленням КП,
«офіційного опублікування повних таблиць УДК у
мережі Інтернет немає і не може бути, оскільки

12 Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК : ББК ста-
ном на 1997 р. , УДК – на 2011 р. / Кн. палата України
ім. І. Федорова ; уклад. : М. Й. Ахвердова, В. М. Му-
равйова, В. С. Солодовник. Київ : Кн. палата України,
2017. 82 с. : табл. ; Таблиця зіставлення індексів УДК і
ББК : УДК станом на 2011 р. , ББК – на 1997 р. / Кн. па-
лата України ім. І. Федорова ; уклад. : М. Й. Ахвердова
та ін. Київ : Кн. палата України, 2016. 70 с. : табл. 
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ліцензійна угода з Консорціумом УДК (ознайомити-
ся із вартістю ліцензій можна за посиланням:
http://www. udcc. org/licences_prices. htm#mrf-use) пе-
редбачає випуск друкованих та електронних видань
УДК українською мовою. Публікація УДК у мережі
Інтернет є грубим порушенням ліцензійної угоди і
авторського права власника класифікаційної системи
УДК – Консорціуму УДК. Зміни і доповнення до
УДК надходять із Консорціуму УДК ліцензіатам усіх
країн одночасно. Зокрема, останні зміни і доповнен-
ня, які надійшли до Книжкової палати України, – ви-
пуск за 2012/2013 рр. Книжкова палата працює над їх
адаптуванням до україномовного еталону таблиць
УДК. Для повноцінної класифікації наукових статей
у 2017 р. КП підготовлено друковане видання УДК з
усіма змінами і доповненнями 13. 

На сайті КП створено розділ УДК, де подано за-
гальні відомості про УДК, зміни та доповнення,
повідомлення про семінари та конференції з УДК 14.
Сторінка систематизатора включає інформацію
про термінологію УДК, побудову та властивості
УДК, методику індексування за УДК, алфавітно-
предметний покажчик, методичні рішення для по-
нять УДК тощо. З 2018 р. у «Віснику Книжкової
палати» започатковано рубрику «Школа система-
тизатора». До Міжвідомчої комісії з питань упро-
вадження Універсальної десяткової класифікації в
Україні увійшли представники бібліотек різних
відомств. 

Створена група «Універсальна десяткова кла-
сифікація (УДК) в Україні» у соціальній мережі
Facеbook, де йде жваве обговорення проблем упро-
вадження УДК, надається допомога колегам щодо
індексації конкретних документів за їхніми запита-
ми. Нове інформаційне середовище, комп’ютерні
технології дають змогу бібліотекарям оперативно
ділитися досвідом, обговорювати нагальні поточні
питання 15. Луганська обласна універсальна наукова

бібліотека ім. М. Горького, наприклад, підготувала
методичні поради «Універсальна десяткова кла-
сифікація (УДК) : Що робити з... » (м. Старобільськ,
2017), у якій популярно і доступно даються
відповіді на питання: де взяти таблиці УДК; як ор-
ганізувати перехід на УДК; що робити з бібліотеч-
ним фондом, каталогом, каталожною карткою,
книжковими розподільниками, щоденниками робо-
ти, сумарною книгою 16. 

Плідно працює як науково-методичний центр
для мережі освітянських бібліотек ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського, фонди і каталоги якої
організовано за таблицями УДК. На веб-порталі
книгозбірні в рубриці «Бібліотечному фахівцю»
створено сторінку «Упровадження Універсальної
десяткової класифікації», де представлено
офіційні, нормативні, методичні та презентаційні
матеріали 17. Бібліотекою розпочато дослідження
галузевих особливостей застосування УДК, зап-
лановано упродовж 2018–2019 рр. підготувати ме-
тодичні рекомендації «Упровадження Універсаль-
ної десяткової класифікації в практику роботи
бібліотек закладів загальної середньої та про-
фесійно-технічної освіти», а також практичний
посібник «Систематизація документів та ор-
ганізація каталогів і картотек освітянських
бібліотек за таблицями Універсальної десяткової
класифікації», в яких комплексно висвітлювати-
муться питання систематизації документів різних
видів і читацького призначення за таблицями УДК
у галузевому аспекті. 

Варто зазначити, що УДК – не єдина міжнародна
класифікація [33]. Класифікація Бібліотеки Конг-
ресу (БК) (англ. Library of Congress Classification
(LCC)) є системою бібліотечної класифікації, роз-
робленою Бібліотекою Конгресу США. LCC спря-
мована на практичне розкриття фондів конкретної
бібліотеки, а не на загальносвітову класифікацію.
Вона успішно використовується вже понад
століття у БК та у низці дослідницьких і ака-
демічних бібліотек США, інших країн. До речі,
більшість публічних бібліотек та невеликі ака-
демічні бібліотеки продовжують послуговуватися

13 Запитання – відповідь [Електронний ресурс]. Книжко-
ва палата України [офіц. сайт]. URL: http://www.ukrbook.
net/UDC/UDC_zap_vid.html

14 Індекс УДК. Книжкова палата України [офіц. 
сайт]. URL: http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_1.html. 
[In Ukranian].

15 Жадан Т. Досвід використання УДК в бібліотеці
ПТНЗ / Тетяна Жадан [Електронний ресурс]. Vpulibrary :
Блог училищного бібліотекаря. 6 верес. 2017 р. URL:
http://vpulibrary. blogspot. com/2017/09/blog-post. html;
Орієнтовна робоча схема таблиць УДК (з досвіду роботи
НБУ для дітей) [Електронна презентація]. URL:
https://www.slideshare.net/nbkidskiev/ss-77099019
?ref=http%3A%2F%2Fwww.chl.kiev.ua%2FDefault.
aspx%3Fid%3D8083

16 Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Що
робити з...» [Електронний ресурс] / Луган. обл. б-ка ;
уклад. : К. В. Сидорова, О. С. Кузнєцова ; ред. А. Літа-
шова. Старобільськ, 2017. 11 с. URL: https://biblioteka-
coledg.blogspot.com/2018/01/blog-post_92. html

17 Упровадження Універсальної десяткової кла-
сифікації [Електронний ресурс]. Державна науково-пе-
дагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинсько-
го [офіц. сайт]. URL: // http://dnpb.gov.ua/ua/13560-2/
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Десятковою класифікацією Дьюї (DDC) 18. Нині
БК паралельно використовує для систематизації
документів LCC, Предметні рубрики Бібліотеки
Конгресу та DDC. 

У міждержавному стандарті ДСТУ ГОСТ 7.59:2003
«Індексування документів. Загальні вимоги до сис-
тематизації та предметизації» (Київ, 2004) [9] зазна-
чено, що залежно від виду документа і поставлених
завдань можна застосовувати одну або декілька
універсальних систем класифікації: Бібліотечно-
бібліографічну класифікацію (ББК); Державний
рубрикатор науково-технічної інформації (ДРНТІ);
Універсальну десяткову (децимальну) класифікацію
(УДК); Десяткову класифікацію М. Дьюї (ДКД);
Класифікатор правових актів (КПА); Міждержав-
ний класифікатор стандартів (МКС); Міжнародну
патентну класифікацію (МПК). За необхідності до-
пускається застосування також локальних (галузе-
вих, спеціальних) класифікаційних ІПМ» [9, с. 4]. 

Повертаючись до постанови Кабінету Міністрів
України від 2017 р., варто вказати і на існуючі су-
перечності у галузевій нормативній базі, у чинних
державних стандартах. Зауважимо, що неможливо
миттєво «припинити використання ББК», кла-
сифікацію, яка впроваджувалася десятиліттями.
Перехід на іншу систему класифікації потребує
значного часу. Слід також відзначити, що у галузі
недостатньо налагоджено організаційно-методич-
не керівництво впровадженням УДК. 

Нині в Україні бібліотеки самостійно розробляють
план та визначають методику систематизації доку-
ментів за таблицями УДК, як зрештою займаються й
пошуком фінансів на придбання відповідних таб-
лиць. Одні бібліотеки консервують наявні карткові
каталоги на ББК і розпочинають новий ряд за схе-
мою УДК, інші – дописують на роздільниках у фонді
паралельно ще й індекс за схемою УДК, а на книж-
ках шифри (індекси) не змінюють. Написавши
відповідну програму, враховуючи індекси співстав-
лення таблиць ББК і УДК, можна автоматично зміни-
ти індекси в електронних каталогах, але наскільки
точно після цього здійснюватиметься інформаційний
пошук конкретних документів – не досліджено. 

Розмірковуючи про майбутнє класифікаційних сис-
тем в Україні ще в середині 1990-х рр., С. Анісімова і
Т. Вилегжаніна вказували, що витримати випробу-

вання часом зможуть ті класифікації, які стабільно за-
безпечуються сильним науковим, методичним і ор-
ганізаційним супроводом. Припускаючи можливість
ухвалення рішення про визначення УДК загальнодер-
жавною класифікаційною системою, фахівці наголо-
шували: «Це викличе необхідність повної або частко-
вої рекласифікації фондів та довідково-бібліо-
графічного апарату бібліотек. На сьогодні немає
рішення про те, як це здійснити з найменшими мо-
ральними та матеріальними витратами» [2]. 

Немає такого рішення, єдиного плану дій і сьогодні.
На нашу думку, з огляду на світовий досвід, бібліоте-
кам не варто хаотично, стресово і непродумано пере-
ходити на УДК, якщо вони задовільно працюють на
власних рубрикаторах чи інших схемах класифікації.
Проте у контексті євроінтеграції України, з метою
уніфікації представлення наших наукових здобутків
міжнародною системою класифікації, ширшого вико-
ристання світових надбань, обміну інформаційними
ресурсами, впровадження УДК є доцільним, при-
наймні у наукових бібліотеках. Бажано це зробити
максимально оперативно, залучивши додаткові кад-
ри, до мінімуму скоротивши перехідний період. 
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ивчення історії свого краю, розвиток
бібліотечного краєзнавства та краєзнавчої
роботи книгозбірні загалом стимулює

фахівців до наукових розвідок зі становлення та
еволюції діяльності бібліотек певної місцевості,
визначення основних етапів та особливостей роз-

витку тієї чи іншої книгозбірні, проявів її культур-
но-просвітницької місії в різні історичні періоди.

Розкриття історії бібліотеки має не тільки
бібліотекознавчу, наукову, історичну цінність, а й
загальноосвітнє, соціокультурне значення, адже
бібліотека як соціальний інститут тісно пов’язана з
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Висвітлюються особливості функціонування музеїв історії бібліотек, специфіка та переваги електронних музейних експо-
зицій у бібліотеках, значення музеїв історії бібліотек у розвитку науково-дослідної, експозиційно-виставкової та культурно-ма-
сової роботи книгозбірні, у збереженні та популяризації національної культурної спадщини, у підвищенні іміджу бібліотечної
діяльності.
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