ІНДЕКС УДК ТА АВТОРСЬКИЙ ЗНАК
Бібліотека Національної академії державного управління при Президентові України надає
інформаційні послуги науковим та науково-педагогічним працівникам, співробітникам, слухачам
Національної академії щодо визначення індексів Універсальної Десяткової Класифікації (УДК) до
наукових праць, фахових періодичних видань та ін. Індексування документів за системою УДК
здійснюється працівниками бібліотеки в межах спеціально розроблених принципів, положень і
правил – на основі методики індексування.
Для якісного визначення індексу УДК на електронну адресу librarynadu@ukr.net необхідно
надіслати українською мовою інформацію:
1. Прізвище та ім’я автора, кафедра, контактний телефон;
2. Вид видання (стаття, дисертаційне дослідження, книжкове видання);
Для статей: назва статті, анотація та ключові слова;
Для дисертацій та авторефератів: назва, зміст, анотація дисертації, спеціальність захисту,
за якою захищається дисертація;
Для книжкових видань: назва видання; форма та призначення документа: монографія,
бібліографічний покажчик, довідкове видання, навчальне видання, збірник статей, матеріали
конференцій та ін.;
3. Обов’язкова інформація: анотація та/або короткий зміст, ключові слова;
4. Відповідь на онлайн-запит надається впродовж 1-2 робочих днів.
Примітка: Індекс УДК та авторський знак надаються на завершальному етапі підготовки
наукової роботи.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) – міжнародна багатомовна класифікаційна
система, що об’єднує всі галузі знань в єдиній універсальній структурі з загальною десятковою
нотацією, основне завдання якої, максимально точно відобразити зміст видання, визначити місце
знаходження конкретної наукової праці у загальній міжнародній системі знань та забезпечити в
подальшому його швидкий та легкий пошук у національному та міжнародному науковому
інформаційному просторі.
Детальна інформація про УДК на сайті:
ДНУ “Книжкова палата України імені Івана Федорова”
Скорочені таблиці УДК українською мовою в режимі он-лайн доступні безоплатно для
користування на веб-сайті Консорціуму УДК за посиланням:
http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y
Aвторський знак – умовне літерно-цифрове позначення, що містить першу літеру прізвища
автора (першого, якщо авторів два чи три), або першу літеру початкового слова назви видання
(якщо авторів більше трьох або автор не вказаний) і двозначне число, що відповідає початковим
літерам прізвища автора чи назви видання. Авторський знак застосовується у видавничій і
бібліотечній справі для неперіодичних книжкових видань. Призначений для полегшення і
прискорення розміщення та пошуку за алфавітом видань у бібліотечних фондах і каталогах.
Застосування авторського знаку унормовано державним стандартом ДСТУ 4861:2007. Для
визначення авторського знаку в Україні використовують авторські таблиці:
Хавкіна Л. Б. Авторські таблиці (двозначні) для російської і української мов : посібник для
алфавітної розстановки книг у бібліотеках. – 5-те переглянуте вид. — Харків : Вид-во Кн. палати
УРСР, 1954. – 48 с.

