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Реєстрація та збирання друкованих праць має величезне наукове й 

культурне значення для загального поширення й поглиблення освіти, науки і 

культури. І це визнано у всіх країнах світу. Сьогодні немає держави, яка б не 

реєструвала твори власного друку і не видавала б літописів національної 

бібліографії. 

Книжкова палата України імені Івана Федорова – це державна наукова 

установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності, яка 

перебуває у підпорядкуванні Державного комітету телебачення та 

радіомовлення України. 

Започаткована 24 січня 1919 року згідно з Законом про утворення 

Головної Книжної Палати в м. Києві, який підписано Головою Ради 

Народних Міністрів УНР В. Винниченком за поданням Міністра Народної 

Освіти професора Івана Огієнка. 27 червня 1922 року постановою РНК УСРР 

організовано Українську книжкову палату у місті Харкові. У 1989 році 

палату переведено до Києва. 

Книжкова палата України має єдиний 

найбільш повний фонд друкованої продукції, 

виданої в Україні, починаючи з 1917 року. 

Сьогодні Книжкова палата здійснює 

повний статистичний облік, комплектування й 

зберігання всієї друкованої продукції України; 

проводить наукознавчі, книгознавчі та 

бібліографічні дослідження; створює 

автоматизовану інформаційно-бібліографічну 

мережу України, бази даних бібліографічної й реферативної інформації; 

видає бібліографічні покажчики, реферативні журнали й науково-аналітичні 

огляди. Палата є також Національним агентством України Міжнародної 

стандартної нумерації книг. 

23 січня 1974 року Постновою Ради міністрів УРСР Книжковій палаті 

присвоєно ім’я Івана Федорова.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE


 

Книжкова палата України здійснює: 

 державну бібліографічну реєстрацію та централізовану 

каталогізацію всіх без винятку видів видань, випущених в Україні, 

забезпечує впровадження системи ISBN, контролює правильність її 

функціонування, проводить консультації, надає ідентифікатори видавцям, а 

також виробникам окремих видів аудіо-, візуальної, аудіовізуальної 

продукції і визначає відповідні номери ISBN. Всі вищевказані функції 

Книжкова палата України здійснює на підставі Угоди про співробітництво з 

Міжнародним агентством ISBN, підписаної 13.01.1996 року Міністром 

України у справах преси та інформації, Наказу Міністра інформації України 

від 21.02.1997 р., № 6 «Про передачу функцій Національного агентства ISBN 

Книжковій палаті України»; 

 збирання та використання адміністративних даних, які 

характеризують динаміку та стан у видавничій справі; 

 аналіз тенденцій розповсюдження видавничої продукції, 

вивчення книжкового ринку, його регіональних особливостей; 

 комплектування і збереження повного і недоторканного фонду 

Державного архіву друку — головного сховища всіх видів видань, 

випущених в Україні; 

 державну стандартизацію видавничої та бібліотечної справи, 

розроблення і контроль за дотриманням стандартів суб'єктами видавничої 

справи, а також сертифікацію баз даних; 

 розробку та обґрунтування короткострокових і довгострокових 

прогнозів розвитку видавничої та бібліографічної справи в Україні; 

 наукові дослідження в галузі бібліографії, книгознавства, 

соціології книги та читання, консервації та реставрації документів; 

 наукознавчі дослідження і розробку бібліометричних методів 

визначення пріоритетних напрямів і рівнів розвитку наукових досліджень; 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F


 

 створення і видання поточних, кумулятивних і ретроспективних 

бібліографічних покажчиків, реферативних журналів і науково-аналітичних 

оглядів, друкованих карток; 

 розробку та експлуатацію бібліографічних баз даних і мереж 

бібліографічної інформації; 

 організацію книгообміну. 

Свідоцтва, надані Книжковій палаті України: 

      

 

      

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD


 

Національні бібліографічні видання 

Книжкова палата забезпечує нарощення інтелектуального та 

інформаційного потенціалу, сприяє розвитку національної культури, науки, 

освіти, книговидавничої та бібліографічної справи в Україні. 

Бібліографічні покажчики 

Літопис книг: містить поточну інформацію про книги і 

брошури, що виходять в Україні (видається з 1924 року 

щомісячно). 

Літопис газетних статей: містить 

аналітичну бібліографічну інформацію про 

статті, документальні матеріали, твори художньої літератури, 

опубліковані в загальнодержавних та обласних газетах 

України (видається з 1937 р. два рази на місяць). 

Літопис журнальних статей: містить аналітичну 

бібліографічну інформацію про статті, документальні 

матеріали, твори художньої літератури, опубліковані в 

журналах, періодичних і продовжуваних виданнях, бюлетенях, 

що виходять в Україні (видається з 1936 р. два рази на місяць). 

Літопис авторефератів дисертацій: містить 

бібліографічну інформацію про автореферати дисертацій, 

захищених у наукових і вищих навчальних закладах 

України на здобуття наукового ступеня доктора та 

кандидата наук (видається з 1999 р. щоквартально). 

  



 

Літопис картографічних видань: містить 

бібліографічну інформацію про картографічні видання 

(карти, схеми, плани, атласи), що виходять в Україні 

(видається з 1997 р. раз на рік). 

Літопис рецензій: містить 

бібліографічну інформацію про рецензії, 

критичні огляди, статті та дописи, надруковані в 

журналах, збірниках, газетах, що виходять в Україні 

(видається з 1936 р. раз на рік). 

Літопис нот : Державний бібліографічний покажчик 

України (ISSN 0130-9188), містить бібліографічну 

інформацію про окремо видані музичні твори, збірники 

музичних творів, навчальні та методичні нотні видання, про 

книги, тексти яких органічно пов'язані з нотними записами, 

а також про музичні твори, опубліковані в літературно-

художніх, масових і дитячих журналах і газетах України 

(видається з 1954 року раз на рік). 

Літопис образотворчих видань : Державний 

бібліографічний покажчик України (ISSN 0136-0906), 

містить бібліографічну інформацію про образотворчі 

видання (плакати, портрети, репродукції, естампи, 

образотворчі листівки, альбоми, книжки-картинки, наочні 

посібники, календарі тощо), що виходять в Україні 

(видається з 1937 року раз на рік).  

  



 

Довідкові, інформаційні видання 

Нові видання України: бібліографічний покажчик книг і брошур 

(видається з 1958 р. щодекадно). Надає оперативну анотовану бібліографічну 

інформацію про книжкові видання, що надійшли до Книжкової палати 

України. 

Друк України: збірник містить основні показники, 

що характеризують видавничу діяльність в Україні за ... 

рік (видається з 1997 р. один раз на рік). Наводяться 

відомості про випуск книг і брошур за тематичними 

розділами та розділами цільового призначення, інформація 

подається за основними видами видавничої продукції. 

Друковані засоби масової інформації: довідник містить 

інформаційні відомості про періодичні та продовжувані видання: газети, 

журнали, збірники, бюлетені, бібліографічні видання та календарі 

книжкового типу, що видані в Україні й пройшли державну бібліографічну 

реєстрацію (видається з 1998 р. раз на рік). 

Календар знаменних і пам'ятних дат: 

щоквартальне видання містить довідки про знаменні й 

пам'ятні дати наукового, суспільно-політичного та 

культурно-мистецького життя України і світу 

(ISSN 0130-2043). Подано також рекомендаційні 

списки літератури до ювілейних і пам'ятних дат. Для 

підготовки видання використано електронний масив 

наукових статей, створених за документами 

Державного архіву друку Книжкової палати України та інших джерел. 

Адресовано науковцям, працівникам бібліотек, навчальних закладів, 

широкому загалу читачів. 

  



 

Вісник Книжкової палати: висвітлює питання 

книгознавства, бібліотекознавства й бібліографознавства. 

Публікує матеріали з питань видавничої діяльності, 

нормативно-правового забезпечення книговидання і 

книгорозповсюдження, аналітично-статистичні огляди 

випуску видань в Україні, проблемні статті про розвиток 

ЗМІ, книжкової та бібліотечної справи, рецензії й огляди 

нових видань, історичні розвідки (видається з 1996 року щомісячно). 

Фонди друкованої продукції і бази даних Книжкової палати України 

перебувають під охороною держави та є її власністю. 

Книжкова палата України в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України, одержує безоплатні та платні обов'язкові примірники всіх 

видань, випуск яких здійснюється суб’єктами видавничої справи в Україні, і 

надає узагальнену інформацію про це через засоби масової інформації та 

надсилає її в управління преси та інформації обласних державних 

адміністрацій. 

Щороку Книжкова палата опрацьовує понад 100 тисяч усіх видів 

видань і надає звіти Державній Службі статистики, яка публікує їх без змін 

як державну статистику друку. 

Книжкова палата України підпорядковується центральному органу 

виконавчої влади, який забезпечує проведення державної політики з питань 

масової інформації та видавничої справи. 

Розвиток інформаційних технологій висуває нові вимоги до 

Книжкової палати України. Сьогодні установа виконує унікальну 

інституційну роль у діяльності суспільства аби зробити видавничу продукцію 

доступною для всіх комунікаторів і забезпечити широкий діапазон потреб 

потенційного читача лаконічною та кваліфікованою інформацією. 

  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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