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УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ РОБОТИ СИСТЕМИ  

СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 

Вступ. В Україні вже зроблені певні кроки втілення інформаційно-цифрових 

технологій у державну систему страхового фонду документації, але ряд причин, 

незалежних від системи, обмежують остаточну реалізацію ідей з використанням новітніх 

технологій, які вимагають технічного переоснащення. Темпи вдосконалення 

обчислювальної техніки настільки швидкі, що період експлуатації у 5 років вважається 

межею її найефективнішого використання. Навіть у разі позитивного вирішення проблеми 

оновлення обладнання на виробничих підприємствах чи в установах виникає інша 

проблема, а саме відсутність можливості побудови прогнозних оцінок ефективності 

використання обладнання через відсутність моделі роботи системи. Незалежним від 

обладнання при цьому залишається продукт виробництва, тобто якість і характеристики 

кінцевого продукту виробництва мають відповідати висунутим до нього вимогам. При 

відомій технології виробництва підбір обладнання для її реалізації є процедурою 

забезпечення виконання вимог до характеристик кінцевого продукту.  

Постановка проблеми. Державна система страхового фонду документації  

(далі – СФД ) – організаційно-правова структура, яка здійснює державну політику та 

координацію робіт зі створення, формування, ведення та використання страхового фонду 

документації України і є сукупністю суб'єктів системи страхового фонду документації 

України (далі – система СФД), технічних засобів, обслуговуючого їх персоналу, 

нормативно-правових актів, організаційно-технічних заходів [1]–[2]. 

Усі роботи, що проводяться в системі СФД, спрямовані на створення матеріальних 

і суспільних благ, необхідних продуктів та надання послуг з використанням праці та 

обладнання (капіталу) разом з природними ресурсами і матеріалами для створення.  

Засоби виробництва – це лише матеріальна передумова, можливість виробництва 

виготовити продукт або виконати певну послугу. У залежності від того, чи це 

виробництво, чи послуга, формується майбутня модель системи.  

Класифікація робіт у системі СФД повністю відповідає визначенню поняття 

«виробництво» [3]–[4]. Основним продуктом цього виробництва є документ, зафіксований 

на мікрографічній плівці чи іншому компактному носії інформації, який прийнятий на 

державний облік і довгострокове надійне зберігання [5], а також копії з цього документа, 

що виготовляються на замовлення користувачів на мікрографічній плівці або в 

паперовому чи електронному вигляді.  

Здатність виробництва виготовляти продукт при відповідних затратах факторів 

виробництва визначається передусім технологією, що використовується в ньому. 

Технологія – сукупність знань про методи здійснення виробничих процесів та 

наукова дисципліна, що описує, розробляє і вдосконалює зазначені вище способи, 

процеси та порядок (регламенти, режими) їх здійснення [6]. Окрім того, технологія – це 

комплекс наукових та інженерних знань, втілених у способах і засобах праці, наборах 

матеріально-речових факторів виробництва, видах їх поєднання для створення певного 

продукту або послуги [7].  

Як наукова дисципліна технологія сприяє впровадженню найефективніших і 

найекономічніших виробничих процесів, що потребують найменших затрат часу і 

матеріальних ресурсів. Розвиток технології зумовлюється ширшим застосуванням 

малоопераційних, маловідходних та безвідходних технологічних процесів, досконалих 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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методик, систем математичного аналізу і прогнозування, засобів електронної та 

обчислювальної техніки. 

Беручи до уваги вищенаведене, технологія – це знання та вміння їх практичного 

застосування з використанням сучасного на час упровадження обладнання. Тобто 

обладнання – це змінна складова виробництва, яка змінюється з часом в залежності від 

досягнень у науці та техніці. 

Кожна з технологій має свій опис будь-яким способом та в будь-якому вигляді: 

графічному, словесному, математичному, символьному тощо, який є основою створення 

моделі технології. Модель надає можливість зробити вибір обладнання для реалізації 

технології і, відповідно, всього виробництва. 

Отже, виникають дві проблеми, які потребують вирішення. По-перше, це розробка 

узагальненої моделі етапів технологічних робіт створення, формування, ведення та 

використання страхового фонду документації України, яка дозволить визначити перелік 

та  вимоги до параметрів етапів робіт у системі СФД. По-друге, – формування 

узагальненої моделі роботи системи СФД, яка дозволить оцінити можливість отримання 

кінцевого продукту виробництва з визначеними характеристиками при застосуванні 

обладнання, що використовується на час виготовлення продукту. 

У роботі висвітлено узагальнені результати, які є першим кроком для створення 

математичної моделі як самих етапів роботи системи СФД, так і самої системи взагалі.    

Аналіз літератури. Для суцільного розуміння роботи системи СФД необхідно 

уявляти повний цикл проходження документа – від підготовки його для передачі в 

систему до отримання копій з нього після тривалого зберігання, тобто проходження етапів 

створення, формування, ведення та використання в системі СФД.  

Порядок створення та формування СФД визначається методичними 

рекомендаціями [8], які мають рекомендований характер, але узагальнені в них положення 

й вимоги нормативних документів державної системи СФД надали можливість розробити 

алгоритм дій суб’єктів державної системи СФД, які у межах своїх повноважень, 

визначених чинним законодавством, створюють та формують СФД. Етап створення та 

формування СФД передбачає підготовку документації для мікрофільмування, 

виготовлення мікрофільму та передачу його на зберігання.  

Слід зауважити, що кожний крок життєвого циклу мікрофільму, як цього, так і 

наступних, супроводжується проведенням контролю його якості, тобто етап контролю 

притаманний усім етапам роботи системи СФД. 

Під час виконання робіт з ведення та використання СФД застосовують методичні 

рекомендації [9], узагальнені положення яких та вимоги нормативно-правових актів і 

нормативних документів державної системи СФД сприяли розробленню схем порядку 

взаємодії суб’єктів державної системи СФД. Розроблені схеми взаємодії розкривають усі 

організаційні зв’язки між системою СФД та усіма суб’єктами, які беруть участь на цих 

етапах.  

Отримані алгоритм дій та схеми порядку взаємодії суб’єктів державної системи 

СФД є основою для формування технічних параметрів і характеристик кожного з етапів 

роботи системи СФД та створення на їх базі моделі технології робіт зі створення, 

формування, ведення та використання СФД. 

При цьому слід враховувати ще один з не менш важливих аспектів, а саме втілення 

цифрових технологій.  

Останнім часом детально опрацьовується питання довгострокового зберігання 

правдників електронних документів, а також обговорюється статус мікрофільму як 

правдника, на якому зафіксований документ, і сформульовано висновок про можливість 

застосування мікрофільмування з метою довгострокового зберігання електронних 

документів [10]. Окрім того, робиться припущення про участь нотаріусів у процесі 

створення електронних документів, засвідчених електронними підписами і надрукованих 

на паперовому носії, тобто засвідчення справжності такого документа. Невдачі різних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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стратегій довгострокового цифрового зберігання змусили дослідників переглянути свої 

погляди і знову звернутися до традиційного мікрофільму, тепер вже як до носія для 

зберігання цифрової інформації, довгостроковий і стабільний потенціал якого може бути 

підсилений можливостями сучасних СОМ-систем. У зв’язку із цим розроблялися гібридні 

способи збереження інформації, які суміщають аналоговий носій – мікрофільм та 

цифровий зміст електронних документів [11]. 

Найбільш близькою галуззю до системи СФД, з технологічної точки зору, є 

бібліотечна справа. У бібліотечній справі для всіх фондоутримувачів книжкових пам’яток 

з часом набувають дедалі більшої актуальності проблеми збереження та доступності, які 

можуть бути вирішені шляхом виготовлення електронних копій книжкових пам’яток, 

створення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам’яток – 

рідкісних і цінних видань тощо. Певний досвід у створенні електронних інформаційних 

ресурсів книжкових пам’яток має відділ стародруків та рідкісних видань Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, методичні підходи та вирішені проблемні 

питання якого мають бути враховані при створенні моделі технології робіт у системі 

СФД [12]. 

Усе вищенаведене висвітлює лише організаційну та методологічну сторону 

вирішення проблем без наведення та аналізу параметрів, характеристик, залежностей, 

функціональних рівнянь, які описують або надають можливість сформувати математичні 

моделі функціонування етапів системи. 

Найбільш відповідальним етапом технологічного ланцюга в системі СФД є 

початковий етап – створення, який передбачає формування на мікроформі (мікроплівці, 

мікрофіші тощо) мікрозображення, інформація на якому (у грубому розумінні з 

урахуванням гібридних способів збереження інформації) автентична первинному джерелу 

інформації. Тобто при відтворенні з мікроформи інформації на носії аналогічному 

первинному джерелу інформації, отримаємо його точну копію. 

Зважаючи на значимість цього етапу, більшість досліджень спрямовані якраз на 

створення моделей технологічних ланцюгів виготовлення та керування якістю при 

мікрофільмуванні [13]–[15]. Використані в дослідженнях параметри та характеристики 

мають аналогічне походження, а в деяких випадках і значення, з такими, що визначаються 

в державних стандартах України (далі – ДСТУ) у сфері СФД. Тому запропоновані підходи 

можуть бути використані частково або у повному обсязі в залежності від складу 

параметрів та глибини рівня побудови моделі роботи державної системи СФД України.  

Метою статті є розробка узагальненої моделі роботи системи СФД на основі 

аналізу законодавчої та нормативно-правової бази у сфері СФД без розкриття 

математичного функціоналу. 

Постановка задачі. В кожному з етапів робіт у системі СФД висувається набір 

вимог до параметрів та характеристик, які мають статичний чи динамічний характер. 

Перелік таких параметрів визначений у низці ДСТУ для відповідних етапів робіт. Отже, 

першою задачею досліджень є узагальнення й аналіз параметрів та характеристик для 

відповідних етапів робіт.  

У роботі розглядається лише той вид інформації (документації), яку постачають у 

систему СФД на паперових носіях чи в електронному вигляді та яка відповідає вимогам 

ДСТУ, чинних на час розгляду. 

Другою задачею є узагальнення залежностей параметрів та характеристик для 

відповідних етапів робіт від установлених зв’язків у системі СФД, які витікають зі 

структурно-логічних схем її функціонування, наведених у ДСТУ [16]. Акцентуємо увагу 

на тому, що йдеться про функціональні зв’язки суто в межах задач системи СФД і не 

береться до уваги політична, фінансова, господарська, міжвідомча та інші сторони справи. 

Усі зв’язки класифікуються як зовнішні та внутрішні. Зовнішні зв’язки – це зв’язки з 

органами влади, центральними органами виконавчої влади, установами, організаціями, 

підприємствами тощо, тобто поза межами структури Укрдержархіву, складовою якого є 



6 

система СФД. Внутрішні зв’язки – це зв’язки в самій системі СФД між підрозділами 

Укрдержархіву. 

Формування узагальненої моделі роботи системи СФД з урахуванням наявності 

етапів створення, формування, ведення та використання СФД на основі результатів 

вирішення двох перших задач є третьою задачею досліджень.  

Викладення основного матеріалу досліджень з обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів 

Взаємовідносини між користувачем СФД і самою системою СФД мають 

взаємозворотній характер (рис. 1) оскільки термін «користувач документами страхового 

фонду документації», відповідно до статті 1 Закону України [1], включає в себе 

постачальників документів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенційні користувачі СФД здійснюють підготовку  і  постачання документів для 

формування та ведення  страхового  фонду  документації України. За умов виконання 

вимог статті 18 Закону України [1] користувачі СФД мають право одержувати і 

використовувати документи СФД. 

Документи, що поступають в систему СФД, проходять чотири етапи, а саме: 

створення, формування, ведення та використання, кожному з яких притаманні свої 

характеристики і параметри. Узагальнена структура системи СФД представлена на рис. 2.    
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Рис. 1 – Взаємовідносини між користувачем СФД і системою 
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Рис. 2 – Узагальнена структура системи СФД 

Створення 
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Визначимо для кожного етапу його параметри, керуючись вимогами законодавчих 

та нормативно-правових актів у сфері СФД [17], і надамо їм характеристику. Комплекс 

ДСТУ у сфері СФД містить повний перелік параметрів кожного з етапів, а також визначає 

числові вимоги до їх рівня, дотримання яких є обов’язковим.      

Етап створення 

Етап створення характеризується такими параметрами: 

1) дані підготовки ( pD ), до складу яких входять:  

- обсяг документації в аркушах, приведених до 1 аркуша формату А4 (FA4). Це 

змінна величина і залежить від наданої на мікрофільмування документації; 

- перелік кількості фізичних форматів у складі мікрофільму ( *AF ), де * – назва 

формату, наприклад, 334434 ;; xAxAxA FFF
,
 – у складі мікрофільму є формати А4х3, А4х4, 

А3х3. Як і параметр FA4, цей параметр є змінним; 

- кратність зменшення ( *z , де * – числове значення, що використано). Наприклад, 

xz 5,10 . Відповідно до ДСТУ 33.119  [18] числове значення може приймати значення 10,5х; 

14,8х; 21,0х, тобто параметр має постійний характер. На теперішній час у даних про 

мікрофільм зазначено лише те, які кратності зменшення застосовувалися при створенні 

мікрофільму, і, на жаль, не визначено, скільки і яких форматів знято з конкретною 

кратністю зменшення, що створює деякі незручності при організації виробництва. 

Узагальнюючи параметр pD  можна стверджувати, що він має змінний характер: 

 

  var;z,F,FD *A4Ap *   

 

2) інформаційний параметр ( I ), складові частини якого отримані шляхом 

узагальнення інформації, наведеної в програмах створення галузевих та регіональних 

страхових фондів документації [8] – [9], у формах карток обліку при ведені Державного 

реєстру документів страхового фонду документації України (далі – Реєстр СФД) [19]: 

- назва підприємства власника документації ( BN ); 

- найменування об’єкта (
ON ); 

- назва документації ( ДN ); 

- вид документації (
VN ); 

- назва підприємства постачальника документації ( pN ); 

- назва підприємства СФД ( sfdN ); 

- джерело фінансування ( fI ). 

Наведений перелік не є вичерпним і приведений лише для створення загальної 

картини стосовно параметра, що розглядається. Більш детальна характеристика та 

коментарі до кожної складової формуються на етапі створення фахівцями спеціальних 

установ СФД. Усі наведені складові є незмінними. У такому разі, для інформаційного 

параметра можна записати: 

 

  ;constI,N,N,N,N,N,NI fsfdpVДOB   

 

3) фінансовий параметр ( F ): 

- кількість фінансових витрат на виготовлення мікрофільму (документування) ( fN ). 

Цей параметр може бути фіксованим для певного періоду часу і регіону, але, 

враховуючи фінансову нестабільність і залежність від зовнішніх обставин, доцільно його 

рахувати змінним. Тоді 
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  var;NF f   

 

4) часові терміни (T ). Фактично це набір фіксованих дат, деякі з котрих визначені 

ДСТУ, а деякі визначають під час оформлення договірних відносин, що регламентують 

мікрофільмування документації.   

До них відносять: 

- дата постачання для виготовлення документів СФД ( pD ); 

- дата виготовлення документів СФД (мікрофільмування) ( MD ); 

- дата (терміни) прийняття на довгострокове зберігання ( zD ). 

Цей параметр у межах одного комплекту документів для мікрофільмування має 

постійний характер: 

 

  ;constD,D,DT zMp   

 

У той же час цей параметр залежить від фізичної кількості форматів, що входять до 

складу документації: 

 

  var;F,FT *A4A   

 

5) познака мікрофільму ( M ). Надання познаки мікрофільму спеціальною 

установою СФД відбувається з метою забезпечення обліково-реєстраційної єдності 

документів СФД у державній системі СФД і здійснюється у відповідності до ДСТУ [18]: 

- позначення мікрофільму (цифро-буквений набір) ( MP ); 

- інвентарний номер мікрофільму (
invP ); 

- позначення рулону мікрофільму ( RP ); 

- позначення комплектувального документа ( kP ). 

Познака мікрофільму – це незмінний параметр, який ідентифікує документ СФД. 

Тобто 

 

  ;constP,P,P,PM kRinvM   

 

Узагальнена модель етапу створення ( ST ) набуває вигляду: 

 

 
 

 

 

 
 




























.constP,P,P,PM

var;F,FT

;constD,D,DT

var;NF

;constI,N,N,N,N,N,NI

var;z,F,FD

ST

kRinvM

A4A

zMp

f

fsfdpVДOB

*A4Ap

*

*

 

 

Розкриття математичних залежностей кожної складової є окремим етапом 

досліджень і не є метою цього матеріалу. 

 

Етап формування 

Для характеристики етапу формування достатніми є параметри:  

- дані підготовки ( 
pD ); 
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- інформаційний параметр ( I ); 

- частина параметрів часових термінів (T ); 

- частина параметрів познаки мікрофільму ( M ).  

Тому розкривати параметри етапу формування недоцільно. 

Етап контролю 

Процедура контролю наявна на всьому часовому інтервалі взаємовідносин 

користувача і системи СФД від моменту постачання документації до моменту отримання 

її копії з проміжним довгостроковим або тимчасовим періодом зберігання. Усі етапи 

цього часового інтервалу взаємовідносин наведено на рис. 2. Контроль на кожному етапі 

за своїм змістом враховує ті особливості, що притаманні як самому етапу, так і вигляду 

самої документації (паперовий, електронний, на мікроформі). Зміст, вимоги та порядок 

проведення контролю визначені у відповідних ДСТУ та технологічних процесах сфери 

СФД. 

У роботі розглянуто лише ті складові контролю, що притаманні життєвому циклу 

мікрофільму від його появи, переведення у статус мікрофільму СФД і до його утилізації. 

Призначення контролю, види контролю та об’єкти контролювання визначені  

в ДСТУ 33.119  [18].  

До основних параметрів, що підлягають контролю, відносять: 

1) фізичні параметри мікрофільму ( MKP ).  

Основні розміри мікрофільму напряму залежать від технічних характеристик 

устаткування, яке застосовують для знімання. За умови придбання новітнього 

устаткування основні розміри мікрофільму мають переглядатись [18].  

До фізичних параметрів мікрофільму належать: 

- довжина рулону мікрофільму ( RL ) залежить від товщини мікрографічної плівки і 

не має перевищувати 30,5 м з урахуванням заправних кінців (для мікрографічної плівки 

завтовшки 140 мкм), але може бути до 42,0 м (для мікрографічної плівки  

завтовшки 100 мкм), у тому числі після внесення змін. Слід зауважити, що довжина 

рулону функціонально залежить від кількості форматів А4 (
4AF ), кількості інших 

форматів ( *AF ), а також від кратності зменшення ( *z ). Тобто  

 

 

 







;z,F,FfL

;0,42;5,30L

*A4AR

мкм100мкм140R

*

 

 

- крок кадру ( k ), ширина поля кадру ( c ), висота поля кадру (b ), міжкадрова 

відстань ( a ). Значення цих параметрів відповідно до ДСТУ 33.119 [18] залежать від 

технологічного устаткування, що використовують спеціальні установи СФД, і можуть 

змінюватись згідно з інструкціями на це устаткування. Аналіз принципів роботи в 

автоматичному режимі, який вважають найбільш ефективним, новітнього сканувального 

обладнання з мікроформ показав, що розпізнавання чергового кадру здійснюється за 

ознаками його початку та закінчення і не залежить від кроку кадру, розміру кадру та 

міжкадрової відстані. У такому разі, з метою ефективного використання робочої площі 

мікроплівки і беручи до уваги економічну сторону питання щодо придбання плівки, 

вищезазначені параметри обираються з урахуванням можливостей та технічних вимог до 

устаткування і мають постійний характер:   constabck ,,, . 

Таким чином,  

 

 

 







;z,F,FfP

;consta,b,c,k;LP

*A4AМК

RМК

*
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2) фізичні параметри з’єднання ( zP ). Значення цих параметрів залежать від 

способу з’єднання: склеювання чи зварювання. До цих параметрів належать: 

- ширина з’єднання при склеюванні (
skz ), яка має становити 3,0 мм ± 1,0 мм; 

- ширина з’єднання при зварюванні (
svz ), яка має становити 2,0 мм ± 1,0 мм; 

- кількість з’єднань в одному рулоні ( мф1zN ), яка не може перевищувати  

6 (шести). 

Усі ці параметри змінні, але не можуть перевищувати встановлених меж. Отже, 

 

  var;N,z,zP мф1zsvskz   

 

3) фізичні параметри зображення на плівці ( zPP ). Це набір параметрів, які 

найчастіше за усіх підлягають контролю. До них належать: 

- межа читаності (
mS ) та роздільна здатність (

mR ), які визначають згідно з 

ДСТУ 33.701 і залежать від кратності зменшення зображення ( *z ) та покоління 

мікрофільму (перше, друге, наступне), а саме: 

 

      ;125;90;80;71;71;63;56;56;50;45S *5,10

пCOM1

*0,21

iпп2п1

*8,14

iпп2п1

*5,10

iпп2п1m   

 

      ,5,4;0,5;6,5;6,5;3,6;1,7;1,7;0,8;0,9R *0,21

iпп2п1

*8,14

iпп2п1

*5,10

iпп2п1m   

 

де 45, 50, 56, 9,0, 8,0, 7,1 …. – числові значення параметра; 1п, 2п, іп – покоління 

мікрофільму (1 (перше) покоління, 2 (друге) покоління, інші покоління); 10,5*,14,8*, 21,0* – 

кратності зменшення зображення ( *z ); СОМ – мікрофільм, виготовлений на  

СОМ-системі; 

- дифузна оптична густина (  ), яка залежить від покоління мікрофільму і типу 

мікрофільму (негатив або позитив) і складає: 

 

      ,18,0;20,0;18,0;18,0;5,18,0;;5,18,0 позитив

пCOM1

позитив

iпп2п1

негатив

iпп2п1 

 

де 0,8-1,5 …. – числові значення параметра; 1п, 2п, іп – покоління мікрофільму  

(1 (перше) покоління, 2 (друге) покоління, інші покоління); негатив, позитив – тип 

мікрофільму, СОМ – мікрофільм, виготовлений на СОМ-системі. Мінімальна оптична 

густина (нульового фону з вуаллю) не повинна перевищувати 0,16. 

Усі ці параметри змінні, але не можуть перевищувати встановлених меж: 

 

  .var;R;SP mmzP   

 

Таким чином, узагальнена модель етапу контролю ( KT ) приймає вигляд: 

 

 

 

 

 



















.var;R;SP

var;N,z,zP

;z,F,FfP

;consta,b,c,k;LP

KT

mmzP

мф1zsvskz

*A4AМК

RМК

*
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Етап зберігання 

Загальний термін постачання мікрофільму (мікрофільму СФД) на довгострокове 

зберігання не повинен перевищувати шести місяців від закінчення мікрофільмування у 

повному обсязі комплекту документації [18].  

Основними параметрами, які характеризують етап зберігання, є параметри, що 

визначають умови зберігання. До них відносять такі: 

1) температура в приміщенні ( 0T ), вимоги до якої залежать від терміну зберігання, 

призначення приміщення для роботи з плівкою і типу плівки, а саме: 

- температура в приміщенні для довгострокового зберігання ( 0

dzt ), не повинна 

перевищувати 15о, 0

dzt ={≤15}; 

- температура в приміщенні для тимчасового зберігання ( 0

tzt ), не повинна 

перевищувати 17о, 0

tzt ={≤17}; 

- температура в приміщенні для проведення контролю ( 0

kt ), повинна бути в  

межах 20 о – 24 о, 0

kt ={20 о÷24 о}; 

- температура в приміщенні для акліматизації ( 0

at ), повинна бути в  

межах 18 о – 20 о, 0

at ={18 о÷20 о}. 

Загалом,  0

a

0

k

0

tz

0

dz

0 t;t;t;tT   має змінний характер, але не може перевищувати 

встановлених меж:  

 

  var;t;t;t;tT 0

a

0

k

0

tz

0

dz

0   
 

2) відносна вологість повітря ( ), вимоги до якої залежать від терміну зберігання, 

призначення приміщення для роботи з плівкою і типу плівки:  

- відносна вологість в приміщенні для довгострокового зберігання (
dz ), повинна 

складати (50±5) %,  ;50 5

5dz



  

- відносна вологість в приміщенні для тимчасового зберігання (
tz ), повинна 

складати (50±5) %,  ;50 5

5tz



  

- відносна вологість в приміщенні для проведення контролю (
k ), повинна бути у 

межах 40 % – 50 %,  ;5040k   

- відносна вологість в приміщенні для акліматизації (
a ), не повинна 

перевищувати 60 %,  .60a   

Цей параметр  aktzdz ;;;    має змінний характер, але не може 

перевищувати встановлених меж:  
 

  .var;;; aktzdz   
 

У зв’язку з наданням чинності ДСТУ 33.119 [18] і втратою чинності ряду 

національних нормативних документів державної системи СФД були скасовані вимоги до: 

кількості приладів вимірювання температурно-вологісного режиму на одиницю площі 

приміщення для зберігання, фізичних розмірів розташування шафи або стелажу для 

зберігання мікроплівки тощо. У зв’язку з цим інших параметрів для етапу зберігання не 

визначено.  

Таким чином, узагальнена модель для етапу зберігання ( ZB ) приймає вигляд: 
 

 
 








.var;;;

var;t;t;t;tT
ZB

aktzdz

0

a

0

k

0

tz

0

dz

0
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Етап відтворення 

Характерною особливістю етапу відтворення є поява окрім внутрішніх зв’язків, у 

системі СФД зовнішніх зв’язків з користувачем СФД. Технічна складова цих зв’язків 

містить дані, які використовують у процесі роботи системи СФД, надаються користувачу 

СФД і впливають на кінцевий результат. До них відносять початкові дані про копії 

документів, що знаходяться в системі СФД, а також додаткова інформація щодо різного 

виду витрат для відтворення цих документів за їх заявкою. Усі параметри, що 

характеризують технологічні операції відтворення, наведені в нормативах трудомісткості 

[20], де надано нормативи часу, які містять усі види витрат робочого часу щодо виконання 

зазначених видів робіт. 

При виконанні заявки до найбільш вагомих параметрів відносять: час відтворення, 

якість відтворення та вартість робіт. Але інколи до цього переліку додають супутні 

параметри, які більш детально розкривають зміст основних параметрів (наприклад, об’єм 

паперової копії в аркушах та альбомах, об’єм електронної копії в байтах, кількість носіїв 

інформації для електронної копії, час транспортування замовлення після відтворення 

тощо). 

У будь-якому випадку для отримання оцінки параметрів з урахуванням 

раціонального розподілу часу праці в разі повного завантаження протягом робочого дня 

залучених виконавців формується початковий набір даних (
VD ), до якого відносять: 

 кількість мікрофільмів ( МКN ). Цей параметр змінний та залежить від кількості 

типів наданої на мікрофільмування документації і використовується в загальному 

розрахунку часу та матеріальних витрат при відтворенні копій з документів СФД за 

заявками користувачів; 

 кількість рулонів мікрофільму ( рлN ). В одному мікрофільмі може бути  декілька 

рулонів. Числове значення залежить від об’єму документації – кількості фізичних 

форматів у складі мікрофільму *AF . Параметр змінний та використовується в загальному 

розрахунку часу та матеріальних витрат при відтворенні копій з документів СФД за 

заявками користувачів; 

 загальна довжина мікрофільму з урахуванням кількості рулонів ( мфN ). Змінний 

параметр, необхідний при розрахунку часу проведення контролю мікрофільму. Впливає 

на розрахунок кінцевого часу для відтворенні копій з документів СФД за заявками 

користувачів; 

 кількість кадрів у мікрофільмі ( кDN ). Це змінна величина, яка залежить від 

об’єму документації (загальна кількість фізичних аркушів), кратності зменшення. 

Використовується в розрахунку часу, необхідного для сканування мікрофільмів у 

комплексі з графічною станцією, і обчислюється з урахуванням того, що 30 % кадрів 

мікрофільмів сканують у монохромному режимі, а 70 % – у напівтоновому режимі [20]. 

Досвід роботи з мікрофільмами СФД показує, що тільки до 5 % кадрів мікрофільму 

можливо сканувати у  монохромному режимі і то не завжди, тому що дуже рідко 

зустрічаються кадри з відсутніми побічними зображеннями на загальному полі кадру і 

надвисоким ступенем контрасту інформаційного зображення. Окрім того, витрачання часу 

на перевлаштування устаткування для сканування при великих об’ємах замовлення, а 

також при застосуванні варіанту автоматичного сканування (за наявності), є недоцільним; 

 кратність зменшення  ( *z ), параметр має постійний характер; 

 кількість копій з мікрофільму ( КМКN ). Необхідність цього параметра обумовлена 

можливістю користувача СФД замовити виготовлення копії мікрофільму – документа 

СФД на мікрографічній плівці, змінна величина; 

 кількість виконавців ( ВN ). Усі приклади розрахунків, що наводяться в [20], 

приведені для одного виконавця, але без розгляду варіанту паралельного виконання 
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різних технологічних операцій одного технологічного процесу кількома виконавцями, що 

суттєво впливає на загальний час виконання замовлення; 

 загальна кількість аркушів у форматі А4 (
4AF ). Це один з основних параметрів, 

який використовується в розрахунках на всіх етапах роботи системи СФД; 

 перелік кількості фізичних форматів у складі мікрофільму ( *AF ). Цей параметр 

характерний для всіх етапів у системі СФД. 

 Таким чином, початковий набір даних має змінний характер: 

 

  .varF;F;N;N;z;N;N;N;ND *A4AВКМК*кDмфрлМКV   

 

На основі сформованого початкового набору даних здійснюють обчислення одного 

з основних параметрів етапу відтворення копій з мікрофільму – загального витраченого 

часу (трудомісткості) виконаних робіт (
ЗАГT ), складовими якого є час виконання 

технологічних операцій відтворення ( ВT ) з урахуванням часу виконання допоміжних 

робіт, а саме: одержання завдання на виготовлення копій ( ВЗT ), пошук мікрофільму ( ПМT ), 

підготування устаткування до відтворення копій ( підгT ), зарядження мікрофільму ( заряджT ), 

комплекс заключних робіт (комплектування ( КМПT ), брошурування та переплетення ( БПРT

), пакування і відправлення (
УПT ) тощо), а також додаткові перерви протягом зміни ( перT ). 

Усі складові залежать від початкового набору даних (
VD ) і мають змінний характер: 

 

  .varT;T;T;T;T;T;T;T;TT перУПБПРКМПзаряджпідгПМВЗВЗАГ   

 

Параметр 
ЗАГT належить до внутрішнього параметра системи СФД і є стартовим у 

розгляді параметрів, що характеризують зовнішні зв’язки системи СФД. Тільки із заявки 

користувача зрозуміло, що і в якому вигляді йому потрібне, а саме: на який об’єкт йому 

потрібна документація і в якому вигляді вона повинна бути – паперовому чи 

електронному.  

Таким чином, узагальнена модель етапу відтворення (VT ) набуває вигляду: 

 

 

 







.varT;T;T;T;T;T;T;T;TT

var;F;F;N;N;z;N;N;N;ND
VT

перУПБПРКМПзаряджпідгПМВЗВЗАГ

*A4AВКМК*кDмфрлМКV
 

 

У запропонованій моделі навмисно опущені дві складові, а саме: витрати 

матеріалів (для забезпечення роботи обладнання, для виготовлення копій тощо) та 

фінансові витрати (оплата праці, оплата електроенергії тощо), у зв’язку із тим, що ці 

додаткові складові мають забезпечувальний характер і потребують окремого розгляду та 

дослідження. 

Зазначимо, що складові контролю якості на етапі відтворення враховано в моделі 

етапу контролю. 

Запропоновані узагальнені моделі етапів в системі СФД не повною мірою 

висвітлюють усі параметри і не є остаточними, оскільки в них згруповано тільки основні 

параметри кожного з етапів. Детальне розкриття функціональних залежностей між 

параметрами етапів і встановлення математичних законів, за якими вони змінюються, є 

наступним кроком в дослідженні роботи системи СФД. 

Підсумовуючи вищенаведені результати, пропонується узагальнена модель роботи 

системи СФД: 
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k

0
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.varT;T;T;T;T;T;T;T;TT

var;F;F;N;N;z;N;N;N;ND
VT

перУПБПРКМПзаряджпідгПМВЗВЗАГ

*A4AВКМК*кDмфрлМКV
 

 

Використовуючи запропоновану модель, стає зрозумілим, який параметр і на якому 

етапі роботи системи СФД підлягає аналізу або розгляду. 

Висновки 

У результаті досліджень проведено узагальнення і аналіз параметрів та 

характеристик для етапів робіт зі створення, формування, ведення та використання 

страхового фонду документації України на основі аналізу законодавчої та нормативно-

правової бази у сфері СФД. 

У роботі проведено загальний аналіз складу параметрів кожного з етапів і частково 

розкриті взаємозв’язки між ними. Запропоновано варіант моделі у символьному вигляді 

для кожного етапу на базі параметрів, що характеризують сам етап. Надано 

характеристику кожному з параметрів та наведені вимоги до їх значення з урахуванням 

діючих нормативно-правових актів у галузі СФД, а також надано коментарі, виходячи з 

досвіду роботи.  

З урахуванням результатів розв’язання другої проблеми вирішено поставлену 

задачу – розроблено узагальнену модель роботи системи страхового фонду документації у 

символьному вигляді. 

Наступним кроком у дослідженні роботи системи СФД є детальне розкриття 

функціональних залежностей між параметрами етапів і встановлення математичних 

законів, за якими вони змінюються.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОСМИСЛЕНОГО ОЦИФРУВАННЯ  

ЯК ШЛЯХУ ДО ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ  

ІНФОРМАЦІЇ ПРО КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ 
 

Метою статті є висвітлення результатів досліджень, виконаних авторами, і 

запрошення до обміну думками та досвідом фахівців, причетних до збереження й 

оцифрування культурних цінностей та зацікавлених у високій якості результатів цієї 

діяльності за умови прийнятного рівня необхідних витрат. Запорукою успіху, перш за все, 

є оцифрування культурних цінностей, що базується на науково-обґрунтованому комплексі 

нормативно-методичних документів, які мають стати результатом обміну думками та 

досвідом на основі наданих пропозицій щодо осмисленого оцифрування як шляху до 

довгострокового збереження інформації про культурні цінності (далі – Пропозиції). 

Вступ. Ці Пропозиції розроблено в межах виконуваної Науково-дослідним, 

проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії  

(далі – НДІ мікрографії) науково-дослідної роботи за темою «Розроблення методу та 

технології створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про 

культурні цінності, для формування, ведення і використання страхового фонду 

документації України» (далі – НДР) [1]. Метою НДР є розширення можливостей 

центральних органів виконавчої влади у сфері страхового фонду документації  

(далі – СФД) [2] і культури в частині надійного довгострокового зберігання та 

відновлення із заданою якістю цифрових копій культурних цінностей, зокрема музейних 

експонатів, із застосуванням технологій мікрофільмування СФД. 

Виклад основного матеріалу. Окрему та суттєву частку результатів людського 

творення становлять об’єкти матеріальної та духовної культури. Серед них виокремлюють 

ті, які мають особливу цінність (значущість) у якомусь конкретно-історичному контексті. 

На цей час таким значущим об’єктам матеріальної та духовної культури ставлять у 

відповідність різні терміни: «культурні цінності», «культурна спадщина», «національне 

культурне надбання» тощо. 

У Законі України «Про культуру» [3], що «визначає правові засади діяльності у 

сфері культури, регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням, використанням, 

розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, і 

спрямований на забезпечення доступу до них», термін «національне культурне надбання» 

визначено як «сукупність унікальних культурних цінностей, об'єктів культурної 

спадщини, що мають виняткове історичне значення для формування культурного 

простору України». 
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Згідно із цим визначенням дійшли висновку про те, що базовими є терміни 

«культурні цінності» та «культурна спадщина». 

Перш за все вважаємо за необхідне визначитися із тлумаченням поняття, якому 

відповідає термін «культурні цінності». 

Термін «культурні цінності» уведено Законом України «Про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей» [4]. Цей Закон регулює відносини, пов'язані із 

вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей, і спрямований на охорону 

національної культурної спадщини та розвиток міжнародного співробітництва України у 

сфері культури. З вищенаведеного Закону випливає, що існує певний зв'язок між 

термінами «культурні цінності» та «національна культурна спадщина». 

За результатами нашого дослідження зв’язку між термінами «культурні цінності» 

та «національна культурна спадщина» [5]–[9], так само, як і між термінами «культурна 

спадщина», «об’єкт культурної спадщини», «культурне надбання», «національне 

культурне надбання» тощо, дійшли висновку, що донині ще тривають дискусії з цього 

приводу, зокрема серед правознавців. Тому запропоновано не брати участі в цій дискусії, 

а натомість визначитися в контексті Пропозицій з поняттям, яке називають такими 

різними термінами [10]. 

Отже, згідно із Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей» [4]: «культурні цінності – об’єкти матеріальної та духовної 

культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають 

збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, а саме: 

– оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції 

та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного 

народного мистецтва; 

– предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, 

історією науки і культури, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних 

діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури 

та мистецтва; 

– предмети музейного значення, віднайдені під час археологічних розкопок; 

складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і пам'яток 

монументального мистецтва; 

– старовинні книги та інші видання, що становлять історичну, художню, наукову та 

літературну цінність, окремо чи в колекції; 

– манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи кіно-, 

фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції; унікальні та рідкісні музичні інструменти; 

– різноманітні види зброї, що має художню, історичну, етнографічну та наукову 

цінність; 

– рідкісні поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо чи в колекції; 

– рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування; 

– зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-

виховну або естетичну цінність; 

– рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії, анатомії та палеонтології». 

Відповідно до цього визначення термін «культурні цінності» застосовуваний до 

об'єктів матеріальної та духовної культури, що мають певні ознаки, а саме – вони мають 

художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, літературну, культурно-освітню, 

навчально-виховну або естетичну цінність. 

Схожі ознаки мають об’єкти, які, згідно із Законом України «Про охорону 

культурної спадщини» [11], є об’єктами культурної спадщини. Цей Закон «регулює 

правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної 

спадщини з метою її збереження, використання об'єктів культурної спадщини у 

суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і 

майбутніх поколінь». Також визначено термін «культурна спадщина» як «сукупність 
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успадкованих людством від попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини» та термін 

«об’єкт культурної спадщини» – як «визначне місце, споруда (витвір), комплекс 

(ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні 

об'єкти (об'єкти підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні, 

природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, 

що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, 

історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли 

свою автентичність» [11]. Отже, за цим Законом ознаками, що визначають приналежність 

певних об’єктів до культурної спадщини, є їхня цінність з археологічного, естетичного, 

етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього 

погляду. 

Оскільки згідно із Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей» [4] до культурних цінностей відносять, зокрема, «складові частини 

та фрагменти архітектурних ... пам’яток і пам’яток монументального мистецтва», що 

«мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення», у Пропозиціях 

висловлено цілком доцільне припущення про можливість використання результатів 

визначення ідентифікаційних ознак об’єктів культурної спадщини, коли йдеться про 

складові частини та фрагменти архітектурних пам'яток і пам'яток монументального 

мистецтва. Тобто об’єкти матеріальної та духовної культури, які в одному контексті 

названо «культурними цінностями», а в іншому – «об’єктами культурної спадщини», 

мають практично одні й ті ж ідентифікаційні ознаки – вони мають історичне, 

археологічне, етнографічне, етнологічне, художнє, естетичне, мистецьке, архітектурне та 

наукове значення. 

Таке об’єднання ідентифікаційних ознак, визначених у різних контекстах, цілком 

припустиме, оскільки вони на більш високому рівні узагальнення виявляються належними 

до ідентифікаційних ознак, що застосовуються для визначення культурного та наукового 

значення матеріальних та нематеріальних об’єктів у найбільш загальному розумінні як 

культури, так і науки. Зробимо застереження стосовно неоднорідності елементів цієї 

множини. Оскільки історія, археологія, етнографія, етнологія та, певною мірою, 

архітектура – це науки, тобто галузі діяльності з вироблення та систематизації знань, то 

додавання до них науки як відокремленого елемента цієї множини дещо спірне. 

Таким чином, визначено поняття – об'єкт матеріальної та (або) духовної культури, 

що має одну, кілька (у довільному сполученні) або всі ідентифікаційні ознаки з множини 

значень: «історичне, археологічне, етнографічне, етнологічне, художнє, естетичне, 

мистецьке, літературне, архітектурне, наукове», для якого в Пропозиціях для зручності 

викладу застосовано термін «культурні цінності». 

Збереження культурних цінностей має два аспекти. Перший – це зберігання власне 

самих культурних цінностей як матеріальних об’єктів, якими є також і носії 

інформаційного змісту об’єкта духовної культури. І другий – зберігання інформаційного 

змісту культурних цінностей. 

Зберігання інформаційного змісту культурних цінностей перш за все вимагає 

вирішення проблеми визначення, яку саме інформацію, в якому обсязі та з яким ступенем 

деталізації зберігати. 

На сьогодні всі культурні цінності супроводжуються результатами наукової 

атрибуції (у вигляді описів), зафіксованими в певних формах документів. Однак можна 

стверджувати, що існуючий нині перелік атрибутів та повнота їхнього опису не 

гарантують безвтратного перенесення інформаційного змісту культурних цінностей в такі 

описи. Об’єктивним чинником цього є невідповідність наявних на цей час підходів до 

описів культурних цінностей і форм їх представлення та цілепокладання, на якому 

ґрунтуються Пропозиції. 

За наведених умов ми пропонуємо таку градацію рівня інформативності опису 

культурної цінності: 
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– опис забезпечує відновлення культурної цінності із заданим ступенем тотожності; 

– опис забезпечує формування представлення про певну множину ознак культурної 

цінності; 

– опис забезпечує передачу інформаційного змісту культурної цінності лише в 

певному контексті, наприклад суть тексту тощо. 

Запропонований підхід, на наше переконання, створює методологічне підґрунтя 

для визначення складу інформації (як множини ознак – результатів наукової атрибуції), 

який би забезпечив досягнення однієї з таких цілей: 

– відновлення культурної цінності із заданим ступенем тотожності; 

– формування представлення про певну множину ознак культурної цінності; 

– передачу інформаційного змісту культурної цінності в певному контексті, 

наприклад суть тексту тощо. 

Однією з широковживаних форм представлення інформації є зображення. У певних 

випадках така форма представлення інформації є найбільш ефективною («краще один раз 

побачити, ніж сто разів почути») або взагалі безальтернативною, наприклад для передачі 

інформації про колір, текстуру поверхні тощо. 

Водночас саме представлення інформації у вигляді зображень дозволяє 

забезпечити надійне довгострокове зберігання та відновлення із заданою якістю цифрових 

копій культурних цінностей, зокрема музейних експонатів із застосовуванням технології 

мікрофільмування СФД. 

Таким чином, постає необхідність комплексного вирішення задач визначення 

складу інформації про культурні цінності шляхом проведення наукової атрибуції, 

представлення частини цієї інформації зображеннями, подальшим мікрофільмуванням цих 

зображень для закладання на довгострокове зберігання. 

Для такого комплексного вирішення задач запропоновано метод створення 

зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, для 

формування, ведення і використання СФД України [1]. 

Цей метод є результатом осмислення на системному рівні проблем, пов'язаних із 

зберіганням інформаційного змісту культурних цінностей, зокрема, й у державній системі 

СФД. Метод має забезпечити надійне довгострокове зберігання та відновлення із заданою 

якістю інформації про культурні цінності, зокрема музейні експонати, із застосуванням 

технологій мікрофільмування СФД. 

Суть методу полягає у зведенні в єдиний технологічний процес таких дій  

(див. рис. 1): 

– проведення наукової атрибуції та визначення атрибутів, які необхідно 

візуалізувати, та їхнє оцифрування; 

– виготовлення та зберігання мікрофільмів СФД з інформацією про культурні 

цінності; 

– відновлення інформації про культурні цінності з мікрофільмів СФД із заданою 

якістю. 

Суттєвим є те, що операції з визначення атрибутів, які необхідно візуалізувати та 

оцифрувати, мають виконуватися у співпраці кваліфікованими (рівня – експерт) 

фахівцями-практиками відповідної спеціалізації (реставратори, працівники музеїв та 

бібліотек, архівісти, археологи, архітектори, історики, мистецтвознавці тощо), фахівцями з 

оцифрування та фахівцями державної системи СФД. Саме залучення таких фахівців 

дозволить сформувати пакет даних, який містить зображення, що передають службову 

інформацію (дані щодо обладнання та контекст, в якому визначено атрибути), а також 

зображення, що передають інформаційний зміст представлених атрибутів відповідно до 

заданого рівня інформативності та відповідають вимогам для мікрофільмування. Такий 

пакет даних має забезпечити зберігання на мікрографічній плівці інформації про 

культурні цінності та її відновлення із заданою якістю. 
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Рис. 1 – Послідовність дій – суть методу створення зображень у цифровому 

вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, для формування, ведення і 

використання СФД України 

 

Для забезпечення довгострокового зберігання та відтворення із заданою якістю 

інформації про культурні цінності запропоновано виконувати таке: 
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– виходячи із заданого рівня інформативності опису культурної цінності 

використовувати CDWA (Catégories for the Description of Works of Art – Категорії для 

опису творів мистецтва), що широко застосовується європейською спільнотою як зразок 

найбільш повної атрибуції; 

– визначити серед атрибутів зі складу CDWA такі, візуалізація яких забезпечує 

заданий рівень інформативності опису культурної цінності; 

– доповнити визначені атрибути експертними вимогами реставраторів, 

мистецтвознавців, істориків, архітекторів тощо; 

– створити цифрові зображення, що містять інформацію визначених атрибутів, та 

зафіксувати їх на мікрофільмах у спосіб, що забезпечує довгострокове збереження та 

відтворення із заданою якістю інформації про культурні цінності. Відповідне 

фотографічне устаткування й оптичні пристрої під час створення цифрових зображень 

доцільно використовувати, прийнявши до уваги міжнародний стандарт Object ID [12]. Цей 

стандарт встановлює мінімальний рівень інформації, що, зокрема, подається у вигляді 

зображень, необхідної для ідентифікації об'єкта. Містить поради тим, хто фотографує 

твори мистецтва, антикваріат та старовину, у виборі точок знімання, створення фону і 

позиціонуванні освітлення для досягнення найкращих результатів. 

Слід зазначити, що цифрові зображення, що містять інформацію визначених 

атрибутів, мають цінність самі по собі та можуть знайти найширше застосування. Тому у 

випадках, коли мікрофільмування не мається на меті, операції з визначення атрибутів, які 

необхідно візуалізувати та оцифрувати, можуть виконуватися без залучення фахівців 

державної системи СФД. 

Зображення, на яких представлена інформація про певні атрибути культурної 

цінності, мають відповідати цілком визначеним вимогам. За результатами НДР 

запропоновано, що такі вимоги повинні забезпечувати заданий замовником (споживачем) 

рівень інформативності застосованого опису культурної цінності, мають задаватися 

виключно замовником (споживачем) на підставі експертного рішення, нормативних 

документів (за наявності таких) тощо та узгоджуватися із фахівцями з оцифрування та 

фахівцями державної системи СФД для кожного конкретного екземпляра культурних 

цінностей. 

Отже, зображення мають передавати інформаційний зміст представлених атрибутів 

відповідно до заданого рівня інформативності та забезпечувати повноту відтворення всіх 

елементів, у тому числі виконаних у кольорі. 

З огляду на значну різноманітність як самих культурних цінностей, так і їхніх 

атрибутів, особливо таких, що мають виняткову приналежність, виконання зазначених 

вимог запропоновано в такий спосіб. 

У загальному випадку засобами передачі зображенням інформації є форма, 

структура, розміри, колір, насиченість кольору, яскравість, контраст. Безвтратне та без 

спотворень відтворення зображенням зазначених засобів передачі інформації в усьому 

діапазоні їхніх значень можливо за умови, по-перше, використання під час оцифрування 

устаткування й оптичних пристроїв, що мають відповідні технічні можливості і, по-друге, 

відповідних умов оцифрування. 

На цей час накопичено значний світовий досвід успішної реалізації 

різномасштабних (міжнародних, національних тощо) проєктів оцифрування культурних 

цінностей. Успішність таких проєктів значною мірою обумовлено ґрунтовними  

науково-технічними розробками та практичним досвідом виконавців, що супроводжується 

розробленням різного виду методичних рекомендацій та про що йдеться у ряді публікацій 

[12]–[17]. 

Загальним для таких проєктів є те, що вибір оптимальної стратегії оцифрування 

безпосередньо залежить від мети оцифрування. Саме метою визначаються метрики та 

критерії якості результатів оцифрування. Об’єктивні значення показників за кожним 

критерієм аранжовано відповідно до встановлених (заданих) категорій якості результатів, 
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що дозволяє свідомо, із урахуванням показника «якість/вартість», підходити до вибору 

устаткування та умов оцифрування. 

Крім того, вибір устаткування та умов оцифрування має виконуватися з 

урахуванням об’єктивно існуючого процесу – постійно, нерозривно  та взаємопов’язано 

розвиваються для оцифрування і способи його застосування. Водночас відповідно 

змінюються й умови оцифрування. 

Основні критерії оцінки якості оцифрування, а також методики їх використання 

містяться як у міжнародних нормативних та методичних документах, так і у вітчизняних, 

зокрема в галузі мікрографії. 

Для контролю зазвичай використовуються тест-об’єкти, технічні міри та шкали, а 

також комбіновані еталонні мішені як для автоматизованого, так і неавтоматизованого 

контролю якості зображень та калібрування застосовуваного фотографічного 

устаткування й оптичних пристроїв (див. рис. 2). 
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Рис. 2 – Приклади тест-об’єктів, технічних мір та шкал, а також комбінованих 

еталонних мішеней як для автоматизованого, так і неавтоматизованого контролю якості 

зображень та калібрування застосовуваного фотографічного устатковання й оптичних 

пристроїв 

 

Отже, Пропозиції щодо осмисленого оцифрування як шляху до довгострокового 

збереження інформації про культурні цінності полягають у неухильному та свідомому 

виконанні такої послідовності дій: 

а) визначення мети оцифрування культурних цінностей; 

б) визначення необхідного рівня інформативності опису культурної цінності та 

виконання відповідної наукової атрибуції; 

в) вибір з множини атрибутів – результатів наукової атрибуції таких, 

представлення яких у вигляді зображень, придатних до мікрофільмування, є найбільш 

ефективним способом представлення інформації; 

г) визначення необхідного устаткування для оцифрування та оптичних 

пристроїв; 
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д) власне оцифрування, що супроводжується оцінюванням його результатів. 

Украй суттєвим у Пропозиціях є те, що дії за пунктами в) – д) наведеного переліку 

мають виконуватися спільно кваліфікованими (рівня – експерт) фахівцями-практиками 

відповідної спеціалізації (реставратори, працівники музеїв та бібліотек, архівісти, 

археологи, архітектори, історики, мистецтвознавці тощо) та фахівцями з оцифрування 

(фотографування).  

Ці дії повинні виконуватися виключно згідно з результатами визначення мети 

оцифрування культурних цінностей, необхідного рівня інформативності їхнього опису та 

наукової атрибуції. 

Оцінювання результатів оцифрування має виконуватися спільним експертним 

рішенням зазначених фахівців і тих, що визначали мету оцифрування культурних 

цінностей, необхідний рівень інформативності опису культурної цінності та виконували 

наукову атрибуцію. 

Висновки  
Таким чином, запропонований підхід до осмисленого оцифрування як шляху до 

довгострокового збереження інформації про культурні цінності має створити підґрунтя  

для розробляння науково-обґрунтованого комплексу нормативно-методичних документів, 

що регламентують вибір устатковання для оцифрування, виконання оцифрування та 

оцінку і контроль якості його результатів. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ІНТЕГРАЦІЇ ВІРТУАЛЬНОГО КАБІНЕТУ 

ВЕБЗАСТОСУВАННЯ «ЦДНТА УКРАЇНИ –  

НАДАННЯ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ» ДО СИСТЕМИ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
 

Вступ. За останні роки країни світу здійснили величезний стрибок у напрямку 

електронного документообігу. Це, у свою чергу, надало можливість прискорити та 

спростити всі операції пов’язані з документами. Електронний документообіг (обіг 

електронних документів) ‒ сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, 

передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, 

які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та, у разі необхідності, з 

підтвердженням факту одержання таких документів [1]. 

Використання електронного документообігу в архівній справі дозволяє підвищити 

ефективність надання державними архівними установами послуг, забезпечити 

популяризацію їхньої діяльності на новому якісному рівні шляхом застосування сучасних 

форм публікації та експонування архівних документів в електронному вигляді. Так, 

користувачі архівних установ розвинутих країн світу завдяки використанню 

повнотекстового пошуку в колекції документів архіву можуть переглянути в зручній 

формі результати пошуку (зокрема у вигляді цифрованих зображень документів), а також, 

за потреби, замовити та сплатити певні додаткові послуги (наприклад, копію документа 

тощо).  

На цей час з метою забезпечення прав громадян на вільний доступ до відомостей, 

потрібних для науково-дослідної, інформаційно-довідкової та іншої діяльності, 

державними архівними установами розроблено довідкові апарати у формі електронних баз 

даних (далі – БД) та створено офіційні вебсайти. На вебсайтах експонуються документи 

Національного архівного фонду (далі – НАФ) у вигляді тематичних експозицій. Це, 

наприклад, перелік електронних експозицій на вебсайті Державної архівної служби 

України  або електронна експозиція на вебсайті Центрального державного науково-

технічного архіву (далі – ЦДНТА) України. 

Таким чином, однією з вимог до сучасної електронної експозиції є експонування 

архівних документів в електронному вигляді разом з обліковою та вторинною архівною 

інформацією. Згідно із сучасними вимогами  Державна архівна служба України 

першорядним пріоритетом визначає цифровізацію усіх процесів архівної справи та 

діловодства. 

Державними архівними установами ведуться роботи з оцифрування архівних 

документів, а державний облік документів НАФ здійснюється також і в електронному 

вигляді.  

Постановка проблеми. Станом на цей час доступ користувачів до документів 

НАФ, згідно з [2], у традиційному читальному залі ЦДНТА України складається з видачі 

перепустки до читального залу архіву та її використання працівниками архіву під час 

автентифікації користувачів. У свою чергу вебзастосування для надання віддаленого 

доступу із «віртуальним кабінетом» має забезпечити автоматизоване виконання 

зазначених задач. 

Крім того, функціювання «віртуального кабінету» передбачає використання 

персональних даних користувача, зміст яких певною мірою має відповідати відомостям, 

які надаються користувачем для внесення до БД користувачів читального залу, і, таким 
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чином, розроблення «віртуального кабінету» має здійснюватися відповідно до вимог 

Закону України «Про захист персональних даних» [3]. Зокрема, згідно з частиною другою 

статті 10 цього Закону використання персональних даних, володільцем яких є ЦДНТА 

України, може здійснюватися лише у разі створення ним умов для захисту цих даних. 

Також слід зазначити, що на цей час сайт ЦДНТА України [4] функціонує на 

технічних засобах Центрального державного електронного архіву України  

(далі – ЦДЕА України), які мають відповідні експертні висновки щодо забезпечення вимог 

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» 

[5]. Це свідчить про можливість належним чином забезпечити ЦДЕА України зберігання 

персональних даних, розпорядником яких, відповідно до вимог Закону України «Про 

захист персональних даних» [3], він є. Але як було наведено вище, зловмисник може 

здійснити атаку за межами відповідальності ЦДЕА України (атака «людина посередині»), 

і тому питання забезпечення захисту під час автентифікації користувачів «віртуальних 

кабінетів» залишається відкритим. 

За таких обставин можливо або власноруч реалізувати програмний модуль із 

автентифікації та отримати на нього в Адміністрації Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України атестат відповідності (що потребує суттєвих 

ресурсів), або здійснити пошук вже готових програмно-технічних рішень. 

Метою статті є визначення шляхів реалізації «віртуального кабінету» 

вебзастосування «ЦДНТА України – надання віддаленого доступу» із дотриманням вимог 

чинного законодавства в частині забезпечення необхідного рівня безпеки під час 

автентифікації користувачів. 

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення віддаленого доступу до 

документів НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України, та довідкового апарату до них, був 

розроблений відповідний комплекс спеціалізованого програмного забезпечення.  

Для того, щоб реалізувати поставлену мету, проведемо аналіз існуючого сайта, 

його можливостей, визначимо, на базі якої системи керування вмістом працює сайт 

ЦДНТА України, а також проаналізуємо її функцію й можливості. Це дозволить нам 

зрозуміти, яким чином створювати і реалізовувати «віртуальний кабінет» з необхідними 

нам можливостями. Також необхідно проаналізувати та визначити, який метод 

автентифікації користувачів використовувати для нашого сайта. 

На відміну від традиційного читального залу ЦДНТА України, у якому доступ 

користувачів до документів НАФ, згідно з наказом Міністерства юстиції від 19.11.2013 

№ 2438/5 (із змінами) «Про затвердження Порядку користування документами 

Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам» [2], 

складається з видачі перепустки до читального залу архіву та її використання 

працівниками архіву під час автентифікації користувачів, «віртуальний кабінет» має 

передбачати автоматизоване виконання зазначених задач. 

Розглянемо основні методи автентифікації за принципом наростаючої складності: 

– базова автентифікація. При використанні цього виду автентифікації ім'я 

користувача і пароль включаються до складу вебзапиту (HTTP POST або HTTP GET). Цей 

метод краще не використовувати, тому що користувач може застосовувати один і той 

самий пароль на декількох вебсайтах. Також з недоліків парольної автентифікації слід 

зазначити невисокий рівень безпеки – пароль можна підгледіти, вгадати, підібрати, 

повідомити стороннім особам тощо; 

– дайджест-автентифікація [6]. Це автентифікація, при якій пароль користувача 

передається в хешованому вигляді. За рівнем конфіденційності паролів цей тип краще 

попереднього, оскільки пароль завжди хешується з додаванням довільного рядка 

символів, який генерується на кожне з'єднання заново, і, таким чином, при кожному 

з'єднанні генерується новий хеш пароля і перехоплення його нічого не дасть. Дайджест-

автентифікація підтримується всіма популярними серверами і браузерами; 
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– автентифікація з пред'явленням цифрового сертифіката. Механізми 

автентифікації із застосуванням цифрових сертифікатів, як правило, використовують 

протокол із запитом і відповіддю. Сервер автентифікації відправляє користувачеві 

послідовність символів – так званий запит. Як відповідь виступає запит сервера 

автентифікації, підписаний за допомогою закритого ключа користувача. Автентифікація з 

відкритим ключем використовується як захищений механізм автентифікації в таких 

протоколах, як SSL [7], а також може використовуватися як один з методів автентифікації 

в рамках протоколів Kerberos [8] і RADIUS [9]; 

– автентифікація за cookies [10]. До сайтів, що використовують як засіб 

автентифікації cookies, відносять чати, форуми, ігри тощо. Якщо cookie вдасться викрасти, 

то, підробивши його, можна здійснити автентифікацію під виглядом іншого користувача. 

У разі, коли дані, що уводяться, погано фільтруються або не фільтруються зовсім, 

викрасти cookies стає не дуже складною справою. Щоб якось поліпшити ситуацію, 

використовується захист за IP-адресою, тобто cookies сесії зв'язуються з IP-адресою, з якої 

спочатку користувач авторизувався в системі. Однак IP-адресу зловмисник може 

підмінити, тому сподіватися на захист за IP-адресою теж не можна. На нинішній момент 

більшість браузерів використовують cookies з позначкою HTTPonly, що забороняє доступ 

до cookies різних скриптів; 

– децентралізована автентифікація. До неї належать OpenID [11] та OAuth [12]. 

OpenID дозволяє користувачеві мати один логін-пароль для різних вебсайтів. Безпека 

забезпечується підписуванням повідомлень. Передача ключа для цифрового підпису 

заснована на використанні алгоритму Діффі – Хеллмана [11], також можлива передача 

даних по HTTPS. До уразливості OpenID відносять фішингові атаки [14] та атаки «людина 

посередині» [15]. Автентифікація по OpenID зараз активно використовується і надається 

такими гігантами, як BBC, Google, IBM, PayPal, VeriSign, Yandex і Yahoo!. У свою чергу 

OAuth дозволяє користувачеві дозволити одному інтернет-сервісу отримати доступ до 

даних користувача на іншому інтернет-сервісі. Протокол використовують у таких 

системах, як Twitter, Google (Google також підтримує гібридний протокол, який об'єднує в 

собі OpenID і OAuth); 

– багатофакторна автентифікація. Цей метод контролю доступу передбачає, що 

користувачеві для отримання доступу до інформації необхідно пред'явити більше одного 

«доказу механізму автентифікації». До категорій таких доказів відносять знання 

(інформація, яку знає суб'єкт, наприклад, пароль, пін-код), володіння (річ, якою володіє 

суб'єкт, наприклад, електронна або магнітна карта, флеш-пам'ять), властивість, якою 

володіє суб'єкт (наприклад, біометрія, унікальні природні відмінності: обличчя, відбитки 

пальців, райдужна оболонка очей, капілярні візерунки, послідовність ДНК). 

На цей час в Україні єдине рішення, яке відповідає вимогам чинного 

законодавства, пропонується Державним агентством з питань електронного урядування, 

яким з метою впровадження в країні електронного урядування відповідно до 

розпорядження КМУ від 20 вересня 2017 р. № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні» [16] у рамках проєкту «Електронна ідентифікація» 

[17] було розроблено інтегровану систему електронної ідентифікації (далі – ІСЕІ). 

Відповідно до [18] призначенням ІСЕІ є технологічне забезпечення зручної, доступної та 

безпечної електронної ідентифікації та автентифікації фізичних і юридичних осіб, 

підтримки її функціонування, сумісності та інтеграції схем електронної ідентифікації, їх 

взаємодії з вебпорталами електронних послуг та системами електронної взаємодії органів 

влади, фізичних та юридичних осіб, забезпечення захисту інформації та персональних 

даних на основі єдиних вимог, форматів, протоколів та класифікаторів. Захист інформації 

в ІСЕІ здійснено шляхом побудови та впровадження комплексної системи захисту 

інформації з підтвердженою відповідністю згідно з вимогами законодавства у сфері 

технічного та криптографічного захисту інформації [3], [5], [16], [19]–[30] і гарантовано 



29 

атестатом відповідності ІСЕІ, зареєстрованим в Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18.12.2018 № 18213.  

Інтеграція інформаційно-телекомунікаційних систем юридичних осіб приватної 

форми власності та фізичних осіб-підприємців, які надають електронні та інші послуги, 

здійснюється їхнім власним коштом. Інтеграція інформаційно-телекомунікаційних систем 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 

що належать до сфери їх управління (державні та комунальні), здійснюється за рахунок 

коштів державного і місцевих бюджетів, затверджених на відповідний рік, а також інших, 

не заборонених законодавством джерел. 

Користування можливостями ІСЕІ потребує укладання договору про приєднання із 

Державним агентством з питань електронного урядування, яке виступає її розпорядником. 

Згідно з договором замовник послуги повинен: 

– забезпечувати безпечну і безперебійну роботу власного інформаційного ресурсу, 

у тому числі під час його взаємодії із ІСЕІ; 

– використовувати при взаємодії із ІСЕІ виключно передбачені чинним 

законодавством України засоби для забезпечення безпечного і стандартизованого обміну 

даними; 

– адаптувати свій інформаційний ресурс для роботи із ІСЕІ. 

Для здійснення ідентифікації за допомогою електронного цифрового підпису 

(далі – ЕЦП) у ІСЕІ GovID необхідно визначити Акредитований центр сертифікації 

ключів (далі – АЦСК), у якому отримано ЕЦП, обрати файл з ключем та ввести пароль, як 

наведено на рис. 1.  

Проаналізувавши та визначивши основні методи автентифікації й розглянувши 

ІСЕІ, перейдемо до аналізу сайта ЦДНТА України та його системи керування вмістом. 

Для досягнення нашої мети виконано такі дії, а саме: 

– проведено аналіз вимог, що накладає система керування вмістом Joomla! [31] , як 

програмне оточення сайта ЦДНТА України. Joomla! є захищеним ліцензією GPL [32] 

вільним програмним забезпеченням із відкритим сирцевим кодом, яке надає користувачам 

можливість вільного виконання програми з будь-якою метою, вільного вивчення того, як 

працює програма і її модифікації (попередньою умовою цього є гарантований доступ до 

сирцевого коду), вільного розповсюдження копій, вільного поліпшення програми й 

випуску поліпшень у публічний доступ (попередньою умовою цього є гарантований 

доступ до сирцевого коду). Joomla! написана на мові PHP [33] з використанням 

архітектури MVC [34]. Як систему керування базами даних для Joomla!, що 

використовується для організації сайта ЦДНТА України, обрано MySQL [35], але також 

можливе використання як PostgreSQL [36], так і MS SQL [37]. Структурно Joomla! являє 

собою ядро, функціональність якого збільшується шляхом підключення розширень, які за 

функціональним призначенням поділяються на компоненти, модулі, плагіни та/або 

шаблони: 

а) компонент – основна функціональна складова Joomla!. Компонент 

відображається в центральній частині шаблону; 

б) модулі – елементи, які відображаються на сторінці користувачів у вигляді 

окремих блоків; 

в) плагіни – елементи, які відображаються на адміністративній панелі інструментів 

і надають додаткову функціональність; 

г) шаблони – елемент, який відповідає за уніфіковане оформлення всього сайта. 
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Рис.1 – Електронна ідентифікація за допомогою ЕЦП 
 

Зокрема, до переваг Joomla! можна віднести те, що всі компоненти, модулі, плагіни 

і шаблони можна або написати самому та розмістити їх у структурованому каталозі 

розширень, або відредагувати існуюче розширення. Таким чином, розширення 

функціональності сайта ЦДНТА України має здійснюватися шляхом підключення 

відповідних розширень Joomla! у вигляді компонентів, модулів або плагінів; 

– проведено аналіз сучасних розширень Joomla! сторонніх виробників, що 

забезпечують автентифікацію користувачів шляхом використання відкритого протоколу 

авторизації OAuth 2.0. Оцінювання здійснювалося за критеріями «підтримка відкритого 

протоколу авторизації OAuth 2.0», «безкоштовність використання», «можливість вибору 

довільного провайдера послуг з OAuth авторизації». Визначено, що жодне з розширень, 

які відповідають критерію «безкоштовність використання», не мають можливості вибору 

довільного провайдера послуг з OAuth авторизації, зокрема – ІСЕІ. Тому було прийнято 

рішення розробити новий програмний продукт (розширення для Joomla!) із реалізованою 

можливістю використання ІСЕІ як провайдера послуг з OAuth авторизації; 

– за результатом аналізу підсистем, з яких складається ІСЕІ, та переліку відомостей 

про користувача, які ІСЕІ повертає прикладній системі (у нашому випадку – підсистемі 

«віртуального кабінету» сайта ЦДНТА України, яка відповідає за керування 

користувачами), встановлено, що ідентифікувати користувача доцільно за значенням його 

коду в Державному реєстрі фізичних осіб України (далі – ДРФО). Таким чином, можна 
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дійти висновку про те, що користувачі, які не здійснили реєстрації у ДРФО (наприклад, 

через релігійні переконання), для користування «віртуальним кабінетом» сайта ЦДНТА 

України мають здійснити реєстрацію на стадії оформлення осіб для користування 

документами НАФ у читальних залах (секторах користування документами) архівів. А 

користувачам, які зареєстровані у ДРФО та є клієнтами MobileID та/або АЦСК, для 

користування «віртуальним кабінетом» сайта ЦДНТА України доцільно застосовувати 

авторизацію за ІСЕІ, яка дозволить: 

а) максимально спростити процедуру реєстрації у «віртуальному кабінеті» сайта 

ЦДНТА України; 

б) забезпечити високий рівень безпеки даних, що використовуються під час 

реєстрації та авторизації користувачів (гарантовано атестатом відповідності ІСЕІ, 

зареєстрованим в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України від 18.12.2018 № 18213). 

Висновки 

Таким чином, за результатом аналізу функціональних можливостей, переваг та 

обмежень системи керування вмістом, яку використовує сайт ЦДНТА України, і методів 

автентифікації користувачів з метою створення у складі сайта «віртуального кабінету» 

було обрано ІСЕІ як таку, що відповідає вимогам чинного законодавства з питань захисту 

інформації, та обрано напрям робіт для забезпечення інтеграції до ІСЕІ «віртуального 

кабінету» вебзастосування «ЦДНТА України – надання віддаленого доступу». 

Це, у свою чергу, дозволить нам створити «віртуальний кабінет» з усіма 

необхідними функціями та в повному обсязі забезпечити користувачів, що пройшли 

автентифікацію, низкою додаткових функціональних можливостей у частині 

використання цифрових копій документів НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України, та 

довідкового апарату до них, а також забезпечить автоматизацію процесу доступу до 

документів НАФ. 

Позитивний ефект, отриманий у результаті інтеграції «віртуального кабінету», 

спрямований на розвиток сайта ЦДНТА України в напрямку підвищення якості надання 

послуг користувачам, а також підвищить ефективність роботи працівників ЦДНТА 

України із забезпеченням необхідного рівня безпеки під час автентифікації користувачів. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОВИ XML ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

БАЗИ ДАНИХ ОПИСУ МЕТАДАНИХ ФАЙЛІВ ЗОБРАЖЕНЬ 
 

Вступ. Стандарт XML увійшов у світ інформаційних технологій всерйоз і надовго. 

Електронний документообіг, інтернет-технології, системи обміну даними типу «бізнес для 

бізнесу» (В2В) – все це неповний перелік тих областей, де застосовуються технології 

XML. Багато компаній і організацій стандартизують свої XML-схеми і наполягають на 

використанні електронних документів, які відповідають цим схемам. 

Важливу роль у сучасному інформаційному світі відіграють засновані на XML 

технології, пов’язані зі збором, агрегуванням, управлінням та зберіганням метаданих з 

використанням сучасних баз даних (далі – БД). 

Тенденції розвитку сучасних БД за останні кілька років впевнено свідчать про 

постійне підвищення статусу набору технологій, пов’язаних з XML. Крім того, деякі 

реляційні БД обзавелися техніками, за допомогою яких вони стають схожими на мову 

XML, щоб використовувати широкі можливості її ієрархічної моделі. 

У процесі адаптації до нової архітектурі розробки додатків, заснованої на XML, 

схеми БД стають простішими і природнішими. Такий підхід до формування, опису, 

зберігання і передачі метаданих за допомогою БД у рамках проведення дослідно-

кнструкторської роботи (далі – ДКР) в державній системі страхового фонду документації 

(далі – СФД) має ряд переваг, найважливішими з яких є безкоштовність, стійкість, 

надійність, простота адміністрування, поступове нарощування архітектури БД за рахунок 

подальшої інтеграції з реляційною частиною. 

Постановка проблеми. Однією з важливих проблем мікрофільмування цифрових 

зображень є відсутність системи стандартизованих вимог до оцифровування 

різноманітних видів документації. Це має наслідком значні об’єми додаткової обробки, 

суб’єктивність в оцінках результатів обробки цифрових зображень та якості 

фотографічних кадрів. Тому постала нагальна задача здійснити інформаційне 

супроводження процесів мікрофільмування. Вирішення такої задачі полягає у формуванні 

спеціальних метаданих з подальшим їх аналізом. 
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Метадані мають таку структуру: базові сутності (змістовно – поняття) та сутності, 

що визначаються, а також належні до них атрибути. Усі сутності та атрибути є об’єктами, 

взаємозалежні відповідають відношенню «об’єкт – підоб’єкт». Об’єкти поділяються на 

технологічні (тобто фізичні) та інформаційні. Атрибути можна представити як елементи 

ієрархічного опису властивостей сутності. 

Визначення підходів до створення сучасної БД та вибору системи управління 

базами даних (далі – СУБД), сумісною із сучасними стандартами та технологіями 

(зокрема, із мовою XML), раніше вже були розглянуті автором [1]–[2]. Було показано, що 

використання реляційної моделі для створення БД та вибір для її реалізації СУБД MySql 

дозволяє задовольнити всі вимоги до БД щодо цілісності, інтегрованості, захисту даних, 

кросплатформності, можливості міграції. 

З іншого боку, Доповнення № 1–4 до технічного завдання на ДКР «Розроблення 

автоматизованих цифрових технологій для технологічних операцій контролю та 

підготовки до мікрофільмування цифрових зображень документів страхового фонду 

документації України» (далі – ТЗ) надають такі тлумачення в частині вимог до БД: 

– розроблення БД без уточнення моделі даних; 
– термін «база даних» трактується як упорядкована сукупність даних про растрові 

цифрові зображення, надані на мікрофільмування; 

– передбачається розроблення окремого інтерфейсу користувача доступу до БД. 

Обрана спіральна модель життєвого циклу розробки інформаційної системи і 

внесені доповнення до ТЗ зводять вибір моделі даних при розробці БД до реляційної чи 

деревовидної (ієрархічної), враховуючи відмову від створення бази знань і використання 

вебдодатків, спрощення вимог до БД, засобів конфігурації та обміну даними. 

З огляду на такі обставини, представляється доцільним порівняння реляційної та 

XML-моделі з метою вибору за такими критеріями, як робота із структурованими даними, 

підтримка довідкової цілісності даних, швидкість обробки інформації, простота і 

гнучкість адміністрування, нарощування архітектури. 

Метою статті є опис процесу вибору і реалізації моделі БД програмного 

забезпечення з автоматизації технологічних операцій підготовки до мікрофільмування 

цифрових зображень документів, що потребують експертної оцінки властивостей 

зображень (далі – ПЗ) для вирішення нагальних проблем підготовки цифрових зображень 

документів, наданих на мікрофільмування в електронній формі. 

Виклад основного матеріалу 

Мова XML як спосіб логичного представлення інформації. Extensible Markup 

Language (XML) – похідна мова розмітки документів, що дозволяє структурувати 

інформацію різного типу, використовуючи для цього довільний набір інструкцій. 

Мову XML було спроєктовано, в основному, для не в повному обсязі 

структурованого середовища, наприклад для документів і публікацій. Проте це призвело 

до «золотої середини» між гнучкістю і простотою, і вона була швидко прийнята багатьма 

користувачами. На цей час мова XML широко використовується для передачі даних між 

програмами. Як і HTML, вона може бути охарактеризована як «контейнерна» мова. 

Опис на мові XML являє собою сукупність операторів, написаних із дотриманням 

визначеного синтаксису. При створенні XML-документа замість використання 

обмеженого набору певних елементів користувачі мають можливість створювати власні 

елементи і присвоювати їм будь-які імена за власним вибором – саме тому мова XML є 

розширюваною (англ. extensible). Отже, можна використовувати XML для опису 

практично будь-якого документа, від музичної партитури до БД. Таким чином, за 

допомогою XML можна описати ієрархічну структуру документа, наприклад, книги, що 

містить частини, глави і розділи [3]. 

Сам процес створення XML-документа дуже простий і вимагає лише базових знань 

HTML і розуміння тих завдань, які треба виконати, застосовуючи XML як мову розмітки. 
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Таким чином, у розробників з’являється унікальна можливість визначати власні команди, 

що дозволяють їм найбільш ефективно відбирати дані, що містяться в документі [4]. 

Оскільки в XML немає типових елементів, може здатися, що в ній взагалі відсутні 

будь-які стандарти. Проте, мова XML має строго визначений синтаксис. Наприклад, на 

відміну від HTML, кожен елемент XML повинен містити початковий і кінцевий тег. Будь-

який вкладений елемент повинен бути повністю визначений усередині елемента, до 

складу якого він входить, а окремі теги не повинні перекривати одне одного. 

На ділі гнучкість у створенні власних елементів вимагає від розробника суворого 

дотримання синтаксису. Це обумовлено тим, що структура XML-документів повинна бути 

зрозумілою для програми, яка обробляє і відображає інформацію, що міститься в цих 

документах. Строгий синтаксис надає XML-документу передбачувану форму і полегшує 

написання програми обробки. 

Переваги мови XML при роботі із структурованими даними серед інших мов 

розмітки та текстових форматів обміну даними. Мова XML має низку переваг при 

обробці структурованих даних. 

1. Пропонує метод представлення структурованих даних у вигляді текстового 

файла. 

Величезна перевага XML полягає в тому, що ця мова розмітки забезпечує 

можливість збереження даних у звичайному текстовому форматі. Не потрібні спеціальні 

додатки, щоб забезпечити доступ до подібних даних. З'являється можливість перегляду 

документа і внесення в нього необхідних змін за допомогою створеного користувачем або 

вбудованого в операційну систему (далі – ОС) текстового редактора, у тому числі 

безкоштовного. 

2. Має переваги у порівнянні з HTML. 

Незважаючи на схожість типів розмітки, XML є більш розвиненою мовою розмітки 

в порівнянні з HTML, оскільки дозволяє визначати власні набори тегів і необхідні імена 

атрибутів. 

За допомогою XML структури документа можуть бути вкладені одна в одну, 

забезпечуючи будь-який рівень складності, якщо при цьому дотримано відповідних 

правил вкладення документів XML. 

У XML-документах можуть міститися будь-які описи граматики документа, щоб 

інші програми могли виконати перевірку його структури. 

Мова XML є прекрасним інструментом для маніпулювання структурованими 

даними. Завдяки можливостям подання даних, закладеним у HTML, ці дві мови дійсно 

доповнюють одна одну. Якщо ж важливою є структура документа, стають помітними 

переваги XML [4]. 

Оскільки сучасні браузери підтримують об’єктну модель документа (Document 

Object Model) (далі – DOM), елементи, які розробники збираються використовувати, 

можуть бути визначені в XML як об'єкти. Така розширюваність робить XML ідеальною 

мовою для відображення динамічних даних на різних платформах [4]. 

DOM – це ключ для роботи з XML-документами. Ця модель надає можливість 

вивчати структуру цих документів, читати та модифікувати їхній зміст. Усі маніпуляції з 

кодом XML так або інакше використовують модель DOM [5]. 

Для розробника це означає, що тепер можна підтримувати динамічний зміст сайтів, 

не турбуючись про обмеження HTML. XML не тільки дозволяє описувати динамічні зміни 

в документах, але також надає можливість створення джерел даних різного призначення, 

що, у свою чергу, робить реальним забезпечення функціональної сумісності між 

додатками на серверній або клієнтській машині і сайтом. 

Дуже важливою властивістю DOM є те, що об’єкти даної моделі  

(наприклад, document) мають свій інтерфейс, який не залежить від мови програмування. 

Тобто доступ до XML-документів можна виконувати за допомогою різних мов 

програмування, у тому числі безкоштовних. 
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3. Підтримка метаданих. 

Одним з найбільших переваг XML є те, що ми можемо поміщати метадані в теги у 

формі атрибутів. У форматі обміну даними JSON (англ. JavaScript Object Notation) 

атрибути будуть додані як інші поля-члени в поданні даних, які не можуть бути бажані. 

4. Зрозуміла як комп’ютеру, так і людині. 

XML має синтаксис, що сам себе описує. Це означає, що користувач може додати 

будь-яку потрібну йому інформацію для опису даних. Елементи самоопису (дескриптори) 

забезпечують інтуїтивну зрозумілість XML-документа для людини. З іншого боку, XML 

залишається програмним кодом. Він зчитується і використовується обробниками XML. 

5. Гнучкість і розширюваність. 

Оскільки файли XML є простими текстовими файлами, що містять дескриптори, 

вони практично завжди посідають більше місця, ніж аналогічні виконавчі. Члени 

консорціуму W3С доклали чимало зусиль, щоб зробити мову XML якомога більш 

гнучкою, що дозволило б забезпечити простір для розширення і самоопису елементів та 

їхніх атрибутів. 

Розробники XML чудово усвідомлювали, що дисковий простір, який 

використовується для зберігання даних, з часом ставатиме все дешевше і дешевше, тому 

можливі розміри файлів при розробленні стандарту особливо не враховувалися. Крім того, 

недорогі, а часто і зовсім безкоштовні програми для стиснення даних широко доступні на 

багатьох платформах. 

6. Мова XML вільна від ліцензійних відрахувань, платформно-незалежна, має 

широку підтримку. 

Ніхто не володіє винятковими правами на стандарт XML. Цей стандарт вільний від 

будь-яких ліцензійних відрахувань і доступний для всіх реалізацій. Пов’язані з ним 

технології також доступні на абсолютно безкоштовній основі. 

Багато з провідних корпорацій, задіяних у розробці програмних продуктів, внесли 

чималий внесок у спільну розробку засобів, просування стандартів, представлення 

прикладів рішень, що використовують технології XML. А це означає, що вони мають 

непогану підтримку програмістів на XML. 

Мова XML застосовується практично в кожному аспекті програмування. Із самого 

початку вона була спроєктована як мова розмітки, що поєднує в собі міць і гнучкість з 

простим для вивчення синтаксисом. Розроблена як відкрита, розширювана, і така, що має 

зрозумілу мову, технологія XML являє собою стандарт консорціуму Всесвітнього 

павутиння (англ. World Wide Web Consortium) (далі – консорціум W3С), що дозволяє 

спільно використовувати дані в середовищі різних додатків, ОС і протоколів мережі 

Інтернет. 

XML як модель даних у порівнянні з реляційною для опису метаданих. 

Представлення даних як XML-документів є природним, оскільки вони виходять з 

реальних документів. Представляти дані як документи звичніше і зрозуміліше, ніж 

представляти їх як реляційні таблиці. Реляційна таблиця – у кращому випадку – окремий 

фрагмент документа. Неприродність табличного представлення легко відчути спочатку 

при проєктуванні реляційних БД, коли з набору наявних документів вичленовуються 

сутності, і потім – при підготовці звіту, коли з цих же сутностей знову створюються 

документи. 

Маніпулювати даними з використанням такої природної для людини (але логічно 

надлишкової) сутності, як «зв’язок», також звичніше і зрозуміліше, ніж із посилальними 

ключами, які в реальних документах зустрічаються рідко [6]. 

На даний момент існує набір стандартних операцій низького рівня для роботи з 

XML-документами – видалити або перенести вузол з піддеревом, створити документ або 

вузол, виділити колекцію вузлів за певною ознакою тощо. 

Така модель передбачає створення на основі низькорівневих логічних операцій 

обмеженого набору логічно коректних операцій верхнього рівня, що дозволяють 
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користувачеві маніпулювати даними без використання програмування, тобто «від 

кнопки», на рівні призначеного для користувача інтерфейсу [6]. 

Підтримка довідкової цілісності даних при видаленні вузла XML-дерева зводиться 

до видалення піддерева цього вузла і всіх піддерев в інших документах, на вузли яких 

даний вузол посилається. У цьому плані реляційні моделі більш уразливі, тому що при 

втраті або зміні індексів в одній таблиці можуть бути втрачені зв’язки із зовнішніми 

ключами в інших таблицях. 

XML і бази даних. Причини для використання мови XML у системі БД ті ж, що і 

для реляційних даних: надійне сховище, транзакційна стійкість, відновлюваність, висока 

доступність, безпека, ефективні пошук і модифікація, масштабованість (приріст 

продуктивності при збільшенні обсягу інформації). Усі ці особливості роблять БД більш 

відповідним репозиторієм (місцем, де зберігаються і підтримуються будь-які дані) для 

XML-даних, ніж, наприклад, файлова система. Таким чином, в останні роки XML-БД 

отримали зростаючу популярність і важливість [7]. 

Така особливість мови XML, як ієрархічність, сприяла її широкому поширенню як 

формата представлення даних. Ієрархічна модель БД якнайкраще відповідає деревовидній 

організації XML-документів. 

Крістофер Дейт, фахівець в області реляційних БД, автор класичного підручника 

«An Introduction to Database Systems», зазначає, що «... XML є спробою заново винайти 

ієрархічні бази даних ...» [8]. 

Що ж являє собою XML-орієнтована БД (далі – XML-БД)? У загальному випадку 

розрізнюють БД з можливостями XML (англ. XML-enabled) і справжні XML-БД 

(англ. native XML). Будемо називати базу даних XML-enabled, якщо модель її ядра 

зберігання і обробки даних – це XML модель даних. У багатьох випадках її ядро – 

реляційна модель і потрібне відображення між моделлю даних XML і реляційною 

моделлю. Усі провідні реляційні БД можуть розглядатися як XML-enabled БД, тому що 

вони підтримують таке відображення для управління даних XML [7]. 

Справжня XML-БД має такі основні характеристики: 

– задає логічну модель XML-документа (а не даних у документі) і зберігає та 

витягує документ відповідно до цієї моделі. Як мінімум, модель повинна включати в себе 

елементи, атрибути, секції PCDATA, і порядок документа. Прикладами таких моделей є 

модель даних XPath, XML Infoset, моделі, засновані на DOM; 

– одиницею логічного зберігання (фундаментальною частиною сховища) в них є 

XML-документ, так само, як у реляційних БД фундаментальною одиницею логічного 

зберігання є один ряд таблиці; 

– не обов’язково дотримуватися якоїсь певної фізичної структури зберігання. 

Наприклад, така БД може будуватися на основі реляційної, ієрархічної або об’єктно-

орієнтованої БД або використовувати власний формат зберігання, наприклад, у вигляді 

індексованих і заархівованих файлів [9]. 

На думку членів консорціуму W3С, існують три найважливіші причини 

використання справжніх XML-БД для зберігання і обробки метаданих. 

По-перше, зберігання напівструктурованих даних. Такий тип даних має регулярну 

структуру, але ця структура досить сильно варіює і відображення її в реляційну БД 

призводить до великої кількості колонок з порожнім значенням (марна трата місця) або до 

великої кількості таблиць (що неефективно). Такі дані набагато зручніше зберігати в 

справжній XML-БД у вигляді XML-документів, ніж в об’єктно-орієнтованій чи реляційній 

БД [10]. 

Друга причина зберігати дані в справжній XML-БД – швидкість доступу. Залежно 

від того, як фізично справжня XML-БД зберігає дані, вона може отримувати доступ до 

даних набагато швидше, ніж реляційна БД. Сучасна СУБД 90 % часу витрачає на 

обслуговування своїх підсистем – логування, блокування, управління пам'яттю, 
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планування запитів, парсінг, логічні транзакції тощо. І тільки 10 % власне на виконання 

потрібного клієнту запиту [11]. 

По-третє, якщо користувачу потрібні дані, які СУБД повертає як результат запиту у 

форматі XML, то їх не потрібно перетворювати в інший вид [12]. 

Порівняння XML- та реляційної моделі БД з точки зору структурованості 

даних, простоти адміністрування та нарощування архітектури. Ключова відмінність 

між реляційною та XML-моделлю полягає в тому, що реляційні дані жорстко 

структуровані і типізовані, у той час як мова XML може бути набагато вільніше 

структурована і типізована. У реляційній таблиці кожен рядок має одне і те ж число 

колонок, і кожна колонка має строго певний тип даних. Це дуже строго, проте це дозволяє 

ефективно виконувати обробку даних [7]. 

Реляційна модель може бути занадто суворою для деяких додатків. XML набагато 

більш гнучка. Наприклад, XML-елементи можуть бути необов’язковими або з’являтися 

кілька разів у батьківському елементі. Також може бути визначена XML-схема для 

деяких, але не всіх XML-документів. Якщо є XML-схема, вона може визначати структуру 

і типи даних тільки для деяких частин документа, залишаючи їх невизначеними для інших 

частин. XML-елементи і атрибути можуть мати визначення типів даних, а можуть і не 

мати. Крім того, тип елемента може бути складним або навіть об’єднанням, що важко 

уявити в реляційній моделі [7]. 

Робота з адміністрування в XML-БД значно спрощується у порівнянні з 

реляційними БД. Фактично це просто інструментарій, мета якого – допомогти розробнику, 

забезпечуючи надійне зберігання і маніпулювання XML-документами. 

Справжня XML-БД управляє колекціями документів, дозволяючи робити запити і 

маніпулювати цими документами як безліччю. Це означає, що можна зберігати будь-який 

XML-документ в колекції, незалежній від схеми. При цьому також можна складати запити 

по всіх документах колекції. Наявність таких незалежних від схеми колекцій документів 

надає гнучкість БД, а також полегшує процес розробки додатків [9]. 

З точки зору нарощування архітектури XML-БД має всі можливості до 

масштабування від однорівневої до багаторівневої. Наприклад, на рівні фізичної моделі 

для кожного проєкту створюється однорівнева БД. У такому випадку зв’язування простих 

даних окремі XML-документи виступають у ролі фундаментальної частини сховища за 

умови, якщо їх деревовидна структура симетрична, тобто у них співпадають: тип 

кодування (UTF-8, UTF-16, Windows-1251 тощо), кількість і назви окремих тегів. Дочірні 

елементи батьківського елемента виступають аналогами записів у БД, а їхні дочірні 

елементи – аналогами окремих полів. Така структура має певні переваги завдяки тому, що 

масштабування БД проводиться за рахунок збільшення кількості  

XML-документів, а не за рахунок додавання вузлів та підвузлів. При нарощенні 

архітектури може виконуватись управління не окремим проєктом, а багатьма, при цьому 

цілком можлива інтеграція ієрархічної частини з реляційною. 

У контексті XML-БД важливо звернути увагу на розроблений консорціумом W3C 

стандарт DOM об’єктної моделі для XML-документів, який визначає функції інтерфейсу 

прикладного програмування для систем, що підтримують інформаційні ресурси XML. 

Стандарт DOM може бути використаний у цій ролі і в системах XML-БД [13]. 

DOM XML представляє собою ряд стандартизованих об’єктів, які надають 

однотипний інтерфейс для використання XML в декількох мовах програмування і на 

різних платформах. Зокрема, безкоштовне інтегроване середовище розробки (далі – ІСР) 

Lazarus надає власний набір взаємозамінних XML-модулів, які зчитують дані з вузлів 

XML, формують вміст XML-документа у деревовидному вигляді, видаляють окремі вузли 

тощо. 

Проаналізувавши реляційну та XML-модель за найбільш важливими критеріями 

використання в рамках ДКР для розроблення БД з урахуванням доповнень до ТЗ, а також 

спираючись на думку авторів досліджень [6]–[7], [9]–[10], [12]–[13], фахівцями 
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НДІ мікрографії було прийнято рішення про використання технології XML для створення 

БД ПЗ. 

Створення ієрархічної структури моделі метаданих файлів зображень.  

У рамках вирішення питання вдосконалення чинних технологій мікрофільмування СФД у 

частині підготовки цифрових зображень документів, наданих на мікрофільмування в 

електронному вигляді, проведено ДКР для розробки ПЗ, яке складається із окремих 

програмних модулів. Створено програмний модуль, основу якого складає сучасна БД 

опису метаданих файлів зображень документів в електронному вигляді. 

Фахівцями НДІ мікрографії в рамках проведення ДКР було використано  

DOM-модель для представлення XML-документа у вигляді деревовидної структури. 

Використовуючи DOM-модель і модулі підтримки XML («XMLRead», «XMLWrite», 

«DOM»), ІСР Lazarus створюється новий XML-документ з описом метаданих файлів 

зображень, який зберігають у каталозі поточного проєкту та надають доступ до всіх його 

елементів. 

Модель DOM працює у такий спосіб. Парсер (синтаксичний аналізатор) оцінює 

XML-документ як структуру DOM, проходячи через кожен вузол. У процесі обміну 

метаданими за допомогою парсера виконується аналіз, під час якого текст оформлюється 

у структуру даних, зазвичай – в деревовидну структуру, яка відповідає синтаксичній 

структурі вхідної послідовності, і добре підходить для подальшої обробки.  

На рисунку 1 наведено ієрархічну модель БД опису метаданих файлів зображень. 

«Інформація про файл» є кореневим елементом XML-документа, який має такі 

дочірні вузли першого рівня: «Загальні дані», «Характеристики зображення», «Графічна 

точність», «Колірна точність», «Експонування», «Атрибути», «Коментарі». Кожен із 

вузлів першого рівня має дочірні вузли, що містять інформацію про окремі властивості 

файла зображення, для якого виконується опис метаданих. 

Кожен елемент XML-документа оформлюється окремим тегом, який має 

найменування, атрибути та значення. 

Ієрархічна, або деревовидна, структура моделі БД опису метаданих файлів 

зображень дозволяє виконувати зручну навігацію по дереву. Можна обходити всі вузли – 

від кореневого до останнього дочірнього елемента та за допомогою циклу зчитувати або 

записувати значення в теги. Можливо також отримувати доступ до окремих вузлів для 

здійснення над ними таких операцій: зчитування і запис даних, створення, видалення, 

перейменування. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85)
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Рис. 1 – Ієрархічна структура моделі БД опису метаданих файлів зображень 

 

Структура файла опису метаданих у вигляді XML-схеми.  

Опис структури XML-документа представлено у вигляді XML-схеми. 

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
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  <xs:element name="Inform"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element name="File_info"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element type="xs:byte" name="Nomer_mkf"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="Project"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="Path"/> 

              <xs:element type="xs:byte" name="Nomer_izobr"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="File_name"/> 

              <xs:element type="xs:short" name="Kolick_kadrov"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="RC_SFD"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="Koryst"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="Zamovnik"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="File_nasled"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="File_rodit"/> 

            </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

        </xs:element> 

        <xs:element name="Charakteristics"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element type="xs:string" name="Type_izobr"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="Sposob_poluch"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="Kachestvo"/> 

            </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

        </xs:element> 

        <xs:element name="Tochnost_graf"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element type="xs:byte" name="Shirina"/> 

              <xs:element type="xs:short" name="Visota"/> 

              <xs:element type="xs:short" name="Shirina_p"/> 

              <xs:element type="xs:short" name="Visota_p"/> 

              <xs:element type="xs:short" name="Rozdilnas_dpi"/> 

              <xs:element type="xs:short" name="Rozdilnav_dpi"/> 

              <xs:element type="xs:byte" name="Rozmirm"/> 

              <xs:element type="xs:byte" name="Rozmirdpi"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="Metalon"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="Tochnost"/> 

            </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

        </xs:element> 

        <xs:element name="Tochnost_color"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element type="xs:byte" name="Ton"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="Tochnost_c"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="Color_p"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="Color_etalon"/> 
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              <xs:element type="xs:string" name="CIE"/> 

            </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

        </xs:element> 

        <xs:element name="exponir"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element type="xs:short" name="rezhim_exp"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="rezhim_HFO"/> 

            </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

        </xs:element> 

        <xs:element name="Data_sozd_izm"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element type="xs:string" name="Data_sozd"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="Data_izm"/> 

              <xs:element type="xs:string" name="comment"/> 

            </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

        </xs:element> 

      </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

</xs:schema> 

 

Опис елементів XML-схеми наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1  

Елемент Призначення Обов’язковість 

заповнення 

Приклад заповнення/ 

вибору 

Nomer_mkf Позначення мікрофільму згідно 

з ДСТУ 33.104 

Так «333333-002-04-МФ» 

Project Назва поточного проєкту Так «Цех_2» 

Path Шлях до поточного файла з 

метаданими 

Так С:\Colorfilm\Zavod_33\

Project_info\» 

File_name Назва поточного файла з 

метаданими 

Так «Цех_2_28.tif» 

Nomer_izobr Порядковий номер зображення 

в проєкті 

Ні «18» 

Kolick_kadrov Кількість кадрів зображень в 

проєкті 

Ні «238» 

RC_SFD Назва спеціальної установи 

СФД 

Так «Північно-східний 

РЦ СФД» 

Koryst Прізвище оператора, який 

вносить дані 

Так «Семененко» 

Zamovnik Дані замовника Так «ПАТ Автоматика» 

File_nasled Файли-успадковувачі (якщо є) Ні «Балка_001.jpg», 

«Балка_002.jpg», 

«Балка_003.jpg», 

«Балка_004.jpg». 
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Кінець таблиці 1   

1 2 3 4 

File_rodit Батьківський файл (якщо є) Ні Балка.jpg 

Type_izobr Тип зображення (фізичних 

об’єктів, художні, кодовані 

тощо) 

Так «Зображення фізичних 

об’єктів» 

Sposob_poluch Спосіб одержання зображення 

(сканер або фотокамера) 

Так «Фотокамера» 

Kachestvo Якість зображення (найвища, 

висока, базова). Обирається 

оператором 

Так «Базова» 

Shirina Ширина зображення в 

міліметрах  

Так «250» 

Visota Висота зображення в 

міліметрах 

Так «130» 

Shirina_p Ширина зображення в пікселях Так «8326» 

Visota_p Висота зображення в  пікселях Так «7412» 

Rozdilnas_dpi Роздільна здатність зображення 

по ширині в пікселях на дюйм 

Так «300» 

Rozdilnav_dpi Роздільна здатність зображення 

по висоті в пікселях на дюйм 

Так «300» 

Metalon Метричний еталон (якщо 

додається) 

Ні «Kodak Q13» 

Tochnost Точність графічного 

відтворення (метрична або 

вільна) 

Так «Метрична» 

Ton Глибина тону в бітах Ні «24» 

Tochnost_c Точність колірного відтворення Так «Перцепційна» 

Color_p Колірний профіль  Ні «X-Rite ColorChecker 

Passport» 

Color_etalon Колірний еталон (якщо 

додається) 

Ні «Kodak Q14» 

CIE Тип джерела освітлення CIE Ні D50 

rezhim_exp Режим експонування Так «4400» 

rezhim_HFO Режим хіміко-фотографічної 

обробки 

Так «Unomat» 

comment Коментарі стосовно опису 

файла зображення 

Ні «Зображення технічної 

документації цеху № 2 

металургійного 

виробництва 

ПАТ «Нікель-С» 

Data_sozd Дата початку обробки файла Так «05.02.2020» 

Data_izm Дата закінчення обробки файла Так «18.02.2020» 

 

Оператор вибирає тип зображення («Зображення фізичних об’єктів», «Синтезовані 

зображення технічної документації», «Кодовані зображення» тощо), спосіб одержання 

(«Контактний сканер», «Неконтактний сканер», «Фотокамера»), а також візуально 

визначає категорію якості («Найвища», «Висока» або «Базова»). 

Якщо до файла зображення додаються колірні (графічні) еталони, колірні профілі і 

тип джерела освітлення, то користувач вносить їх назву у відповідні поля. 

Оператор вносить метадані про режими експонування та визначає режим ХФО. 
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За потреби користувач додає довільний текст у поле «Коментарі», який описує 

будь-які дані про файл, наприклад, опис кодованого зображення. 

Після внесення всіх необхідних метаданих користувач за допомогою кнопки 

«Зберегти метадані» створює XML-документ з визначеною ієрархічною структурою. За 

допомогою цієї ж кнопки можна оновити метадані файла зображення, увівши нові дані в 

окремі поля. 

Створений модуль пошуку та редагування метаданих файлів зображень. 

Пошук та редагування метаданих файлів зображень представляє собою вкладку, за 

допомогою якої проводиться пошук метаданих як за ключовими словами, так і датою 

початку (закінчення) обробки файла. 

Вибравши ключові слова «контактний сканер», програма буде аналізувати всі 

XML-документи поточного проєкту. Документи, які містять задану інформацію в 

потрібному підвузлі («Інформація про файл»–«Характеристики зображення»–«Спосіб 

отримання»), будуть додані у вибірку. Імена файлів, які відповідають запиту за 

конкретною вибіркою, будуть додані у список «Результати пошуку в базі даних». 

Аналогічно, виконуючи пошук і за іншими ключовими словами («метрична 

точність», «вільна точність», «неконтактний сканер», «зображення фізичних об’єктів» 

«синтезовані зображення технічної документації» тощо) зі списку, користувач виконує 

пошук потрібних файлів зображень у поточному проєкті, а потім здійснює перегляд, 

натиснувши на кнопку «Показати метадані», та за необхідності редагує метадані, 

наприклад, додаючи коментарі. Після внесення необхідної інформації, користувач 

оновлює XML-документ за допомогою кнопки «Зберегти метадані». Нові метадані 

зберігаються в каталозі проєкту. 

Оператор також може знаходити та редагувати потрібні дані, вибираючи дату 

початку або закінчення роботи з файлом через певний інтервал. 

Таким чином, оператор отримує можливість робити максимально детальний опис 

метаданих файлів проєкту і редагувати БД метаданих файлів зображень. 

Висновки 

У результаті концептуального аналізу даних, проєктування та реалізації створено 

БД та інтерфейс опису метаданих файлів зображень, створеного в рамках ДКР ПЗ. 

Створена БД опису метаданих файлів зображень має суттєві переваги над 

традиційною реляційною БД за рахунок використання ієрархічної моделі даних, простого 

адміністрування, безкоштовності, масштабованості й модифікації, можливості інтеграції з 

компонентами реляційної БД, сумісності з різними ОС. 

Упровадження в рамках ДКР сучасного ПЗ, невід’ємною частиною якого є БД, 

заснована на технологіях XML, забезпечить державну систему СФД новими 

можливостями зі збереження, обробки й відновлення інформації за рахунок зменшення 

витрат часу та підвищення надійності та якості під час проведення підготовки документів 

в електронному вигляді до мікрофільмування. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ СТРАХОВОГО 

ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО 

СФЕРИ УПРАВЛІННЯ УКРДЕРЖАРХІВУ 
 

Вступ. У сфері страхового фонду документації (далі – СФД) за останні роки 

відбувся перерозподіл функцій суб’єктів державної системи СФД, що належать до сфери 

управління Укрдержархіву (далі – суб’єкти державної системи СФД); встановлено 

невідповідність системи планів та звітів, яка розроблена за певним порядком, що не 

відповідає потребам сучасності; виявлено перевантаження малосуттєвими показниками 

планових та звітних документів. Тому постала нагальна потреба в удосконаленні та 

розробленні нових форм внутрішньої та зовнішньої планової та звітної документації, 

стандартних форм документів з урахуванням виду діяльності суб’єктів державної 

системи СФД. 



46 

Постановка задачі. У зв’язку зі змінами, які відбулись у нормативно-правовій базі 

України стосовно функціювання державної системи СФД, з удосконаленням і розвитком 

нормативної бази у сфері СФД та новими технологіями виготовлення документів СФД 

постала потреба дослідження форм і методів планування та звітування у виробничій та 

науково-технічній сферах діяльності суб’єктів державної системи СФД з метою 

розроблення методичних рекомендацій, які будуть встановлювати порядок планування, 

звітування, форми планової та звітної документації в спеціальних установах 

СФД України, базах зберігання СФД України та Науково-дослідному, проектно-

конструкторському та технологічному інституті мікрографії (НДІ мікрографії). 

Метою статті є дослідження питань планування та звітування діяльності суб’єктів 

державної системи СФД, що належать до сфери управління Укрдержархіву. 

Виклад основного матеріалу. Державна система СФД – це організаційно-правова 

структура, яка здійснює державну політику та координацію робіт зі створення, 

формування, ведення та використання СФД України [1]. 

Ефективність та результативність функціювання державної системи СФД можливе 

лише при чіткому плануванні діяльності, а саме – визначення цілей і завдань організації 

на певну перспективу, аналіз способів їх реалізації та ресурсного забезпечення. 

План являє собою постановку точно визначеної мети і передбачення детальних 

подій, у ньому встановлюються шляхи і засоби розвитку відповідно до покладених 

завдань, обґрунтовуються прийняті управлінські рішення. Планування спрямовано на 

обґрунтування прийняття і практичної реалізації управлінських рішень. 

На цей час існують різні форми планування, з яких найбільшого поширення набули 

директивне, стратегічне, індикативне. 

Директивне планування, тобто обов’язкове, жорстке, підлягає виконанню, 

передбачає застосування, перш за все, командно-адміністративних важелів для 

обов’язкового втілення в життя установлених цілей і завдань. 

Стратегічне планування – це не майбутні рішення, а вплив майбутнього на 

сьогоденні рішення. При цьому розробляються нові можливості організації, наприклад 

радикальна зміна технології, розширення виробничих потужностей тощо. Стратегічне 

планування є формалізованим процесом постановки стратегічних цілей і розробки 

багатоваріантного стратегічного плану їх досягнення на основі обраної стратегії. Основні 

компоненти стратегічного планування: 

– системний аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища; 

– встановлення стратегічних цілей та орієнтирів; 

– визначення стратегії їх досягнення; 

– розробка стратегічного плану їх досягнення. 

Індикативне планування є основним робочим інструментом з реалізації цілей, 

визначених у стратегічному плані розвитку з урахуванням конкретної економічної 

ситуації, що склалася. Індикативний план-прогноз наповнює стратегічний і виступає 

практичним інструментом у розвитку економіки на короткий і середньостроковий 

періоди. Індикативний план включає в себе концептуальну (концепція соціально-

економічного розвитку); прогнозну (прогноз соціально-економічного розвитку); планово-

регулювальну (система економічних регуляторів і державні цільові комплексні програми) 

частини. 

Методологія планування визначає основні принципи, підходи та методи 

проведення планових розрахунків, розкриває і характеризує логіку формування планів та 

їх здійснення. 

Принципи планування – це основоположні правила планування, тобто вихідні 

положення формування прогнозів і обґрунтування планів з точки зору їх 

цілеспрямованості, системності, структури, логіки та організації розробки. Іншими 

словами – це основні вимоги, які повинні виконуватися при розробці прогнозів і планів. 
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Методи планування – це способи і прийоми, що використовуються при розробці 

планів, програм. Вони виступають інструментом, який дозволяє реалізовувати 

методологічні принципи планування. 

Розробка планів повинна ґрунтуватися на методологічних принципах. 

Основоположним принципом прогнозування є принцип альтернативності, який вимагає 

проведення різноманітних прогнозних розробок (альтернатив). Згідно з цим принципом, 

за основу повинен братися найкращий варіант з двох або декількох можливих.  

До найважливіших методологічних принципів планування слід віднести принципи: 

системності, безперервності, комплексності, адекватності, цілеспрямованості та 

пріоритетності, оптимальності, збалансованості та пропорційності, соціальної орієнтації, 

поєднання галузевого і регіонального аспектів планування. 

Принцип системності передбачає взаємне узгодження усіх напрямків процесу 

планування, а також усунення протиріч між ними. У результаті такого підходу 

створюється система організації виробництва, у рамках якого всі його складові є взаємно 

узгодженими і діють в інтересах ефективного функціювання усієї системи, що дає 

підставу говорити про ефективність роботи будь-якого підприємства. 

У зв’язку з удосконаленням виробництва на базі розвитку науки і техніки повинен 

дотримуватися принцип безперервності планування, тобто наступності прогнозів, планів. 

Відповідно до цього принципу повинні розроблятися прогнози і плани різного 

тимчасового аспекту і узгоджуватися між собою. Так, середньострокові плани повинні 

розроблятися на основі перспективних напрямків, що відображаються в довгострокових 

планах, короткострокові – виходячи з показників середньострокових планів. 

Довгострокові плани повинні коригуватися і продовжуватися на відповідний період. 

Принцип цілеспрямованості та пріоритетності вимагає, щоб кожен план мав 

цільовий характер, тобто був спрямований на досягнення певних цілей. Принцип 

пріоритетності реалізується в тісному зв’язку з принципом комплексності, що передбачає 

розгляд всіх сторін об’єкта дослідження в його взаємозв’язку з іншими процесами і 

явищами. 

Принцип оптимальності передбачає вибір найкращого варіанта, тобто такого, який 

з усіх можливих є найефективнішим. Вирішення зазначених завдань пов’язано з 

визначенням критерію оптимальності, з урахуванням якого повинні здійснюватися оцінка 

різних варіантів і вибиратися оптимальний варіант. 

Принцип адекватності доцільно більшою мірою розглядати стосовно до 

моделювання соціально-економічних процесів. Економіко-математичні моделі, які 

використовуються в процесі прогнозування розвитку економіки і оптимального 

планування, повинні бути адекватними, тобто відображати реальні процеси. Від цього 

багато в чому залежать результати прогнозних і планових розрахунків. 

Принцип збалансованості і пропорційності полягає в балансовій погодженості 

показників, установленні пропорцій і забезпеченні їх дотримання. 

Принцип поєднання галузевого і регіонального аспектів планування вимагає, щоб 

галузеві плани розроблялися з урахуванням інтересів даної території і раціонального 

використання місцевих ресурсів. Галузеве планування дозволяє здійснювати єдину 

технічну політику в кожній галузі, виявляти попит на продукцію галузі, підтримувати 

необхідні пропорції (внутрішньогалузеві, міжгалузеві), використовувати передовий досвід 

і вирішувати інші завдання. Територіальне планування дозволяє забезпечити комплексний 

розвиток господарства регіонів, раціональне розміщення виробництва, вирішення 

соціальних і екологічних проблем [2]. 

Розглянемо форми і методи планування та звітування у виробничій та науково-

технічній сферах діяльності суб’єктів державної системи СФД. 

З метою координації діяльності суб’єктів державної системи СФД у виробничій та 

науково-технічній сферах існує чітка система планування та звітування. 
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Фахівці НДІ мікрографії виконали науково-дослідну роботу за темою 

«Дослідження форм і методів планування та звітування у виробничій та науково-технічній 

сферах діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації в умовах 

чинного законодавства» та встановили таке. 

Діяльність спеціальних установ СФД, баз зберігання СФД та НДІ мікрографії 

здійснюється на плановій основі за перспективними (річними), поточними (квартальними) 

та календарними (місячними) планами робіт, які формуються, погоджуються та 

затверджуються відповідно до нормативних документів державної системи СФД.  

Процес планування максимальною мірою має передбачати заходи за всіма 

напрямками діяльності суб’єктів державної системи СФД з урахуванням дійсності, 

тенденцій та перспектив розвитку. 

Чинним законодавством встановлено, що спеціальні установи СФД, бази 

зберігання СФД та НДІ мікрографії забезпечують реалізацію державної політики у сфері 

створення та функціювання державної системи СФД за допомогою директивного 

планування. Регламентація планування «зверху» не забороняє розробляти допоміжні 

плани, які сприяють ефективному виконанню основних завдань, а саме: координації та 

контролю за формуванням СФД, його веденням, утриманням і видачею користувачам 

копій документів СФД, необхідних для поставлення на виробництво, експлуатацію та 

ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для 

проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-

відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період [3]. 

Для забезпечення сталого функціювання державної системи СФД застосовується 

стратегічне планування. 

Стратегічне планування оцінює перспективи, виявляє можливості й загрози 

зовнішнього середовища, сильні й слабкі сторони внутрішнього середовища. 

Стратегічний план визначає основні перспективні напрямки діяльності державної системи 

СФД у постійно змінних умовах, тому, як правило, це багатоваріантний план. 

На цей час у державній системі СФД розроблено та прийнято Концепцію розвитку 

державної системи страхового фонду документації [4], яка є стратегічним планом, що 

визначає: 

– напрямки розвитку державної системи СФД на довгостроковий період; 

– перспективні та пріоритетні напрями створення СФД; 

– основні завдання державної системи СФД з урахуванням чинників та функцій 

державного управління у сфері СФД, що впливають на розвиток державної системи СФД. 

Головною метою Концепції розвитку державної системи страхового фонду 

документації є сприяння подальшого всебічного розвитку державної системи СФД. 

За результатами проведеного дослідження встановлено єдині вимоги з питань 

планування та звітування у виробничій і науково-технічній сферах діяльності суб’єктів 

державної системи СФД, що спрощує складання планових та звітних документів, 

забезпечує рівномірний розподіл завантаження між співробітниками та полегшує 

проведення контролю за виконанням робіт. Це в цілому сприяє підвищенню ефективності 

роботи виконавців, структурних підрозділів та всієї установи. 

План роботи суб’єктів державної системи СФД – документ, що встановлює точний 

перелік намічених робіт (заходів), які повинні бути виконані, їх послідовність, обсяг, 

часові координати, керівників та конкретних виконавців. 

Під загальною назвою «план» об’єднуються далеко не однакова за призначенням, 

тематикою, обсягом і практичним значенням інформація, починаючи від плану 

проведення одного заходу й закінчуючи планами роботи на місяць, квартал, рік тощо. 

Вимоги до оформлення планових документів: 

– оформлюється на стандартному аркуші паперу з нанесенням усіх необхідних 

реквізитів; 

– побудова плану визначається змістом та організацією робіт; 



49 

– застосовується текстова, таблична форма; 

– необхідні реквізити: гриф затвердження; гриф погодження із суміжною 

установою; найменування виду документа та період його виконання: назва структурного 

підрозділу або посади і прізвища співробітників, робота яких планується; порядкові 

номери записів; зміст запланованих заходів; прізвища виконавців, терміни; примітка про 

виконання проставляється після виконання заходу; підпис; дата складання документа; 

відбиток печатки (необов’язково); візи; 

– поділ плану на частини; дотримання однотипного способу викладу всіх пунктів 

плану; точність і чіткість формулювань; 

– плани, підписані посадовими особами, які відповідають за їх виконання, 

затверджуються керівниками установ; 

– особисті плани співробітників затверджуються керівниками структурних 

підрозділів. 

Деякі види робіт в установах супроводжуються складанням графіків виконання 

робіт. 

Графік складається при необхідності планування деяких видів робіт з точністю до 

календарних днів. 

Графік – документ, що містить перелік видів робіт або дій, виконавців і конкретні 

дати їх виконання. 

Графік оформлюється на стандартному аркуші паперу з нанесенням усіх 

необхідних реквізитів. Обов’язковими реквізитами оформлення графіка є: найменування 

організації, найменування структурного підрозділу, найменування виду документа, дата, 

номер, заголовок до тексту, текст, візи узгодження, підпис, гриф затвердження. 

Графік підписується керівником структурного підрозділу, відповідального за його 

складання, узгоджується із зацікавленими посадовими особами та затверджується 

керівником організації. 

Звіти складаються відповідно до напрямків проведення чи виконання роботи: 

щомісяця, щокварталу, щороку тощо. Вони можуть бути як періодичними, так і разовими 

чи постійними. 

Звіт – документ, який містить відомості про результати діяльності за певний період 

часу, виконання заходів, доручень, завдань, що подається керівнику структурного 

підрозділу, організації або вищому органу. 

Схема звіту така: 

– у заголовку, крім слова «Звіт», подаються відомості про те, яка організація чи 

установа звітує, за який період, за який вид роботи; 

– у вступній частині вказується коло завдань, які було поставлено перед 

організацією чи установою за звітний період; 

– наступна частина звіту має містити точний опис виконаної роботи із зазначенням 

позитивних і негативних прикладів; 

– у звіті мають бути висновки, пропозиції, перспективи на майбутнє; 

– підпис відповідальної особи установи чи організації або службової особи, яка 

писала звіт; 

– дата складання звіту; 

– печатка установи (якщо це потрібно). 

Звіт має характеризуватися чіткістю побудови, логічною послідовністю викладу 

матеріалу й містити вичерпні відповіді на всі запитання схеми, а також узагальнення і 

висновки. 

Якщо звіт дуже великий за обсягом, частини його матимуть заголовки, які повинні 

бути короткими й відповідати змістові. 

Звіт допомагає вивчити, перевірити й узагальнити чиюсь роботу, знайти в ній 

позитивне та негативне, сформулювати висновки, намітити перспективи [5]. 
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Звітність складається на основі затверджених форм і нормативних документів, які 

встановлюють порядок їх складання та оформлення. 

Вимоги до оформлення та порядку викладення матеріалу звітних документів у 

сфері науки і техніки установлено в стандарті [6]. Звітність складається у відносно 

довільній формі, на стандартному аркуші паперу з урахуванням рекомендацій зазначеного 

стандарту. 

Цей стандарт застосовують науково-дослідні, проєктні, конструкторські 

організації, навчальні заклади, науково-виробничі та виробничі підприємства й інші 

організації усіх форм власності. Згідно із цим стандартом, звіт умовно поділяють на: 

вступну частину; основну частину; додатки. 

Вступна частина містить такі основні структурні елементи: 

– титульний аркуш; 

– список авторів; 

– зміст; 

– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; 

– передмову. 

Основна частина містить такі структурні елементи: 

– вступ; 

– суть звіту; 

– висновки; 

– рекомендації; 

– перелік посилань. 

У вступі коротко викладають: оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи 

практично розв’язані завдання тощо. 

Суть звіту викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися 

на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на 

підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію. Звіт має 

інформувати відповідно до ситуації про досягнення результатів та вжиття заходів. 

У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи або її окремого етапу 

(негативних також), з урахуванням світових тенденцій вирішення покладених завдань. 

Текст висновків і додатків може поділятися на пункти. 

У рекомендаціях визначають подальші роботи, які вважають необхідними, 

приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів 

дослідження чи розроблення. 

Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних 

стандартів із бібліотечної та видавничої справи. 

Додатки розміщують після основної частини звіту. У додатки можуть бути 

включені: ілюстрації або таблиці, матеріали, які через великий обсяг, специфіку 

викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини, додатковий 

перелік джерел, на які не було посилань у звіті, але які можуть зацікавити. 

Обов’язковими реквізитами документа є: найменування установи, найменування 

підрозділу, назва виду документа, дата, заголовок до тексту, підпис, гриф затвердження. 

Якщо звіт містить результати роботи, яка раніше була запланована, послідовність 

викладення звіту має відповідати послідовності розташування завдань у плановому 

документі. 

Звіти про роботу структурних підрозділів підписує керівник підрозділу, звіти про 

роботу організації в цілому – керівник підрозділу, відповідальний за підготовку звіту, звіт 

про роботу співробітника організації – сам укладач. Звіт про роботу установи затверджує 

керівник організації або вищий орган. 

Датою звіту є дата його затвердження або винесення резолюції. 

Існують стандартні помилки при складанні звітних документів. Основними з них є: 

відсутність переліку завдань, які ставилися на виконання; немає планів на наступний 



51 

звітний період; відсутність конкретики; немає ніякого аналізу; безініціативність 

співробітника підкреслюється відсутністю пропозицій у своєму напрямку роботи [7]. 

Проведений аналіз вимог щодо форм і методів планування та звітування у 

виробничій і науково-технічній сферах діяльності суб’єктів державної системи СФД 

показав необхідність удосконалення процесів планування та звітування для більш 

якісного функціювання державної системи СФД. 

Практичний досвід управління процесами створення, формування, ведення та 

використання документів страхового фонду дозволяє постійно удосконалювати форми і 

методи планування та звітування у державній системі СФД. 

За результатами проведеного дослідження розроблено «Методичні рекомендації. 

Планування та звітування у виробничій і науково-технічній сферах діяльності суб’єктів 

державної системи СФД» [8]. 

Висновки  

Розроблення нових форм планових і звітних документів діяльності суб’єктів 

державної системи СФД сприяє ефективному виконанню основних завдань, а саме: 

координації та контролю за формуванням СФД, його веденням, утриманням і видачею 

користувачам копій документів СФД, необхідних для поставлення на виробництво, 

експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського 

призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та 

аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий 

період. 
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ТЕРМІНОЛОГІЯ У СФЕРІ  

«СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ» 
 

Вступ. Фахова термінологія покликана відображати сучасний стан розвитку науки 

й техніки та бути основним засобом вираження сутності спеціальних понять та 

інструментом, завдяки якому формулюють законодавство, нормативні, проектно-

конструкторські, технологічні, науково-технічні, виробничі, навчальні та інші офіційні 

документи як засіб професійної комунікації спеціалістів.  

Стандартизація термінології та створення терміносистем спрямовані на 

впорядкування науково-технічної мови, сприятимуть взаєморозумінню виробників і 

замовників та, як наслідок, підвищують рівень якості продукції, процесів, послуг, 

усувають перешкоди в торгівлі. Тобто стандартизація термінології постає актуальним 

завданням. 

Слід зазначити, що з плином часу термінологія будь-якої сфери, у тому числі сфери 

«Страховий фонд документації» (далі – СФД) потребує удосконалення та коригування. 

Для усунення розбіжностей, неоднозначності термінів та визначень понять у кожній 

галузі, зокрема і у сфері СФД, створюють термінологічні стандарти, зміст яких є 

сукупністю термінів і визначень понять, яка відображає систему понять будь-якої 

предметної сфери. 

Постановка проблеми. Проблема полягає в тому, що для відповідності науково-

технічної продукції сфери СФД сучасному рівню чинна в цій сфері термінологія має 

підлягати актуалізації та уніфікації, що є постійним процесом, який залежить від багатьох 

чинників, що впливають на термінсистему.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Унормуванню і стандартизації 

української фахової термінології присвячено численні дослідження українських фахівців, 

таких як М. Гінзбург, Р. Микульчик, Б. Рицарь, Я. Юзьків і багатьох інших, які 

висвітлюють термінологічні системи економіки, правознавства, документознавства тощо, 

але вузькоспеціалізовані термінології, такі як термінологія сфери СФД, на цей час 

досліджена не достатньо. Аналізуючи останні публікації у сфері СФД, зокрема статтю  

Т. Требушкової та I. Гребцової «Практичні аспекти унормування термінології у сфері 

страхового фонду документації» можна зазначити, що в статті зроблено акценти на 

правопис сучасної української мови, вказано фактори, які впливають на розширення 

термінології цієї сфери, наприклад, – активний розвиток технології щодо створення 

документів в електронному вигляді, а також визначення нових видів документації, яку 

закладають до СФД, об’єктів та суб’єктів тощо.  

Метою статті є аналіз і узагальнення наявних проблем у науково-технічній 

термінології сфери СФД та визначення завдань, які необхідно вирішити для 

удосконалення термінології цієї сфери як складової частини загальної науково-технічної 

термінології України. 

Виклад основного матеріалу. Узагалі в Україні стандартизацією термінології 

опікуються Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр 

проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), Академія наук 

України, науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади та технічні комітети 

стандартизації України.  

Для створення національних термінологічних стандартів будь-якої сфери існує 

низка нормативних документів, що визначають термінологію в основних галузях знань та 
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галузях народного господарства, законодавчі, нормативні та інші документи різних 

комплексів та систем. Отже, для розроблення будь-якого національного термінологічного 

стандарту, зокрема й у сфері СФД, необхідно користуватись законодавчими і 

нормативними документами цієї сфери, а також, щонайменше, трьома основними 

стандартами серії «Термінологічна робота»:  

– ДСТУ 3966:2009 «Термінологічна робота. Засади і правила розроблення 

стандартів на терміни та визначення понять» [1]; 

– ДСТУ ISO 1087-1:2007 (ISO 1087-1:2000) «Термінологічна робота. Словник 

термінів. Частина 1. Теорія та використання» [2]; 

– ДСТУ ISO 860:2018 (ISO 860:2007, IDТ) «Термінологічна робота. Гармонізування 

понять і термінів» [3]. 

Носієм фахової термінологічної інформації у сфері СФД є сукупність термінів – 

галузева терміносистема, а кінцевим етапом опрацювання термінології є її 

стандартизування. 

На відміну від зaгaльнолітepaтуpної мови, термінологія піддaєтьcя державному 

регулюванню, тому ідея досліджень, що проводить Технічний комітет стандартизації 

«Страховий фонд документації» (ТК 40) Науково-дослідного, проектно-

конструкторського та технологічного інституту мікрографії, – удосконалення сучасної 

науково-технічної термінології в державній системі СФД – є актуальною, адже якої б 

глибини і значущості не зароджувалися ідеї, концепції, вони завжди потребуватимуть 

слова – назви – терміна.  

Термінологія сфери СФД закумульована в національному термінологічному 

стандарті – ДСТУ 33.002:2007 «Страховий фонд документації. Терміни та визначення 

понять» (далі – ДСТУ 33.002) [4], розробленому ТК 40 у 2006 році. Але на цей час 

виникла потреба в удосконаленні певних термінів, уточненні розуміння деяких термінів і 

визначених ними понять.  

Метою термінологічної роботи є актуалізація та узгодження загальнотехнічної 

термінології і визначення позначених нею понять, що застосовують у державній СФД, з 

урахуванням змін у законодавстві України, нормативному забезпеченні, а також у зв’язку 

з гармонізацією національної термінології з міжнародною у сфері стандартизації та інших 

сферах, пов’язаних із СФД, з метою наближення національної правової системи до 

законодавства Європейського Союзу. 

На термінологію сфери СФД вплинули зміни, що відбулися в Законі України «Про 

страховий фонд документації України» [5], новому Законі України  

«Про стандартизацію» [6], прийнято низку нормативних документів та нормативно-

правових актів, що регулюють діяльність у сфері СФД, відбулися зміни в законодавстві 

щодо електронного цифрового підпису – прийнято Закон України «Про електронні довірчі 

послуги» [7] тощо. Крім того, оновлено правила розроблення, викладання та оформлення 

нормативних документів, надані в ДСТУ 1.2:2015 «Національна стандартизація. Правила 

проведення робіт з національної стандартизації» [8], ДСТУ 1.5:2015 «Національна 

стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних 

нормативних документів» [9] та відбулися зміни щодо засад і правил розроблення 

термінологічних стандартів відповідно до ДСТУ 3966:2009 [1]. 

Із часом деякі терміни та визначення понять втрачають відповідність їх 

призначенню, стають застарілими чи неактуальними, тому постає необхідність їхньої 

актуалізації. 

Слід також ураховувати вплив на термінологію сфери СФД міжнародної, 

європейської, регіональної термінології в загальних поняттях сфер «Мікрографія», 

«Репрографія», «Електронне зображення» «Інформаційні технології» тощо.  

До того ж  виникли певні невідповідності, наприклад: 

– синонімія у термінологічній системі СФД.  
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Справа полягає в тому, що деякі терміни-синоніми, зазвичай, взаємозамінні. 

Наприклад, «документ СФД» і «продукція СФД» є синонімами і позначають одне і те ж 

поняття. Щоб унормувати такі синоніми, їх треба подавати в термінологічному словнику 

за одним і тим же номером; 

– застаріле визначення терміну. 

Під час узгодження ДСТУ 1303:2019 «Відбитки чорно-білі та кольорові. Загальні 

технічні умови» [10] виникло суперечливе питання щодо визначення поняття складного 

терміна «фотовідбиток». Справа в тому, що в широкому колі користувачів цей термін і 

його визначення сприймається як зображення об’єкта, що фотографується на фотопапері 

(відповідно до ДСТУ 2375 «Побутове обслуговування населення. Терміни та визначення» 

[11]. Але під час проведення теоретичних досліджень ураховано здобутий досвід, 

досягнення технічного прогресу і визнано, що фотовідбиток можна отримати не лише за 

допомогою фотоапарата, але й використовуючи відповідний пристрій (цифрова камера, 

сканер тощо), і не тільки на фотопапері, але і на будь-якому іншому матеріалі (папері, 

полотні, прозорих та металевих плівках, вінілових банерах тощо), а також на екрані 

пристрою. Тому визначення цього терміна в розробленому стандарті сформульовано 

таким чином: 

«фотовідбиток  

Зображення сфотографованого об’єкта на матеріалі (пристрої), який дозволяє його 

візуалізацію». 

Розвиток технології щодо створення документів в електронному вигляді у сфері 

СФД активно розвивається, тому виникла певна кількість нових термінів та визначених 

ними понять, які мають посісти своє місце в термінології сфери СФД. 

Також треба додати, що на цей час в Україні впроваджено в життя закон про мову, 

що впливає на необхідність удосконалення термінологічних словників з різних галузей 

науки і техніки, зокрема і у сфері СФД, а також у 2019 році набрали чинності основні 

зміни у новій редакції «Українського правопису», що має відобразитися в термінології 

сфери СФД. 

Беручи до уваги наведене, можна дійти висновку, що термінологія сфери СФД 

потребує удосконалення, й узагальнено виділити такі фактори впливу на її досконалість: 

– застарілість, неактуальність деяких термінів та визначених ними понять; 

– багатозначність терміна (наявність синонімів, омонімів), що ускладнює 

однозначне розуміння поняття; 

– наявність нових термінів та визначень внаслідок гармонізації національних 

термінологічних стандартів з міжнародними, європейськими, регіональними та 

особливості їх стандартизації; 

– поява нових термінів у зв’язку зі створенням у сфері СФД документів в 

електронному вигляді, а також у зв’язку з визначенням нових видів документації, що 

закладають до СФД, а також об’єктів та суб’єктів;   

– зайва громіздкість термінів і визначень понять (більше ніж одне речення); 

– посередня фахова підготовка та недосконалість сучасної словотворної, 

граматичної та правописної норм української мови тощо;  

– обмеження в доступності вивчання чинних національних термінологічних 

стандартів;  

– загальнодержавні нормативно-правові зміни у сфері стандартизації та зміни в 

законодавчій і нормативній базах сфери СФД.  

Для розв’язання проблем у галузі термінології державної системи СФД необхідно 

виконати такі завдання: 

– впорядкувати попередні дані щодо чинних термінологічних стандартів (а також 

словників, довідників, технічної, наукової, методичної та іншої документації), що 

стосуються сфери СФД, а також суміжних сфер діяльності; 
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– згармонізувати ДСТУ 33.002 [4] з термінологічними стандартами різних рівнів 

(словники термінів міжнародних, європейських, регіональних та національних стандартів 

інших країн) тієї самої предметної сфери; 

– дотримуватися засад термінотворення, викладених у ДСТУ 3966:2009 [1]; 

– внести зміни в ДСТУ 33.002 [4] у зв’язку з новими законами України, 

нормативно-правовими актами, нормативними, настановними і методичними 

документами, в яких визначено термінологію, що пов’язана з державною системою СФД, 

а також доповнити терміносистему новими термінами; 

– сформувати попередній перелік термінів і визначень понять, що становитимуть 

терміносистему (об’єкт стандартизації) і відображатимуть її зв’язки з іншими 

терміносистемами; 

– співпрацювати з Технічним комітетом стандартизації науково-технічної 

термінології ТК 19 щодо здійснення мовної експертизи ДСТУ 33.002 [4]; 

– створити довідковий автоматизований банк термінів (словник або тезаурус), який 

буде містити упорядковану, унормовану та осучаснену термінологію, що 

застосовуватимуть у державній системі СФД, яка піддаватиметься актуалізації й 

доповненню, з установленням можливих змістових відношень між поняттями та 

тематичних відношень, які пов’язують поняття у сфері СФД.  

Частина зазначених проблем вирішується також завдяки багаторічній співпраці з 

ТК 19 у рамках наукових робіт, результатом яких є згармонізовані з національними 

міжнародні термінологічні стандарти у закріплених за ТК 40 сферах діяльності. Так, з 

2003 року ТК 40 у рамках Планів національної стандартизації згармонізовано з 

міжнародними та європейськими національні стандарти: 9 частин термінологічних 

стандартів серії ДСТУ ISO 6196 «Мікрографія. Словники термінів». Крім стандартів цієї 

сфери, ТК 40 також згармонізовано словники сфер «Електронне зображення»  

(ДСТУ ISO 12651:2007 «Електронне зображення. Словник термінів» [12]) та «Матеріали 

зображувальні» (ДСТУ ISO 18913:2009 «Матеріали зображувальні. Стабільність. Словник 

термінів» [13]). 

Під час розроблення термінологічного стандарту сфери СФД слід дотримуватись 

таких принципів: 

– «реальної мови», тобто збереження української науково-технічної термінології у 

вигляді, якого вона набула з незалежністю (для спрощення та звичного сприймання), але з 

урахуванням сучасних норм української мови; 

– уніфікації, актуалізації термінології, із поміркованим запозиченням іноземної 

(західної) термінології – з установленням відношень еквівалентності між термінологіями 

держав у рамках одної чи двох мов, що необхідно для кращого порозуміння у сферах 

«Мікрографія», «Електронне зображення», «Фотографія», «Матеріали зображувальні», 

«Інформація та документація».  

ТК 40 передбачає сформувати в державній системі СФД автоматизований банк 

термінів, у якому буде наведено інформацію про джерело встановлення того чи іншого 

терміна та визначення його поняття, повідомлення про чинні зміни до терміна або 

визначення тощо. Цей банк термінів має актуалізуватися та коригуватися в разі 

необхідності і стане внеском ТК 40 у НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК 

СТАНДАРТИЗОВАНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ, що створено та 

ведеться ДП «УкрНДНЦ» як провідною організацією в Україні у сфері стандартизації, що 

визнана на національному, міжнародному та європейському рівнях. 

Узагальнена та застандартизована термінологія є корисною для сфери СФД під час 

виконання наукових робіт, впливаючи на якість викладання кінцевого наукового 

результату, допомагає спілкуванню в суміжних сферах діяльності, вірному їх розумінню 

та надає можливість упорядкувати процес узгоджування й удосконалювання української 

науково-технічної термінології.  
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Слід додати, що для сприяння вирішенню зазначених завдань необхідна підтримка 

з боку Національного органу стандартизації щодо надання доступної можливості ТК, що 

вивчають термінологію, ознайомитися з текстами чинних національних стандартів, 

кодексів усталеної практики, які можуть бути взаємопов’язаними з досліджуваною 

тематикою.  

Висновки 
Комплексне дослідження термінології сфери СФД сприяє вирішенню проблеми 

стандартизації, уніфікації термінології та гармонізації її із міжнародними та 

європейськими стандартами з метою зближення національної правової системи із 

законодавством Європейського Союзу. 

Стандартизація термінології сфери СФД повинна відбуватися відповідно до 

сучасних норм української мови з обов’язковою уніфікацією та гармонізацією термінів і 

визначених ними понять і забезпеченням цілісності системи понять. 

Політика України у сфері стандартизації має бути більш уважна до питання 

створення загальної науково-технічної термінології, сприяти доступності отримання 

інформації, яка міститься в національних нормативних, технологічних та інших 

документах, що дозволить створити сучасне інформаційне наповнення цього сектору та 

сприятиме якості процесу уніфікації і актуалізації національних термінологій в усіх 

сферах. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ  

ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ  

ВИМОГАМ МІЖНАРОДНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  

СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Вступ. Однією з основних тенденцій державної політики України у сфері 

стандартизації на сучасному етапі є пріоритетність запровадження міжнародних та 

європейських стандартів. Це дозволить використати досвід та досягнення розвинутих 

країн у національній економіці, сприятиме виходу українських товарів на світовий ринок. 

Постановка проблеми. Міжнародні та європейські стандарти є ефективним 

засобом усунення технічних бар’єрів у міждержавному економічному співробітництві, 

набуваючи статусу документів, що визначають технічний рівень і якість продукції. Також 

вони відіграють важливу роль під час розроблення ефективних соціальних ініціатив, в 

удосконаленні програм безпеки й охорони здоров’я, покращення якості життя та розвитку 

економіки.  

На цей час активно реформується інфраструктура сфери технічного регулювання, 

стандартизації та метрології. Ця реформа має на меті підвищення безпеки, якості і 

конкурентоспроможності української продукції, захист життя та здоров’я громадян, 

спрощення умов ведення бізнесу, впровадження інновацій шляхом застосування правил, 

викладених у міжнародних стандартах, усунення технічних бар’єрів у торгівлі. 

Реформована у відповідності до світових зразків технічних регламентів українська 

система технічного регулювання набуватиме визнання на європейському та світовому 

рівні, що у свою чергу стане міцним підґрунтям для сталого розвитку економіки України. 

Так, у період 2014-2018 рр. прийнято нові базові закони, що регламентують 

технічну стандартизацію і метрологію, а також схвалено Стратегію розвитку системи 

технічного регулювання на період до 2020 року. Загалом в Україні прийнято 58 технічних 

регламентів, 53 з яких розроблено на основі актів законодавства Європейського Союзу. 
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Також завершено перехід від застарілої системи обов'язкової сертифікації продукції до 

системи оцінки відповідності згідно з технічними регламентами, що ідентичні 

європейським технічним регламентам. Рівень гармонізації національних стандартів з 

міжнародними та європейськими стандартами наразі становить 64 %. На період до  

2020 року передбачається досягнення рівня гармонізації національних стандартів з 

міжнародними та європейськими на 80 %. Передбачено набуття Україною повноправного 

членства в Міжнародній організації законодавчої метрології (OIML), а національним 

органом стандартизації – повноправного членства в європейських організаціях зі 

стандартизації СЕN і CENELEC. 

Пріоритетний напрям стандартизації – застосування міжнародних стандартів та 

гармонізація національних нормативних документів  зі світовими аналогами. 

Стандарти впливають на економічне зростання і екологічно стале використання 

природних ресурсів. Вони відіграють важливу роль в удосконаленні програм безпеки й 

охорони здоров’я, покращення якості життя та розвитку економіки.  

Метою статті є подальший розвиток державної системи страхового фонду 

документації (далі – СФД) наріжним каменем якого є співробітництво з іншими країнами 

для використання міжнародного досвіду у сфері СФД.  

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут 

мікрографії (далі – НДІ мікрографії) завдяки роботі технічного комітету стандартизації 

«Страховий фонд документації» (далі – ТК 40), який активно працює на базі інституту, 

співпрацює з чотирма міжнародними технічними комітетами – ISO/TC 42 

«Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація і документація», ISO/TC 171 «Управління 

документообігом», ISO/TC 292 «Безпека». 

ТК 40 виконує експертизу міжнародних стандартів у сферах діяльності, 

суміжних зі сферою СФД, для визначення можливості їх гармонізації з державними  

стандартами. Ідея роботи – приведення науково-технічної продукції СФД у відповідність 

вимогам міжнародної та європейської системи технічного регулювання та гармонізація 

нормативної бази державної системи СФД у частині відповідності міжнародним та 

європейським стандартам для врахування сучасних норм, правил, технологій. 

За час існування ТК 40 розроблено 110 національних стандартів України, 

згармонізованих з міжнародними. Проведено дослідження 780 міжнародних стандартів 

на різних стадіях розроблення. Дослідження міжнародних стандартів охоплює 

системний аналіз матеріалів міжнародних стандартів міжнародних технічних комітетів 

стандартизації, опрацювання міжнародної та національної нормативних баз у сфері 

оцінювання відповідності, порівняння їхнього сучасного стану, виявлення основних 

тенденцій розвитку, а також формування практичних рекомендацій щодо застосування 

прогресивних технологій у наукових роботах (далі – НР), які виконує НДІ мікрографії. 

Успішне функціювання державної системи СФД можливе тільки за наявності 

відповідного науково-методичного, технічного, технологічного, нормативно-правового, 

інформаційного та програмного забезпечення, наявність якого веде до реалізації 

державної політики у сфері формування, ведення та використання СФД. 

Удосконалення державної системи СФД неможливо здійснювати без упровадження 

передових досягнень у різних галузях техніки, технології, практичного досвіду, інформацію 

про які можна отримати з матеріалів міжнародних стандартів. Розвиток новітніх технологій 

сприяє удосконаленню традиційних технологій, з огляду на їхні переваги, шляхом 

упровадження гібридних технологій. Стає необхідною технічна гармонізація, а саме 

сумісність технічних вимог та процедур різних країн. 

Виклад основного матеріалу. Пріоритетним напрямом розвитку державної 

системи СФД є міжнародне співробітництво для використання міжнародного досвіду у 

сфері СФД та ефективності надання своєчасних послуг у забезпеченні необхідними 

документами СФД у разі аварійно-рятувальних та відбудовчих робіт унаслідок 

надзвичайних ситуацій, нових видів загроз населенню та територіям, для збереження 
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наукової, культурної та історичної спадщини держави тощо [1]. 

Для забезпечення установ СФД сучасними методами виготовлення та зберігання 

документів СФД фахівці НДІ мікрографії виконують НР з дослідження матеріалів 

міжнародних стандартів, аналізують та узагальнюють отриману інформацію і за 

результатами цих досліджень розробляють рекомендації щодо гармонізації науково-

технічної продукції сфери СФД з міжнародною.  

Виконання НР у сфері СФД ґрунтується на вимогах державної політики у сфері 

стандартизації, яка базується на принципах відповідності стандартів законодавству, адаптації 

до сучасних досягнень науки і техніки з урахуванням стану національної економіки, 

пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних стандартів, дотримання 

міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації [2]–[3]. 

Результати досліджень міжнародних стандартів упроваджують у НР  

НДІ мікрографії за трьома пріоритетними напрямами діяльності: технологічне 

забезпечення, нормативне забезпечення, автоматизована інформаційна система СФД 

України. 

Тільки за чотири останніх роки виконання НДР з дослідження міжнародних 

стандартів фахівцями НДІ мікрографії було використано матеріали 13 міжнародних 

стандартів, надано рекомендації для використання в перспективі більш ніж  

60 міжнародних стандартів, інформацію про які внесено до електронної бази міжнародних 

стандартів та буде використано в разі потреби в майбутньому. 

Дослідження міжнародних стандартів проводились за чотирма напрямами: 

«Фотографія», «Інформація та документація», «Управління документообігом», 

«Безпека» − сфера діяльності яких перетинається зі сферою СФД [4]–[5].  

За напрямом «Фотографія» були отримані матеріали аналізу міжнародних 

стандартів (рис. 1), а саме: 

– методи  аналізу систем візуалізації для контролю ступеня точності зображень 

матеріалів культурної спадщини та представлення можливості гарантувати якість 

зображень протягом тривалого часу; 

– метадані XMP, які використовують у цифровій фотографії для полегшення 

обробки і відтворення зображень;  

– експлуатаційні вимоги до системи управління документообігом, які необхідні для 

збереження достовірності та доступності під час розпізнавання електронних документів; 

– вимоги щодо виконання процесу видалення документів за необхідності під час їх 

зберігання; 

– механічні та оптичні характеристики мікрофільмувального апарата динамічного 

знімання; 

– метод вимірювання оптичної густини зображень галогенідосрібних мікрофільмів; 

– рекомендації, які необхідно використовувати під час сканування документів для 

забезпечення достовірності, зручності та цілісності;   

– нормативні акти, які контролюють процес мікрофільмування, вимоги безпеки, 

охорони довкілля та порядок утилізації мікрофільмів СФД, які підлягають знищенню 

тощо; 

– метод визначення стійкості зображень в умовах низької відносної вологості; 

– характеристики механічних затворів, які встановлені у фотокамерах і впливають 

на величину експозиції; 

– характеристики тест-слайда, тестових даних, які використовують для 

вимірювання якості виводу даних літерно-цифрових СОМ-пристроїв; 

– способи формування зображення документів; 

– методи архівування електронних даних, які забезпечують їх тривалу цілісність, 

надійність і достовірність; 

– інформація щодо вибору відповідних форматів (файлів) для довгострокового 

зберігання, зручності використання та обміну даними;  
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– рекомендації щодо оцифрування документів, що містять інформацію про 

культурні цінності; 

– технічна інструкція з оцифрування матеріалів культурної спадщини: створення 

майстер-файлів растрових зображень; 

– процедури тестування, які визначають стійкість до стирання, розмивання та 

зношення різних видів копій зображень у різних форматах; 

– метод вимірювання та представлення показників динамічного діапазону 

електронних сканерів; 

– метод вимірювання просторової роздільної здатності електронних сканерів; 

– вимоги щодо намотки рулонних плівок; 

– спосіб зберігання мікроплівки шириною 16 мм; 

– метод кодування, що застосовується під час виготовлення мікрофільмів та 

зберігання документів СФД; 

– метод вимірювання та контроль оптичної густини мікрозображень тощо. 

 

Кількість  

стандартів 

 
 

Рис. 1 – Гістограма кількості проаналізованих, рекомендованих та використаних у 

НР міжнародних стандартів за напрямом «Фотографія» 

 

За напрямом «Нормативне забезпечення СФД України» були отримані результати 

аналізу матеріалів міжнародних стандартів (рис. 2), які стосуються: 

– процесів та послуг, які мають надаватися сховищем документів протягом строку 

їхнього зберігання, з тим, щоб забезпечити доказову надійність і достовірність довірених 

йому електронних документів клієнтів; 

– основ та принципів створення, управління й використання метаданих щодо 

управління записами; 

– правил розроблення та присвоєння міжнародного стандартного серійного номера 

для ідентифікації періодичних видань; 

– правил скорочення бібліографічних термінів; 

– рекомендацій щодо здійснення моніторингу та ідентифікації періодичних видань; 

– методології, яка забезпечує системний підхід до створення та управління 

документами й відповідає цілям та стратегіям організації; 
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– настанови щодо проведення оцінки управління записами та містить практичне 

застосування концепції оцінки; 

– ідентифікатора дослідницьких проєктів щодо інформаційних технологій. 

 

За напрямом «Розроблення автоматизованої інформаційної системи СФД України» 

були отримані матеріали аналізу міжнародних стандартів (рис. 3), а саме: 

– правила зберігання інформації в електронному вигляді та впровадження і 

експлуатація системи управління інформацією; 

– функціональні та технічні вимоги, пов'язані зі збереженням записів у системі 

зберігання, для запобігання модифікації або видаленню інформації протягом усього 

періоду експлуатації системи; 

– рекомендації для розвитку та ведення інформаційно-пошукових тезаурусів; 

– опис інформаційних ресурсів, використовуваних для зберігання і передачі 

інформації; 

– інформація, яка допомагає користувачам у виборі відповідних форматів (файлів) 

для збереження, зручності використання та обміну даними; 

– рекомендації щодо створення єдиної телекомунікаційної системи на базі 

об’єднання локальних мереж регіональних центрів СФД для інформаційного забезпечення 

Державного реєстру документів страхового фонду документації України; 

– формат PDF/E-2, для створення та збереження документів, які використовуються 

в технологічних процесах; 

– AFP (Розширене Функціональне Представлення) для обміну і набір функцій для 

PDF, що використовуються для зберігання об’єктів PDF у документах AFP; 

– цифрова форма для представлення електронних документів, що дозволяє 

користувачам обмінюватися та переглядати електронні документи незалежно від 

середовища, в якому вони були створені або переглядаються чи друкуються; 

– набір технічних вимог щодо захоплення, зберігання та доступу до електронних 

документів; 

– методи захоплення цифрового зображення та метод здійснення аналізу систем 

візуалізації (таких, як планшетні і планетарні сканери, цифрові фотокамери), що 

використовуються для оцифрування двовимірних оригіналів зображень; 

– методи вимірювання показників «сигнал/шум» матриць цифрових фотоапаратів; 

– процедури вимірювання стійкості до стирання, розмивання та зношення різних 

видів копій зображень у різних форматах; 

– набір технічних характеристик і організаційних заходів, які слід впровадити для 

забезпечення архівації та доступу до електронних документів; а також читаності, 

цілісності і відстежування цих документів протягом усього терміну їх зберігання і 

використання; 

– критерії ефективності і методологія оцінювання рішень автентифікації для 

встановлення достовірності та цілісності матеріальних благ. 

 

НДІ мікрографії співпрацює з УкрНДІ ЦЗ та в рамках цього співробітництва надає 

фахівцям установи для розгляду та використання у сфері «Цивільний захист» матеріали 

міжнародних стандартів за напрямом «Безпека». Протягом 2016-2019 рр. було досліджено 

та проаналізовано матеріали 23 міжнародних стандартів за цим напрямом стосовно 

впровадження комплексу організаційних, технічних і спеціальних заходів для захисту 

населення в надзвичайних ситуаціях (рис. 4), які було рекомендовано для подальшого 

використання фахівцям УкрНДІ ЦЗ. 
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Рис. 2 – Гістограма кількості проаналізованих, рекомендованих та використаних у  

НР міжнародних стандартів за напрямом «Інформація і документація» 

 

 
Рис. 3 – Гістограма кількості проаналізованих, рекомендованих та використаних у 

НР міжнародних стандартів за напрямом «Управління документообігом» 

 

 
 

Рис. 4 – Гістограма кількості проаналізованих, рекомендованих та використаних у 

НР міжнародних стандартів за напрямом «Безпека» 
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Висновки 

Беручи до уваги вищезазначені результати НР з проведення досліджень матеріалів 

міжнародних стандартів, можна констатувати, що для стабільного розвитку державної 

системи СФД необхідно застосовувати міжнародний досвід за матеріалами міжнародних 

стандартів під час виконання НР у сфері СФД для зростання наукового та організаційно-

технічного потенціалу. 

Також необхідно продовжувати співпрацю з міжнародними технічними 

комітетами: брати участь у засіданнях міжнародних технічних комітетів стандартизації 

під час прийняття рішень щодо проєктів міжнародних стандартів і проведення експертизи 

міжнародних стандартів, гармонізації національних стандартів із міжнародними, 

оновленні нормативної бази державної системи СФД на підставі світового досвіду.  
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регулювання: звіти про НДР/НДІ мікрографії: (проміжний), (остаточний); наук. кер. 

Кривулькін І. М. ; викон.: Шевченко І. І. [та ін.]. – Х., 2016-2017. – 88 с.,75 с. 

5. Дослідження міжнародних стандартів для адаптації нормативної бази державної 

системи страхового фонду документації до вимог європейської системи технічного 

регулювання та розроблення рекомендацій щодо застосування міжнародного досвіду у 

сфері формування, ведення і використання страхового фонду документації України: звіти 

про НДР/НДІ мікрографії: (проміжний), (остаточний); наук. кер. Кривулькін І. М.;  

викон.: Шевченко І. І. [та ін.]. – Х., 2018-2019. – 90 с., 86 с. 
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РЕФЕРАТИ 
 

УДК 771.53 

Узагальнена модель роботи системи страхового фонду документації /  

Деренько М. С., Дукін Г. Ю., Хмелик Т. В. // СФД (Страховий фонд документації): наук.-

вироб. журн. – 2020. – № 1(28). – С. 3 – 16 

У роботі проведено узагальнення й аналіз параметрів та характеристик для етапів 

робіт зі створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації 

України на основі аналізу законодавчої та нормативно-правової бази у сфері СФД. 

Запропоновано варіант моделі у символьному вигляді для кожного з етапів на базі 

параметрів, що характеризують сам етап. Надано характеристику кожному з параметрів та 

наведені вимоги до їх значення з урахуванням діючих нормативно-правових актів у галузі 

СФД та досвіду роботи. Розроблена узагальнена модель роботи системи страхового фонду 

документації у символьному вигляді без розкриття математичного функціоналу. 

Ключові слова: етапи створення, модель роботи, параметри, страховий фонд 

документації. 

Іл.: 2. Бібліогр.: 20 назв. 

 

 

 

УДК 771.53 

Обобщенная модель работы системы страхового фонда документации /  

Деренько М. С., Дукин Г. Ю., Хмелик Т. В. // СФД (Страховой фонд документации): 

науч.-произ. журн. – 2020. – № 1(28). – С. 3 – 16 

В работе проведены обобщение и анализ параметров и характеристик для этапов 

работ по созданию, формированию, ведению и использованию страхового фонда 

документации Украины на основе анализа законодательной и нормативно-правовой базы 

в сфере СФД. Предложен вариант модели в символьном виде для каждого этапа на базе 

параметров, которые характеризуют сам этап. Дана характеристика каждого из 

параметров и приведены требования к их значению с учетом действующих нормативно-

правовых актов в отрасли СФД и опыта работы. Разработана обобщенная модель работы 

системы страхового фонда документации в символьном виде без раскрытия 

математического функционала. 

Ключевые слова: этапы создания, модель работы, параметры, страховой фонд 

документации. 

Ил.: 2. Библиогр.: 20 наим.  

 

 

 

 

УДК 930.005:778.14 

Пропозиції щодо осмисленого оцифрування як шляху до довгострокового 

збереження інформації про культурні цінності / Надточій І. І., Савич А. В., Тімров О. О. // 

СФД (Страховий фонд документації): наук.-вироб. журн. – 2020. – № 1(28). – С. 16 – 25 

 У статті представлено можливі шляхи практичної реалізації результатів 

досліджень, які були отримані в межах науково-дослідної роботи за темою «Розроблення 

методу та технології створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію 

про культурні цінності, для формування, ведення і використання страхового фонду 

документації України». 

Ключові слова: атрибути, збереження інформації, культурні цінності.  

 Іл.: 2. Бібліогр.: 17 назв. 
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УДК 930.005:778.14 

Предложения по осмысленному оцифрованию как пути к долговременному 

хранению информации о культурных ценностях / И. И. Надточий, А. В. Савич, 

А. А. Тимров // СФД (Страховой фонд документации): научн.-произв. журн. – 2020. –  

№ 1(28). – С. 16 – 25 

В статье представлены возможные пути практической реализации результатов 

исследований, полученных в рамках научно-исследовательской работы по теме 

«Разработка метода и технологии создания изображений в цифровом виде, содержащих 

информацию о культурных ценностях, для формирования, ведения и использования 

страхового фонда документации Украины». 

Ключевые слова: атрибуты, сохранение информации, культурные ценности. 

Ил.: 2. Библиогр.: 17 наим. 

 

 

 

 

 

 

УДК 681.3.06 

Визначення шляхів інтеграції віртуального кабінету вебзастосування 

«ЦДНТА України – надання віддаленого доступу» до системи електронної 

ідентифікації / Ільїн С. В., Шевченко І. А. // СФД (Страховий фонд документації): наук.-

вироб. журн. – 2020. – № 1(28). – С. 26 – 33 

Визначено шляхи реалізації «віртуального кабінету» вебзастосування «ЦДНТА 

України – надання віддаленого доступу» із дотриманням вимог чинного законодавства в 

частині забезпечення необхідного рівня безпеки під час автентифікації користувачів. 

Ключові слова: автентифікація, вебзастосування, віртуальний кабінет, Центральний 

державний науково-технічний архів України. 

Іл.: 1. Бібліогр.: 37 назв. 

 

 

 

УДК 681.3.06 

Определение путей интеграции виртуального кабинета веб-приложения 

«ЦДНТА Украины – предоставление удаленного доступа» к системе электронной 

идентификации / Ильин С. В., Шевченко И. А. // СФД (Страховой фонд документации): 

научн.-произв. журн. – 2020. – № 1(28). – С. 26 – 33 

Определенны пути реализации «виртуального кабинета» веб-приложения «ЦДНТА 

Украины – предоставление удаленного доступа» с соблюдением требований 

действующего законодательства в части обеспечения уровня безопасности во время 

аутентификации пользователей. 

Ключевые слова: аутентификация, веб-приложение, виртуальный кабинет, 

Центральный государственный научно-технический архив Украины. 

Іл.: 1. Библиогр.: 37 наим. 
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УДК 778:14:004.65 

Використання мови XML для створення бази даних опису метаданих файлів 

зображень / Журавель О. Г. // СФД (Страховий фонд документації) : наук.-вироб. журн. – 

2020. – № 1(28). – С. 33 – 45 

Розглянуто проблемні питання створення бази даних опису метаданих файлів 

зображень з використанням мови XML. Показані переваги використання ієрархічної 

моделі даних при побудові бази даних опису метаданих за рахунок простого 

адміністрування, безоплатності, масштабованості, можливості інтеграції з компонентами 

реляційної моделі. 

Ключові слова: база даних, ієрархічна модель даних, метадані, Document Object 

Model, XML,. 

Іл.: 1. Табл.: 1. Бібліогр.: 13 назв. 

 

УДК 778:14:004.65 

 Использование языка XML для создания базы данных описания метаданных 

файлов изображений / Журавель А. Г. // СФД (Страховой фонд документации) :  

научн.-произв. журн. – 2020. – № 1(28). – С. 33 – 45 

Рассмотрены проблемные вопросы создания базы данных описания метаданных 

файлов изображений с использованием языка XML. Показаны преимущества 

использования иерархической модели данных при построении базы данных описания 

метаданных за счет простого администрирования, бесплатности, масштабируемости, 

возможности интеграции с компонентами реляционной модели. 

Ключевые слова: база данных, иерархическая модель даннях, метаданные, 

Document Object Model, XML. 

Ил.: 1. Табл.: 1. Библиогр.: 13 наим. 

 

УДК 778.14:33 

Дослідження питань планування та звітування діяльності суб’єктів державної 

системи страхового фонду документації, що належать до сфери управління 

Укрдержархіву / Тягун Т. В., Ситник Н. Л., Переверзєва Л. М., Виноградова О. Є. //  

СФД (Страховий фонд документації) : наук.-вироб. журн. – 2020. – № 1(28). – С. 45 – 51 

Розглянуто форми і методи планування та звітування у виробничій та науково-

технічній сферах діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації, 

що належать до сфери управління Укрдержархіву. 

Ключові слова: державна система страхового фонду документації, діяльність, 

звітування, планування, принцип. 

Бібліогр.: 8 назв. 

 

УДК 778.14:33 

Исследование вопросов планирования и отчетности деятельности субъектов 

государственной системы страхового фонда документации, относящихся к сфере 

управления Укргосархива / Тягун Т. В., Сытник Н. Л., Переверзева Л. Н.,  

Виноградова О. Е. // СФД (Страховой фонд документации) : научн.-произв. журн. – 2020. – 

№ 1(28). – С. 45 – 51 

Рассмотрены формы и методы планирования и отчетности в производственной и 

научно-технической сферах деятельности субъектов государственной системы страхового 

фонда документации, относящихся к сфере управления Укргосархива. 

Ключевые слова: государственная система страхового фонда документации, 

деятельность, отчетность, планирование, принцип. 

Библиогр.: 8 наим. 
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УДК 778.14:002 

Термінологія у сфері «Страховий фонд документації» / Беззубець Т. Я.,  

Болбас О. М., Стогній Н. С. // СФД (Страховий фонд документації) : наук.-вироб. журн. – 

2020. – № 1(28). – С. 52 – 57 

У статі досліджено питання щодо неоднозначного розуміння і трактування термінів 

та визначених ними понять, які використовуються у сфері страхового фонду документації, 

та підходи до приведення термінології цієї сфери у відповідність до сучасних принципів 

термінотворення.  

Ключові слова: мікрографія, національні стандарти, стандартизація, страховий 

фонд документації, термінологія.  

Бібліогр.: 17 назв. 

 

УДК 778.14:002 

Терминология в сфере «Страховой фонд документации» / Беззубец Т. Я.,  

Болбас А. Н., Стогний Н. С. // СФД (Страховой фонд документации) : научн.-произв. 

журн. – 2020. – № 1(28). – С. 52 – 57 

В статье исследован вопрос, касающийся неоднозначного понимания и трактования 

терминов и определяемых ими понятий, использующихся в сфере страхового фонда 

документации, и подходы к приведению терминологии этой сферы в соответствие с 

современными принципами  терминообразования.  

Ключевые слова: микрография, национальные стандарты, стандартизация, 

страховой фонд документации, терминология. 

Библиогр.: 17 наим. 

 

УДК 778.14:006.05 

Дослідження матеріалів міжнародних стандартів для встановлення 

відповідності науково-технічної продукції страхового фонду документації вимогам 

міжнародної та європейської систем технічного регулювання / Шевченко І. І.,  

Новіков С. Д., Шевченко І. А. // СФД (Страховий фонд документації): наук.-вироб. журн. – 

2020. – № 1(28). – С. 57 – 63 

У статті наведено матеріали аналізу використання міжнародних стандартів для 

розвитку державної системи СФД, а саме для збереження наукової, культурної та 

історичної спадщини держави, у разі аварійно-рятувальних та відбудовчих робіт 

унаслідок надзвичайних ситуацій, нових видів загроз населенню та територіям, тощо. 

Ключові слова: аналіз, державна система СФД, міжнародні стандарти,  

Іл.: 4. Бібліогр.: 5 назв. 

 

УДК 778.14:006.05 

Исследование материалов международных стандартов для установления 

соответствия научно-технической продукции страхового фонда документации 

требованиям международной и европейской систем технического регулирования /  

Шевченко И. И., Новиков С. Д., Шевченко И. А. // СФД (Страховой фонд документации): 

научн.-произ. журн. – 2020. – № 1(28). – С. 57–63 

В статье приведены материалы анализа использования международных стандартов 

для развитию государственной системы СФД, а именно для сохранения научной, 

культурной и исторического наследия государства, в случае аварийно-спасательных и 

восстановительных работ вследствие чрезвычайных ситуаций, новых видов угроз 

населению и территориям, и тому подобное. 

Ключевые слова: анализ, государственная система СФД, международные стандарты. 

Ил.: 4. Библиогр.: 5 наим. 
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ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ 

 
ДП УКРНДНЦ ВИДАНО НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

ДСТУ 33.119:2018 СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ. 

МІКРОФІЛЬМ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
Джерело: visnik-uas-gryden-1  

 

Національний орган стандартизації ДП УкрНДНЦ виклав у своєму віснику 

інформацію щодо виданих стандартів. До найпопулярніших серед виданих у грудні 

стандартів ввійшов Національний стандарт України ДСТУ 33.119:2018. Страховий фонд 

документації. Мікрофільм. Загальні технічні вимоги.  

Цей національний стандарт розроблено Технічним комітетом стандартизації 

«Страховий фонд документації» (ТК 40), згідно з правилами національної стандартизації 

встановленими в Україні і введено вперше. Стандарт прийнято та надано чинності 

наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр 

проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 24 вересня 2018 р. № 338 та введено в 

дію з 01 жовтня 2019 р.  
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ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
«Дослідження матеріалів міжнародних стандартів для встановлення відповідності 

науково-технічної продукції страхового фонду документації вимогам міжнародної та 

європейської систем технічного регулювання ….» 

 

Об'єкт дослідження – матеріали міжнародних стандартів, що розробляють 

міжнародні технічні комітети зі стандартизації. 

Мета роботи – розроблення Рекомендацій для приведення науково-технічної 

продукції сфери СФД у відповідність вимогам міжнародної та європейської системи 

технічного регулювання та гармонізація нормативної бази державної системи СФД у 

частині врахування сучасних міжнародних та європейських норм, правил, технологій.  

Методи дослідження – аналіз, узагальнення та систематизація матеріалів 

міжнародних стандартів. 

Робота виконувалась у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними 

технічними комітетами в галузі стандартизації.  

За перший квартал 2020 року проаналізовано 10 міжнародних стандартів, матеріали 

яких оброблено та систематизовано за напрямами досліджень. 

 

За результатами дослідження розроблено рекомендації щодо приведення науково-

технічної продукції сфери СФД у відповідність вимогам міжнародної та європейської 
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системам технічного регулювання та гармонізації нормативної бази державної системи 

СФД у частині врахування сучасних міжнародних та європейських норм, правил, 

технологій тощо. 

Інформацію стосовно міжнародних стандартів внесено до бази міжнародних 

стандартів за пріоритетними напрямами діяльності державної системи СФД. 

За результатами дослідження рекомендовано для розгляду фахівцям НДІ 

мікрографії матеріали наступних міжнародних стандартів: 

- ISO/SR 18911 Зображувальні матеріали – Плівки фотографічні, безпечні, 

оброблені – Правила зберігання (Imaging materials – Processed safety photographic films – 

Storage practices) ФД. 

- ISO 7761 Мікрографія – Котушка з одним осердям для 16 мм обробленої 

мікроплівки – Розміри та функціональні обмеження (Micrographics – Single-core cartridge 

for 16 mm processed microfilm – Dimensions and operational constraints) 

- ISO/DIS 21127 Рекомендації онтології для обміну інформацією про 

культурну спадщину (A reference ontology for the interchange of cultural heritage information) 

- ISO/SR 12651 Управління електронними документами – Словник (Electronic 

document management – Vocabulary) 

Міжнародні стандартів, які занесені до бази, надають фахівцям НДІ мікрографії 

можливість оперативно отримати актуальну інформацію та допомагають у вирішенні 

проблемних питань, що виникають у державній системі СФД під час проведення наукових 

досліджень. 

 

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ЗАХОДАХ 
 

12 березня 2020 року фахівці НДІ мікрографії взяли участь у V Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Організаційно-управлінське та економіко-правове 

забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ)», яка 

проходила на базі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля  

НУЦЗ України. 

На конференції було представлено наступні доповіді: 

1) Необхідність визначення місцеположення та супутникова навігація у веденні 

державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів. Павкіна Н. А. 

2) Впровадження результатів досліджень матеріалів міжнародних стандартів для 

відповідності організаційно-управлінських аспектів забезпечення діяльності цивільного 

захисту вимогам європейської системи технічного регулювання.  

Шевченко І. І., Болбас О. М., Шевченко І. А. 
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