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 ДСТУ 33.401:2002 «СФД. ПОРЯДОК забезпечення користувачів 

документами страхового фонду» (набрав чинності з 1.01.2015) [3]. 

Плідна співпраця України з міжнародними структурами, як у галузі 

науково-технічного забезпечення, так і в галузі стандартизації сприятиме 

вдосконаленню єдиної державної системи СФД. 
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З плином часу збільшується кількість факторів і ризиків які впливають на 

збереження інформації. Саме тому вітчизняні вчені та фахівці займаються 

пошуком надійних та економічних стратегій архівування електронної 

інформації та її надійного зберігання у спеціалізованих фондах. 

В сучасну інформаційну епоху актуальним є дослідження вітчизняного та 

світового досвіду створення та використання страхових фондів інформаційних 

ресурсів. В українському законодавстві дані сховища називають страховими 

фондами документації України (СФД), а в західноєвропейській чи 

американській практиці – довготривалими централізованими сховищами 

інформації або сховищами оцифрованої спадщини. 

Історичні аспекти формування СФД України 

Перші кроки, щодо створення державної системи страхового фонду 

документації (СФД) було зроблено у 1959 році, коли постанова Ради Міністрів 

СРСР від 13 квітня 1959 року зобов’язала Раду Міністрів УРСР здійснити 

комплекс заходів, спрямованих на збереження інформації, знятої на 

мікроплівку. Рада народного господарства Харківського економічного 

адміністративного району, виконуючи згадану постанову, видала 5 червня 

1959 року розпорядження про організацію спеціальної фотолабораторії «для 

фотографування на мікроплівку» [1]. 

Фундамент системи СФД незалежної Української держави було закладено 

у 1992 році, коли було створено Державний науково-виробничий центр СФД 
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України (Держцентр СФДУ), тим самим сформовано всі атрибути самостійної 

галузі. 

У наш час функціонування державної системи СФД забезпечують 

наступні заклади та установи: 

1. Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» 

(ТК 40) організований при Держцентрі СФДУ в 1992 році. Його основними 

завданнями стали: дослідження, експертиза та розроблення нормативно-

правових актів і нормативних документів зі стандартизації у сфері СФД; аналіз 

науково-технічної інформації; науково-технічна співпраця в міжнародній 

організації зі стандартизації ISO [2]. 

2. Державне підприємство «Діловий зв’язок», яке вступило в дію з 

1994 року та увійшло до складу Держцентру СФДУ. Воно визначало вимоги до 

створення сучасних систем телекомунікацій і зв’язку. 

3. Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний 

інститут макрографії – це головна організації з питань наукового та 

технічного забезпечення функціонування державної системи СФД, яка діє в 

системі СФД із березня1993 року. Даний заклад займається: науково-технічною 

діяльністю галузі; вирішенням складних завдань щодо науково-технічного та 

економічного прогнозування розвитку науки, техніки у напрямі створення 

СФД; розробкою методології та критеріїв створення страхового фонду 

документації; наданням наукової, методологічної допомоги підприємствам 

системи СФД щодо створення, ведення та використання документів страхового 

фонду; розробкою нормативно-правового забезпечення функціонування 

страхового фонду документації; формуванням Державного реєстру потенційно 

небезпечних об’єктів [3]. 

4. Державна архівна служба України на яку покладено функцію по 

реалізації державної політики у сфері створення та забезпечення 

функціонування системи СФД. 

5. Державний департамент СФД, який є юридичною особою, діє у складі 

апарату Укрдержархіву, має регіональні та галузеві центри СФД, визначає базу 

зберігання СФД та регіональний центр СФД, котрі будуть залучені до 

виконання робіт за заявкою та видає завдання на виготовлення документів 

страхового фонду [4]. 

6. Регіональні науково-виробничі центри СФД створені в таких містах: 

Донецьк, Дніпропетровськ, Київ, Львів, Одеса, Сімферополь, Харків, Черкаси. 

Це спеціалізовані установи страхового фонду документації України, які 

належать до сфери управління Укрдержархіву. Їхня діяльність планується та 

контролюється Державним департаментом страхового фонду документації. 

Вони здійснюють виробничу діяльність з виготовлення документів страхового 

фонду в державній системі страхового фонду документації та надають 

підприємствам, установам, організаціям науково-методичну допомогу з 

відповідних питань [5]. 

7. Галузеві СФД займаються питаннями формування та функціонування 

галузевого страхового фонду документації України [6]. 
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Формування державного СФД України здійснюється на плановій основі 

шляхом розроблення та реалізації галузевих і регіональних програм створення 

СФД. Проводячи єдину державну політику щодо створення СФД України, 

Державний департамент СФД у своїй діяльності взаємодіє з центральним 

органом виконавчої влади [7]. 

Основні напрямки діяльності СФД України: 

– СФД для організації виробництва оборонного, мобілізаційного і 

господарського призначення, який створюється: 1) на вироби та об’єкти: 

оборонно-промислового комплексу (авіаційна, суднобудівна промисловість, 

виробництво, експлуатація та ремонт озброєння); машинобудування; 

металургійної промисловості; промисловості по виробництву радіоелектроніки, 

засобів зв’язку, електротехніки, приладобудування; гірничо-видобувної 

промисловості; хімічної промисловості; промисловості будівельних матеріалів; 

легкої промисловості; вироби паперової промисловості та переробне 

обладнання; 2) на виробництво продовольства: хлібопекарської промисловості; 

виробництво та переробка спирту; виноробна промисловість; консервна 

промисловість; цукрова промисловість; кондитерська промисловість; соляна 

промисловість; ветеринарна медицина; об’єкти медицини. 

– СФД для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних 

робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій створюється на: об’єкти 

утилізації, зберігання і захоронення токсичних та інших небезпечних відходів 

(крім РАВ); державні міжобласні спецкомбінати УКР ДО «Радон»; об’єкти 

протизсувних систем та захисту територій від підтоплення; об’єкти зони 

відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення; об’єкти, 

зареєстровані у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів. 

– СФД для відбудови об’єктів систем життєзабезпечення населення і 

транспортних зв’язків створюється на: об’єкти енергетики; об’єкти 

нафтогазового комплексу; об’єкти атомної енергетики; об’єкти підприємств 

атомної промисловості; об’єкти науково-дослідних та проектно-конструкторських 

установ ядерної енергетики; об’єкти водогосподарсько-меліоративного 

комплексу; об’єкти дорожнього господарства; об’єкти авіаційного транспорту; 

об’єкти морського транспорту; об’єкти Національної комісії з питань регулювання 

зв’язку; об’єкти зв’язку; об’єкти підприємств, підпорядкованих Національному 

банку України; об’єкти залізничного транспорту. 

– СФД для збереження документів на об’єкти культурної спадщини та 

інформації про культурні цінності створюється на: історичні об’єкти; об’єкти 

монументального мистецтва; об’єкти архітектури та містобудування; об’єкти 

природно-заповідного фонду України; наукові об’єкти, що становлять 

національне надбання; об’єкти Музейного фонду України; унікальні документи 

Національного архівного фонду України. 

Державні установи, організації та приватні особи здають свої інформаційні 

об’єкти на довгострокове зберігання в централізовані сховища СФД. Цифрові 

об’єкти приймаються на зберігання відповідно до договорів про довірчі 

зберігання, що укладаються з правовласниками даної документації. Договори 

визначають: процедури закладання даних; періодичність оновлення даних, що 
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зберігаються; можливості доступу до них. Постійно вдосконалюється 

технологічний та правовий захист СФД від несанкціонованих вторгнень. Для 

захисту від різних потенційних загроз створюються «сховища-дзеркала» (по 

можливості, розташовані в різних будівлях). 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ: ДОСВІД УКРАЇНИ 

 

Довготривале збереження цифрових ресурсів – проблема, яку вирішити 

самостійно не може жодна окрема галузь чи держава. Цей виклик вимагає 

скоординованих зусиль міжнародних організацій, урядів, суспільства, 

бізнесу, науковців та фахівців. Україна в цьому напрямку також прикладає 

багато зусиль. 

1. Функціонує створений державний страховий фонд документації 

(СФД) України [1]. 

2. Проводяться щорічні всеукраїнські науково-технічні конференції, які 

організовує НДІ мікрографії на базі провідних Національних технічних 

університетів України КПІ та ХПІ. Основна тематика даних форумів: 

«Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, 

перспективи розвитку та взаємодії» [2]. 

3. Проводяться щорічні міжнародні науково-практичні конференції, що 

відбуваються на базі НДІ мікрографії та ДП «УкрНДНЦ. На даних форумах 

доповідається про сучасні тенденції оцифровки та збереження інформації 


