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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 
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(MicroCAD), а також актуальні проблеми європейської й вітчизняної 

стандартизації на прикладі роботи ТК 40 «Страховий фонд документації» [3]. 

4. Щорічні міжнародні науково-практичні семінари, які проводяться на 

базі Державного політехнічного музею при НТУУ «КПІ» (м. Київ) та 

Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна (м. Харків). Дані форуми обговорюють наступні актуальні 

теми: «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація» та «Ad 

fontes: збереження та вивчення рукописного і друкованого надбання» [4]. 

5. Проводиться науково-методична робота, щодо підготовки кадрів з 

питань СФД. 

На виконання ст. 6 Закону України «Про страховий фонд документації 

України» від 22 березня 2001 р. № 2332-III, розпорядження Заступника 

Міністра МНС України від 09 квітня 2004 р. № 29/5-273 «Про впровадження в 

навчальний процес навчальних закладів МНС України дисципліни «Страховий 

фонд документації» в системі вищих навчальних закладів МНС Національний 

університет цивільного захисту України (НУЦЗУ) було визначено провідним 

навчальним закладом з впровадження дисципліни «Страховий фонд 

документації». Спільним наказом Національного університету цивільного 

захисту України та НДІ мікрографії від 24 червня 2010 р. № 369/61, для 

координації спільної роботи щодо методичного забезпечення та проведення 

занять з дисципліни «Страховий фонд документації», при НДІ мікрографії було 

створено філію кафедри управління та організації діяльності у сфері безпеки та 

цивільного захисту НУЦЗУ. Розроблене НДІ мікрографії методичне 

забезпечення з дисципліни «Страховий фонд документації» надано до 

Національного університету цивільного захисту України м. Харків, Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності м. Львів, Академії пожежної 

безпеки ім. Героїв Чорнобиля м. Черкаси та Харківського регіонального 

інституту Національної академії державного управління при Президентові 

України м. Харків, яке використовується ними під час проведення занять [5]. 

6. Видаються нормативно-правові акти з питань СФД [6]. 

– Закон України «Про страховий фонд документації України» (від 
22.03.2001 № 2332-IІІ); 

– Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страховий 
фонд документації України» (від 16.10.2012 № 5461-VI (5461-17)); 

– Закон України «Про внесення змін до Кодексу України «Про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

порушення законодавства про страховий фонд документації» (від 22.02.2007 

№ 695-V); 

– Постанова КМУ від 26.10.2001 № 1447 «Про затвердження Положення 

про Державну технічну інспекцію Державного департаменту СФД» (із змінами, 

внесеними постановами від 25.05.2006 № 742 і від 16.07.2008 № 643); 

– Постанова КМУ від 13.03.2002 № 319 «Про затвердження Положення 

про порядок формування, ведення та використання галузевого СФД» (із 

змінами, внесеними постановами від 25.05.2006 № 742, від 16.02.2011 № 117 і 

від 20.10.2011 № 1109); 
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– Постанова КМУ від 13.03.2002 № 320 «Про затвердження Положення 

про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) 

СФД» (із змінами, внесеними постановами від 25.05.2006 № 742 і від 16.07.2008 

№ 643); 

– Постанова КМУ від 16.05.2002 № 642 «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру документів СФД» (із змінами, внесені 

постановами від 25.05.2006 № 742 та від 10.04.2013 № 252); 

– Постанова КМУ від 02.10.2003 № 1553 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної 

системи СФД у сфері створення, формування, ведення і використання 

страхового фонду документації» (діє зі зміною № 1, внесеною постановою від 

07.12.2011 № 1255); 

– Постанова КМУ від 30.10.2014 № 575 «Про затвердження критеріїв, за 

якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у 

сфері створення, формування, ведення та використання СФД і визначається 

періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною 

архівною службою»; 

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 504-р «Про 

надання дозволу Державній архівній службі на проведення інспекційних 

перевірок у сфері СФД»; 

– Наказ Міністерства юстиції України від 21.01.2015 № 80/5 

(зареєстровано в Мін’юсті 23.01.2015 за № 78/26523) «Про затвердження 

інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в 

державній системі страхового фонду документації»; 

– Наказ Міністерства юстиції України від 01.09.2014 № 1444/5 «Про 

затвердження форми та опису галузевої програми створення СФД» 

(Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2014 за 

№ 1071/25848); 

– Наказ Міністерства юстиції України від 17.09.2015 № 1749/5 

(зареєстровано в Мін’юсті 21.09.2015 за № 1118/27563) «Про внесення змін до 

Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері СФД»; 

– Наказ від 06.11.2001 № 254 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

04.12.2001 за № 1003/6194) «Про затвердження Положення про організацію та 

проведення інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією 

Державного департаменту СФД»; 

– Наказ від 07.11.2002 № 293 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

19.03.2003 за № 218/7539) «Про затвердження Положення про порядок надання 

дозволу на виготовлення документів страхового фонду»; 

– Наказ від 17.08.2007 № 561 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

31.08.2007 за № 1000/14267) «Про затвердження Інструкції з оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення в державній системі СФД»; 

– Наказ від 28.01.2008 № 55 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

28.03.2008 за № 262/14953) «Про затвердження Порядку реєстрації галузевих та 

обласних (регіональних) СФД»; 
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– Наказ від 06.02.2009 № 88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

24.02.2009 за № 174/16190) «Про затвердження Положення про позаштатного 

(громадського) інспектора з питань формування та ведення СФД»; 

– Наказ від 12.11.2010 № 1016 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

09.12.2010 за № 1235/18530) «Про затвердження Стандарту надання Державним 

департаментом СФД адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва про 

реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі ПНО»; 

– Наказ Міністерства юстиції України від 02.04.2013 № 618/5 «Про 

затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної 

діяльності Державної архівної служби України у сфері СФД України»; 

– Наказ Державної архівної служби України від 25.07.2011 № 11 «Про 

затвердження Положення про Державний департамент страхового фонду 

документації»; 

– Методичні рекомендації МР-75.2-37763687-011:2014 «Страховий фонд 

документації. Створення та формування галузевого страхового фонду 

документації» (затверджені наказом Державної архівної служби від 31.03.2014 

№ 45); 

– Методичні рекомендації МР-84.2-37552598-014:2014 «Страховий фонд 

документації. Ведення та використання галузевих та регіональних страхових 

фондів документації» (затверджені наказом Державної архівної служби від 

29.07.2014 № 88) [7]. 

Аналіз вищевикладеного доводить, що нині Україна має лише сформовану 

структуру системи СФД, яка намагається функціонувати згідно європейських 

норм, правил і стандартів та вивчає світовий досвід у царині зберігання 

спеціалізованих фондів інформації. 

Нажаль існуючі економічні чинники стають вагомою перешкодою на 

шляху до її вдосконалення. На даний час, система СФД потребує сучасних, 

безпечних, модифікованих сховищ для довготривалого зберігання електронно-

цифрових носіїв, потужних цифрових накопичувачів даних, передових 

(бітових) методик оцифровки й архівування масивів інформації. 
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