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У статті міститься аналіз сучасного стану стандартизації 

документів інформаційної сфери діяльності. 
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В статье содержится анализ современного состояния 

стандартизации документов информационной сферы деятельности. 
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In the thesis analyzes the current state of standardization of documents 

information sphere of activity. 
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Стандартизація є важливою частиною будь-якої галузі. На даний 

час Національний фонд стандартів містить майже 130 тис. одиниць 

збереження, у тому числі, міжнародних і національних стандартів 

інших країн. Також в Україні створено Національний фонд стандартів, 

до складу якого входить Головний інформативний фонд стандартів та 

Національний інформаційний центр міжнародної інформаційної 

мережі. 

Закони України «Про стандартизацію і сертифікацію», «Про 

Державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та 

відповідальність за їх порушення», «Про метрологію та метрологічну 

діяльність», «Про підтвердження відповідності», «Про акредитацію 

органів з оцінки відповідності», «Про стандартизацію», про стандарти, 

технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» є нормативно-

правовою основою, що регламентує державну політику України в 

сфері стандартизації. 

Проблемні аспекти функціонування державних стандартів серії 

«Інформація та документація» на сучасному етапі потребують 

комплексного вивчення як теоретиками, так і практиками для 
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консолідованого визначення пріоритетних напрямів розвитку 

стандартів цієї серії. Для цього треба публічно обговорювати 

проблемні питання стандартизації документно-інформаційної сфери на 

наукових конференціях, семінарах, форумах тощо, а ухвали подавати 

на розгляд у Департамент технічного регулювання Мінекономрозвитку 

України 

Ідея стандартизації сама по собі заперечень не викликає. 

Проблема полягає лише в тому, щоб надати цій ідеї належну 

технологічність і визначити необхідну і достатню зону стандартизації 

в освіті, медицині, економіці, охороні праці не переходячи меж 

допустимого завзяття у вирішенні даного завдання і не надаючи цим 

рішенням характеру панацеї від усіх інших проблем, з якими 

доводиться стикатися і науковцям, і практикам. 

Наявні національні стандарти, на жаль, не покривають усі 

потреби документно-інформаційної сфери життєдіяльності 

суспільства. Це пов'язано з кількома аспектами функціонування 

ДСТУсеії «Інформація та документація». Аналіз чинних на сьогодні 

стандартів розглядуваної серії уможливив виявлення низки актуальних 

проблем, які потребують свого вирішення. Це такі проблеми, як: 

недостатня тематична репрезентованість, гармонізування 

національних стандартів з міжнародними, застарілість міжнародних 

стандартів, обмежений доступ до чинних національних стандартів, 

недостатня увага до стандартизації цієї серії з боку держави. 

Безперечно, розроблення вітчизняних стандартів має 

ґрунтуватися на науковому аналізі досвіду, переваг та недоліків 

керування документаційними процесами за кордоном, можливостей 

застосування норм профільних міжнародних стандартів в Україні. 

Вироблення раціональних наукових методів створення службових 

документів, впровадження уніфікованих форм документів та 

уніфікованих систем документації. 
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ГРАМОТНОЙ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 
 

В статье рассматривается разработка унифицированных форм 

документов в организации как важный шаг для обеспечения грамотной 

работы с документами. 

Ключевые слова: документ, документация, унификация. 

У статті розглядається розробка уніфікованих форм документів в 
організації - важливий крок для забезпечення грамотної роботи з 
документами. 
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