
СТАНДАРТИ  з  ІКТ у секторі спадщини 

ТК-144 "Інформація і документація" 
http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=106 

Стандарти "Інформація і документація"  
• За Каталогом НД України on-line 

o 45 ДСТУ за запитом "Інформація та документація" 
o 8 ДСТУ за запитом "Інформація і документація" 

• Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої справи за 
станом на 01.09.2017 (Бібліографічний покажчик ДНТБ) 
http://gntb.gov.ua/files/sibid.pdf 

• Архівні стандарти і рекомендації (Нормативна база офіційного 
сайту Державної архівної служби України) 
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Standards/  

Пріоритетні напрями державної стандартизації  
(Інформування про державні та міжнародні  стандарти у сферах , 
пов'язаних з пріоритетними напрямами державного розвитку)  
 2018 

•  Цифровізація : Концепції розвитку цифрової економіки та 
суспільства України на 2018-2020 роки 
(http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/page#n13 

• Кібербезпека  
• Культурна спадщина  

Державна стандартизація  

• Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості  
http://uas.org.ua/ua/ 

• Технічні комітети України 
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/tehnichni-komiteti-
ukrayini/ 

o Аналітична довідка щодо діяльності ТК за 2017 рік 

http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/ANALITICHNA-
DOVIDKA-shhodo-diyalnosti-TK-za-2017-RIK.pdf 

• Програма робіт з національної стандартизації 
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/programa-robit/ 

o Проекти національних стандартів 
http://uas.org.ua/ua/category/standartizatsiya/proekti-
natsionalnih-standartiv/ 
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• Каталог НД України on-line  
http://csm.kiev.ua/nd/nd.php?b=5 

o Державні стандарти України (ДСТУ) 
o Міждержавні стандарти (ГОСТ) 
o Республіканські стандарти (РСТ) 
o Державні класифікатори 

• Національні (державні) статистичні класифікації (класифікатори) 
http://www.ukrstat.gov.ua/work/klass200n.htm  

Міжнародна стандартизація 
• Дзеркальний до ТК-144 комітет ISO-46 

o Технічний комітет  
ISO/TC 46 Information and documentation 
https://www.iso.org/committee/48750.html 

o Підкомітети 
https://www.iso.org/committee/48750/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/
d/0#projects 

o Стандарти, розроблені технічним комітетом  
ISO/TC 46 Information and documentation 
https://www.iso.org/committee/48750/x/catalogue/ 

• ISO офіційний сайт 
https://www.iso.org/home.html 

• Каталог стандартів ISO  
Standards catalogue ISO has developed over 22122 International 
Standards and all are included in the ISO Standards catalogue. 
Всі стандарти (До каталгу вкключен всього більш 22122 
міжнародних стандартів, розроблених ISO)   
https://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html 

• Міжнародний класифікатор стандартів ICS 
International Classification for Standards (ICS)  
https://www.iso.org/publication/PUB100033.html  
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/internati
onal_classification_for_standards.pdf 

• European Committee for Standardization (CEN)  
o Про Європейський комітет стандартизації 

https://standards.cen.eu/index.html 
o Пошук стандартів (до 50000) 

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:105:0::: 
o Пошук опублікованих документів та проектів (от 50000) 

https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:105:0::: 
o Громадське обговорення та схвалення проектів стандартів 

ETSI EN ENAP 
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http://uas.org.ua/ua/zagalni-vidomosti-pro-dp-
ukrndnts/kerivnitstvo/generalniy-direktor-dp-ukrndnts/pershiy-
zastupnik-generalnogo-direktora-direktor-institutu-
standartizatsiyi/viddil-mizhnarodnogo-regionalnogo-
mizhderzhavnogo-spivrobutnytstva/etsi/ 
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