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Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей  

(чинні станом на 1.07.2021 р.) 
 

(анотований перелік) 

 

У переліку містяться відомості про національні стандарти з бібліотечної, 

інформаційної, архівної та видавничої справи в Україні, чинні станом на 

1 липня 2021 р.  

Матеріал згруповано у чотири частини: бібліотечна справа, архівна 

справа та діловодство, видавнича справа, інформаційно-комунікаційні 

технології. Опис кожного нормативного документа подається один раз і 

розміщується у тій частині, яка в основному відповідає його змісту. Якщо 

стандарт стосується різних сфер діяльності, використовується система 

відсилок. 

Бібліографічні записи до стандартів містять бібліографічний опис, 

анотацію, позначку про клас за Українським класифікатором нормативних 

документів. Якщо стандарт підготовлений у вигляді офіційного видання, в 

описі документа наведено шифр зберігання у фонді Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського.  

До переліку включено інформацію про стандарти таких категорій (із 

позначкою індексів): 

– національні стандарти України (ДСТУ); 

– національні стандарти України, через які впроваджено стандарти 

Міжнародної організації зі стандартизації ISO (ДСТУ ISO, ДСТУ ISO/IEC, 

ДСТУ ISO/TR, ДСТУ ISO/IEC TR) 1; 

– національні стандарти, через які впроваджено міждержавні стандарти 

(ДСТУ ГОСТ); 

– міждержавні стандарти (ГОСТ), прийняті Міждержавною радою із 

стандартизації, метрології і сертифікації через представництво національних 

органів зі стандартизації країн СНД. 

У кожному розділі описи нормативних документів наведено за 

індексами категорій у такій послідовності: ДСТУ, ДСТУ ГОСТ, ДСТУ ISO, 

ГОСТ. У межах одного індексу стандарти розташовані за зростанням 

номерів. Усі національні стандарти України, через які впроваджено 

міжнародні стандарти ISO (ДСТУ ISO, ДСТУ ISO/IEC, ДСТУ ISO/TR, ДСТУ 

ISO/IEC TR), не зважаючи на відмінність індексів, подано єдиною групою, в 

межах якої розташування матеріалу здійснено за зростанням номерів.  

Кожен опис стандарта має позначку про клас за Українським 

класифікатором нормативних документів ДК 004 (УКНД), який призначено 

для впорядкування та класифікування стандартів та інших НД. До переліку 

увійшли стандарти таких класів УКНД: 

                                                
1 З питань електронних і суміжних технологій Міжнародна організація зі стандартизації ISO тісно 

співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (IEC). Позначка TR (Technical Report) вказує на те, 

що цей НД  класифіковано як  технічний звіт. 
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01.040.01 Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. 

Документація (словники термінів). 

01.140.20 Інформатика (охоплює також документування, бібліотечну 

справу та архівні системи). 

01.140.30 Організаційно-розпорядча, торгівельна та виробнича 

документація.  

 01.140.40 Видавнича справа. 

35.240.30 Застосування інформаційних технологій в інформаційній 

діяльності, документуванні та видавничій справі (охоплює також стандартну 

мову узагальненої розмітки (SGML), машинний переклад тощо).  

Стандарти, які належать водночас до кількох класів УКНД, мають 

комбіновані коди, наприклад: 01.040.01, 01.140.20.  

До переліку включено національні стандарти, гармонізовані з 

міжнародними стандартами ISO методом підтвердження. Вони набули 

чинності у 2016–2020 рр., на момент підготовки переліку не опубліковані, 

отже наведені без повного бібліографічного опису. Ці документи можна 

замовити через інтернет-магазин ДП «УкрНДНЦ» 

(http://shop.uas.org.ua/ua/about). Інформація про міжнародні стандарти 

ISO, з якими було гармонізовано нові національні стандарти, розміщена на 

сайті Міжнародної організації зі стандартизації (БД ІСО: 

https://www.iso.org/standards.html).  

Підготовлений перелік призначено для наукових працівників та фахівців 

бібліотек, інформаційних установ, архівів і видавництв, викладачів, 

аспірантів, студентів спеціальних навчальних закладів, широкого кола 

користувачів. 

Будемо вдячні за побажання і пропозиції, які можна надсилати на е-mail 

libres@nbuv.gov.ua. 
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БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 

 

1. ДСТУ 2395–2000. Інформація та документація. Обстеження 

документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. 

Загальна методика (ГОСТ 30671–99; ISO 5963:1985) : вид. офіц. / розроб. 

А. Стогній [та ін.]. – На заміну ДСТУ 2395–94 ; чинний від 2001–07–01. – 

Київ : Держстандарт України, 2000. – IV, 8 с. ; IV, 8 с. – (Державний стандарт 

України) (Міждержавний стандарт). 

Стандарт розкриває процес індексування документа і встановлює 

загальні вимоги щодо виконання початкових його стадій, зокрема, 

обстеження документа та встановлення його предмета, ідентифікації понять, 

що становлять предмет, а також відбору відповідних термінів індексування. 

Орієнтований на системи індексування дескрипторного типу, але також 

придатний для систем індексування класифікаційного типу.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ611 

 

2. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки 

і техніки. Структура та правила оформлювання : вид. офіц. – На заміну 

ДСТУ 3008–95 ; чинний від 2017–07–01. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – V, 25 с. – 

(Національний стандарт України). 

Стандарт установлює загальні вимоги до структурних елементів і правил 

оформлювання звітів у сфері науки і техніки. Стандарт поширюється на звіти 

про виконані теоретичні та/чи прикладні дослідження, науково-дослідні, 

дослідно-конструкторські, дослідно-технологічні роботи чи окремі їхні 

етапи. Цей стандарт застосовують науково-дослідні, проектні, 

конструкторські організації, навчальні заклади, науково-виробничі та 

виробничі підприємства й інші організації усіх форм власності. Його може 

бути застосовано в усіх сферах наукової діяльності, зокрема, під час 

оформлення дисертацій, складання річних звітів за різними напрямами 

науково-технічної діяльності, посібників, підручників тощо. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ7996 
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3. ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний 

опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні 

вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) : вид. офіц. – На 

заміну ДСТУ 3582–97 ; чинний від 2014–01–01. – Київ : Мінекономрозвитку 

України, 2014. – III, 15 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт встановлює загальні положення і правила скорочення слів і 

словосполучень українською мовою під час складання бібліографічного 

опису та визначає умови їхнього застосування. Рекомендовано установам і 

організаціям всіх видів діяльності, які складають та використовують 

бібліографічні описи документів на різних носіях інформації.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ6898 

 

4. ДСТУ 3814:2013. Інформація та документація. Видання. 

Міжнародна стандартна нумерація книг (ISO 2108:2005, NEQ) : вид. офіц. 

– На заміну ДСТУ 3814–98 ; чинний від 2014–01–01. – Київ : 

Мінекономрозвитку України, 2014. – IV, 5 с. – (Національний стандарт 

України). 

Стандарт встановлює положення щодо порядку надання, складу, 

структури й розміщення у виданні міжнародного стандартного номера книги 

(International Standard Book Number – ISBN). Стандарт призначений для 

суб’єктів видавничої справи незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості 

та організаційно-правової форми господарювання, а також фахівцям 

бібліотечної і архівної справи.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ7024 

 

5. ДСТУ 4031–2001. Інформація та документація. Багатомовний 

тезаурус. Методика розроблення (ISO 5964:1985, IDT) : вид. офіц. / розроб. 

А. Стогній [та ін.]. – На заміну ГОСТ 7.24–90 ; чинний від 2002–01–01. – 

Київ : Держстандарт України, 2001. – IV, 78 с. ; IV, 78 с. – (Державний 

стандарт України). 

Стандарт встановлює склад, структуру та основні вимоги до побудови та 

обслуговування багатомовних тезаурусів, що застосовуються в 

інформаційно-пошукових системах. Рекомендовано використовувати разом з 

ДСТУ 4032–2001, який прописує базові, найбільш загальні принципи і 

процедури укладання тезаурусів. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ695 

 

6. ДСТУ 4032–2001. Інформація та документація. Одномовний 

тезаурус. Методика розроблення (ISO 2788:1986, IDT) : вид. офіц. / розроб. 

А. Стогній [та ін.]. – На заміну ГОСТ 7.25–80 ; чинний від 2002–01–01. – Київ 

: Держстандарт України, 2001. – ІV, 60 с. ; ІV, 60 с. – (Державний стандарт 

України). 
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Стандарт встановлює склад, структуру та основні вимоги до побудови та 

обслуговування тезаурусів, орієнтованих на використання лексики однієї 

мови. Встановлено терміни індексування, наведено рекомендовані процедури 

керування складом словника, розглядаються засоби встановлення та 

відтворення окремих різновидів відношень між термінами індексування. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ699 

  

7. ДСТУ 4419:2005. Інформація та документація. Документи 

аудіовізуальні. Терміни та визначення понять : вид. офіц. / розроб. 

А. Гончаренко [та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 2006–07–01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2006. – ІІІ, 14 с. – (Національний стандарт 

України). 

Стандарт встановлює терміни та визначення основних понять, що 

застосовуються до аудіовізуальних документів. Терміни, визначені цим 

стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативної документації, 

науково-технічній, довідковій та навчально-методичній літературі, що 

стосується створення, зберігання та використання аудіовізуальних 

документів. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.040.01, 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ2576 

  

8. ДСТУ 5034:2008. Інформація та документація. Науково-

інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : вид. офіц. – 

Уведено вперше ; чинний від 2009–01–01. – Київ : Держспоживстандарт 

України, 2009. – III, 38 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт встановлює терміни та визначення понять, які описують 

процеси пошуку, відбору, обробки, зберігання та розповсюдження науково-

технічної інформації. Терміни, встановлені цим стандартом, рекомендовано 

вживати в усіх видах нормативної документації, науково-технічної, 

довідкової й навчально-методичної літератури, що стосується сфери науково-

інформаційної діяльності. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.040.01, 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ3974 

 

9. ДСТУ 6095:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках 

публікацій : вид. офіц. – Уведено вперше ; чинний від 2009–07–01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2009. – V, 5 с. – (Національний стандарт 

України). 

У стандарті наведено правила скорочення заголовків і слів у заголовках 

публікацій на мовах, які використовують латинський, грецький і кириличний 

алфавіти. Цей стандарт поширюється на аналітичний бібліографічний опис  
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у випадках, які визначаються ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 і на бібліографічні 

посилання. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ4258 

 

 10. ДСТУ 6096:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної 

та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, 

правила ведення та індексування (ГОСТ 7.90–2007, MOD) : вид. офіц. – 

Уведено вперше ; чинний від 2009–07–01. – Київ : Держспоживстандарт 

України, 2009. – III, III, 22 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт встановлює правила ведення таблиць Універсальної десяткової 

класифікації (УДК) та їхнього використання для індексування документів. 

Стандарт не поширюється на індексування художньої літератури для 

публічних бібліотек. Стандарт призначений для служб ведення національних 

видань таблиць УДК, бібліотекарів, бібліографів, систематизаторів, фахівців 

інформаційних центрів, авторів, перекладачів, укладачів та інших осіб, що 

несуть відповідальність за видання, працівників видавництв і поліграфічних 

підприємств. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ4255 

 

11. ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і 

словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11–

2004 (ИСО 832:1994), MOD; ISO 832:1994, MOD) : вид. офіц. – Уведено 

вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.11–78) ; чинний від 2010–04–01. – 

Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 82 с. – (Національний 

стандарт України). 

Стандарт визначає правила скорочення слів і словосполучень, поданих 

іноземними європейськими мовами у бібліографічних описах документів для 

каталогів і картотек, інформаційних видань, а також для пристатейних 

списків літератури і бібліографічних посилань. Встановлені стандартом 

скорочення слів і словосполучень рекомендовано застосовувати в анотаціях і 

рефератах. Стандарт передбачає скорочення слів і словосполучень у мовах, 

що використовують латинський, грецький і кириличний алфавіти. Наведено 

список скорочень слів і словосполучень, що найчастіше зустрічаються у 

бібліографічному описі і умови їх застосування.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ4648 

  

12. ДСТУ 7343:2013. Інформація та документація. Видання. 

Міжнародна стандартна нумерація нотних видань (ISO 10957:2009, NEQ) 

: вид. офіц. – Уведено вперше ; чинний від 2014–01–01. – Київ : 

Мінекономрозвитку України, 2014. – IV, 5 с. – (Національний стандарт 

України). 
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Стандарт встановлює положення щодо складу, структури та 

розміщування у нотних виданнях Міжнародного стандартного номера 

нотного видання (англ. International Standard Music Number, скорочено – 

ISMN).  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ7027 

  

13. ДСТУ 7448:2013. Інформація та документація. Бібліотечно-

інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : вид. офіц. – 

Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80) ; чинний від 2014–

07–01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 41 с. – (Національний 

стандарт України). 

Стандарт унормовує терміни та визначення понять у сфері 

інформаційної діяльності, бібліотечної справи і бібліографії. Терміни, 

встановлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах 

нормативної документації, а також у довідковій, навчально-методичній, 

науково-технічній літературі, що стосується сфери інформаційно-

бібліотечної діяльності. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.040.01 

Шифр НБУВ: СТ7142 

 

14. РСТ УССР 1829-78. Стеллажи библиотечные. Общие 

технические условия. – На замену РСТ УССР 1829–78 ; введен с 1979–07–

01. – Киев : Госплан УССР, 1978. – 10 с. 

Дія стандарту поширюється на стаціонарні бібліотечні стелажі, що 

призначені для зберігання книг, журналів, брошур та інших видів друкованих 

видань у підсобних фондах і книгосховищах бібліотек. Стандартом 

визначено загальні параметри, розміри, технічні вимоги, які мають бути 

витримані для безпеки використання, а також вимоги до транспортування і 

зберігання бібліотечних стелажів. Призначено для підприємств, які 

займаються виробництвом устаткування для бібліотек.  

Код за УКНД (ДК 004) – 97.140 

 

15. ДСТУ ГОСТ 7.1–2006. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання 

(ГОСТ 7.1:2003, IDT) : вид. офіц. – Уведено вперше (зі скасуванням 

ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82) ; 

чинний від 2008–04–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ, ІІІ, 

47 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт встановлює загальні вимоги і правила складання 

бібліографічного опису документа, його частини або групи документів, 

зокрема, перелік областей і елементів бібліографічного опису, послідовність 

їх розташування, наповнення і спосіб представлення елементів, застосування 
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скорочень і знаків пунктуації. Стандарт не поширюється на бібліографічне 

посилання.  

Стандарт поширюється на опис документів, який складається 

бібліотеками, центрами державної бібліографії, підрозділами науково-

технічної інформації та видавцями.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ2745 

 

 16. ДСТУ ГОСТ 7.22–2004. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Промислові каталоги. Загальні 

вимоги (ГОСТ 7.22–2003, IDT) : вид. офіц. – Уведено вперше 

(зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.22–80) ; чинний від 2005–01–01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2004. – VI, 3 с. – (Національний стандарт 

України). 

Стандарт поширюється на промислові каталоги і встановлює їхні види, 

структуру, зміст, порядок підготовки, оформлення, видання та 

розповсюдження. Положення стандарту можуть використовуватися в 

рекламних промислових каталогах, каталогах промислових деталей. 

Рекомендований до застосування усіма суб’єктами господарської діяльності, 

що надають матеріали для підготовки каталогів до видання. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ1583 

 

17. ДСТУ ГОСТ 7.50:2006. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні 

вимоги (ГОСТ 7.50–2002, IDT) : вид. офіц. – На заміну ГОСТ 7.50–90 ; 

чинний від 2007–07–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – V, 

10 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт встановлює загальні вимоги до консервації документів, у тому 

числі до режиму зберігання, технологічних процесів стабілізації, реставрації, 

виготовлення копій, а також до матеріалів, які при цьому використовуються. 

Викладені рекомендації поширюються на документи, виконані на папері, 

шкірі та пергаменті. Призначений для бібліотек і підрозділів науково-

технічної інформації. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ2712 

  

18. ДСТУ ГОСТ 7.51–2003. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Картки для каталогів і картотек. 

Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче 

оформлення (ГОСТ 7.51–98, IDT) : вид. офіц. – Уведено вперше 

(зі скасуванням ГОСТ 7.51–84) ; чинний від 2004–07–01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2004. – V, 9 с. – (Національний стандарт 

України). 
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Стандарт поширюється на картки для каталогів і картотек, перелік 

відомостей для електронних каталогів, а також на макет анотованої картки 

(МАК), який наводиться у виданні. Стандарт встановлює загальні вимоги до 

переліку та порядку розміщення відомостей, які наводяться на каталожних 

картках і в МАК, а також правила їх видавничого оформлення. Положення 

стандарту чинні для застосовування в роботі книжкових палат, бібліотек, 

видавництв, підрозділів науково-технічної інформації незалежно від їхньої 

організаційно-правової структури, відомчої приналежності та форми 

власності. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ1272 

  

19. ДСТУ ГОСТ 7.59:2003. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів. Загальні 

вимоги до систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59–2003 (ИСО 5963–

85), IDT) : вид. офіц / оформ. Т. Сікорська. – Уведено вперше (зі скасуванням 

в Україні ГОСТ 7.59–90) ; чинний від 2004–07–01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2004. – V, 5 с. – (Національний стандарт 

України). 

Стандарт встановлює загальні вимоги до індексування: систематизації, 

предметизації документів та інформаційно-пошукових мов, які 

застосовуються при індексуванні. Призначений для бібліотек, підрозділів 

науково-технічної інформації, книжкових палат, редакцій і видавництв. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ1271 

  

20. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. 

Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80–2000, IDT) : вид. офіц. 

– Уведено вперше ; чинний від 2008–04–01. – Київ : Держспоживстандарт 

України, 2009. – III, III, 7 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт встановлює загальні вимоги до заголовка бібліографічного 

запису і правил його складання: набір відомостей, послідовність їх 

приведення, застосування умовних розділових знаків. Стандарт не 

поширюється на бібліографічне посилання.  

Стандарт поширюється на основні види заголовків, які 

використовуються у бібліографічних записах, підготовлених бібліотеками, 

центрами державної бібліографії, підрозділами науково-технічної інформації, 

видавцями та іншими організаціями, що здійснюють бібліографічну 

діяльність, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та організаційно-

правової форми господарювання. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ4089 
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21. ДСТУ ГОСТ 7.85:2003. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Міжнародний стандартний номер 

технічного звіту (ГОСТ 7.85–2003 (ИСО 10444–94), IDT) : вид. офіц / оформ. 

Т. Сікорська. – Уведено вперше ; чинний від 2004–07–01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2004. – ІІІ, ІІ, 5 с. – (Національний стандарт 

України). 

Стандарт розроблений для запровадження єдиної нумерації та 

організації технічних звітів. Стандарт подає відомості про структуру і 

порядок надання Міжнародного стандартного номера технічного звіту (англ. 

International Standard Technical Report Number, скорочено – ISRN). ISRN 

присвоюється кожному зареєстрованому документу і є унікальним 

ідентифікатором, який не може бути змінений. Стандарт може 

застосовуватися як до опублікованих, так і до неопублікованих технічних 

звітів. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ1269 

 

22. ДСТУ ГОСТ 7.87:2008. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги 

(ГОСТ 7.87–2003, IDT) : вид. офіц. – Уведено вперше ; чинний від 2008–10–

01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2008. – III, II, 5 с. – (Національний 

стандарт України). 

Стандарт встановлює загальні вимоги до визначення видів і категорій 

книжкових пам’яток, процесу їх виявлення, опису, обліку, забезпечення 

державного зберігання і використання. Стандарт поширюється на документи, 

які мають видатні духовні, естетичні, поліграфічні властивості та 

представляють суспільно значиму наукову, культурну чи історичну цінність. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ3844 

 

23. ДСТУ ISO 639-1:2009. Коди для подання назв мов Ч. 1. Код 

Альфа-2 (ISO 639-1:2002, IDT) : вид. офіц. / пер. і наук.-техн. ред. А. Ямчук 

[та ін.]. – На заміну ДСТУ ISO 639–94 ; чинний від 2012–01–01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2015. – IV, 37 с. – (Національний стандарт 

України). 

Стандарт, підготовлений на основі міжнародного стандарту ISO 639, 

містить умовні позначення мов для міжнародного та офіційного 

використання. Національну версію міжнародного стандарту подано у трьох 

частинах. Система кодів мов, затверджена стандартом, розглядається як 

відкритий перелік, який може доповнюватися. У стандарті наведено 

електронну адресу сайту Агенції супроводження ISO 639-3 (https://iso639-

3.sil.org), на якому в режимі онлайн доступна зведена таблиця кодів мов усіх 

частин стандарту з останніми оновленнями.  



 11 

Перша частина стандарту містить дволітерні коди мов Альфа-2, які 

рекомендовані до застосовування у термінології, лексикографії та 

лінгвістиці.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ7645/1 

  

24. ДСТУ ISO 639-2:2009. Коди для подання назв мов. Ч. 2. Код 

Альфа-3 (ISO 639-2:1998, IDT) : вид. офіц. / пер. і наук.-техн. ред. А. Ямчук 

[та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 2012–01–01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2015. – IV, 56 с. – (Національний стандарт 

України). 

Друга частина стандарту затверджує трилітерні коди мов Альфа-3, які 

застосовуються при наданні інформаційних послуг у бібліотечній мережі, 

видавничій діяльності, зокрема, при зазначенні мови під час обміну 

інформацією в електронному вигляді.  

Кожен елемент набору дволітерних кодів Альфа-2 має свій відповідник у 

трилітерних кодах Альфа-3, проте друга частина стандарту представляє 

більш розширений перелік, доповнений кодами груп мов. Кодові набори 

перших двох частин стандарту розроблено для основних мов світу, які 

найчастіше вживаються у світовій літературі. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.30 

Шифр НБУВ: СТ7645/2 

  

25. ДСТУ ISO 639-3:2009. Коди для подання назв мов. Ч. 3. Код 

Альфа-3 для всебічного охоплення мов (ISO 639-3:2007, IDT) : вид. офіц. / 

пер. і наук.-техн. ред. А. Ямчук [та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 2012–

01–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2015. – V, 11 с. – 

(Національний стандарт України). 

Третьою частиною стандарту закріплено трилітерні коди Альфа-3 для 

штучних мов, стародавніх мов, у тому числі мертвих мов, з писемністю і без 

неї.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.30 

Шифр НБУВ: СТ7645/3 

  

26. ДСТУ ISO 2789:2016. Інформація та документація. Міжнародна 

бібліотечна статистика (ISO 2789:2013, IDT). – Уведено вперше ; чинний 

від 2016–09–01. – Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-

normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/   

Національний стандарт України. 

Стандарт визначає правила збирання даних і визначення показників 

бібліотечної статистики з урахуванням традиційних та інноваційних 

складових бібліотечно-інформаційної діяльності. Положення стандарту 

унормовують дефініції, поняття та методики щодо отримання статистичних 

показників з бібліотечно-інформаційного обслуговування, у тому числі у 

віддаленому режимі; організації бібліотечного фонду та електронних 
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інформаційних ресурсів, зокрема, обліку мережних електронних документів, 

одержуваних бібліотекою від інших інформаційних установ у тимчасове 

користування через інформаційно-телекомунікаційні мережі за ліцензійним 

доступом. 

Використання бібліотеками спільної методики статистичної звітності на 

основі стандарту ISO 2789:2013 дає можливість зведення міжнародної 

статистики з бібліотечно-інформаційної сфери, здійснення порівняльного 

аналізу та відстеження динаміки статистичних показників різних країн.  

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

  

27. ДСТУ ISO 3297:2018. Інформація та документація. Міжнародний 

стандартний серійний номер (ISSN) (ISO 3297:2017, IDT). – На заміну 

ДСТУ 4515:2006 ; чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт поширюється на спосіб ідентифікування усіх продовжуваних 

ресурсів незалежно від носія інформації (друковані чи електронні) через 

присвоєння Міжнародного стандартного номера серіального видання (англ. 

International Standart Serial Number, скорочено – ISSN). Стандарт встановлює 

вимоги до структури, форми подання, розміщення у виданні ISSN. Згідно 

стандарту до продовжуваних ресурсів віднесено серіальні, періодичні і 

продовжувані видання, колекції, вебсайти, бази даних, блоги тощо.  

Також стандарт описує правила присвоєння «зв’язуючого ISSN» –  

ISSN-L, який забезпечує об’єднання версій одного і того ж продовжуваного 

ресурсу на різних носіях (наприклад, друковану версію видання, електронну 

версію в інтернет-мережі, електронну версію на CD-ROM). 

ISSN є незамінним бібліографічним інструментом у повсякденній 

практиці, який дозволяє працівникам бібліотек, редакцій і видавництв, 

книготорговельної мережі, авторам і користувачам інформації приводити 

точні дані про продовжуваний ресурс, здійснювати електронне архівування, 

каталогізацію, підписку, поширення видань тощо. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

28. ДСТУ ISO 3901:2005. Інформація та документація. Міжнародний 

стандартний код запису (ISRC) (ISO 3901:2001, IDT) : вид. офіц. / пер. і 

наук.-техн. ред. О. Чеботаєва [та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від  

2005–10–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – ІV, 6 с. – 

(Національний стандарт України). 
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Стандарт розроблений з метою запровадження єдиної системи 

ідентифікування музичних записів. Міжнародний стандартний код запису 

(англ. International Standard Recording Code, скорочено – ISRC) може бути 

застосований до музичних аудіо- та відеозаписів, незалежно від того, у якому 

форматі, аналоговому чи цифровому, вони існують.  

Стандарт призначений для використання виробниками музичних записів 

і авторсько-правовими організаціями, бібліотеками аудіовізуальної 

інформації, архівами, організаціями мовлення тощо. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ1880. 

 

29. ДСТУ ISO 5127:2018. Інформація та документація. База та 

словник термінів (ISO 5127:2017, IDT). – На заміну ДСТУ ISO 5127:2007 ; 

чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-

fond-normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт описує понятійну систему і містить загальний словник термінів 

з інформації та документації. Робота з об’єктами на електронних носіях та 

використання ІТ-технологій викликали необхідність узгодження термінів і 

понять ІТ-термінології і термінології документації з метою збереження між 

ними концептуальної відповідності. В документі збалансовано представлені 

бібліотечна, архівна, видавнича, музейна справа, діловодство, засоби масової 

інформації, а також правові аспекти, пов’язані з інформацією і 

документацією.  

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.01, 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

30. ДСТУ ISO 7154:2010. Інформація та документація. Принципи 

бібліографічного упорядкування (ISO 7154:1983, IDT) : вид. офіц. – 

Уведено вперше ; чинний від 2012–01–01. – Київ : УкрНДНЦ, 2018. – IV, 

12 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт визначає загальні принципи впорядкування бібліографічних 

даних і застосовується до бібліографічної інформації у друкованому та 

електронному вигляді з метою ідентифікації бібліографічних одиниць 

всередині бібліографічних записів для обміну в електронній формі, а також 

при обробці цих записів традиційними та електронними засобами 

(технологіями). 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ9276 

 

 31. ДСТУ ISO 7220:2005. Інформація та документація. Оформлення 

каталогів стандартів (ISO 7220:1996, IDT) : вид. офіц. / пер. і наук.-техн. 

ред. А. Гончаренко [та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 2007–01–01. – 
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Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 15 с. – (Національний 

стандарт України). 

Цей нормативний документ містить загальні настанови щодо укладання 

каталогів стандартів, які надають бібліографічні та інші відомості про ці 

видання. Стандарт не поширюється на карткові та електронні бібліотечні 

каталоги. Використання каталогу стандартів дає змогу користувачеві без 

допомоги інформаційного центру здійснювати пошук потрібного документа і 

відомостей про сферу його застосування, визначитися з власною потребою у 

цих стандартах. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ2990 

  

32. ДСТУ ISO/TR 11219:2018. Інформація та документація. 

Параметри якості та базові статистичні дані щодо будівель бібліотек. 

Площа, функціональність та дизайн (ISO/TR 11219:2012, IDT). – Уведено 

вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт надає рекомендації щодо планування бібліотечних будівель і 

може бути застосований як до нових будівель, так і при реконструкції 

існуючих бібліотечних будівель або у випадку розміщення бібліотеки в 

інших приміщеннях. У ньому містяться вимоги до простору користувацьких 

зон, фондосховищ і службових приміщень; висвітлено технічні аспекти, такі 

як система безпеки, акустичні умови, навантаження на підлогу, система 

освітлення і електропроводки, засоби транспортування.  

Технічні нормативи можуть бути застосовані до всіх типів бібліотек у 

всіх країнах, але особливо до академічних і публічних бібліотек. Стандарт 

призначений для бібліотек, архітектурно-проектних організацій, фінансових 

установ. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

33. ДСТУ ISO 11620:2016. Інформація та документація. Показники 

функціонування бібліотек (ISO 11620:2014, IDT). – Уведено вперше ; 

чинний від 2016–09–01. – Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-

fond-normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/  

Національний стандарт України. 

Цим стандартом визначено показники ефективності роботи бібліотек, що 

стосуються якості бібліотечних послуг, наведено відомості про одиниці 

виміру цих показників. Опис кожного показника включає назву й коротке 

визначення, мету запровадження, область і обмеження у застосуванні, методи 

і спосіб обчислення.  
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Стандарт застосовується до всіх бібліотек в усіх країнах, однак перелік 

показників може варіювати в залежності від типу бібліотек. Показники 

функціонування можуть використовуватися для порівняння проміжків часу в 

одній бібліотеці, а також для коректного порівняння роботи різних бібліотек 

за умови враховування відмінностей типу і призначення, особливостей 

структури, складу користувачів цих установ.  

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 
 

34. ДСТУ ISO 11799:2018. Інформація та документація. Вимоги до 

зберігання архівних та бібліотечних матеріалів (ISO 11799:2015, IDT). – 

Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Стандартом визначено характеристики сховищ, які мають бути 

витримані у бібліотеках і архівних установах для гарантованого 

довгострокового зберігання фондів на різних видах носіїв інформації. 

Допускається створення окремих ділянок або відділень у межах сховищ, де 

можна контролювати середовище для забезпечення умов, придатних для 

зберігання конкретних документних фондів.  

Стандарт застосовується у бібліотеках, архівних установах. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 
 

35. ДСТУ ISO 15511:2018. Інформація та документація. 

Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек і пов’язаних з 

ними організацій (ISIL) (ISO 15511:2011, IDT). – Уведено вперше ; чинний 

від 2019–01–01. – Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-

normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт унормовує присвоєння Міжнародного стандартного 

ідентифікатора для бібліотек та пов’язаних організацій (англ. International 

Standard Identifier for Libraries and Related Organizations, скорочено – ISIL). 

Код ISIL був запроваджений як інструмент інтеграції організацій в єдину 

світову систему обміну інформацією. ISIL призначений для бібліотек, 

архівів, музеїв і організацій, які з ними взаємодіють і використовується з 

метою спрощення доступу до їх записів, документів та послуг. Стандартом 

визначено, що присвоєний ISIL-код має забезпечувати ідентифікацію 

організації протягом усього її існування. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 
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36. ДСТУ ISO 16439:2016 Інформація та документація. Методи та 

процедури оцінювання впливу бібліотек (ISO 16439:2014, IDT). – Уведено 

вперше ; чинний від 2016–09–01. – Режим доступу: 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/ 

Національний стандарт України. 

Стандарт встановлює терміни та визначення понять для оцінювання 

впливу бібліотек та методи такого оцінювання. Розроблений стандартом 

інструментарій полегшує здійснення стратегічного планування та 

інтегрального менеджменту якості роботи бібліотек, порівняння 

бібліотечного впливу в часі та між бібліотеками подібного типу і 

призначення, визначення ролі і значення бібліотек для навчання і наукових 

досліджень, освіти та культури, соціального та економічного життя та ін. 

Стандарт враховує вплив бібліотек на окремих осіб, установи і суспільство. Він 

може бути застосований до всіх типів бібліотек у будь-яких країнах. 

Обмеження використання окремих методів по відношеню до різних типів 

бібліотек подано в описах.  

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

37. ДСТУ ISO 18461:2018. Міжнародна музейна статистика 

(ISO 18461:2016, IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим 

доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт визначає правила для музеїв щодо збору статистичних даних. 

Він містить визначення та процедуру підрахунку всіх видів ресурсів та 

послуг, які музеї пропонують своїм користувачам. Вважається, що не всі 

статистичні показники, зазначені у цьому стандарті, можуть збиратися 

музеями різного типу та розміру, проте використання міжнародної 

уніфікованої методики статистичної звітності музейної справи робить 

можливим зведення, аналіз, порівняння та відстеження динаміки статистики 

музейної сфери як в межах однієї країни, так і на міжнародному рівні. 

Стандарт рекомендований для усіх типів музеїв незалежно від суспільного 

призначення, профіля й характеру збережуваної спадщини, а також для 

бібліотек, які мають музейні фонди. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

38. ДСТУ ISO/TR 19814:2018. Інформація та документація. 

Керування фондами архівів і бібліотек (ISO/TR 19814:2017, IDT). – 

Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: 
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http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Нормативний документ містить настанови та рекомендації щодо 

зберігання архівних і бібліотечних фондів. Документ охоплює планування і 

поточне управління фондами друкованих видань, їх зберігання в основному 

книгосховищі і підсобних приміщеннях читальних залів, у спеціальних 

приміщеннях для законсервованих документів, під час експонування і 

транспортування. У стандарті розглядається управління середовищем 

книгосховища з метою зменшення ризиків, які можуть призводити до втрати 

видань: моніторинг стабільності клімату, контроль впливу світла, очищення 

зони зберігання фонду тощо. До документу включено окремі відомості про 

зберігання фонду на цифрових носіях інформації.  

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

 39. ДСТУ ISO 25964-1:2018. Інформація та документація. Тезауруси 

та сумісність з іншими словниками. Ч. 1. Тезауруси для інформаційного 

пошуку (ISO 25964-1:2011, IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. 

– Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-

dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/  

У стандарті містяться рекомендації, що стосуються розвитку та ведення 

інформаційно-пошукових тезаурусів. Ці рекомендації можуть бути 

застосовані і до інших словників, що використовуються в процесі 

інформаційного пошуку усіх типів інформаційних ресурсів. Сферою 

застосування цього стандарту є як одномовні, так і багатомовні тезауруси. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

40. ДСТУ ISO 25964-2:2018. Інформація та документація. Тезауруси 

та сумісність з іншими словниками. Ч. 2. Взаємодія з іншими 

словниками (ISO 25964-2:2013, IDT). – Уведено вперше ; чинний від  

2019–01–01. – Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-

normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт може бути застосовний до тезаурусів та інших типів словників, 

які використовуються для пошуку інформації. У стандарті описуються, 

порівнюються і протиставляються елементи і можливості цих словників, 

котрі мають значення тоді, коли виникає необхідність у їхній взаємодії 

(інтероперабельності). Стандарт містить рекомендації щодо встановлення та 

підтримання взаємної відповідності між декількома тезаурусами або між 

тезаурусами і словниками інших типів. 
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Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 
 

41. ДСТУ ISO 26324:2018. Інформація та документація. Система 

цифрової ідентифікації об’єктів (ISO 26324:2012, IDT). – Уведено вперше ; 

чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-

fond-normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/  

Цей стандарт визначає синтаксис, опис і функціональні компоненти 

системи цифрової ідентифікації об’єктів, а також основні принципи 

формування, реєстрації та управління іменами DOI (англ. digital object 

identifier; цифровий ідентифікатор об’єкта). DOI може бути присвоєний як 

електронним, так і друкованим версіям інформаційних ресурсів. Кожен 

об’єкт отримує власний унікальний DOI, котрий присвоюється навічно для 

забезпечення постійно діючого мережевого зв’язку з поточною інформацією 

про цей об’єкт, включаючи дані про те, де об’єкт або інформація про нього 

можуть бути знайдені в мережі Інтернет. Система DOI забезпечує сумісність 

метаданих та семантичну сумісність. Ім’я DOI не замінює і не відміняє 

ідентифікатори інших систем, які визначені ISO/TC46/SC9. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 
 

42. ДСТУ ISO 27729:2018. Інформація та документація. 

Міжнародний стандартний ідентифікатор назв (ISNI) (ISO 27729:2012, 

IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт унормовує присвоєння Міжнароного стандартного 

ідентифікатора імен (англ. International Standard Name Identifier, скорочено – 

ISNI). ISNI представлений як унікальний постійний числовий код імені осіб, 

які причетні до створення, поширення, або відтворення творів у будь-якій 

формі (авторів текстів, музичних та художніх творів, дослідників, видавців, 

виконавців та ін.). У випадку, якщо автор підписує свої твори псевдонімом, 

він може зареєструвати ISNI як на своє ім’я, так і на кожний із своїх 

псевдонімів. ISNI може бути зв’язаний з будь-яким з чисельних інших 

ідентифікаторів, запроваджених міжнародною системою стандартизації. ISNI 

може використовуватись бібліотеками і архівами при впорядкуванні 

власного фонду і каталогів, задоволенні інформаційних запитів користувачів, 

а також при здійсненні пошуку інформації у мережі Інтернет тощо. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 
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43. ДСТУ ISO 27730:2018. Інформація та документація. 

Міжнародний стандартний ідентифікатор колекцій (ISCI) 

(ISO 27730:2012, IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим 

доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт встановлює специфікації для Міжнародного стандартного 

ідентифікатора колекцій (англ. International standard collection identifier, 

скорочено – ISCI) – унікального кода, який присвоюється бібліотечним і 

архівним фондам, електронним бібліотекам або будь-яким колекціям 

документів. Ці колекції та фонди можуть включати матеріали на різних видах 

носіїв: тільки друковані, тільки електронні, друковані і електронні разом. 

Вони можуть бути доступними через мережу Інтернет або являти собою 

закриті електронні колекції окремих закладів. За потреби частини однієї 

колекції, розташовані у різних місцях, як географічно, так і в мережі 

Інтернет, отримують спільний код ISCI, що полегшує їх ідентифікацію як 

частини єдиного цілого. ISCI призначений для використання організаціями, 

пов’язаними з інформацією, такими як бібліотеки, музеї, архівні установи.  

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

44. ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила : изд. 

офиц. – Взамен ГОСТ 7.12–77 ; введ. 1995–07–01 ; введ. в Украине  

1997–01–01. – Киев : Госстандарт Украины, 1997. – III, 19. – 

(Межгосударственный стандарт). 

Цей міждержавний стандарт встановлює загальні вимоги та правила 

скорочення слів і словосполучень російською мовою в бібліографічних 

записах і бібліографічних посиланнях. Стандарт призначений для бібліотек, 

підрозділів науково-технічної інформації, книжкових палат та видавництв, 

які створюють і використовують бібліографічні записи документів.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

 

45. ГОСТ 7.20–2000. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика : изд. 

офиц. – Взамен ГОСТ 7.20–80, ГОСТ 7.41–82 ; введ. 2002–01–01 ; введ. в 

Украине 2002–09–01 – Киев : Госстандарт Украины, 2002. – III, 8. – 

(Межгосударственный стандарт). 

Цей міждержавний стандарт встановлює одиниці обліку документів 

бібліотечних фондів і одиниці обліку обслуговування користувачів бібліотек 

та підрозділів науково-технічної інформації.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 
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46. ГОСТ 7.55–99. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Основные положения : изд. офиц. – 

Взамен ГОСТ 7.55–89 ; введ. 2001–01–01 ; введ. в Украине 2001–07–01 – 

Киев : Госстандарт Украины, 2001. – IV, 4. – (Межгосударственный 

стандарт). 

Цей стандарт є основоположним у системі міждержавних стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи (рос. скорочено – СИБИД, укр. 

скорочено – СІБВС) і встановлює її призначення, область поширення, склад, 

а також порядок координації і планування робіт з міждержавної 

стандартизації. Керівництво роботами з міждержавної стандартизації 

здійснює Міждержавна рада зі стандартизації, метеорології і сертифікації, 

яка є регіональною організацією країн СНД з постійно діючим секретаріатом 

у Мінську.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

 

47. ГОСТ 7.77–98. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Межгосударственный рубрикатор 

научно-технической информации. Структура, правила использования и 

ведения : изд. офиц. – Введ. 1999–07–01 ; введ. в Украине 2000–01–01. – 

Киев : Госстандарт Украины, 2000. – III, 8. – (Межгосударственный 

стандарт). 

Стандарт встановлює структуру, правила використання та ведення 

міждержавного рубрикатора науково-технічної інформації (НТІ). 

Міждержавний рубрикатор, наведений у цьому стандарті, є основою системи 

рубрикаторів, створюваних і використовуваних в органах НТІ. Він 

призначений для єдиної тематичної систематизації НТІ і містить ієрархічну 

класифікаційну систему галузей науки, техніки, економіки, міжгалузевих і 

комплексних проблем. Стандарт включає методичні вказівки, основну 

таблицю класифікації, алфавітно-предметний покажчик. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

 

Див. також № 59, 65, 67, 68, 81, 83-87, 102-107, 110, 112-115. 

 

 

АРХІВНА СПРАВА ТА ДІЛОВОДСТВО 
 

48. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначення понять : вид. офіц. / розроб. С. Кулешов [та ін.]. – На заміну 

ДСТУ 2732–94 ; чинний від 2005–07–01. – Київ : Держспоживстандарт 

України, 2005. – IV, 32 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт унормовує терміни та визначення понять діловодства та 

архівної справи, сприяє узгодженню сучасної спеціальної лексики цих 

галузей знань зі змістом національних і міжнародних стандартів у сфері 

інформації та документації. Положення стандарту чинні для застосовування в 

роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
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підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших суб’єктів 

господарювання, що діють в Україні, а також технічних комітетів 

стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.040.01, 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ1967 

 

49. ДСТУ 4163–2003. Державна уніфікована система документації. 

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 

оформлювання документів : вид. офіц. / розроб. С. Кулешов [та ін.]. – На 

заміну ГОСТ 6.38–90 ; чинний від 2003–09–01. – Київ : Держстандарт 

України, 2003. – III, 22 с. (Національний стандарт України). 

Стандарт установлює: вимоги до складу і розташовування реквізитів 

організаційно-розпорядчих документів, вимоги до бланків та оформлювання 

документів, вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою 

друкувальних засобів. Стандарт не поширюється на процеси створювання та 

обігу електронних організаційно-розпорядчих документів. 

Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи: 

постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, 

листи тощо, створювані в результаті діяльності органів державної влади 

України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій та їх об’єднань усіх форм власності. Вимоги цього стандарту 

щодо оформлювання реквізитів можна поширювати на всі класи 

уніфікованих систем документації.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.30 

Шифр НБУВ: СТ1187 

  

50. ДСТУ 4331:2004. Правила описування архівних документів 

(ISAD (G):1999) : вид. офіц. – Уведено вперше ; чинний від 2005–07–01. – 

Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – IV, 16 с. – (Національний 

стандарт України). 

Стандарт встановлює загальні правила описування архівних документів 

у процесі укладання довідників і баз даних: регламентує загальну структуру 

описової статті, визначає групи елементів архівного описання, їх загальний 

склад, наповнення відповідним змістом та форму його розкриття, 

регламентує принципи і структуру багаторівневого описування відповідно до 

організації описуваних документів. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ1724 

  

51. ДСТУ 4447:2005. Фонодокументи. Правила зберігання 

Національного архівного фонду. Технічні вимоги : вид. офіц. / розроб. 

О. Володіна [та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 2006–10–01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2006. – ІV, 20 с. – (Національний стандарт 

України). 
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Стандарт встановлює технічні вимоги до умов зберігання, комплексу 

заходів щодо забезпечення збереженості, пакування, проведення 

консерваційно-профілактичних та реставраційних робіт фонодокументів. 

Вимоги цього стандарту є обов’язковими для архівних установ, які 

зберігають документи Національного архівного фонду.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20, 33.160.30 

Шифр НБУВ: СТ2496 

  

52. ДСТУ 7361–2013. Відеодокументи. Правила зберігання 

національного архівного фонду. Технічні вимоги : вид. офіц. – Уведено 

вперше ; чинний від 2014–01–01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 

– III, 11 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт поширюється на оригінали відеодокументів та копії на правах 

оригіналу кіно- і відеодокументів аналогових форматів запису. Стандарт не 

поширюється на відеодокументи цифрових форматів запису і на страхові 

копії. Стандарт встановлює технічні вимоги до комплексу заходів щодо 

забезпечення приймання, зберігання, користування та консервації 

відеодокументів, а також переведення інформації на новий носій. Вимоги 

цього стандарту є обов’язковими для архівних установ. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20, 33.160.01 

Шифр НБУВ: СТ6933 
 

53. ДСТУ 8889:2019. Документи з паперовими носіями. Правила 

зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги. – Уведено 

вперше ; чинний від 2020–10–01. – Режим доступу: 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Національний стандарт України. 

Стандарт встановлює вимоги щодо забезпечення збереженості 

документів Національного архівного фонду (НАФ), матеріальною основою 

яких є папір. Дія стандарту не поширюється на документи, матеріальною 

основою яких є пергамент та фотодокументи. Вимоги цього стандарту 

поширюються на архівні установи, архіви, архівні підрозділи, архівні відділи, 

що зберігають документи НАФ із паперовими носіями. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

 

54. ДСТУ ISO 4087:2007. Мікрографія. Мікрофільмування газетних 

видань на мікрофільмі 35 мм для архівних потреб (ISO 4087:2005, IDT) : 

вид. офіц. / пер. і наук.-техн. ред. В. Гармаш [та ін.]. – Уведено вперше ; 

чинний від 2009–07–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2012. – IV, 

12 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт встановлює загальні вимоги до мікрофільмування газетних 

видань для їхнього збереження і обміну між бібліотеками та іншими 

зацікавленими організаціями. Стандарт також встановлює вимоги до 

трафаретів, які мають забезпечити правильність бібліографічного опису і 
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перевірки відповідності мікрофільмів вимогам стандартів стосовно архівного 

мікрофільмування. Вимоги цього стандарту поширені тільки на 

неперфорований галогенідосрібний 35 мм мікрофільм у рулоні або у відрізку 

першого покоління (негатив), його проміжні та робочі копії. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20, 37.080 

Шифр НБУВ: СТ5989 

 

55. ДСТУ ISO 15489-1:2018. Інформація та документація. Керування 

записами. Ч. 1. Поняття та принципи (ISO 15489-1:2016, IDT) : вид. офіц. – 

На заміну ДСТУ 4423-1:2005, ДСТУ 4423-2:2005 ; чинний від 2019–01–01. – 

Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-

dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/ 

Стандарт поширюється на сферу керування документаційними 

процесами в державних, приватних та громадських організаціях для 

внутрішнього та зовнішнього користування. Стандарт визначає підходи до 

створення, обліку та управління службовими документами з використанням 

електронних технологій, окрему увагу приділено службовим обов’язкам і 

навчанню персоналу. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

56. ДСТУ ISO 30300:2015. Інформація та документація. Системи 

керування документами. Основні положення і словник термінів 

(ISO 30300:2011, IDT) : вид. офіц. – Уведено вперше ; чинний від 2017–01–

01. – Київ : УкрНДНЦ, 2017. – V, 13 с. – (Національний стандарт України). 

 Цей стандарт містить терміни та визначення, що застосовують до 

стандартів Системи керування документами (СКД), підготованих ISO TC 

46/SC 11. Він також установлює цілі використання СКД, містить принципи 

СКД, описує процесний підхід і розподіляє функції вищого керівництва. 

Стандарт може бути застосовано до організації будь-якого типу, яка прагне 

впроваджувати, зберігати і покращувати СКД для забезпечення своєї ділової 

активності, забезпечити відповідність установленій документній політиці. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.040.01, 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ8617 

 

57. ДСТУ ISO 30301:2015. Інформація та документація. Системи 

керування документами. Вимоги (ISO 30301:2011, IDT). – Уведено 

вперше ; чинний від 2016–01–01. – Режим доступу: 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/ 

Даний стандарт встановлює вимоги, розроблені з метою допомогти 

організаціям усіх видів або групам організацій, які здійснюють спільну 

підприємницьку діяльність, у впровадженні, використанні і вдосконаленні 
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ефективних систем керування записами і документами (СКД). Ефективне 

ведення СКД здійснюється за рахунок: строго визначених функцій і 

обов’язків персоналу, глибоко продуманих систематизованих процесів, 

вимірювання, оцінювання, здійснення аналізу і вдосконалення процесів.  

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 
 

58. ДСТУ ISO 30302:2018. Інформація та документація. Системи 

керування записами. Настанови щодо впровадження (ISO 30302:2015, 

IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Призначення стандарту – дати практичні рекомендації щодо 

впровадження в організаціях системи керування документами відповідно до 

стандарту ISO 30301:2011. У рекомендаціях описано дії, які слід виконувати, 

щоб задовольнити відповідні вимоги ISO 30301, і як ці дії мають бути 

задокументовані. При слідуванні рекомендаціям має витримуватися 

зважений підхід, який передбачає враховування розмірів, характеру й 

специфіки організації. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 
 

Див. також № 17, 29, 32, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 106, 107. 
 

 

ВИДАВНИЧА СПРАВА 
 

59. ДСТУ 3017:2015. Інформація та документація. Видання. Основні 

види. Терміни та визначення понять : вид. офіц. – На заміну ДСТУ 3017–

95 ; чинний від 2016–07–01. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – IV, 38 с. – 

(Національний стандарт України). 

 Стандарт встановлює терміни та визначення понять основних видів 

видань, що вживаються у видавничій справі і суміжних сферах. 

Термінологічна стаття включає цифровий код і назву терміна українською 

мовою, визначення поняття, терміни-відповідники німецькою, англійською, 

французькою і російською мовами. У додатках до стандарту наведено 

абеткові покажчики українських термінів та їхніх іншомовних відповідників. 

Стандарт призначено суб’єктам видавничої справи незалежно від їх 

організаційно-правової форми господарювання, а також працівникам 

бібліотек, архівів, інформаційних центрів тощо. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.040.01, 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ7998 
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60. ДСТУ 4309:2004. Інформація та документація. Оформлення 

перекладів (ISO 2384:1977, MOD) : вид. офіц. / розроб. А. Гончаренко 

[та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 2005–07–01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2005. – V, 11 с. – (Національний стандарт 

України). 

Стандарт поширюється на переклад різних видів видань і документів 

незалежно від того, у якому обсязі здійснено переклад: повний, частковий чи 

скорочений. Положеннями нормативного документа встановлено перелік 

ідентифікаційних елементів перекладу та їхній зміст, що забезпечує подання 

перекладів в усталеній формі. Стандарт не поширюється на переклад 

рефератів, а також на оформлення сторінок обкладинки та титульних аркушів 

перекладених видань та документів.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ1951 

 

61. ДСТУ 4489:2005. Видання книжкові та журнальні. Вимоги до 

форматів : вид. офіц. / розроб. Л. Лопушинська [та ін.]. – Уведено вперше 

(зі скасуванням ГОСТ 5773–90) ; чинний від 2006–10–01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2006. – ІІІ, 5 с. – (Національний стандарт 

України). 

Стандарт поширюється на книжкові та журнальні видання і встановлює 

вимоги до їхніх форматів. Стандарт не поширюється на альбоми, атласи, 

книжки-іграшки, нотні, а також мініатюрні, унікальні та експериментальні 

видання. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ2559 

 

62. ДСТУ 4826:2007. Інформація та документація. Видання 

інформаційні. Загальні вимоги (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ) : 

вид. офіц. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.23–80) ; 

чинний від 2009–01–01. – Київ : Держспоживстандарт, 2008. – II, 9 с. – 

(Національний стандарт України). 

Стандарт встановлює види інформаційних видань, вимоги до їхньої 

структури та видавничого оформлення структурних елементів. 

Рекомендовано організаціям, які випускають інформаційні видання на 

паперових та інших носіях інформації незалежно від їхньої відомчої 

підпорядкованості та організаційно-правової форми господарювання. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ3501 

 

63. ДСТУ 4861:2007. Інформація та документація. Видання. Вихідні 

відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) : вид. 

офіц. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.4–86; ГОСТ ЭД 1 

7.4–90) ; чинний від 2009–01–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 

2009. – IV, 46 с. – (Національний стандарт України). 
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Стандарт встановлює вимоги щодо складу, послідовності та місця 

розміщування вихідних відомостей у текстовому, нотному, образотворчому 

виданнях. Дія стандарту поширюється на неперіодичні, періодичні й 

продовжувані видання. Для авторефератів дисертацій і нормативних 

документів стандарт встановлює положення в частині випускних даних. 

Стандарт не поширюється на картографічні та електронні видання. 

Призначено суб’єктам видавничої справи незалежно від їхньої форми 

власності та організаційно-правової форми господарювання. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ4044 

 

64. ДСТУ 7152:2020. Інформація та документація. Видання. 

Оформлення публікацій у журналах і збірниках (ISO 8:2019, NEQ; 

ISO 18:1981, NEQ; ISO 215:1986, NEQ). – На заміну ДСТУ 7152:2010 ; 

чинний від 2021–03–01. – Київ : УкрНДНЦ, 2020. – IV, 11 с. – (Національний 

стандарт України). 

Стандарт поширюється на публікації у періодичних і продовжуваних 

виданнях, зокрема в текстових наукових, науково-практичних журналах і 

збірниках наукових праць, на різних носіях інформації та встановлює 

положення щодо складу, порядку подання й розміщування елементів їхнього 

редакційно-видавничого оформлювання. Новий національний стандарт 

рекомендує вказувати у журналах DOI, ORCID, а також затверджує правила 

оформлення пристатейних списків літератури. 

Стандарт призначено редакціям наукових установ і закладів вищої 

освіти, видавцям, організаціям, які випускають періодичні та продовжувані 

видання, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування, організаційно-

правових форм господарювання і форм власності. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ10854 

 

65. ДСТУ 7157:2010. Інформація та документація. Видання 

електронні. Основні види та вихідні відомості : вид. офіц. – Уведено 

вперше ; чинний від 2010–07–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 

2010. – IV, 13 с. – (Національний стандарт України). 

У нормативному документі встановлено основні види електронних 

видань, їхні визначення, основні елементи вихідних відомостей, склад та 

правила їх розміщування в електронних виданнях. Стандарт призначено 

суб’єктам видавничої справи, що випускають і розповсюджують електронні 

видання незалежно від відомчого підпорядкування, організаційно-правової 

форми господарювання та форми власності. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ4999 

  

66. ДСТУ 7342:2013. Інформація та документація. Видавнича 

анотація. Правила складання та подання у виданнях : вид. офіц. – 
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Уведено вперше ; чинний від 2014–01–01. – Київ : Мінекономрозвитку 

України, 2013. – IV, 7 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт встановлює правила щодо змісту, побудови, обсягу та 

розміщування видавничої анотації у неперіодичних виданнях. Призначено 

суб’єктам видавничої справи (фізичним та юридичним особам), а також 

фахівцям бібліотек та інформаційних центрів незалежно від їхнього 

відомчого підпорядкування й організаційно-правової форми господарювання. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ6899 

 

67. ДСТУ 8299:2015. Інформація та документація. Знак охорони 

авторського права. Правила подання у виданнях : вид. офіц. – Уведено 

вперше ; чинний від 2017–07–01. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019. – IV, 7 с. – 

(Національний стандарт України). 

Стандарт встановлює вимоги до складу та форми подання знака охорони 

авторського права, який розміщується у книгах і брошурах, серіальних 

виданнях, виданнях образотворчого мистецтва, нотних, картографічних 

виданнях, аудіо- та відеовиданнях. Дія стандарту поширюється на друковані 

та електронні видання. Стандарт призначений для видавців, редакцій видань 

на паперових і електронних носіях, засобів масової інформації незалежно від 

їхнього відомчого підпорядкування, організаційно-правової форми 

господарювання і форм власності, іншим суб’єктам видавничої та суміжних 

сфер.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ10184 
 

68. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання : вид. офіц. – 

Уведено вперше ; чинний від 2016–07–01. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – IV, 

16 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і 

неопублікованих документах незалежно від носія інформації. Стандарт 

установлює основні види бібліографічних посилань, загальні положення 

щодо їхнього складу й структури, правила складання та розміщування в 

документах (виданнях, депонованих документах тощо). У стандарті окремо 

подано особливості складання бібліографічних посилань на електронні 

ресурси та архівні документи. Стандарт призначено авторам творів, 

видавцям, фахівцям редакцій засобів масової інформації, інформаційних 

центрів тощо. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ8615, СТ799 
  

69. ДСТУ 8344:2015. Інформація та документація. Видання. Основні 

елементи. Терміни та визначення понять : вид. офіц. – Уведено вперше 

(зі скасуванням в Україні ДСТУ 3018–95) ; чинний від 2017–07–01. – Київ : 

УкрНДНЦ, 2017. – III, 33 с. – (Національний стандарт України). 
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Стандарт встановлює терміни та визначення основних елементів 

видання, необхідних для його видавничо-книготоргівельної характеристики, 

бібліографічного ідентифікування та статистичного обліку. Терміни, 

встановлені стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативної 

документації, науково-технічній, довідковій і навчально-методичній 

літературі, що стосується видавничої справи. Стандарт призначено суб’єктам 

видавничої справи, незалежно від їхньої форми власності, організаційно-

правової форми господарювання, а також технічним комітетам 

стандартизації, фахівцям науково-інформаційної сфери і бібліотек.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ8614 
 

70. ДСТУ 8602:2015. Інформація та документація. Статистичний 

облік випуску видань. Основні положення : вид. офіц. – Уведено вперше ; 

чинний від 2017–07–01. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019. – III, 18 с. – 

(Національний стандарт України). 

Стандарт встановлює основні положення щодо статистичного обліку 

випуску друкованих і електронних неперіодичних, періодичних і 

продовжуваних видань, а саме: системи показників статистичного обліку, 

класифікації видань та їхніх видів. Призначено установам, які збирають, 

опрацьовують та оприлюднюють статистичні дані про видавничу продукцію 

України суб’єктами видавничої справи для систематизації та складання 

первинних даних щодо кількісної і якісної характеристики випущених ними 

видань, а також бібліотекам, інформаційним установам тощо.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ10185 
 

71. ДСТУ ГОСТ 7.84:2008. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Видання. Обкладинки та палітурки. 

Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84–2002, IDT) : вид. 

офіц. – Уведено вперше ; чинний від 2009–01–01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2009. – II, III, 3 с. – (Національний стандарт 

України). 

Стандарт встановлює вимоги до оформлення обкладинок і палітурок 

книжкових і серіальних видань. Стандарт не поширюється на газетні та 

аркушеві видання. Призначений для видавців і поліграфічних підприємств 

незалежно від їхньої організаційно-правової структури, відомчої 

підпорядкованості та форми власності. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ4063 

  

72. ДСТУ ГОСТ 25807:2003. Фотокопії газет факсимільні. Технічні 

вимоги (ГОСТ 25807–2000, IDT) : вид. офіц. / оформ. Т. Сікорська. – 

Уведено вперше ; чинний від 2004–07–01. – Київ : Держспоживстандарт 

України, 2004. – ІІІ, ІІ, 2 с. – (Національний стандарт України). 
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Стандарт встановлює технічні вимоги до фотокопій газет. Стандарт 

поширюється на факсимільні фотокопії газет, отримані у результаті передачі 

оригіналів газетних шпальт по каналам зв’язку (апаратура зразка 1 за 

ГОСТ 12922–89) або записаних за допомогою комп’ютерної техніки у 

пунктах децентралізованого друку й призначених для виготовлення офсетних 

чи фотополімерних друкованих форм.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

Шифр НБУВ: СТ1256 
 

73. ДСТУ ISO 214:2019. Документація. Анотація для видань та 

документації (ISO 214:1976, IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2020-01-

01. – Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-

dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/  

Цей стандарт встановлює вимоги до змісту, побудови і оформлення 

тексту реферату (інформативного реферату) і анотації до документів. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 
 

74. ГОСТ 7.78–99. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Вспомогательные 

указатели : изд. офиц. – Введ. 2000–07–01 ; введ. в Украине 2001–01–01. – 

Киев : Госстандарт Украины, 2001. – III, 13 с. – (Межгосударственный 

стандарт). 

Стандарт встановлює вимоги до допоміжних покажчиків і містить 

методику їхнього укладання для різних видів видань. Стандарт обов’язковий 

для видавців незалежно від їхньої організаційно-правової структури та 

відомчого підпорядкування при підготовці офіційних, наукових, довідкових, 

виробничо-практичних та навчальних видань обсягом понад 15 обліково-

видавничих аркушів. Для видань інших видів і меншого обсягу застосування 

стандарту носить факультативний характер. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.40 

 

Див. також № 2, 4, 10, 16, 18, 19, 23, 24,25, 27, 29, 31, 35, 41, 48. 

 

 

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ  І 

СУМІЖНИХ ГАЛУЗЯХ 
 

75. ДСТУ 3302–96. Системи стандартів з баз даних. Структура 

системи словників інформаційних ресурсів (ISO/IEC 10027:1990, NEQ) : 

вид. офіц. / розроб. Л. Бабко [та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 1997–01–

01. – Київ : Держстандарт України, 1996. – V, 28 с. – (Державний стандарт 

України). 
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Стандарт встановлює рівні даних, засоби та інтерфейси системи 

словників інформаційних ресурсів, яка використовується для керування та 

документування інформаційних ресурсів прикладних сфер. 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

 

76. ДСТУ 3329–96. Інформаційні технології. Системи стандартів з баз 

даних. Концепції та термінологія для концептуальної схеми й 

інформаційної бази (ГОСТ 34.320–96, IDT) : вид. офіц. / розроб. Л. Бабко 

[та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 1998–07–01. – Київ : Держстандарт 

України, 1998. – IV, 49 с. ; IV, 54 с. – (Державний стандарт України) 

(Міждержавний стандарт). 

Стандартом визначено основні поняття й терміни концептуальних схем 

та інформаційних баз, що охоплюють розробку, опис і застосування 

концептуальних схем та інформаційних баз, обмін інформацією, а також опис 

і реалізацію інформаційного процесу. Положення, викладені в стандарті, 

носять рекомендаційний характер і можуть використовуватися для 

оцінювання систем керування базами даних. Описані у стандарті мови 

концептуальних схем не слід розглядати як стандартні мови.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ54 

 

77. ДСТУ 3579–97. Документація. Формат для обміну 

термінологічними і/або лексикографічними даними на магнітних носіях 

: вид. офіц. / розроб. Л. Бабко [та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 1998–

01–01. – Київ : Держстандарт України, 1997. – III, 15 ; III, 16. – (Державний 

стандарт України). 

Стандарт встановлює комунікативний формат запису термінології та 

лексикографічної інформації на магнітних носіях. Стандарт поширюється на 

подання на магнітних носіях лексики словників інформаційних мов, 

термінологічних та лексикографічних джерел для обміну між системами 

оброблення інформації. Призначений для обміну інформацією на магнітних 

носіях, а також для того, щоб дозволити користувачеві реалізувати набір 

взаємно сумісних категорій даних для обміну 

термінологічною/лексикографічною інформацією за допомогою техніки 

обробки даних. 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ8 

 

78. ДСТУ 3872–99. Інформаційні технології. Мова динамічного 

структурування гіпермедіа (HyTime) (ГОСТ 30658–99) 

(ISO/IEC 10744:1992) : вид. офіц. / розроб. А. Стогній [та ін.]. – Уведено 

вперше ; чинний від 2001–01–01. – Київ : Держстандарт України, 2000. – 

ХІV, 138 с. ; ХІV, 145 с. – (Державний стандарт України) (Міждержавний 

стандарт). 
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Мова динамічного структурування гіпермедіа (HyTime), представлена у 

цьому стандарті, є застосуванням Стандартної мови узагальненої розмітки 

SGML. HyTime забезпечує засоби представлення статичної та динамічної 

інформації, призначеної для оброблення гіпертекстовими та мультимедіа-

застосуваннями, а також для обміну ними. HyTime забезпечує 

стандартизовані механізми завдання взаємозв’язків (гіперзв’язків) як 

усередині одного, так і між різними документами та іншими інформаційними 

об’єктами, а також механізми координування мультимедіа-інформації. 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ843 

  

79. ДСТУ 3874–99. Інформація та документація. Команди для 

інтерактивного текстового пошуку (ГОСТ 30655–99) (ISO 8777:1993) : вид. 

офіц. / розроб. А. Стогній [та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 2001–01–01. 

– Київ : Держстандарт України, 2000. – IV, 26 с. ; IV, 26 с. – (Державний 

стандарт України) (Міждержавний стандарт). 

Стандарт задає базову множину команд для інтерактивного пошуку 

даних у системах відбору інформації і типи відповідей, очікуваних від 

системи обробки. Призначений для використання розробниками та 

користувачами систем відбору інформації, у тому числі комп’ютеризованих 

бібліотечних каталогів із засобів доступу й пошуку в комп’ютерних базах 

даних. 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ529 

 

80. ДСТУ 3986–2000. Інформаційні технології. Електронний 

документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки (SGML) 

(ISO 8879:1986, IDT) : вид. офіц. / розроб. А. Стогній [та ін.]. – Уведено 

вперше ; чинний від 2001–07–01. – Київ : Держстандарт України, 2001. – XIII, 

170 с. – (Державний стандарт України). 

Цей стандарт задає мову для представлення документів, відому як 

«Стандартна мова узагальнення розмітки» (англ. Standard Generalized Markup 

Language, скорочено – SGML). Використання SGML слугує уніфікації 

представлення документації в автоматизованих системах, що робить 

можливим обмін електронною інформацією між різними апаратними та 

програмними компонентами. SGML виражає опис структури документа та 

його атрибутів, містить велику кількість символів і правил для представлення 

інформації, що дозволяє різним системам правильно розпізнавати та 

ідентифікувати цю інформацію. SGML вважається метамовою для сімейства 

конкретних мов розмітки. SGML – надійний і зручний засіб зберігання даних, 

який широко використовують організації, що працюють з великими обсягами 

інформації. SGML використовується у видавничій і архівній справі, 

бібліотечній діяльності, для обробки службових документів тощо.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ4809 
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81. ДСТУ ГОСТ 7.28:2004. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів 

латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28–2002, ИСО 5426–

83, ИСО 5425-2–96, IDT) : вид. офіц. / оформ. Т. Сікорська. – Чинний в 

Україні від 2004–07–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2004. – ІІІ, 

ІІІ, 14 с. – (Національний стандарт України). 

Цим стандартом визначено набір з 146 графічних символів, включаючи 

їх найменування, позначення, коди і вказівки про використання для обміну 

інформацією. Набір графічних символів призначений для обміну даними на 

основних індоєвропейських та інших мовах з латинською графічною 

основою. Набір символів включає специфічні знаки, що застосовувалися у 

стародруках. 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.040 

Шифр НБУВ: СТ 1382 

 

82. ДСТУ ГОСТ 7.71:2003. Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Набір закодованих математичних 

знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71–96 

(ИСО 6862–96), IDT) : вид. офіц. / оформ. Т. Сікорська. – Уведено вперше ; 

чинний від 2004–07–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2004. – ІІІ, ІІ, 

11 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт поширюється на обмін бібліографічною інформацією на 

машинозчитуваних носіях і містить спеціальні знаки, які використовуються у 

математиці. До стандарту включено 179 графічних символів, їхні 

найменування, позначення та коди. Стандарт не встановлює тип шрифту 

графічних символів і не регламентує подання графічних символів на 

фізичному носії для забезпечення виявлення і обробки помилок. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

Шифр НБУВ: СТ1270 

 

83. ДСТУ ISO 8459-1:2005. Інформація і документація. Довідник 

бібліографічних елементів даних. Ч. 1. Застосування міжбібліотечного 

абонемента (ISO 8459-1:1988, IDT) : вид. офіц. / пер. і наук.-техн. ред. 

А. Гончаренко [та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 2007–01–01. – Київ : 

Держспоживстандарт, 2007. – VІ, 36 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт є тотожним перекладом міжнародного стандарту ISO 8459, 

який містить опис довідника бібліографічних елементів даних і складається з 

п’яти частин. В усіх частинах стандарту ДСТУ ISO 8459 зазначається, що їх 

дія не поширюється на структурування елементів даних, які входять до 

повідомлення. Основною сферою застосування стандарту є бібліотечна 

діяльність, хоча його положення можна застосовувати і до інших 

фондосховищ, зокрема, архівів та музеїв.  

У першій частині стандарту визначено й описано елементи даних, групи 

елементів даних та типи електронних повідомлень, використовуваних для 
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ведення міжбібліотечного абонемента. У додатках наведено елементи даних 

із зазначенням кодів та опису для різних типів повідомлень, дат, стану 

операцій. 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ2752/1 
 

84. ДСТУ ISO 8459-2:2005. Інформація і документація. Довідник 

бібліографічних елементів даних. Ч. 2. Опрацьовування замовлень 

(ISO 8459-2:1992, IDT) : вид. офіц. / пер. і наук.-техн. ред. А. Гончаренко 

[та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 2007–01–01. – Київ : 

Держспоживстандарт, 2007. – VI, 55 с. – (Національний стандарт України). 

У другій частині стандарту ДСТУ ISO 8459 наведено опис повідомлення 

та елементи даних, що використовуються для забезпечення процесу 

формування й обробки замовлень на літературу по міжбібліотечному 

абонементу. Наведені елементи даних розроблено для повідомлень, що 

надходять як у друкованій формі на б ланках, так і в автоматизованих 

процесах обміну інформацією. 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ2752/2  
 

85. ДСТУ ISO 8459-3:2005. Інформація і документація. Довідник 

бібліографічних елементів даних. Ч. 3. Пошук інформації за 

замовленням (ISO 8459-3:1994, IDT) : вид. офіц. / пер. і наук.-техн. ред. 

А. Гончаренко [та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 2007–01–01. – Київ : 

Держспоживстандарт, 2007. – VI, 42 с. – (Національний стандарт України). 

Третя частина стандарту визначає повідомлення та їх елементи даних, 

що використовуються в інформаційно-пошукових операціях. Стандарт 

призначений як для групи повідомлень, так і для інтерактивних 

інформаційно-пошукових операцій.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ2752/3 
 

86. ДСТУ ISO 8459-4:2005. Інформація і документація. Довідник 

бібліографічних елементів даних. Ч. 4. Обіг документів за замовленням 

(ISO 8459-4:1998, IDT) : вид. офіц. / пер. і наук.-техн. ред. А. Гончаренко 

[та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 2007–07–01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2008. – VI, 68 с. – (Національний стандарт 

України). 

У четвертій частині стандарту встановлено й описано повідомлення та 

їхні елементи даних, використовувані в системах документообігу. Вона 

встановлює й описує елементи даних, потрібні під час обміну даними між 

інформаційними пошуковими системами (наприклад, термінало-

комп’ютерними або комп’ютерно-комп’ютерними) і призначена як для групи 

повідомлень, так і для інтерактивних операцій документообігу.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ2752/4 



 34 

 87. ДСТУ ISO 8459-5:2005. Інформація і документація. Довідник 

бібліографічних елементів даних. Ч. 5. Елементи даних для обміну 

каталогізованими даними та метаданими (ISO 8459-5:2002, IDT) : вид. 

офіц. / пер. і наук.-техн. ред. А. Гончаренко [та ін.]. – Уведено вперше ; 

чинний від 2007–07–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – VI, 

79 с. – (Національний стандарт України). 

П’ята частина стандарту визначає повідомлення та включені до нього 

елементи даних, що використовуються для обміну даними між системами 

каталогізації (наприклад, термінало-комп’ютерними або комп’ютерно-

комп’ютерними). Вона призначена для супроводу як пакетних, так і 

інтерактивних каталогізаційних операцій та груп цих операцій.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ2752/5 

  

88. ДСТУ ISO 8601:2010. Елементи даних і формати обміну. Обмін 

інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT) : вид. офіц. – 

Уведено вперше ; чинний від 2012–01–01. – Київ : Держспоживстандарт 

України, 2016. – IV, 26 с. : табл. – (Національний стандарт України). 

Стандарт встановлює загальні вимоги до числового подання дати і часу 

дня в усіх видах документів і автоматизованих системах. Вимоги стандарту 

призначені для подання будь-якої дати григоріанського календаря і часу дня. 

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.30 

Шифр НБУВ: СТ7898 

 

89. ДСТУ ISO 9069:2002. Інформаційні технології. Засоби підтримки 

SGML. Формат обміну SGLM-документами (SDIF) (ISO 9069:1988, IDT) : 

вид. офіц. / пер. і наук.-техн. ред. А. Стогній [та ін.]. – Уведено вперше ; 

чинний від 2004–07–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2004. – ІV, 

8 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт представляє структуру даних SDIF (англ. SGML Document 

Interchange Format), відому як формат обміну SGML-документами. SDIF дає 

змогу упаковувати SGML-документ, що може зберігатися в кількох 

сутностях, у потік даних для обміну, який дає змогу одержувачу 

відтворювати окремі сутності. SDIF також дає змогу включати до цього 

потоку даних додаткові документи, а саме, супровідні листи, пересилальні 

форми, каталожні картки, процедури форматування або «профіль 

документа», котрого вимагає архітектура документа. 

SDIF слід використовувати тільки для обміну SGML-документами між 

SGML-системами. Обмін можна здійснювати за допомогою комунікацій, 

даних у рамках Взаємозв’язку відкритих систем (англ. Open Systems 

Interconnection; скорочено – ОSI) чи в інших середовищах, або за допомогою 

обміну носіями даних. 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ1350 
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90. ДСТУ ISO/IEC 9070:2009. Інформаційні технології. Засоби 

підтримки SGML. Процедури реєстрації для ідентифікаторів власників 

загальнодоступного тексту (ISO/IEC 9070:1991, IDT) : вид. офіц. / пер. і 

наук.-техн. ред. С. Альошкіна [та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 2011–

01–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – IV, 12 с. – 

(Національний стандарт України). 

Стандарт застосовується для присвоєння унікальних префіксів власника 

власникам публічного тексту, який відповідає ДСТУ 3986–2000 

(ISO 8879:1986). Він описує процедури, котрі виконують такі присвоєння, і 

метод конструювання із них зареєстрованих імен власника. Крім того 

специфікуються процедури для самоприсвоєння (self-assignment) префіксів 

власника органами стандартизації та іншими організаціями. 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ5305 
  

91. ДСТУ ISO/IEC TR 9573:2002. Інформаційні технології. Засоби 

підтримування SGML. Методики використовування SGML (ISO/IEC TR 

9573:1988, IDT) : вид. офіц. / пер. і наук.-техн. ред. А. Стогній [та ін.]. – 

Уведено вперше ; чинний від 2003–10–01. – Київ : Держспоживстандарт 

України, 2004. – ХІІ, 119 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт призначений сприяти впровадженню Стандартної мови 

узагальненої розмітки (SGML), забезпечуючи додаткову навчальну 

інформацію щодо методики використання SGML у різноманітних 

застосунках. Навчальна інформація охоплює лише основні компоненти 

SGML, зокрема, за межі цього стандарту виходить розгляд LINK, CONCUR і 

DATATAG. Стандарт не слід розглядати як модифікацію чи інтерпретації 

SGML. Стандарт призначений головним чином для розробників типів 

документів, для спеціалістів, які знайомі з базовими поняттями SGML, але 

потребують додаткової навчальної інформації. 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ1349, СТ1421 
  

92. ДСТУ ISO/IEC TR 9573-11:2003. Інформаційні технології. Засоби 

підтримування Стандартної мови узагальненої розмітки (SGML). 

Методики використання SGML. Ч. 11. Застосування у Центральному 

секретаріаті ISO щодо міжнародних стандартів та технічних звітів 

(ISO/IEC TR 9573-11:1992, IDT) : вид. офіц. / пер. і наук.-техн. ред. 

А. Стогній [та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 2004–10–01. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2005. –VI, 97 с. – (Національний стандарт 

України). 

Ця частина гармонізованого в Україні міжнародного стандарту ISO/IEC 

TR 9573 описує SGML-застосування у Центральному секретаріаті ISO 

стосовно міжнародних стандартів і технічних звітів, зокрема, потрібні 

елементи, родові ідентифікатори, атрибути та їхню структуру.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ1774/11 
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93. ДСТУ ISO/IEC TR 9573-13:2003. Інформаційні технології. Засоби 

підтримування Стандартної мови узагальненої розмітки (SGML). 

Методики використання SGML. Ч. 13. Публічні множини сутностей для 

математики та природничих наук (ISO/IEC TR 9573-13:1991, IDT) : вид. 

офіц. / пер. і наук.-техн. ред. А. Стогній [та ін.]. – Уведено вперше ; чинний 

від 2004–10–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – IV, 88 с. – 

(Національний стандарт України). 

У цій частині стандарту наведено множини сутностей «символ» для 

деяких спеціальних графічних символів широкого вжитку, котрі 

використовуються для обміну SGML-документами. Інформація про кожен 

символ включає назву символа, характерний візуальний образ, зареєстровані 

десятковий і шістнадцятковий ідентифікатори, короткий коментар. Переліки 

сутності укладені на основі міжнародних стандартів для кодових множин 

символів і поточної практики промислових і професійних товариств.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ1774/13 

 

94. ДСТУ ISO/IEC TR 10032:2012. Інформаційні технології. Еталонна 

модель керування даними (ISO/IEC TR 10032:2003, IDT) : вид. офіц. / пер. і 

наук.-техн. ред. А. Гладун [та ін.]. – Уведено вперше (зі скасуванням в 

Україні ДСТУ 3330–96 (ГОСТ 34.321–96)) ; чинний від 2013–03–01. – Київ : 

Мінекономрозвитку України, 2013. – VIII, 40 с. – (Національний стандарт 

України). 

Стандарт встановлює еталонну модель керування даними. Стандарт 

визначає загальну термінологію і поняття, які стосуються всіх даних, що 

зберігаються в інформаційних системах. Стандарт не розглядає послуги і 

протоколи для керування даними. Цей стандарт не є специфікацією реалізації 

систем або базисом для оцінювання сумісності реалізацій. Сфера 

застосування стандарту охоплює процеси, що стосуються керування сталими 

даними та їхньої взаємодії з процесами, які відрізняються від вимог 

конкретної інформаційної системи. Стандарт містить загальні послуги 

керування даними для визначення, зберігання, пошуку, оновлення, 

підтримування, копіювання, відновлювання та комунікації застосувань та 

словникових даних. 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.100.70 

Шифр НБУВ: СТ6625 

 

95. ДСТУ ISO/IEC TR 10037:2003. Інформаційні технології. SGML і 

системи введення тексту. Настанови для орієнтованих на SGML-

синтаксис систем редагування (ISO/IEC TR 10037:1991, IDT) : вид. офіц. / 

пер. і наук.-техн. ред. А. Стогній [та ін.]. – Уведено вперше ; чинний від 

2005–01–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2004. – V, 16 с. – 

(Національний стандарт України). 

Стандарт стосується систем редагування, які особливим чином 

пристосовані для оперування документами, розміченими згідно з правилами 
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SGML. Описано множину функцій, які може мати орієнтована SGML-

синтаксис система редагування, щоб допомогти користувачам в оперуванні 

SGML-документами (наприклад, створювання, переглядання, модифікування 

документа). Ці функції можна втілювати в системі редагування спеціального 

призначення або додавати до тих функцій, що вже є в наявній системі 

введення та редагування тексту. Стандарт призначений для створювання 

«текстових» документів, хоча SGML може використовуватися для опису 

різноманітних даних (баз даних, електронних таблиць, музичних творів та 

ін.). 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ1796 

 

96. ДСТУ ISO 10161-1:2010. Взаємозв’язок відкритих систем. 

Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. 

Ч. 1. Специфікація протоколу (ISO 10161-1:1997, IDT). – Чинний від 2012–

07–01. – Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-

dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/ 

Стандарт визначає вимоги до організації міжбібліотечного обміну в 

мережі Взаємозв’язку відкритих систем (англ. Open Systems Interconnection; 

скорочено – ОSI). 

У першій частині стандарту описано протокол елемента прикладного 

сервісу ОSI для міжбібліотечного обміну, наведено формальні описи правил 

поведінки систем, включаючи дії, необхідні при отриманні запиту, елементів 

даних прикладного протоколу та ін. Описано синтаксис елементів даних 

прикладного протоколу і вимоги до умов його впровадження. 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

97. ДСТУ ISO 10161-2:2010. Взаємозв’язок відкритих систем. 

Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. 

Ч. 2. Проформа свідчення про відповідальність протокольної реалізації 

(PICS) (ISO 10161-2:1997, IDT) : вид. офіц. / пер. і наук.-техн. ред. 

С. Альошкіна, В. Дріянський. – Уведено вперше ; чинний від 2012–01–01. – 

Київ : Держспоживстандарт України, 2011. – VI, 31 с. – (Національний 

стандарт України) (Інформація та документація). 

Друга частина стандарту окреслює проформу PICS для протоколу ILL, 

специфікованого в ISO 10161-1, відповідно до релевантних вимог і згідно з 

відповідними настановами щодо проформи PICS, наведеними в ISO 9646/2. 

Реалізатори, які заявляють про відповідність ISO 10161-1, повинні 

заповнювати проформу як складову вимог відповідності. 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ5704/2 

 

98. ДСТУ ISO 12083:2010. Інформація та документація. 

Підготування та розмічання електронних рукописів (ISO 12083:1994, 
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IDT) : вид. офіц. / пер. і наук.-техн. ред. С. Альошкіна та ін. – Чинний від 

2012–07–01. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2018. – VI, 149 с. – (Національний 

стандарт України). 

Стандарт встановлює чотири визначення типу документа та додаткові 

можливості, що відповідають ISO 8879. Цей стандарт забезпечує архітектури 

документів для створення книг, статей, продовжуваних видань та обміну 

ними.  

Цей стандарт специфікує: 

 а) SGLM-декларацію, яка визначає синтаксис, що використовується у 

визначеннях типу документа та примірниках документа; 

б) визначення типу документа для таких класів документа: книги, статті, 

продовжувані видання (serials); 

в) визначення типу документа для математики, котре може бути 

вбудоване в інші SGLM-застосунки.  

Стандарт забезпечує інструментарій для розробників цих типів видань, 

котрий може слугувати основою для розроблення замовних застосунків. 

Розроблювані застосунки можуть бути призначені для авторів, видавців, 

бібліотек, користувачів бібліотек, постачальників баз даних бібліотек. 

Означення типу документа, долучені до цього стандарта, розроблено з 

дотриманням гнучкості, достатньої для розширення чи обмеження розмітки, 

залежно від використання застосунку.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ 9776 

 

99. ДСТУ ISO 13008:2018. Інформація та документація. Процеси 

конверсії та міграції цифрових записів (ISO 13008:2012, IDT). – Уведено 

вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт присвячений питанню планування процесів переведення 

документів з одного формату в інший або перенесення з однієї системи в 

іншу з метою забезпечення їх постійної доступності і технологічності. 

Стандарт містить вимоги і процедури щодо конвертації та/або копіювання 

цифрових записів (включаючи цифрові об’єкти та метадані) з метою 

збереження їхньої автентичності, надійності, цілісності та зручності 

використання. Процедури, описані у стандарті, не охоплюють всебічно: 

резервні системи, збереження цифрових записів, функціональність надійних 

цифрових сховищ, процес перетворення аналогових форматів у цифрові 

формати й навпаки. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 
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100. ДСТУ ISO/IEC 13673:2009. Інформаційні технології. Оброблення 

документів і пов’язане з ним пересилання даних. Тестування на 

відповідність систем Стандартної мови узагальненої розмітки (SGML) 

(ISO/IEC 13673:2000, IDT) : вид. офіц. / пер. і наук.-техн. ред. С. Альошкіна, 

В. Дріянський. – Чинний від 2012–01–01. – Київ : Держспоживстандарт 

України, 2011. – V, 35 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт встановлює розробку і використання тестових комплектів для 

підтвердження відповідності SGML-систем. Положення стандарту 

становитимуть інтерес для тих, хто розробляє тестові комплекти, хто створює 

SGML-системи, оцінювані за допомогою таких комплектів, а також для тих, 

хто оцінює продуктивність SGML-системи на тестовому комплекті в рамках 

процесу вибору SGML-інструментарію. Стандарт застосовують для 

тестування лише тих аспектів реалізації та використання SGML, для яких 

означено об’єктивні критерії відповідності в ДСТУ 3986-2000 (ISO 8879). 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ5749 

  

101. ДСТУ ISO/TR 14873:2018. Інформація та документація. 

Статистика та обмеження якості для веб-архівування 

(ISO/TR 14873:2013, IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – 

Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-

dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/  

Положеннями нормативного документа визначено статистичні 

показники, терміни та критерії якості для вебархівування. Наведено 

приклади, взяті з бібліотечного сектора, оскільки бібліотеки, особливо 

загальнодержавні, здійснюють вебархівування національного вебсегменту. 

Стандарт враховує потреби та практику широкого кола організацій, таких як 

бібліотеки, архіви, музеї, дослідницькі центри і призначений для фахівців, 

котрі безпосередньо беруть участь у вебархівації. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

102. ДСТУ ISO 15836-1:2018. Інформація та документація. Набір 

елементів метаданих Дублінського ядра. Ч. 1. Основні елементи 

(ISO 15836-1:2017, IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим 

доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Семантику Дублінского ядра було розроблено з метою уніфікації 

метаданих для опису щонайширшого діапазону інформаційних ресурсів. 

Перша частина стандарту встановлює 15 основних елементів метаданих для 

опису ресурсів. Ці терміни є частиною більш повного набору метаданих, 

який включено до другої частини стандарту (ISO 15836-2). Семантика 

Дублінського ядра була створена міжнародною міждисциплінарною групою 
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фахівців з бібліотечної справи, комп’ютерних технологій, кодування текстів, 

музейної справи та інших суміжних груп. Стандарт не містить рекомендацій 

щодо впровадження. Концепція метаданих Дублінського ядра 

використовується у багатьох сферах суспільної діяльності, в тому числі в 

бібліотеках, музеях, закладах освіти, комерційних компаніях тощо. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

103. ДСТУ ISO 17316:2018. Інформація та документація. 

Міжнародний стандартний ідентифікатор посилань (ISLI) 

(ISO 17316:2015, IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим 

доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт визначає ідентифікатор зв’язків між суб’єктами (або їх 

назвами) у сфері інформації та документації (англ. International standard link 

identifier, скорочено – ISLI). Цими суб’єктами можуть бути документи, медіа-

ресурси, окремі особи, а також абстрактні елементи, наприклад, такі як час 

або місце. ISLI не змінює зміст, право власності, право доступу або існуючу 

ідентифікацію цих суб’єктів. Стандарт не визначає технологію, яка 

використовується для представлення ідентифікатора або реалізації 

посилання. Це дозволяє створювати програми, які використовують сумісну 

систему ISLI для ідентифікації посилань. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

104. ДСТУ ISO 17933:2010. Інформація та документація. Загальний 

обмін електронними документами (GEDI) (ISO 17933:2000, IDT) : вид. 

офіц. / пер. і наук.-техн. ред. С. Альошкіна, В. Дріянський. – Уведено вперше 

; чинний від 2012–01–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2011. – V, 

36 с. – (Національний стандарт України). 

Стандарт специфікує формат для обміну електронними копіями 

документів між комп’ютерними системами. Цей формат охоплює означення 

Заголовка GEDI, що містить інформацію про користувача, котрий звернувся з 

інформаційним запитом, постачальника інформації, формат документа і 

релевантну бібліографічну інформацію. Стандарт призначений для 

комп’ютерних систем, котрі підтримують застосунки міжбібліотечного 

абонемента і надсилання документів. 

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

Шифр НБУВ: СТ5692 
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105. ДСТУ ISO/TR 18128:2018. Інформація та документація. 

Оцінювання ризиків для процесів та систем запису (ISO/TR 18128:2014, 

IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт описує методи виявлення ризиків, пов’язаних з 

документаційними процесами і системами, методи аналізу потенційних 

наслідків несприятливих подій для документних процесів і систем, а також 

містить рекомендації щодо проведення оцінки ризиків та по документуванню 

виявлених і оцінених ризиків з метою їх пом’якшення або усунення. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

106. ДСТУ ISO 20614:2018. Інформація та документація. Протокол 

обміну даними для межопераційної сумісності та збереження 

(ISO 20614:2017, IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим 

доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт визначає протокол обміну даними для межопераційної 

сумісності та збереження, включаючи дані та пов’язані з ними метадані. 

Також враховуються обміни даними між архівами (включаючи архіви 

організацій, державні архіви та ін.). Стандарт визначає п’ять транзакцій: 

передачу, доставку, вилучення, модифікацію та відновлення, які партнери 

можуть використовувати для обміну об’єктами даних. Він також визначає 

синтаксис та семантику повідомлень, якими обмінюються під час цих 

транзакцій. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

107. ДСТУ ISO 21127:2018. Інформація та документація. Базова 

онтологія для обміну інформацією про культурну спадщину 

(ISO 21127:2014, IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим 

доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт містить концептуальну основу для опису та обміну 

інформацією про об’єкти культурної спадщини установами, які зберігають 

цей ресурс, такими як музеї, галереї, бібліотеки, архіви. Стандарт описує, 

зокрема, метадані, необхідні для структуризації онтології. Це результат 

роботи, проведеної ЮНЕСКО зі стандартизації в рамках визначення 

нематеріальної культурної спадщини. Очікується, що наслідком цієї роботи 
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має стати перетворення розрізнених локалізованих інформаційних джерел у 

єдиний глобальний ресурс.  

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

108. ДСТУ ISO 23081-1:2018. Інформація та документація. Процеси 

керування записами. Метадані щодо записів. Ч. 1. Принципи (ISO 23081-

1:2017, IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Ця частина стандарту закладає принципи підтримки й керування 

метаданими у сфері діловодства. Стандартом визначено принципи, котрі 

застосовуються до: документів та їх метаданих; усіх процесів, що їх 

стосуються; будь-яких систем, у яких вони зберігаються; будь-яких 

організацій, які відповідають за управління документаційними процесами. 

Важливим удосконаленням стандарту є поява пункту «Метадані для 

забезпечення стійкості за межами системи», використання положень якого 

дозволяє більш надійно здійснювати документообіг, а також передачу 

документа на зберігання. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 01.140.20 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

 109. ДСТУ ISO 23950:2018. Інформація та документація. 

Інформаційний пошук (Z39.50). Визначення прикладної послуги та 

специфікація протоколу (ISO 23950:1998, IDT). – Уведено вперше ; чинний 

від 2019–01–01. – Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-

normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт визначає протокол зв’язку на прикладному рівні в межах 

базової моделі OSI (англ. Open System Interconnection; Взаємозв’язок 

відкритих систем), орієнтований на пошук інформації у базах даних. Описані 

операції служби інформаційного пошуку при взаємодії клієнта і сервера, а 

також специфікація протоколу, який підтримується. Специфікація не містить 

визначення керуючих даних, правил обміну ними та вимоги до систем на 

відповідність даному протоколу. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

110. ДСТУ ISO 25577:2018. Інформація та документація. Формат 

обміну бібліографічними записами MarcXchange (ISO 25577:2013, IDT). – 
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Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт містить вимоги до узагальненого формату MarcXchange на 

основі XML для обміну бібліографічними записами та іншими типами 

метаданих. Він не визначає довжину або вміст окремих записів, не присвоює 

ніякого значення тегами, індикаторам або ідентифікаторам. Документ описує 

загальну структуру, створену головним чином для зв’язку між системами 

обробки даних, але він також може бути придатний для використання в 

якості внутрішнього формату в системах. 

MarcXchange може бути використаний: для представлення повного 

запису або групи записів у форматі MARC в XML; для оригінальних 

синтаксичних описів ресурсів XML; як схема розширення METS (стандарт 

кодування і передачі метаданих); для обміну записами MARC в XML; для 

передачі записів MARC в вебсервісах, таких як SRU (пошук/пошук по URL); 

для передачі даних видавцям; як тимчасовий формат для будь-якого типу 

перетворення або управління даними, наприклад, конвертація, публікація, 

редагування; для метаданих XML, які можна прикріпити до електронного 

ресурсу. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

111. ДСТУ ISO 28500:2018. Інформація та документація. Файловий 

формат WARC (ISO 28500:2017, IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2019–

01–01. – Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-

dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/  

Цей нормативний документ визначає формат файлу WARC, який може 

використовуватись: для зберігання корисної інформації, а також інформації з 

основних протоколів рівня інтернет-додатків, таких як HTTP, DNS та FTP; 

для зберігання метаданих, пов’язаних з іншими збереженими даними; для 

архівування даних та підтримки цілісності записів даних; для архівного 

зберігання інформації про пошукові запити і відповіді; для зберігання 

результатів конвертації даних, пов’язаних з іншими збереженими даними; 

для підтримування обробки надмірно довгих записів шляхом укорочення або 

сегментації. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.30 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

112. ДСТУ ISO 28560-1:2018. Інформація та документація. 

Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Ч. 1. Елементи даних 

та загальні рекомендації щодо впровадження (ISO 28560-1:2014, IDT). – 
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Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Стандарт містить основну нормативну інформацію про використання 

радіочастотної ідентифікації (англ. radio frequency identification, скорочено – 

RFID) у бібліотеках для предметів обліку, яка впроваджується на заміну 

технології штрихового кодування. Радіочастотна ідентифікація спрощує 

операції самостійного обслуговування, управління фондами, слугує 

забезпеченню безпеки і збережуваності фондів. Стандарт може бути 

використано для потреб бібліотек усіх типів, включаючи національні, 

наукові, спеціальні, громадські, шкільні. Кодування інформації в 

радіочастотних мітках покликане сприяти підвищенню економічної 

ефективності бібліотечних технологій, зокрема, за рахунок збільшення 

ступеня сумісності радіочастотних міток і обладнання, а також для 

забезпечення підтримки спільного використання фондів різними 

бібліотеками. 

Перша частина стандарту встановлює набір елементів даних 

(обов’язкових і необов’язкових) й загальні рекомендації щодо впровадження 

радіочастотної ідентифікації для задоволення потреб, котрі виникають при 

придбанні, обігу й інвентаризації предметів обліку бібліотек, процесів, 

пов’язаних з роботою МБА та ін. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.50 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

 113. ДСТУ ISO 28560-2:2018. Інформація та документація. 

Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Ч. 2. Кодування RFID 

елементів даних згідно з правилами ISO/IEC 15962 (ISO 28560-2:2014, 

IDT). – Уведено вперше ; чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-

normativnih-dokumentiv-2/  

Друга частина стандарту встановлює модель даних і правила кодування 

радіочастотних міток, які використовуються для ідентифікації предметів 

обліку, що відповідають потребам бібліотек.  

Розглядається кодування набору елементів даних змінної довжини і 

змінного формату у діапазоні високих частот (ВЧ). Наведені правила 

кодування стосуються обмеженого піднабору елементів даних, вибраних з 

повного набору, визначеного у ІСО 28560-1. Зазначені піднабори елементів 

даних у різних предметів обліку в одній бібліотеці можуть відрізнятися. 

Стандартом запроваджено спосіб гнучкого кодування елементів даних 

відповідно до правил, встановлених ISO/IEC 15962 «Інформаційні технології. 

Радіочастотна ідентифікація (RFID) для управління елементами. Протокол 

даних: правила кодування даних і логічні функції пам’яті» (англ. «Information 

technology. Radio frequency identification (RFID) for item management. Data 
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protocol: data encoding rules and logical memory functions»), який використовує 

структуру ідентифікаторів об’єкта для визначення елементів даних. Правила 

кодування дозволяють розташовувати необов’язкові дані у радіочастотних 

мітках в довільній послідовності. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки даного переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.50 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

114. ДСТУ ISO 28560-3:2018. Інформація та документація. 

Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Ч. 3. Кодування 

фіксованої довжини (ISO 28560-3:2014, IDT). – Уведено вперше ; чинний 

від 2019–01–01. – Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-

normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/  

У третій частині стандарту розглядається кодування набору елементів 

даних у діапазоні високих частот (ВЧ) у форматі фіксованої довжини. Набір 

обов’язкових даних і опцій визначений у ISO 28560-1. Друга і третя частини 

стандарту виключають одна одну по відношенню до використання 

радіочастотних міток при забезпеченні процесу видачі літератури з 

бібліотечних фондів. Радіочастотні мітки можуть кодуватися за правилами 

цієї частини стандарту або за правилами ІСО 28560-2, або за спеціально 

розробленими правилами. 

Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.50 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 

 

 115. ДСТУ ISO/TS 28560-4:2018. Інформація та документація. 

Радіочастотна ідентифікація (RFID) у бібліотеках. Ч. 4. Кодування 

елементів даних згідно з правилами ISO/IEC 15962 в тезі RFID із 

секціонованою пам’яттю (ISO/TS 28560-4:2014, IDT). – Уведено вперше ; 

чинний від 2019–01–01. – Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-

fond-normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/  

Четверта частина стандарту встановлює правила для елементів даних 

відповідно до ІСО 28560-1, записаних у пам’ять радіочастотних міток із 

секціонованою пам’яттю, і визначає правила кодування для бібліотек, які 

вибирають для використання радіочастотну ідентифікацію у діапазоні 

ультрависоких радіочастот (УВЧ) від 860 до 960 МГц.  

Дія стандарту здійснюється згідно ISO/IEC 18000-63 «Інформація та 

документація – RFID в бібліотеках – Частина 4: Кодування елементів даних 

на основі правил ISO/IEC 15962 у RFID з сегментованою пам’яттю» (англ. 

«Information and documentation – RFID in libraries – Part 4: Encoding of data 

elements based on rules from ISO/IEC 15962 in an RFID tag with partitioned 

memory»). 
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Стандарт прийнятий методом підтвердження англійською мовою. На час 

підготовки переліку стандартів не надрукований.  

Код за УКНД (ДК 004) – 35.240.50 

БД ІСО: https://www.iso.org/standards.html 
 

 


