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У 2018 році Науково-методичний центр Служби стандартних зразків 

України, згідно з Замовленням № 19М від 12.04.2018 Мінекономрозвитку України, 

з метою створення стандартних зразків (референтних матеріалів) кольорів 

Державного Прапора України провів наукові дослідження щодо створення 

дослідної партії стандартних зразків через дослідження систем відображення 

кольорів і обґрунтування вибору систем кольорів, через розроблення методики 

дослідження характеристик стандартного зразка (референтного матеріалу), 

виготовлення дослідної партії стандартного зразка (референтного матеріалу) та 

здійснення дослідження однорідності екземплярів виготовленої дослідної партії 

стандартного зразка (референтного матеріалу), а також розробив настанову 

ННЦ "Інститут метрології" щодо підтвердження компетентності виробників 

референтних матеріалів (стандартних зразків). Також, за межами Замовлення, 

виконав роботи з надання науково-методичних консультацій щодо застосування 

СЗ; провадив діяльність з міжнародного співробітництва щодо питань розроблення 

та застосування СЗ, взяв участь у конференціях. 

На виконання цих робіт здійснено 

1. На етапах наукової роботи було досліджено особливості існуючих систем 

відображення кольорів, а саме: розглянуто основи систем класифікації кольорів, 

досліджено основи побудови колориметричних систем МКО, здійснено 

дослідження і обґрунтування вибору систем кольорів, в яких мають бути 

встановлені характеристики стандартного зразка (референтного матеріалу) 

кольорів Державного Прапора України.  

Для отримання при характеризації виготовлюваних партій або екземплярів 

сертифікованого референтного матеріалу значень координат кольору і 

кольоровості зразків тканини прапора (з пов`язаними з ними невизначеностями та 

твердженнями щодо їх метрологічної простежуваності) було здійснено наукове 

дослідження з розроблення методики дослідження характеристик стандартного 

зразка (референтного матеріалу) з використанням вимірювань в одній лабораторії. 

З цією метою було досліджено призначення розроблюваної методики, визначено і 

встановлено відповідні метрологічні вимоги до розроблюваної методики, 

досліджено і визначено склад необхідних вимірювальних операцій і вимог до умов 

їх виконання, здійснено побудову алгоритму методики і розроблено (валідовано) 

методику дослідження характеристик (характеризації) референтного матеріалу 

(стандартного зразка) з використанням вимірювань в одній лабораторії (методом 

еталонного вимірювання), яка забезпечує отримання результатів з встановленою 

невизначеністю. 
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На відповідному етапі робіт проведено дослідження методів приготування 

матеріалу стандартного зразка (референтного матеріалу), обрано зразки можливих 

видів тканин у якості вихідного матеріалу для виготовлення стандартного зразка 

(референтного матеріалу), розроблено конструкцію закріплення тканин для 

виготовлення екземпляра стандартного зразка (референтного матеріалу) та 

здійснено виготовлення екземплярів дослідної партії стандартного зразка 

(референтного матеріалу) кольорів Державного Прапора України.  

При виборі матеріальної основи для створення стандартного зразка 

(референтного матеріалу) керувалися існуючими документами і результатами 

раніше виконаної роботи по розробленню національного стандарту ДСТУ 

4512:2006 "Державний прапор України. Загальні технічні умови". В результаті 

проведених досліджень і аналізу отриманих результатів було виявлено 

невідповідність регламентованих ДСТУ 4512:2006 "Державний прапор України. 

Загальні технічні умови" допусків координат кольорів, не визначено умови для 

вимірювання координат та кольоровий простір, а зазначена жовта область 

координат кольору може застосовуватися тільки для джерела випромінення типу А. 

При розробленні ДСТУ 4512:2006 зазначені межі допусків значень координат 

кольорів не ґрунтувались на експериментальних дослідженнях сприйняття цих 

кольорів при різних освітленнях і не враховували метрологічних характеристик 

використовуваних засобів вимірювальної техніки. 

Цей стандарт потребує перегляду з урахуванням сфери застосування, 

використовуваних типів джерел випромінення, спостерігача, геометрії й т.і. Бажано 

встановити обґрунтовані обмеження із врахуванням вимог до вимірювання; 

переглянути задавання допусків у вигляді площин довільної форми; обмежити 

застосування тільки тканинами і використовувати референтний матеріал 

(стандартний зразок); розширити область координат для жовтого кольору. 

На заключному етапі було проведено дослідження однорідності дослідної 

партії стандартного зразка (референтного матеріалу); розроблено план (програму) 

дослідження стабільності матеріалу стандартного зразка (референтного матеріалу). 

Дослідження однорідності було проведено з урахуванням вимог до геометричних 

розмірів референтного зразка, а також до розміру ділянки референтного зразка, 

на якій проводилось вимірювання. 

Результати досліджень ступеня відповідності створених екземплярів 

дослідної партії зазначеним вимогам, проведених на наступних етапах роботи, 

були необхідні для формулювання висновків про можливість обґрунтованого 

вибору виду матеріалу-носія сертифікованої властивості створюваного 

референтного матеріалу координат кольорів Державного прапора України. 

2. Здійснюючи науково-методичне керівництво роботами з розроблення та 

впровадження референтних матеріалів було досліджено відомості щодо вимог 

міжнародних стандартів і настанов до створення і застосування референтних 

матеріалів як засобів для забезпечення вимірювань та простежуваності. Таким 




