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У статті розглянуто технологію обробки та принципи перетворення бібліографічних описів з ГОСТу 7.1-84 до
діючого ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Досліджуються структури бібліографічних описів різних стандартів. Отримана
інформація використовується для формування певного набору правил перетворення бібліографічних описів
в діючий формат на прикладі автореферату дисертації. Запропоновано застосувати мову XML для розмітки
бібліографічного опису
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1. Вступ
З 1 липня 2007 року в Україні діє міждержавний
стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів
з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила складання» згідно з Указом Держкомітету України з питань технічного регулювання і
споживчої політики від 10.11.2006 р. № 322. Цей стандарт відповідає попередньому ГОСТові 7.1-2003 та є
базовим для складання бібліографічного опису всіх
видів документів.
Багато видань, оформлених згідно попередніх ГОСТів (ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ
7.34-81, ГОСТ 7.40-82 та інші) необхідно перетворити
до діючого стандарту для подальшої обробки.

Програмне забезпечення для роботи з бібліографічною інформацією, наприклад, Biblioscape [4, 6],
BiblioExpress [4], HotReference [4], Zotero [4], БиблиоМастер [5], EndNote [7] та інші, відносяться до систем
управління бібліографічною інформацією. Ці програми дозволяють автоматизувати деякі функції по
створенню каталогів публікацій різних видів і пошуку
інформації в спеціалізованих БД та інше. Однак і вони
не здатні забезпечити користувача інформацією, яка
надана в новому форматі згідно діючого стандарту
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Таким чином, на сьогоднішній день в Україні немає
жодної системи підготовки бібліографічних описів,
принаймні у вільному доступі. Тому виникає необхідність у розробці саме таких україномовних систем
з метою удосконалення процесу перетворення бібліографічних записів та описів із старих стандартів до
діючого (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

2. Постановка задачі
Більшість українських бібліотек (наприк ла д,
НБУ ім. В. І. Вернадського, ХГНБ ім. В. Г. Короленко
та інші) користуються системою Web-ІРБІС. ІРБІС є
інтегрованою бібліотечно-інформаційною відкритою
системою. Система автоматизації бібліотек відповідає
усім міжнародним вимогам до сучасних бібліотечних
систем. У той же час вона підтримує всі традиції бібліотечної справи [1, 2], однак, не дозволяє впровадити
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 [3] в повній мірі.
Це обумовлено тим, що в ній відсутні модулі для
перетворення бібліографічного запису та опису із
старої форми представлення до нової згідно діючого
стандарту.

3. Основна частина
Згідно до ГОСТу 7.60-2003 “Издания. Основные
виды, термины и определения.” [8] існує багато видів
видань, для яких потрібне перетворення із старих
стандартів до нового діючого (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).
Для цього розглянемо процес на прикладі автореферату дисертації та скористаємося ГОСТом 7.1-84 [9].
Бібліографічний опис включає до свого складу
бібліографічні відомості про документи, які повинні бути наведені за певними правилами. При цьому
встановлюється наповнення та порядок проходження
областей та елементів призначених для ідентифікації
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і загальної характеристики документа. Розглянемо наступний приклад.
За діючим стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 заголовок бібліографічного опису має вигляд (з врахуванням
вживання великої та малої літер):
Основна назва [Загальне позначення матеріалу]
= Паралельна назва : відомості, які відносяться до
назви/відомості про Авторство чи Відповідальність ;
про інших Осіб. – Відомості про повторність видання/Відповідальність за видання. – Зона специфічних
відомостей. – Місце видання : Вид-во, рік. – Фізична
(кількісна) характеристика. – (Серія і підсерія ; №, т.). –
Примітки (додаткова інформація від бібліографа,
напр.: системні вимоги до електрон. ресурсів). – ISBN.
У бібліографічному описі використовують такі
умовні розділові знаки: [. —] крапка і тире; [.] крапка;
[,] кома; [:]двокрапка; [;] крапка з комою; [/] коса риска; [//] дві косі риски; () круглі дужки; [] квадратні
дужки; [+] плюс; [=] знак рівності.
Пунктуація у бібліографічному описі виконує
функції звичайних розділових знаків та умовних розділових знаків (за термінологією нового стандарту —
знаки приписної пунктуації). Вони ставляться між
зонами бібліографічного опису та їх елементами і виконують розпізнавальну функцію елементів та зон.
Розгл я немо бібл іог рафіч н и й оп ис зг і д но до
ГОСТу 7.1-84 на п рик ла ді опису а втореферат у
дисерта ції, який буде мати вигл я д:
Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст.: Автореф. дис. д-ра філол. наук: 10.02.01 / Ін-т мовознав. ім.
О. О. Потебні НАН України. К., 2002. 32 с.
За діючим стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 бібліографічний опис автореферату дисертації буде мати
вигляд:
Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук :
спец. 10.02.01 “Українська мова” / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. –
К., 2002. – 32 с.
Підкреслення в обох випадках вказують на невідповідності у бібліографічних описах.
Зробимо більш детальний аналіз бібліографічних
описів та позначимо невідповідності на прикладах.
Перша відмінність полягає в тому, що в попередньому ГОСТі відсутній пробіл перед «:» після назви.
Крім того, Автореф. пишеться з великої літери, а зараз
обмежуємося прописною, і не вказуємо «на здобуття
наукового ступеня».
Наступна відмінність – перед «:» з номером спеціальності відсутній пробіл у попередньому описі. Далі
в новому ДСТУ у “ ” вказуємо назву спеціальності, а у
попередньому увага на цьому зовсім не акцентується.
Після цього в новому стандарті треба враховувати
відомості про відповідальність, а тільки потім пишемо
пробіл, двокрапка та знов пробіл.
Знаки пунктуації перед містом видавництва – у
попередньому стандарті являє собою наступну відмінність це крапка та пробіл, а далі йде власне назва
міста (якщо є скорочення – вказується крапка). У
новому стандарті ставиться спочатку крапка, пробіл,
тире та знову пробіл. Після року в попередньому стандарті вказують крапку та пробіл, а в новому до цього

додається тире та пробіл. Бібліографічний опис року
ідентичний.
Згідно до приведених вище відмінностей маємо
справу з багатьма проблемами, які можна вирішити
такими шляхами:
1. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 №1057
«Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» порівнювати дійсність номерів спеціальностей
та доповнювати їх відповідними назвами.
2. Отримати доступ до Всеукраїнської бази даних
авторів дисертацій (та авторефератів) з метою визначення повного ім’я та по батькові автора.
3. Підключити користувача до інших БД.
На рис. 1 наведено алгоритм роботи системи підготовки бібліографічного опису, де описано порядок обробки інформації. На початку роботи програми користувач вводить вхідний текст у попередньому ГОСТі
7.1-84, та після цього виконується перетворення до нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Далі відбувається перевірка
на необхідність отримання додаткової інформації з допоміжних баз даних. Якщо є така необхідність, робимо
пошук певних баз даних, підключаємось до них та
доповнюємо недостатню інформацію. Для остаточної
обробки знайденої інформації можливо буде потрібна
допомога експерта. Якщо перетворення виконано без
перешкод, тоді ці дії не виконуються. Таким чином, по
закінченню роботи програми усі результати подаються користувачеві.
Розглянувши структуру бібліографічного опису,
сформулюємо набір правил для перетворення вхідних
даних (бібліографічний опис) у вихідні дані (бібліографічний опис ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 в XML запису)
[10].]
ΠPn (Tnj ) = Pn ,

j = 1, M ,

де ΠPn – програма, що здійснює перетворення; Tnj –
складова частина бібліографічного опису; R n – результат
перетворення; j – номер складової частина бібліографічного опису.
Розмітка документа (бібліографічного опису) має
на меті: виділення смислових частин (логічних елементів) документа і зв’язків між ними (структурна
розмітка). У подальшому визначаються дії, які мають
бути здійснені з цими елементами. Для цього використовують знаки приписної пунктуації (розділові знаки
між зонами бібліографічного опису та їх елементами).
Розглянемо докладніше.
Згідно попереднього стандарту (ГОСТ 7.1-84):
Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст.: Автореф. дис. д-ра філол. наук: 10.02.01 / Ін-т мовознав. ім.
О. О. Потебні НАН України. К., 2002. 32 с.
Сформулюємо правила обробки бібліографічного
опису за ГОСТом 7.1-84.
П1: Прізвище (пробіл)
П2: Ім’я (Символ у верхньому регістрі + .) (пробіл)
П3: По батькові (Символ у верхньому регістрі + .)
(пробіл)
П4: Назва ( : + пробіл)
П5: Автореф. дис. *** ( : + пробіл)
П6: Код спеціальності (пробіл / пробіл)
П7: Видавництво (. + пробіл)
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Початок

Введення
вхідного тексту
(ГОСТ 7.1-84)

Виконання перетворення
за набором правил

Чи необхідне
підключення до
допоміжних
баз даних

Ні

Так
Пошук потрібної/потрібних
БД

Підключення до БД

Пошук бракуючої
інформації у БД

Ні

Чи необхідна
допомога
експерта

П8: Місто ( , + пробіл), якщо назва міста скорочена,
тоді ( . + , + пробіл)
П9: Рік видання (4 цифри + . + пробіл)
П10: Кількість сторінок (цифри + пробіл + с.)
Відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006:
Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук :
спец. 10.02.01 “Українська мова” / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. –
К., 2002. – 32 с.
Аналогічно формулюють правила обробки бібліографічного опису за ДСТУ 7.1:2006.
П1: Прізвище (пробіл)
П2: Ім’я (Символ у верхньому регістрі + . ) (пробіл)
П3: По батькові (Символ у верхньому регістрі + .)
(пробіл)
П4: Назва (пробіл + : + пробіл)
П5: автореф. дис. *** (пробіл + : + пробіл)
П6: спец. (пробіл)
П7: код спец. (пробіл)
П8: Назва спеціальності у “” (пробіл + / + пробіл)
П9: ПІБ повністю (пробіл + ; + пробіл)
П10: Видавництво (. + пробіл + – + пробіл)
П11: Місто (, + пробіл), якщо назва міста скорочена,
тоді (. + , + пробіл)
П12: Рік видання (4 цифри + . + пробіл + – + пробіл)
П13: Кількість сторінок (цифри + пробіл + с.)
4. Висновки

Так
Обробка інформації
експертом

Виведення
вихідного
тексту (ГОСТ
7.1:2006)

Кінець

Рис. 1. Алгоритм роботи системи підготовки
бібліографічного опису

3/2 ( 63 ) 2013

В Україні є необхідність у розробці україномовних систем підготовки бібліографічних записів та
описів з метою удосконалення процесу перетворення
бібліографічних записів та описів з попереднього
виду стандартів до діючого, що дозволяють інтегрувати їх до національних бібліотечних систем та webресурсів.
Дослідження структури даних бібліографічних
описів згідно з ГОСТ 7.1-84 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
дозволило розробити принципи та алгоритм перетворення бібліографічних описів до діючого стандарту. Запропоновано застосування мови XML для
розмітки бібліографічного опису.
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У статті розглянуто механізм гармонізації інтересів учасників програм розвитку галузі. Запропоновано
модель балансування цінності проекту, що ґрунтується на показниках прибутковості дисконтованих
витрат та мінімальної рентабельності. Дана модель
дозволяє проводити моніторинг ступені зацікавленості учасників програми на протязі всього життєвого
циклу програми. Застосовано альтернативний варіант врахування впливу часу на цінність грошей
Ключові слова: ціннісно-орієнтоване управління,
програма розвитку галузі, дисконтовані показники,
гармонізована цінність
В статье рассмотрен механизм гармонизации
интересов участников программ отраслевого развития. Предложена модель балансировки ценности проекта, основанная на показателях доходности дисконтированных затрат и минимальной рентабельности.
Данная модель позволяет вести мониторинг интересов всех участников программы в течение всего жизненного цикла программы. Применен альтернативный
вариант учета временной стоимости денег
Ключевые слова: ценностно-ориентированное
управление, программа развития отрасли, дисконтированные показатели, гармонизированная ценность

1. Введение
При рассмотрении программ отраслевого развития, интересы программы не всегда совпадают с интересами отдельных вовлеченных сторон, особенно если
одним из участников программы выступает государство.
Проблема состоит в том, что необходимо таким
образом балансировать интересы участников, чтобы
их проекты были в равной степени полезными и актуальными для всех заинтересованных сторон. На
сегодняшний день отсутствует инструмент оценки
заинтересованности сторон, а те, которые используются, оказались несовершенны. И, как результат,
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реализация проектов в рамках программы остается
малоэффективной.
2. Анализ литературных данных и постановка
проблемы
Вопросы балансировки интересов участников, а
так же применения механизмов внутренних цен неоднократно рассматривались ведущими отечественными и зарубежными учеными [1, 2, 3]. В результате
были разработаны различные схемы и модели построения корпоративных цен (с гибкими ставками, с фиксированными ставками, с перетеканием прибыли и без
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