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Згідно з Указом Держкомітету України з питань технічного регулювання і споживчої 

політики від 10.11.2006 р. № 322 з 1 липня 2007 року в Україні діє міждержавний стандарт 

ДСТУ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. 

Нововведений стандарт відповідає ГОСТові 7.1-2003 і є базовим для складання 

бібліографічного опису всіх видів документів.  

Цей стандарт вводиться замість п’яти попередніх стандартів опису нотних, картографічних 

та образотворчих видань, аудіовізуальних матеріалів, друкованих та електронних видів 

документів (ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82). 

Пропоновані рекомендації, розроблені на основі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, мають 

фрагментарний характер: розглядають лише суттєві відмінності між діючим і вищезгаданими 

стандартами.  

Основні відмінності у новому стандарті стосуються зони назви і відомостей про 

відповідальність, зокрема, загального позначення матеріалу, зони видання, зони специфічних 

відомостей та деяких елементів інших зон опису. 

У новому стандарті змінено правила вживання великої та малої літер. 

За новими правилами для розрізнення граматичної і приписаної пунктуації (тобто 

розділових знаків між зонами бібліографічного опису та їх елементами) застосовують проміжок 

в один друкований знак до і після приписаного знака. Виняток становлять: крапка і кома – 

проміжки ставлять тільки після них, а також квадратні і круглі дужки, які виділяються 

проміжками лише ззовні. 
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