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Исследуются процессы допечатной подготовки официальных
документов и практические аспекты компьютеризации
редакционно2издательского процесса. Рассмотрена
компьютеризованная система информационного обеспечения
законодательной деятельности.
Pre2press operations of official documents editing and the practical
aspects of computer making2up of the officially published text
are investigated. Organization of circulation of the official documents
in the information database of Ukrainian legislation is described.
Постановка проблеми
Розбудова нормативноправо
вих основ держави, створення її ін
формаційноправової бази обумов
лює необхідність удосконалення
сучасної системи розповсюдження
законотворчої, правозастосовної
та правоосвітньої діяльності.
Офіційне видання, яке містить
законодавчу інформацію держав
ного значення, є однією з основних
складових інформаційної структури
держави. Технологія виготовлення
офіційного видання має характери
зуватися швидкістю технологічних
процесів, оскільки від цього зале
жить швидкість розповсюдження
інформації. (Терміни оприлюднен
ня офіційних документів, регламен
туються законодавством). Незва
жаючи на свою виключну важливість,
офіційна література є найменш
дослідженим видом видань на всіх
етапах їхньої підготовки.
Аналіз останніх досліджень
Традиційні технології редакцій
новидавничої підготовки офіцій
ного видання, такі як, наприклад,
відтворення тексту укладеного офі
ційного документа за допомогою

друкарської машини, вже давно не
є актуальними для сучасних видав
ництв, що здійснюють оприлюднен
ня офіційних документів: їх заміни
ли настільні видавничі системи —
автоматизовані комп’ютерні ком
плекси [5].
Разом з подальшою комп’юте
ризацією додрукарського процесу
відбувається автоматизація редак
торських процесів, що значно скоро
чує часові витрати, полегшує робо
ту редактора, почасти усуває корек
торську ланку у процесі підготовки
видання. Ідеалом автоматизації є
зведення обов’язків людини до су
то управлінських функцій: постанов
ки завдання, вибору кінцевого ва
ріанту управлінського рішення [7].
Настільні видавничі системи
(апаратнопрограмний комплекс,
що складається з персональної
ЕОМ, програм набору, верстки та
обробки ілюстрацій, сканера й дру
куючого пристрою) дозволяють
створити видавничий оригінал з
новими технологічними можливос
тями. Обладнання, яке раніше зай
мало великі приміщення та потре
бувало великого числа кваліфікова
них спеціалістів вузького профілю
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для обслуговування, зараз скла
дається з декількох невеликих при
строїв і його робота може контро
люватися однією особою [8].
Мета роботи
Практичне дослідження редак
ційновидавничих процесів додру
карської підготовки офіційних ви
дань. Виявлення шляхів оптимізації
й удосконалення виробничих про
цесів, що здійснюються безпосе
редньо у видавництві. Переосмис
лення функцій працівників редакції
офіційних видань. Аналіз функцій
комп’ютеризованої системи інфор
маційного забезпечення законот
ворчої діяльності.
Виклад основного матеріалу
Розвиток комп’ютерних техно
логій дозволяє значно прискорити
редакційновидавничі процеси. Ви
користання обчислювальної техні
ки, а також суміжних із нею засобів
(друкуючі пристрої — принтери,
копіювальні апарати, сканери то
що) зумовило перенесення низки
виробничих процесів безпосеред
ньо до редакції: набір тексту, маке
тування, верстка тепер здійсню
ються у видавництві, а не в дру
карні.
За словами В. В. Різуна: «ком
п’ютерні технології — це не просто
наявність комп’ютерної техніки на
певних ділянках редакційновидав
ничої роботи. Це зміна технологіч
ного процесу, перерозподіл обо
в’язків працівників редакцій і ви
давництв, це скорочення виробни
чих операцій, циклів, штату. Це ре
волюція у редакційновидавничій
справі» [7].
Редакційновидавнича підготов
ка офіційного видання включає такі
автоматизовані процеси: комп’ю
терний набір, комп’ютерну корек
туру, сканування тексту й зображу
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вальних оригіналів, комп’ютерну
верстку й макетування, комп’ютер
ний друк (виведення тексту та зоб
ражувальних оригіналів на папір
або плівку).
Сучасне програмне забезпечен
ня, створене спеціально для видав
ничополіграфічної діяльності, усу
нуло розмежування процесів набо
ру, коректури й правки, що значно
прискорило виготовлення оригі
налмакету видання.
Крім того, первинні офіційні до
кументи, призначені для оприлюд
нення, редакція може отримати в
електронному вигляді, скористав
шись інформаційним джерелом —
базою нормативноправових доку
ментів, доступ до якого надає ком
п’ютеризована система інформа
ційноаналітичного забезпечення
законотворчої та правозастосовної
діяльності (тобто відбувається про
цес матеріалізації операції отри
мання офіційної інформації).
Інформаційноаналітична систе
ма, яка охоплює весь цикл забезпе
чення законотворчої та правоза
стосовної діяльності була створена
для задоволення потреб у своєчас
ному і повному інформуванні струк
тур державної влади, юридичних і
фізичних осіб про чинне законо
давство. Вона інтегрує понад двад
цять автоматизованих комплексів
обробки даних, що супроводжують
замкнутий технологічний цикл за
безпечення законотворчого проце
су в такій послідовності: збір, нако
пичення та аналіз даних з проблем,
які потребують нормативноправо
вого регулювання, підготовка про
ектів нормативноправових актів,
колективне обговорення пропо
зицій, порівняльний аналіз, узгод
ження, голосування, оперативне
доведення їх до застосування на
практиці, обробка інформації та
зворотного зв’язку про наслідки дії
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чинного законодавства й аналіз да
них для прийняття рішення.
У складі системи є інтегрована
база даних, яка надає необхідну ін
формацію з наявних електронних
фондів за такими напрямами:
— відомчі нормативні акти;
— зарубіжне законодавство;
— каталоги літератури;
— фонди інформаційних агентств
світу;
— стенограми засідань Верхов
ної Ради України;
— пропозиції до законопроектів;
— результати голосувань;
— статистичні дані міністерств,
відомств.
Комп’ютеризована система ін
формаційноаналітичного забезпе
чення законотворчої та право за
стосовної діяльності містить бази
даних правової інформації Верхов
ної Ради України. Інформаційно
пошукові системи забезпечують
користувачів офіційною інформа
цією з першоджерел; дозволяють
швидко знайти та проаналізувати
нормативноправові документи які
наводяться в останній точній ре
дакції із внесеними змінами. Це та
кі масиви документації:
— закони, постанови Верховної
Ради України;
— кодекси;
— укази та розпорядження Пре
зидента України;
— постанови та розпорядження
Кабінету Міністрів України;
— декрети Кабінету Міністрів Ук
раїни;
— документи міністерств та ві
домств України;
— міжнародні угоди.
Системи «Право», «Законодав
ство», «Картотека» забезпечують
пошук документів за реквізитами,
за ключовими словами та темами;
перегляд, сортування, друкування
або виведення у файл переліку

знайдених документів; друкування
тексту за допомогою принтерів;
контекстовий пошук, перегляд нор
мативних актів, пов’язаних з даним
документом; актуалізацію бази да
них за допомогою спеціальних
файлів, які передаються користу
вачам на дискетах або засобами
телекомунікації [3].
Наявність електронного тексту
офіційного документа в базі даних
усуває необхідність у ручному на
борі. Тексти роздруковуються в не
обхідній кількості за допомогою
принтера, після чого редактор і ко
ректор починають їхнє опрацювання.
Верстання набору здійснюється
за допомогою спеціальних комп’ю
терних програм (наприклад, Micro
soft Word, PageMaker, Xerox Ventura
Publisher) і вимагає значно менше
часу, порівняно з традиційними
технологіями, крім того комп’ютер
не верстання дає можливість швид
ко зробити переверстку в разі вне
сення змін чи доповнень у текст.
Значно скорочуються часові та
трудові витрати там, де йдеться
про періодичне видання або серію
видань, що є узвичаєною формою
передачі офіційною ін формації. Та
ка організація є зручною як для вер
стальника, який просто «вливає»
новий текст у готову електронну фор
му з визначеним форматом, так і
для художника, художнього редак
тора, яким не потрібно щоразу ство
рювати новий макет видання, роз
робляти дизайн, прораховувати
технічні деталі [1, 2].
Редактор и коректор можуть
здійснювати редагування та вичит
ку безпосередньо на екрані, дово
дячи текст до кінцевого варіанту.
Постійно збільшується застосу
вання програм автоматизованої
перевірки тексту, що дозволяє
здійснювати комп’ютерну коректу
ру. Особливістю технології комп’ю
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терної коректури є машинна авто
матизація процесів вичитки і правки
набору. Використання комп’ютер
ної техніки в редакційновидавни
чій справі дозволило організувати
процес вичитки й правки паралель
но процесу набору. Такий підхід
змінив сам редакційний процес,
скоротивши кількість операцій. Для
проведення автоматизованої ко
ректури й редагування застосову
ються спеціальні програми — ав
токоректори, які оперують відпо
відними словниками й здійснюють
перевірку та правку тексту. Прикла
дом українського автокоректора є
самостійна програма Ruta.
Автокоректор дозволяє робити
повільну автокоректуру — поступо
во переглядати кожне слово, швид
ку — зіставляти слово зі словами на
літеру, з якої починається слово
тексту, повну — слово в тексті зі
ставляється з усім словником. Про
цес зіставлення супроводжується
пропозицією автокоректора вибра
ти з набору слів правильне, якщо
слово в тексті, як вважає автоко
ректор, є помилковим. Якщо слово
відсутнє в словнику, воно визна
чається як помилкове. У такому ви
падку оператору необхідно вклю
чити слово в словник або виправи
ти його.
За дослідженнями ВІНІТІ під час
введення інформації в текстах зу
стрічаються помилки в середньому
одна на тисячу знаків. Найчастіше
помилки бувають пов’язані з про
пуском літер, заміною їх на інші
літери, появою зайвих літер, пропу
ском пробілів між словами, появою
пробілів в середині слова, пропус
ком або перестановкою фраг
ментів тексту, порушенням грама
тичного узгодження слів.
Завдання автоматизованого по
шуку і виправлення помилок у тек
сті можна представити як поєднан
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ня трьох видів контролю: орфо
графічного, синтаксичного, семан
тичного.
В основу орфографічного конт
ролю покладено морфологічний
аналіз на основі використання ета
лонного машинного словника основ
слів. Даний метод успішно засто
совується в процесі редакційно
видавничої підготовки офіційних
видань. Пошук і виявлення помилки
здійснюється шляхом ототожнення
основи слова з еталонного словни
ка, при чому автокоректор пропо
нує слова для вибору правильного
варіанта. Словник обсягом 150—
180 тис. основ слів охоплює текст
будьякої тематики на 99 %.
Автоматизований синтаксичний
контроль неформалізованих тек
стів перебуває в стадії розроблен
ня. Незважаючи на те, що тексти
офіційних документів характеризу
ються високим ступенем стандар
тизованості й уніфікованості, вони
є недостатньо формалізованими
для такого рівня автоматизації.
Семантичний контроль тексту —
це складне інтелектуальне завдан
ня, основою якого при його май
бутній розробці мають стати моделі
процесів людського мислення в
процесі опрацювання тексту офі
ційного документа [4, 6].
Проте на даному етапі розвитку
автоматизації редакційновидав
ничих процесів машина — комп’ю
тер — не може перебрати на себе
людські функції, адже не існує жод
ного автоматизованого редактора
тексту, який відповідає всім вимо
гам, що стоять перед людиноюре
дактором; неможливо належно фор
малізувати й автоматизувати про
цеси логічного осмислення тексту,
перевірки фактичного матеріалу,
вибору найдоцільнішого стилістич
ного відповідника тощо. Перевага
ручного (інтелектуального) редагу
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вання в тому, що воно враховує
психологію сприйняття інформації
людиною.
Автоматизація процесів редак
ційновидавничої підготовки офіцій
них видань дозволяє скоротити час
додрукарської підготовки видання,
зменшити вірогідність наявності
помилок в тексті, здійснити якісне,
таке, що відповідає сучасним ви
могам, оформлення офіційного ви
дання. До переваг комп’ютерного
складання тексту офіційного видан
ня належать:
— вибір гарнітури та кеглю
шрифту;
— перехід з однієї мови на іншу;
— перевірка правопису;
— виправлення й перестановка
фрагментів тексту;
— зміна шрифту, додаткові ефек
ти, виділення;
— автономне перенесення слів;
— завдання абзаців, відступів,
інтервалів;
— застосування стилів;
— складання складних видів
тексту;
— складання фізичних і хімічних
формул;
— складання таблиць;
— підготовка та введення у текст
ілюстративного матеріалу;
— здійснення усіх видів верстки;
— створення електронного
оригіналмакету видання.
Процеси автоматизації редак
ційновидавничої підготовки до
зволяють підготувати видавничий
оригінал офіційного видання, ввес
ти ілюстрації, створити оригінал
макет в програмі верстки, виправи
ти макет у разі необхідності, ство
рити файли шпальт видання, виве
сти на папір оригіналмакет у чис
товому вигляді, розробити макет
обкладинки та дизайн видання (се
рії видань) у відповідній графічній
програмі.

Оригіналмакет може бути пере
даний до друкарні як на електрон
ному носієві, так і на плівках, виве
дених у видавництві.
Висновки
Незважаючи на те, що офіційні
видання є найконсервативнішим
видом видань, прогресивні пере
творення, що відбуваються у даній
галузі є необхідними, обумовлени
ми об’єктивними процесами подаль
шої комп’ютеризації редакційного
процесу.
На даному етапі відбувається
перерозподіл функцій персоналу
редакції офіційних видань. Сьогодні
від працівника вимагається обов’яз
кове володіння навичками роботи в
текстових редакторах, знання ком
п’ютера і сполучуваних пристроїв.
Редактор повинен знати основи
комп’ютерної верстки. Художній
редактор — комп’ютерні графічні
програми.
Дедалі важливішим стає розши
рення функцій персоналу редакції
та видавництва в цілому, особливо
го значення набуває взаємозамі
нюваність фахівців, тобто така ор
ганізація роботи, коли всі учасники
до друкарського процесу мають
певні навички опрацювання тексто
вої та графічної інформації на всіх
етапах редакційної підготовки ви
дання.
Отримання оригіналів офіційних
документів спростилося та приско
рилося завдяки доступу до комп’ю
теризованої системи інформацій
ноаналітичного забезпечення за
конотворчої та правозастосовної
діяльності. Розгалужена мережа
офіційної інформації дозволяє
швидко отримувати електронний
текст, опрацьовувати його, пере
творюючи на електронний макет
видання.
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Програмне забезпечення для
здійснення художньотехнічного
оформлення дає можливість про

думати і якісно втілити задум ви
дання у цілому: від сторінки до об
кладинки.
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