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Сьогодні, незважаючи на розвиток інтернет-видань та їх масове 

поширення, цікавість до друкованих видань не зменшилась. Видавнича справа 

та поліграфія є джерелом прибутків багатьох підприємств. Але, в погоні за 

гривнею, деякі поліграфічні підприємства та видавництва не вважають за 

потрібне керуватися у своїй діяльності нормативно-технічною документацією. 

У м. Житомирі видавничо-поліграфічною діяльністю займається багато 

підприємств. Як правило це приватні підприємства. Політика керівництва на 

цих підприємствах зводиться до мінімального використання нормативно-

технічної документації. В основному це стосується додрукарської підготовки 

видань. Але ж існує певний перелік такої документації що був розроблений 

ВАТ «Українським науково-дослідним інститутом поліграфічної промисловості 

ім. Т. Шевченка». Ось лише деякі з них, що застосовуються у підготовці 

видань: ГСТУ 29.1-97 “Журнали. Поліграфічне виконання. Загальні технічні 

вимоги”; ГСТУ 29.2-97 “Підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх 

шкіл та інших типів середніх навчальних закладів. Поліграфічне виконання. 

Загальні технічні вимоги”; ГСТУ 29.3-2000 “Газети. Поліграфічне виконання. 

Загальні технічні вимоги”; ГСТУ 29.4-2001 “Обкладинки та палітурки. Типи”; 

ГСТУ 29.5-2001 “Видання книжкові. Поліграфічне виконання. Загальні технічні 



вимоги”; ГСТУ 29.6-2002 “Видання для дітей. Поліграфічне виконання. 

Загальні технічні вимоги”; КД 29.06-2001 “Оформлення та поліграфічне 

виконання друкованих засобів масової інформації”. 

Ігноруючи цю документацію, а інколи й зовсім не маючи уяву про таку, 

підприємці створюють хаос у виданні. В умовах ринкової економіки та 

конкурентоспроможності видавці крокують до максимального здешевлення 

видань на додрукарському етапі. Адже зробити видання дешевшим на 

друкарському та постдрукарському процесах майже неможливо через постійне 

підвищення цін на основні витратні поліграфічні матеріали (папір, фарба, 

пластини, хімікати та ін.). Та й доступ до нормативно-технічної документації 

обмежений.  

Щоб придбати мінімальний пакет нормативів, потрібно викласти 

кругленьку суму. Так, за один ДСТУ з 4 сторінок потрібно заплатити від 40 до 

100 грн. Приватні підприємства майже завжди відмовляються від такого 

придбання та й увага контролюючих органів направлена на великі, державні й 

комунальні поліграфічні підприємства та ті, що займаються державними 

замовленнями.  

Таких посад як технічний, літературний та художній редактори на 

приватних підприємствах просто не існує. Підготовкою видань до друку 

займаються так звані дизайнери, які абсолютно ніякого поняття не мають про 

види видань, їх цільове та вікове призначення, видавничі й поліграфічні норми 

редагування у додрукарському процесі та є некваліфікованими у видавничо-

поліграфічній діяльності. Це призводить до невірного вибору форматів, 

шрифтів певних категорій видань. Жахливий вигляд мають початкові та 

прикінцеві сторінки. До таких сторінок потрібно ставитись особливо уважно, 

адже вони є основним носієм інформації про видання, авторів та підприємство, 

що здійснило тиражування. У ст. 23 Закону «Про видавничу діяльність» чітко 

визначений перелік та розташування вихідних відомостей, що додають до 

опублікованих повідомлень та залежать від виду ЗМІ. Важливим аспектом є 

дотримання цілісності видання, тобто поєднання змісту та форми, відповідність 



зовнішнього оформлення внутрішньому.  

Проблема підготовки видань також полягає у здійсненні її самими 

авторами. Комп’ютеризація та автоматизація найпростіших процесів 

редагування дала можливість авторам здійснювати додрукарську підготовку 

видань особисто. Звичайно це призводить до значного здешевлення видань, але 

це також призводить і до погіршення їх якості. Як показує практика, автор не 

має уяви про елементарні технічні норми редагування та технологічні 

особливості комп’ютерного редагування. Тому грубою помилкою є повне 

покладання на автоматизовані програми редагування. 

Переглядаючи поліграфічну продукцію, в основному книжкові видання, 

віддруковані підприємствами Житомира, можна зробити сумний висновок: 

дотримання нормативно-технічної документації на початковому етапі 

створення видань майже відсутнє на приватних підприємствах. Під гарною 

обкладинкою чи палітуркою таких видань міститься жахливий книжковий блок, 

що не можна сказати про літературу державних та комунальних підприємств. 

У Житомирському комунальному книжково-газетному видавництві 

«Полісся» та ЗАТ «Обласна друкарня» до цих питань підходять виважено. 

Звичайно, там існує нормативно-технічна документація, є певний склад 

кваліфікованих працівників із вищою поліграфічною освітою. Тому, гортаючи 

видання, підготовлені та віддруковані цими підприємствами, отримуєш 

насолоду від читання. 

Вирішення цієї проблеми вбачаю у проведенні спеціалізованих семінарів 

за участю державних поліграфічних підприємств, контролюючих органів та 

приватних структур; пояснення необхідності використання нормативно-

технічної документації під час додрукарської підготовки видань. Також 

потрібно відкрити максимальний доступ до такої документації. Залучити 

приватні поліграфічно-видавничі підприємства до співпраці з кафедрою 

редагування та основ журналістики Житомирського державного університету 

імені Івана Франка.  

Впровадження таких заходів призведе до поліпшення культури видань, їх 



відповідності стандартам та іншим нормативно-технічним документам, 

підвищать конкурентоспроможність продукції на ринку. 
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