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STATISTICAL STUDIES AS A BASIS FOR EFFECTIVE MANAGEMENT IN PUBLISHING INDUSTRY
Обгрунтовано значення видавничої галузі для розвитку суспільства. Проаналізовано напрями ста#
тистичних досліджень у видавничій галузі, які проводять Державна служба статистики та профільні
установи — Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Книжкова палата України.
Надано пояснення чинників розбіжностей значень ідентичних показників, облік яких ведуть зазна#
чені установи. З урахуванням визначеного рівня конкуренції у видавничій галузі за індексом Херф#
індаля#Хіршмана, встановленого тісного взаємозв'язку між кількістю видавництв і книготорговель#
них підприємств, розрахованого прогнозу кількості книготорговельних підприємств, обсягу випус#
ку книг і брошур в Україні, надано рекомендації щодо перспективних напрямів розвитку видавничих
і книготорговельних підприємств. Визначено недоліки в організації статистичних досліджень у ви#
давничій галузі. Обгрунтовано шляхи удосконалення статистичних досліджень та ефективного ви#
користання статистичної інформації в управлінській діяльності.
The meaning of the publishing industry for the society development is grounded. Directions of publishing
industry statistical studies, conducting by State Statistics Service of Ukraine, and specialized institutions
— State Committee for Television and Radio Broadcasting of Ukraine, the Book Chamber of Ukraine are
analyzed. The explanation of factors, caused the differences between identical key figures, conducting
by these institutions is given. Taking into account such conditions, as estimated level of competition in
the publishing industry for Herfindahl#Hirschman Index, specified close relationship between the number
of publishing and bookselling companies, calculated the forecast number of bookselling companies and
volume of books and brochures production in Ukraine, the recommendations on promising areas of
publishing and bookselling business development are proposed. The shortcomings in the statistical study
management in the publishing industry are detected. The areas of improving the statistical research and
effective use of statistical information in management are grounded.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Видавнича галузь належить до тих видів діяльності,
що мають важливе значення для культурного розвитку,
самоідентифікації нації; збереження та примноження
творчих, інтелектуальних надбань людства; просуван
ня інноваційних знань. Для забезпечення ефективного
розвитку галузі потрібно застосовувати таку систему
методів і прийомів управління, яка відповідає стану зов
нішнього і внутрішнього середовищ функціонування
суб'єктів видавничої галузі, що, в свою чергу, потребує

якісної, своєчасної, об'єктивної, повної інформації про
різні аспекти функціонування у цій сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню загального стану видавничої галузі
присвячено праці Афоніна О. [1], Довгань Л.Є., Мохонь
ко Г.А. [2], Середи В.Я. [3] Питання удосконалення
управління у видавничополіграфічному комплексі та
інших галузях вивчають такі науковці, які Волошанен
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ко Є.В. [4], КушликДивульська О.І., Кушлик Б.Р. [5],
Скіцько В.І., Ігнатова Ю.В. [6]. Проблеми статистики у
видавничій справі аналізують Копистинська І.М. [7],
Петрова Н. [8] та інші.

НЕВИРІШЕНА ЧАСТИНА ПРОБЛЕМИ
Вироблення ефективних управлінських рішень по
требує збору, опрацювання і адекватного застосуван
ня статистичної інформації. Незважаючи на грунтовність
опрацювання науковцями предметних областей, існує
необхідність у більш детальному аналізі напрямів удос
коналення статистичних досліджень у видавничій галузі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження: обгрунтувати напрями удоско
налення статистичних досліджень на мікро і макро
рівнях, що сприятиме підвищенню ефективності управ
ління у видавничій галузі.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Як показав аналіз, збір і обробка статистичної
інформації по видавничій галузі здійснюється на мак
ро і мікрорівнях. На макрорівні основними установа
ми, що отримують і опрацьовують статистичні відомості
є: Державна служба статистики України як центральний
орган виконавчої влади в галузі статистики, Державний
комітет телебачення і радіомовлення України, Книжко
ва палата України імені Івана Федорова. Згідно із Зако
ном України [9] доступ до інформації забезпечується
шляхом її оприлюднення на офіційних вебсайтах, на
інформаційних стендах, в офіційних друкованих видан
нях або у інший спосіб, а також шляхом надання відо
мостей у відповідь на інформаційні запити.
На офіційному сайті Державної служби статистики
[10] представлено статистичні дані в різних галузях еко
номіки, у тому числі видавничополіграфічного комплек
су. Водночас показники поліграфічної, видавничої
діяльності не виокремлено, а подано у складі таких груп,
як "Виготовлення виробів з деревини, паперу та полігра
фічна діяльність", а також "Інформація та телекомуні
кації, у тому числі видавнича діяльність, виробництво
кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання
звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного
мовлення". Суб'єкти господарювання можуть замовити
на платній основі у Державній службі статистики дані
по галузях відокремлено, але дефіцит оборотних коштів
у видавничих організацій перешкоджає застосуванню
цього способу збору вторинної інформації. Обмежений
доступ до державної статистики ускладнює повноцін
ний аналіз стану видавничої галузі та не сприяє об'єктив
ності прогнозування і планування діяльності.
Ще один орган, який надає статистичну інформацію,
а саме, спеціалізовану у сфері видавничої діяльності —
це Державна наукова установа "Книжкова палата Украї
ни імені Івана Федорова", що перебуває у сфері управ
ління Державного комітету телебачення і радіомовлення
України. До компетенцій Книжкової палати України на
лежить, зокрема, повний статистичний облік видавничої
продукції в Україні, який здійснюється на основі інфор
мації, що подають зареєстровані підприємства, а саме:
види видань, кількість випущених назв, наклад тощо.
Зведену статистичну інформацію Книжкова палата Ук
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раїни оприлюднює на офіційному сайті [11], у періодич
них друкованих виданнях: "Вісник Книжкової палати" (ви
дається щомісяця), "Друк України" (видається раз на рік),
який містить відомості про випуск книг і брошур за різни
ми характеристиками такими, як тематичні розділи, ти
ражні групи, мовами народів світу, територіальна озна
ка видань тощо). Для видавництв актуальними є й інші
послуги, які надаються Книжковою палатою України на
комерційних засадах, зокрема, підбір статистичної
інформації, надання відомостей з фонду Державного
архіву друку, виконання наукових досліджень.
Як показав аналіз, у галузі статистики, яку веде
Книжкова палата України, є окремі невідповідності, що
обумовлені підходом до обліку видань та рівнем
дисципліни звітності видавців. Відповідно до Законів
України "Про видавничу справу" [12] та "Про обов'яз
ковий примірник" [13] кожне видавництво повинне над
силати до Книжкової палати України контрольний при
мірник, що є джерелом для статистичного обліку, та
кож видавці надають форму № 1В (книги) "Звіт про
випуск книжкової продукції" та форму 1В (ЗМІ) "Звіт
про випуск друкованих засобів масової інформації", але
подана видавництвами інформація у звітних формах та
на сайті Книжкової палати України не ідентична, ос
кільки основним документом є контрольний примірник,
це свідчить про неподання видавництвами контрольних
примірників до установи, або надсилання їх із запізнен
ням [8]. Крім того, дані звітності можуть не збігатися з
фактичною кількістю примірників, якщо мають місце по
рушення авторських і майнових прав шляхом несанкці
онованого додруковування тиражів, поширення піратсь
ких електронних копій.
Ще одна значуща проблема, яка перешкоджає
об'єктивній оцінці стану видавничого ринку, оскільки не
має достовірного статистичного обліку — це кількість
видань, що потрапляють на ринок України з Російської
Федерації, зокрема тих, що ввозяться несанкціонова
но. Згідно з інформацією Кабінету Міністрів України
саме української друкованої продукції в нашій державі
реалізується менше 30% [14]. Тобто більшу частину
друкованої продукції ми отримуємо з РФ, окрім цього
в Україні є достатньо російськомовних видавництв. Ро
сійська книга витісняла українські видання, починаючи
з перших років незалежності, а в сучасних умовах си
туація починає змінюватись. За даними Книжкової
палати України [11], починаючи з 2014 року, кількість
видань, випущених російською мовою, має тенденцію
до зменшення: кількість назв скоротилася на 22%, ти
ражі — на 20% , у 2015 році спад за назвами становив
45%, за тиражами — 60%; у 2016 році кількість назв
видань російською мовою скоротилася на 1%, але за
гальний тираж збільшився на 10%. Основними причи
нами виявлених змін є політичний чинник, відтак,
збільшується попит на видання українською мовою, що
має враховуватися видавництвами та книготорговель
ною ланкою при формуванні асортименту продукції; а
також мовні уподобання споживачів — це прагнення
зберегти багатомовність, навчити кільком мовам дітей,
тому спостерігається тенденція випуску суб'єктами ви
давничої галузі України паралельних видань.
Однією з найбільш характерних проблем для укра
їнського видавничого ринку є також приховування
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За результатами проведених розрахунків
визначено низький рівень концентрації, відпо
відно, високий рівень конкуренції на ринку
друкованих газет за назвами, що свідчить про
попит населення на цей вид продукції у облас
тях, лідируючі позиції зпоміж яких належать
2874
Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій,
Харківській, Херсонській областям. На проти
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вагу, ринку газет, ринок інших періодичних
716
видань характеризується високим рівнем мо
нополізації, як за назвами, так і за тиражем у
зв'язку з меншим масовим обсягом збуту, що
пов'язано як з рівнем платоспроможності спо
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— це Державний комітет телебачення і
концентрація
радіомовлення України, зпоміж основних об
Індекс Херфіндаля-Хіршмана
лікових завдань якого є ведення Державного
реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюд
Рис. 1. Індекс Херфіндаля%Хіршмана ринку газет
жувачів видавничої продукції. При оцінюванні
та інших періодичних, продовжуваних видань
Джерело: розраховано авторами за даними Держкомтелерадіо за пер стану галузі вважливо враховувати, чи усі за
ше півріччя 2016 р. [17].
реєстровані суб'єкти фактично провадять ос
реальних тиражів. Як показав аналіз, за останні роки новну діяльність. Так, з тих суб'єктів, які згідно з Дер
значно зменшились тиражі, якими випускається друко жавним реєстром видавців, виготовлювачів і розповсюд
вана продукція, а окремим видавцям, передусім періо жувачів видавничої продукції мали здійснювати видав
дичних видань, властиво їх завищувати з метою розши ничу діяльність, фактично випускали книги і брошури
рення ринку збуту, що також є негативним для майбутніх лише частина з них, а саме, 37,4% у 2013 р., 34,43% у
досліджень. Так, проаналізувавши статистичні дані ре 2014 р. та 29,31% у 2015 р. [8], що може бути свідчен
альних тиражів тернопільських паперових ЗМІ за попе ням номінального декларування видавничої діяльності
редні роки, чітко простежується ця проблема: в серед суб'єктами підприємництва з метою сплати податків за
ньому видавці подають тиражі втричі більші, ніж вони є пільговими ставками.
насправді [15].
Як показав аналіз, різниця у методичних підходах,
Для оцінки рівня конкуренції у галузі, що також є недотримання дисципліни звітності спричиняють також
чинником завищення реальних показників випуску пе розбіжність статистичних даних про кількість суб'єктів
ріодичних видань, нами обчислено індекс Херфіндаля галузі, облік яких ведеться Державною службою ста
Хіршмана [16]:
тистики, Державним комітетом телебачення і радіомов
лення України, обласними управліннями у справах пре
си та інформації (зв'язків з громадськістю). Дані про
(1),
кількість книжкових магазинів в України наведено у таб
лиці 1.
де ННІ — індекс ХерфіндаляХіршмана;
Таким чином, у сфері галузевої статистики виявле
— квадрат частки ознаки у сукупності;
но неповноту і некоректність інформації, у тому числі
N — загальний обсяг одиниць сукупності.
щодо діяльності книготорговельних підприємств, а ця
Згідно з якісною інтерпретацією, рівень показника інформація має важливе значення для видавництв на
ННІ до 1000 означає низький, від 1000 до 1800 — по етапі планування їх розвитку та розробки державних
мірний, від 1800 до 10000 — високий рівні концентрації, програм підтримки книговидання і книгопоширення,
відтак, монополізації.
оскільки зпоміж основних чинників, що негативно впли
Індекс ХерфіндаляХіршмана визначено за часткою вають на розвиток видавничого бізнесу, передусім до
друкованих газет та інших періодичних видань у цільно виокремити зменшення кількості книгарень.
відповідній області України та місті Києві у загальній
Несприятливі для українських видавництв тенденції
кількості назв, а також у загальному тиражі по Україні книжкової торгівлі проявляються також у зміні струк
(рис. 1).
тури власників на користь іноземних інвесторів, так, у
Таблиця 1. Кількість книготорговельних підприємств в Україні
Джерело інформації
Державна служба статистики України
Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів
видавничої продукції
Звіти обласних управлінь у справах преси та інформації (зв’язків з
громадськістю)

2013 р.
173
362

2014 р.
136
383

2015 р.
123
386

1608

1318

н.в.*

Примітка: *відомості за 2015 р. не оприлюднено Держкомтелерадіо.
Джерело: складено авторами за даними [10; 17; 18].
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Рис. 2. Фактична і прогнозна динаміка кількості книготорговельних підприємств в Україні
Джерело: розраховано і побудовано авторами за даними [10].

сучасних умовах, один з найбільших власників мереж
книжкової торгівлі в Україні — це санктпетербурзька
компанія "ЛогосТранс"; зменшенні географії покриття
ринку, погіршенні місцерозташування внаслідок висе
лення книгарень з центральних частин міст [19].
Для емпіричної оцінки зв'язку між кількістю видав
ництв та книготорговельних підприємств за даними
2011—2015 років нами визначено коефіцієнт кореляції.
Розрахунок виконано за формулою [20]:

a, b — коефіцієнти функції;
х — значення фактору. Для трендового рівняння
факторною ознакою є час.
Тенденція динаміки кількості книгарень представ
лена на рисунку 2.
Коефіцієнт кореляції для отриманого рівняння скла
дає 0,9417, тобто залежність описує 94% випадків. За
отриманим рівнянням тренду визначено планове значен
ня кількості книгарень на 2016 рік і прогнозне на 2017
рік, які є 6м та 7м значеннями у ряді динаміки:

(2),
— відповідно, значення факторної і ре
де
зультативної ознак за iтий період аналізу;
— відповідно, середнє значення факторної і
результативної ознак за період аналізу.

Розраховане значення коефіцієнта кореляції — 0,9178
доводить значну тісноту зв'язку між кількістю книготор
говельних підприємств і видавництв та актуалізує розви
ток книжкової торгівлі з метою стимулювання видавничої
діяльності в Україні. Необхідність вирішення цього завдан
ня пояснюється тим, що суб'єкти книжкової торгівлі мо
жуть забезпечувати приріст доходів, збільшуючи продаж
непрофільних товарів, водночас видавництва не мають
достатнього обсягу альтернативних грошових надход
жень, не пов'язаних із продажем друкованих видань, за
виключенням тих, що виробляють електронні видання,
мобільні додатки тощо. Тому для видавництв актуальною
є оцінка тенденцій зміни кількості книгарень.
З використанням програмного забезпечення Excel
ми визначили, що найбільш якісно описує тенденцію
динаміки кількості книготорговельних підприємств в
Україні логарифмічна функція:
(3),
де у* — прогнозоване значення показника;
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Визначено середню лінійну похибку прогнозу [20]:
(4).

Оскільки розраховане значення похибки не переви
щує 10%, можна стверджувати про високу надійність
прогнозних значень кількості книготорговельних
підприємств.
Для підтвердження взаємозв'язку видавничої та книго
торговельної галузей нами визначено також коефіцієнт
кореляції між обсягом випуску видавничої продукції
(кількістю видань в друкованих одиницях) та кількістю кни
гарень, отримане значення 0,5 доводить тісний зв'язок:

З метою оцінки збалансованості розвитку видав
ництв і книготорговельних підприємств побудовано
тренд обсягу випуску книг і брошур в Україні (рис. 3) та
розраховано прогнозні значення кількості видань.
Як показано на рисунку 3, тенденція динаміки кіль
кості видань описується поліноміальною функцією у 97%
випадків. Якщо виявлена тенденція збережеться, то об
сяг випуску книжкової продукції в Україні у 2017 році,

Інвестиції: практика та досвід № 9/2017
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Рис. 3. Фактична і прогнозна динаміка обсягу випуску книг і брошур в Україні
Джерело: розраховано і побудовано авторами за даними [11].

який є сьомим роком з початку періоду аналізу, складе:
Так, згідно із дослідженнями TNS [21] спостері
гається
тенденція до збільшення частки читачів елект
=
ронних книг з 6% у 2011 р. до 14% у 2014 р., що визна
.
чає перспективи розвитку видавничої діяльності у на
Для оцінки надійності прогнозних значень обчисле пряму збільшення обсягу пропозиції електронних ви
дань та одночасним врегулюванням питань боротьби з
но середню лінійну похибку:
піратством у видавничій сфері. Але, як показало дослі
дження TNS, загальний інтерес до читання зменшуєть
ся, зокрема, частка активних читачів зменшилася з 27%
Порівняння прогнозних значень кількості книгарень у 2010 та 31% у 2011 до 22% у 2014 році, тому потрібно
та обсягу випуску продукції, обчислених з урахуванням активізувати пропагування читання в Україні.
фактора часу, дозволяє узагальнити про наявність про
До важливих показників статистичного обліку на
тилежних тенденцій, тобто, прогнозне скорочення лежить також обсяг інноваційної діяльності. Згідно з
кількості книжкових магазинів та збільшення обсягу даними Державної служби статистики, обсяг інновацій
випуску книжкової продукції. Таким чином, з метою ної діяльності (інвестиції або випуск інноваційної про
сприяння економічному зростанню видавничої діяль дукції) видавничої галузі у 2011 році становив 6305 тис.
ності в Україні потрібно вжити заходів для збільшення грн., у 2012 році — 1283,7 тис. грн., за період 2013—
кількості суб'єктів книготорговельної галузі, диверси 2015 років — 0 грн. Але аналіз фактичного стану галузі
фікації форм книжкової торгівлі, формування ефектив свідчить про ведення інноваційної діяльності, зокрема
ної цінової політики, оскільки непропорційність зміни випуск мультимедійних видань, створення мобільних
цін і натуральних показників випуску видавничої про додатків, мобільних версій сайтів, надання інноваційних
дукції свідчить про вплив інфляційного чинника на зміну послуг для споживачів, зокрема, друку на вимогу, он
рівня доходів видавничої галузі.
лайн конструкторів видань, інвестування у нові про
Нами також проведено розрахунок коефіцієнта ко грамні продукти для роботи з контентом, нові засоби і
реляції між кількістю поліграфічних і видавничих форми комунікацій тощо. Встановлена розбіжність між
підприємств, отримане значення — 0,13 вказує на незнач задекларованими показниками і фактичним обсягом
ний зв'язок, таким чином, поліграфічна галузь в умовах інноваційної діяльності свідчить про низький рівень дис
скорочення обсягів замовлень на випуск видавничої про ципліни обліку і звітності видавництв.
дукції розвивається за рахунок інших ринків збуту.
Таким чином, повноцінному застосуванню статис
Збір статистичної інформації проводиться і на тичної інформації для забезпечення ефективного управ
мікрорівні, а саме галузевими об'єднаннями, окремими ління у видавничій галузі перешкоджає низка недоліків,
підприємствами. Так, статистичні дослідження прово виявлених за результатами аналізу стану статистичних
дять Українська асоціація видавців та книгорозповсюд досліджень, а саме:
жувачів, Українська асоціація видавців періодичної пре
— неточність узагальнених даних, яка пояснюється
си, Громадська організація "Форум видавців", Благо передусім недостатнім рівнем дисципліни звітності;
дійна фундація видавництва "Кальварія", Асоціація пол
— методичні розбіжності у формуванні баз даних
іграфістів України (АСПОЛ), окремими підприємствами на рівні офіційних установ (Державна служба статис
до досліджень залучаються професійні агенції. Зокре тики, Держкомтелерадіо, Книжкова палата України),
ма, вивчення попиту на книжкову продукцію здійсню що призводить до оприлюднення різних числових зна
вали такі компанії, як GFK Ukraine у 2008, 2013, 2014 чень ідентичних показників, а також наведення даних
роках, TNS у 2010—2014 роках, Research&Branding по роках на різні моменти часу, що ускладнює їх по
рівняння;
Group у 2011, 2013 роках.
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— несвоєчасне оприлюднення відомостей по галузі,
що спричинено як умовами звітності, так і тривалою
обробкою первинної інформації офіційними установа
ми;
— застарілість програм статистичних спостережень,
зокрема, несистематичність вивчення інноваційної
діяльності в галузі;
— існування явищ, які впливають на стан галузі, вод
ночас не підлягають офіційному статистичному обліку,
зокрема, несанкціоноване ввезення друкованої про
дукції, порушення майнових прав у видавничій галузі;
— обмежений доступ до статистичної інформації,
комерційний характер отримання актуальних даних, що
не збалансований з фінансовими можливостями бага
тьох підприємств;
— недостатня розвиненість систем електронних
архівів, несумісність баз даних різних років.
Виявлені недоліки пов'язані з чинниками середовищ
макро і мікрорівнів.
З метою підвищення ефективності статистичних
досліджень вбачається за доцільне реалізація таких
заходів:
— активізація ініціативних статистичних досліджень
ринку за участю спеціалізованих компаній;
— диверсифікація джерел фінансування статистич
них досліджень на засадах залучення грантів, проведен
ня спільних досліджень суб'єктами галузі;
— удосконалення методичного інструментарію ста
тистичних досліджень, зокрема, застосування сучасних
інформаційних технологій з метою збору і опрацюван
ня актуальних даних, як на макро, так і на мікрорівнях;
— модернізація програм статистичних спостере
жень з метою суцільного охоплення інноваційної діяль
ності, вивчення явищ і процесів у їх вза'ємозвязку;
— забезпечення офіційними установами більшого
рівня доступу до оперативних відомостей про поточний
стан галузі;
— супроводження даних державних реєстрів відо
мостями про загальну кількість суб'єктів, які фактично
провадять діяльність.
Модернізація статистичних досліджень повинна
відбуватися з урахуванням провідних технологій у сфері
збору та обробки інформації, збалансування економіч
них інтересів зацікавлених сторін, вивчення актуальних
сфер діяльності, забезпечення порівнянності сучасних
і ретроспективних даних.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного аналізу встановлено,
що підвищення ефективності використання статистич
них досліджень в управлінській діяльності може бути
досягнуто такими шляхами:
— вивчення і адекватне застосування при ухваленні
управлінських рішень не лише тенденцій розвитку, а й
причиннонаслідкових зв'язків на макро і мікрорівнях
для досягнення синергетичного ефекту в управлінні
діяльністю підприємств, галузі;
— використання інформаційної бази як у межах га
лузі, так і споріднених та конкуруючих галузей, на внут
рішньому і зовнішньому ринках для більш надійного
прогнозування, оцінки інноваційного потенціалу та мож
ливостей розширення ринків збуту підприємств;
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— поліпшення облікової політики шляхом реалі
зації прямих і непрямих заходів (удосконалення подат
кової, митної систем та інше), що сприятиме підвищен
ню об'єктивності і повноти характеристики стану галу
зей.
Перспективи подальших досліджень вбачаються у
розробці економетричних моделей для прогнозування
розвитку видавничої галузі.
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