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УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КНИГИ 
— це державна установа, заснована у 2016 році Міністерством культури, молоді та 
спорту України. УІК підтримує український книговидавничий ринок, розвиває 
культуру читання в Україні, промотує українську літературу за кордоном і зміцнює 
міжкультурний діалог завдяки літературі. Загальний бюджет виконаних програм 
Українського інституту книги у 2019 році склав 97 038 тис грн.

У 2019 році УІК проводив діяльність за 4 основними програмами:

Популяризація 
української 
літератури у світі

Популяризація 
читання  

Поповнення фондів 
публічних бібліотек

І ІІ ІІІ ІV

Українська
цифрова
бібліотека

Популяризація
читання
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85 574 тис грн

10 341 тис грн

Реалізація програм 
популяризації читання, 
української літератури 
в Україні та за кордоном

7 945 тис грн

Забезпечення участі у 
міжнародних заходах, 

які проводяться за кордоном

Забезпечення діяльності 
Українського інституту книги

2 393 тис грн

Організація і проведення 
міжнародних та національних 
заходів, які проводяться 
на території України

14 967 тис грн

Придбання книжкової 
продукції для поповнення 
бібліотечних фондів

1 044 тис грн

Створення Української 
цифрової бібліотеки

2БЮДЖЕТ ВИКОРИСТАНИХ КОШТІВ 
ЗА НАПРЯМКАМИ



Мінськ

Лондон

Париж Абу-Дабі

Прага

Франкфурт-
на-Майні

Монреаль

Софія

Болонья

Відень

Шанхай

Рим

Зі стендом Без стенду

3І. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ У СВІТІ
Основна мета програми — популяризація української літератури у світі, забезпечення 
постійної присутності та збільшення українського впливу на світовій видавничій мапі.

Задля досягнення цих цілей УІК організовує національні стенди та програми заходів на 
міжнародних книжкових виставках і ярмарках.

У 2019 році УІК забезпечив участь України з національним стендом у 
12 іноземних книжкових ярмарках:



МІНСЬКА МКВ
Республіка Білорусь
6—10 лютого 

11 видавництв представлені на національному стенді. 
5 заходів у програмі національного стенда.
12 м2 — площа стенда.
Співорганізатори — Посольство України в Білорусі, Українська асоціація видавців і 
книгорозповсюджувачів.

L
minsk

minsk

3 4
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Україна 

представлена 

вперше!

london

L
minsk

LONDON BOOK FAIR
Велика Британія
12—14 березня

12 видавництв представлені на національному стенді. 
37,5 м2 — площа стенда.
Співорганізатори — Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів.
В оформленні стенда були використані фрагменти робіт творчої майстерні Аґрафка.
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Україна 

представлена 

вперше!

SALON DU LIVRE DE PARIS
Франція
15—18 березня

7 видавництв представлені на національному стенді. 
15 заходів у програмі національного стенда.
30 м2 — площа стенда.

У партнерстві з Посольством України у Франції. Співорганізатор — Українська асоціація
видавців і книгорозповсюджувачів.
В оформленні стенда були використані витинанки Дарії Альошкіної.  

1
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BOLOGNA CHILDREN`S 
BOOK FAIR
Італія
1—4 квітня

14 видавництв і 1 друкарня представлені на національному стенді. 
64 м2 — площа стенда.
Співорганізатори — Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів.
У Виставці ілюстраторів ярмарку взяли участь українські художниці Анна Сарвіра та 
Ольга Штонда.

7



ABU DHABI BOOK FAIR
ОАЕ
24—30 квітня

4 видавництва представлені на національному стенді.
За сприяння Департаменту культури та туризму ОАЕ відбулися зустрічі українських видавців 
із 14 провідними видавництвами та організаціями книговидавців арабського регіону.
8 м2 — площа стенда.

Україна 

представлена 

вперше!
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9PRAGUE INTERNATIONAL 
BOOK FAIR
Чеська Республіка
9—12 травня

11 видавництв представлені на національному стенді. 
3 події за участю українських авторів.
16 м2 — площа стенда.
Основним організатором стенда було Посольство України в Чехії. 
Співорганізатори — Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів. 



1514
Монреаль

Франкфуртський
книжковий

ярмарок

3
корнери

5
каталогів

140 м2

площа стенда
4,2 млн
грн бюджету

28

140м2

учасників:
видавців та 
організацій

15
подій

5 6
9 10FRANKFURT BOOK FAIR 

Німеччина
16—20 жовтня

Співорганізатори — Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів. 
Партнери — Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні.
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SALON DU LIVRE 
DE MONTREAL 
Канада
20—25 листопада

8 видавництв представлені на національному стенді.
8 подій за участі представників України.
18 м2 — площа стенда.
У співпраці з Посольством України в Канаді, Українським національним 
об’єднанням у Монреалі, Монреальською літературною студією, Фондом 
Будучність (Торонто) та корпорацією Meest вперше Україна була представлена не 
лише з національним стендом, але як фокусна країна-учасниця.

Україна 

представлена 

вперше!

5 6 7
10
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СОФІЙСЬКИЙ МКЯ
Республіка Болгарія
10—15 грудня

3 події за участю українських авторів.
10 м2 — площа стенда.
Основним організатором стенду було Посольство України в Болгарії. 
Співорганізатори — Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів.  

Україна 

представлена 

вперше!

Софія

7
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TRANSLATE UKRAINE
Програма підтримки перекладів української літератури

УІК розробив механізм програми підтримки перекладів української літератури Translate 
Ukraine та підготував нормативний акт (Положення про програму підтримки перекладів 
творів української літератури іншими мовами), необхідний для її старту. Міністерство 
фінансів України погодило процедуру фінансування витрат іноземного видавця на 
придбання авторських прав та на переклад. Уперше Україна безповоротно покриватиме 
витрати нерезидентів на публікацію книжок.

УІК напрацював контакти з перекладачами з української мови, академічними інституціями 
та видавцями української літератури, уперше презентував каталоги прози з перекладами 
фрагментів книжок та поетичний каталог. 
Програма Translate Ukraine була презентована на Франкфуртському книжковому 
ярмарку 2019. Буде запущена в 2020 році.

Франкфурт-на-Майні

8
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12 New Books 
From Ukraine

Каталог учасників стенда 
London Book Fair

Каталог учасників стенда 
Paris Book Fair

New Books from 
Ukraine

Poetry from 
Ukraine

Report on the State of 
Publishing in Ukraine 

New Books for 
Children from Ukraine

Ukraine: 
History of Stories
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ІІ. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ 
ЧИТАННЯ
Основна мета програми — популяризація української літератури та читання в Україні. 
Задля її досягнення ми прагнемо:

ПІДВИЩИТИ
статус читання

читацьку активнiсть
РОЗШИРИТИ
обізнаність суспільства 
в літературі та культурі 

ПОКРАЩИТИ
якість читання

ПОСИЛИТИ

19
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15 СХІД ЧИТАЄ
Всеукраїнський літературний тур Сходом України

Січень—Березень

Мета проєкту — привернути увагу читачів у Донецькій і Луганській областях до 
бібліотек.
Проведений спільно з Благодійним фондом Сергія Жадана, за підтримки Міжнародного 
фонду Відродження.

30 
бібліотек Луганської і 
Донецької областей

13 
письменників  

15 
населених пунктів

1000  
читачів і читачок

7000 
примірників книжок, 
які подарували українські 
видавці бібліотекам

Харків
Сватове

Щастя
Миронівський
Бахмут

Костянтинівка

Старобільськ

Станиця Луганська

Краматорськ

Дружківка
Золоте
Попасна

Сєвєродонецьк

Слов’янськ

Лисичанськ
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КНИГОМАНІЯ
Всеукраїнський  конкурс та фестиваль дитячого читання

Львів
17—19 травня

Книгоманія — унікальний захід, у якому поєднується гра з отриманням різних 
корисних вмінь і навичок, де письменники, художники, науковці, спортсмени, музиканти, 
винахідники, музейники, бібліотекарі, майстри ділились своїми вміннями з дітьми і цим 
робили світ кращим.

Проведений спільно з ГО Форум видавців.

КНИГОМАНІЯ

525

617 33 39660

57 8705

переможцi
конкурсу

лiтературних
заходiв

заходiв у 
програмi

організацій-
учасників

відвідувачів

підписників у Facebook, 
5 612 – в Instagram  

1211



КНИЖКОВИЙ АРСЕНАЛ
Київ
22—26 травня

У рамках Книжкового Арсеналу було проведено 3 заходи з міжнародними учасниками: 
      Урочисте відзначення початку співпраці між УІК та Лондонським книжковим 
ярмарком
      Бізнес-бранч із віце-президенткою Лондонської національної бібліотеки 
Александрою Шульман
      Дискусія Мода, книги та культурна дипломатія

13
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Одеса

25

19

20

УКРАЇНСЬКА КНИГА НА 
ОДЕЩИНІ
ХХ Всеукраїнська виставка-форум

Одеса
7—9 червня
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АНТОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ
Всеукраїнський літературний фестиваль у Івано-Франківської області

смт Верховина
15 червня

25

19

20 22
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MERIDIAN CZERNOWITZ
Х Міжнародний поетичний фестиваль

Чернівці
5—8 вересня

УІК виступив у ролі інформаційного партнера, а також організував виготовлення 
друкованої продукції для підтримки заходу.

29 
заходів

30 
поетів із 7 країн

13 
локацій

10 000 
відвідувачів

22
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50 тис 
відвідувачів

750 1000 
заходів учасників

33
країни

33
локації

26
тематичних кластерів

і спецпроєктів

BOOK FORUM 

Львів
18—22 вересня

Спільно з ГО Форум видавців, Львівською міською радою, Львівською обласною радою, 
Львівською обласною державною адміністрацією, Українською асоціацією видавців і 
книгорозповсюджувачів, Українською бібліотечною асоціацією. За підтримки 
Українського культурного фонду. 

У рамках Book Forum відбувся Львівський міжнародний бібліотечний форум, у 
якому взяли участь 350 учасників із України, Німеччини, Польщі, Литви, Естонії, Хорватії 
та Білорусі. На різних локаціях пройшло 22 заходи, зокрема 2 презентації УІК: 
Цифрової бібліотеки та Програми поповнення фондів публічних бібліотек. 

23



КРЕАТИВНА УКРАЇНА
Київ
14—15 листопада

УІК долучився до третього щорічного міжнародного форуму Креативна Україна як 
організатор воркшопу Як ефективно працювати зі стейкхолдерами? Поради 
для письменника і видавця. 
Запрошений тренер — менеджер з прав видавництва Suhrkamp, фахівець із 
авторського права Крістоф Гассенцаль. 
Спікерками були також письменниці Гаська Шиян, Галина Ткачук, директорка відділу 
маркетингу Видавництва Старого Лева Оксана Зьобро, редакторка відділу культури 
журналу L’OFFICIEL Наталя Васюра, оглядачка відділу культури журналу Фокус 
Анастасія Платонова, редакторка відділу Культура Суспільного Радіо Олена Гусейнова, 
юристка Baker McKenzie Ukraine Христина Никеруй. 
Кураторка воркшопу — Богдана Неборак. 
У рамках воркшопу презентовано методичні матеріали з авторського права для 
видавничого сектору.

18
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СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ: 
ЯК ЗБІЛЬШИТИ РІВЕНЬ 
ЧИТАННЯ В УКРАЇНІ
Київ
22 листопада

Спільно з Міністерством культури, молоді та спорту України проведено стратсесію з 
експертами галузі, сформовано робочі групи для реалізації 20 ідей із промотування читання 
та заохочення людей до споживання літератури. У сесії взяло участь 110 спеціалістів. 

29
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БІБЛІОТЕКИ ПОВНІ ЛЮДЕЙ
30-го вересня, у Всеукраїнський день бібліотек, Український інститут книги та Українська 
бібліотечна асоціація запрошували всіх провести день у бібліотеці та розповісти про це у 
соціальних мережах із хештегом #деньубібліотеці!25

26
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ПОДКАСТ РАНКОВА ДОЗА
Річний проєкт від Українського інституту книги та видання Українська правда: щоденно 
о 8:00 годині ранку на УП виходить випуск літературного подкасту Ранкова доза. 
Автор проєкту — журналіст УП Роман Романюк.

Амбасадори: Святослав Вакарчук, Гаська Шиян, Артем Чапай, Алім Алієв, Дмитро 
Кулеба, Ірина Геращенко, Олена Гусейнова, Тарас Лютий, Севгіль Мусаєва, Олександр 
Ірванець, Євген Нищук, Павло Коробчук, Дана Павличко, Марк Лівін, Ірена Карпа, 
Оксана Забужко, Злата Огнєвіч, Лариса Денисенко та інші.

Усі літературні твори звучать українською мовою (у оригіналі або у перекладі).
Окрім соцмереж (Facebook, YouTube), усі подкасти розміщено на платформах: 
Apple_Podcasts, Google_Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, 
RadioPublic, Anchor, SoundCloud.

Загальне залучення  – понад 260 тисяч прослуховувань. 

22
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#ЖИВІПИСЬМЕННИКИ
Всеукраїнська інформаційно-просвітницька акція підтримки дитячого та 
підліткового читання в школі

Перший етап акції — це 10 відеороликів про сучасних українських письменників, чиї 
твори увійшли до Хрестоматії НУШ, 1—4 класи: Лесю Воронину, Сашка Дерманського, 
Івана Андрусяка, Тетяну Стус, Галину Малик, Галину Вдовиченко, Галину Ткачук, 
Григорія Фальковича, Мар’яну Савку, а також дидактичні матеріали для вчителів, 
бібліотекарів та батьків. 
Автори ідеї: проєкт підтримки дитячого читання БараБука.
Партнери акції: ГС Освіторія, ГО Смарт Освіта.
Розроблені матеріали будуть представлені Міністерству освіти і науки України та Малій 
академії наук України для апробації у школах.
Презентація акції #ЖивіПисьменники відбулася 19 грудня в Освіторія Хаб.
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2018 2019

Бюджет програми

114,4 млн

85,6  млн

Загальний наклад закупівель

986 449 

669 609 

Подано найменувань 

2779

3013

Закуплено найменувань

714 

551

Подалося видавців

137

150 

Видавців, у яких закуплені книжки

91

80 
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III. ПОПОВНЕННЯ ФОНДІВ 
ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК
З 2018 року УІК адмініструє програму поповнення фондів публічних бібліотек. 
Цьогоріч фінансування програми скоротилося, тоді як її популярність — зросла. 

Повний список книжок, які рекомендувала Експертна рада до закупівель. 

Експертами виступили бібліотекарі, журналісти, редактори ЗМІ, державні діячі, 
викладачі, бізнесмени та громадські активісти. 

Закуплені у 2019 році книжки мають бути доставлені в 1095 бібліотек. 

Цього року партнером Інституту стала глобальна логістична компанія Meest, яка 
взяла на себе зобов’язання безкоштовного доставлення книжок від обласних 
центрів до місцевих бібліотек. 

22 лютого УІК провів Всеукраїнський семінар для керівників бібліотек 
Механізми реалізації Програми поповнення фондів публічних бібліотек.

Серед учасників семінару було 28 представників публічних бібліотек України. 
На семінарі обговорено результати проведення Програми у 2018 році, 
формування попиту та розподілу книжкової продукції для публічних бібліотек, нові 
механізми реалізації Програми.



IV. УКРАЇНСЬКА  ЦИФРОВА  
БІБЛІОТЕКА
У 2019 році продовжено роботу над Українською цифровою бібліокетою. 
Запрацював мобільний додаток для ОС Андроїд з актуальними публікаціями 
Інституту національної пам’яті, Інтерн’юз Україна, великих та малих українських 
видавництв, серед яких є й новинки, і світові лонгселлери.
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27
КОМУНІКАЦІЙНА КАМПАНІЯ
Комунікаційна стратегія у 2019 році була націлена на інформування щодо програм 
Інституту та популяризацію літератури та читання в Україні.
У рамках цієї діяльності працює веб-сайт, для якого розроблене технічне 
завдання з оптимізації та покращення його роботи в наступному році; активно 
залучають аудиторію сторінки УІК у Facebook та Instagram, також наприкінці 
року свою діяльність поновив канал на YouTube. Діяльність УІК  висвітлювалася в 
українських і міжнародних медіа.

охоплення
1,7 млн

підписників
11 тис

залучення
147 тис

постів
550

охоплення
155 тис

підписників
1,7 тис

сторіз
310

постів
170 
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27

сторіз

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСЯГІВ 
РИНКУ
УІК вперше визначив обсяги книговидавничого ринку. До розгляду потрапили 
2600 видавництв. Серед них Інститут виокремив 400 найбільш активних. 

До уваги бралися такі критерії: обсяги виданих книжок, видання не менше 5 
книжок на рік, доступність книжок на ринку, участь у книжкових ярмарках. 
За даними, отриманими УІК із відкритих джерел, обсяг українського видавничого 
ринку у 2018 році склав 2,7 млрд грн, включно із держзакупівлями, які 
здійснювали, зокрема, Міністерство освіти і науки України для шкіл та Український 
інститут книги для публічних бібліотек.

Рейтинг українських видавництв з оборотами понад 10 млн грн

Клуб сімейного 
дозвілля
Ранок

Генеза

Підручники і посібники

Освіта

Видавництво Старого 
Лева
Фоліо

Махаон-Україна

Грамота

Оріон

Пегас

Віват

Наш Формат

Основа

Навчальна 
книга-Богдан

Виручка за 2018 рік Частка держзакупівель (%)
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РОБОТА З НОРМАТИВНОЮ 
БАЗОЮ
1. Інститут та Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності України 
підготували проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законів України 
щодо системи державного управління у книговидавничій сфері”, який передбачав: 
• приведення окремих норм Законів України “Про видавничу справу” та “Про 
державну підтримку книговидавничої справи в Україні” у відповідність до чинного 
законодавства, необхідних, зокрема, для реалізації Інститутом програми “Українська 
книга” на умовах співфінансування та програми перекладів творів української 
літератури іншими мовами. 
• запровадження та визначення нових термінів, необхідних для реалізації програм 
Інституту та термінів, що використовуються у видавничій діяльності. 
• запровадження можливості створення та ведення бібліографічного каталогу. 
•  запровадження можливості залучення Інститутом експертів до роботи в 
експертних радах, з виплатою грошової винагороди. 
• уточнення повноважень наглядової ради Інституту.
6 червня 2019 року Комітет ВРУ з питань культури і духовності підтримав 
законопроєкт, зареєстрований 31.05.2019 за №10354, але він не був включений до 
плану голосувань ВР України 8 скликання. Сподіваємося, що у 2020 році зміни в  
законодавстві, запропоновані УІК, будуть підтримані Верховною Радою України 9 
скликання.

2. 12 червня 2019 року Кабінет Міністрів України постановою № 638 затвердив 
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському 
інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української 
літератури у світі. Цей Порядок набув чинність 26 липня 2019 року.

3. 14 червня 2019 року набув чинності наказ Мінекономрозвитку № 790 “Про 
внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі”, зміни в який ініційовані, 
Українським інститутом книги.

4. Розроблено Зміни до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до 
закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, які були затверджені наказом 
Міністерства культури України від 06.03.2019 р. №178, зареєстровані в Міністерстві 
юстиції України 29 березня 2019 року за №318/33289;
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5. Після набуття чинності Порядку використання коштів  (постанова КМУ від 12 
червня 2019 року № 638), з метою реалізації Програми перекладів творів української 
літератури іншими мовами, Інститут розробив та 26 вересня 2019 року передав 
проєкт Положення про програму на затвердження у Міністерство культури, молоді 
та спорту України. Після затвердження Положення про програму Інститут зможе 
здійснити:
відбір проєктів від учасників конкурсного відбору — іноземних та/або українських 
видавців;
залучити експертів для оцінки проєктів;
визначити переможців конкурсного відбору та відшкодувати переможцю 
конкурсного відбору витрати (загалом до 4 000 €) на придбання прав на переклад 
та/або сплату винагороди українському правовласнику; переклад твору та 
придбання прав на його видання.
За умовами відбору проєктів іноземний видавець зобов’язаний за власний рахунок 
забезпечити публікацію обумовленого накладу книги та її промоцію.
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НАШІ ПАРТНЕРИ
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ВІДДІЛИ УІК
Із 2018 року директоркою УІК є Олександра Коваль, яка до цього впродовж 
26 років очолювала Львівський Book Forum, головний культурний фестиваль 
країни, найстарший і найбільший на сьогодні книжковий ярмарок за кількістю 
учасників і супутніх подій.

Яна Гевак
Начальниця відділу матеріально-
технічного забезпечення

Юлія Лактіонова
Начальниця відділу зв’язків 
із громадськістю

Богдана Неборак
Завідувачка сектору перекладної 
літератури

Анастасія Євдокимова
Начальниця відділу промоції читання

Олена Земляна
Заступниця директорки

Олександра Коваль
Директорка 

Юрій Марченко
Начальник відділу підтримки 
книговидання

Руслан Мироненко
Заступник директорки

Оксана Опарко
Начальниця планово-економічного 
відділу

Ірина Батуревич
Начальниця аналітичного відділу 

Вікторія Гладкова
Начальниця відділу бухгалтерського 
обліку та звітності

Дарина Степанюк
Начальниця відділу міжнародної 
співпраці

Галина Фесенко
Начальниця відділу роботи 
з персоналом
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ПЛАНИ НА 2020 РІК
14 листопада Верховна Рада України схвалила у 2-му читанні та затвердила в 
цілому Державний бюджет України на 2020 рік. Для Українського інституту книги 
передбачені видатки на програми обсягом 125 795 тис грн.

УІК планує працювати над такими напрямками:

Програми
популяризації 

читання для дітей
Програми

популяризації 
читання для 

дорослих

Дослідження 
українського 
книжкового 

ринку

Освітні програми 
для видавців, 

літагентів, 
бібліотекарів і 
перекладачів

Стипендіальна 
програма та 
навчання для 

молодих авторів

Програма 
Нова 

українська книга

 Поповнення 
бібліотечних 

фондів

  Програма 
підтримки 
перекладів 

Translate Ukraine
 Участь 

України в 
міжнародних 

заходах

Підтримка 
літературних 
фестивалів в 

Україні
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вул. Лаврська 9, корп. 20, Київ, Україна

044 290 2045
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