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УЧАСТЬ У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У
КНИЖКОВІЙ ГАЛУЗІ1
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ПРОМОЦІЯ ЧИТАННЯ Й УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В
УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

ПІДТРИМКА КНИГОВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ, ПОПОВНЕННЯ
БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОНІТОРИНГ
 СТАНУ ГАЛУЗІ
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СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТИ
Пріоритетні напрями та місія Інституту в цілому 
реалізуються у роботі шістьох функціональних відділів
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Щороку відділ проводить конкурс на відбір та прозору
закупівлю книжок до публічних бібліотек України. 
 У 2021 році до 30-тиріччя незалежности України планується
видати книжки за результатами мистецького конкурсу
Міністерства культури та інформаційної політики України.
У 2018-2020 роках за цією програмою фонди поповнили на
понад два мільйони книжок.

Також успішно провадиться надання грантів існтитуційної
підтримки на видання книг. Так, у 2020 році 94 видавництва, які
успішно пройшли процедуру відбору, отримали гранти на
загальну суму - майже 82 млн грн. А це 1306 назв друкованих
книжок та 96 назв електронних та аудіокнижок.

ВІДДІЛ ПІДТРИМКИ БІБЛІОТЕК ТА КНИГОВИДАННЯ
.



Упродовж 2018-2020 років Україна була представлена на 14
міжнародних книжкових ярмарках, для кожного з яких готувалися
окремі стенди та різноманітні тематичні каталоги.

У межах програми Translate Ukraine Інститут підтримав 53
переклади творів українських авторів на 21 мову у 24 країнах світу.
53 переклади – це 30% від загальної кількості виданих у 2020 р.
перекладів української літератури іншими мовами.

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

https://book-institute.org.ua/uk/activity/katalogi
https://ubi.org.ua/storage/gallery/cxTRAXA4uIoc68Xsar5XHpTKVOZjgdGDzDJ95qCg.pdf


ВІДДІЛ СТРАТЕГІЧНОЇ
РОБОТИ ТА АНАЛІТИКИ

Проводить дослідження й
аналіз книжкового  ринку та
читацьких звичок українців.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ЖИТТЄКОНСТРУЮВАННЯ
ТА МЕДІАСПОЖИВАННЯ1
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ДОСЛІДЖЕННЯ КНИЖКОВОГО РИНКУ ЗА ПІДТРИМКИ
БРИТАНСЬКОЇ РАДИ

БРОШУРА ПРО УКРАЇНСЬКИЙ КНИЖКОВИЙ РИНОК

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЧИТАННЯ НА 2021–2025 РОКИ "ЧИТАННЯ ЯК
ЖИТТЄВА СТРАТЕГІЯ"

ЧИТАННЯ В КОНТЕКСТІ  МЕДІАСПОЖИВАННЯ: ВПЛИВ КАРАНТИНУ
НА ЧИТАЦЬКУ ПОВЕДІНКУ УКРАЇНЦІВ

https://drive.google.com/file/d/11XJXtvL0EMMbrczDgPZasz9MGs3950_e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hARQYry6tR5eSJpb3jzHTXDJPyTY75d3/view?fbclid=IwAR3wEG3y3O87CADbxxU1itrysieTLICpYl2NdjHhUaUtSbWO-AKmovDIGjU
https://drive.google.com/file/d/10HEqNUzGb8ZAI_W9Ki-LXQHGXZLEM7Ms/view
https://mkip.gov.ua/files/pdf/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%AF%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
https://drive.google.com/file/d/15eZw4iK-ldrXewQLFQ63el_8nBE-GFqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15eZw4iK-ldrXewQLFQ63el_8nBE-GFqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15eZw4iK-ldrXewQLFQ63el_8nBE-GFqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15eZw4iK-ldrXewQLFQ63el_8nBE-GFqU/view?usp=sharing


Українська цифрова бібліотека – новий напрям діяльності Українського
інституту книги. Мета бібліотеки – надати можливість українцям читати
сучасні книжки на смартфонах – комфортно, легально, там, де їм зручно. А
для видавців це буде ще один канал поширення своїх видань. Наразі в УЦБ є
вже 81 книжка.
Другий проєкт відділу – це закритий електронний каталог “Книжки на
ринку” для видавництв, бібліотек та книгорозповсюджувачів. Отримати
доступ до каталогу може кожна бібліотека. Для цього треба заповнити заявку
– гуглформу, і після перевірки у відповідь отримаєте логін та пароль.

ВІДДІЛ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

https://udl.ubi.org.ua/
https://book-institute.org.ua/uk/activity/katalog-knizhki-na-rinku
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsWVUbqXYqBkhqSxh8B0IA3fUkgBVnDQKFD0KWO2xhJf-qIA/viewform


Відповідає за зовншіні комунікації Інституту і є
рупором для проєктів усіх інших відділів.

Часом ініціює власні проєкти, як-от акцію
“#читай_досягай” у 2021 році. Це спільна акція з
Міністерством культури та інформаційної політики
України, що має показати взаємозв’язок між читанням і
життєвими здобутками.

У 2021 році спільно з відділом промоції читання готує
масштабну акцію "30 видатних книжок нашої
Незалежності".

ВІДДІЛ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ 



ВІДДІЛ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯ
Завдяки відділу УІК за є засновником або співорганізатором понад
20 міжнародних, всеукраїнських і локальних проєктів, спрямованих
на популяризацію читання в Україні, а також додаткових заходів.
*для ознайомлення із проєктами кляцайте на картинки

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn2E1hd_mGr4vAEcXo3ikLBEEWAE3WNzO
https://nus.org.ua/posibnyk-zhyvi-pysmennyky-batkam/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3uWE0cO%3Ffbclid%3DIwAR3mpTaMwSnp3sdnfIGaEYXRuhHdbq8r-RYJurRP7g-qVKeW0RwGnUrcdfI&h=AT1pl4fQLtaJVeHjChawDWJauHue8IEji27bVC4AhJTsS8U55ll4Ak7yuEba9YU9sGITrlJVq2hhQe0Y3i57jO1uLHUtO3HVMVu5_tMamDlKAlzLlzb5ntuwi0YKY0sG6WxO&__tn__=-UK-R&c[0]=AT11jt_4ShL7S0YYCEepHY-yG_mLC0XPQGZojXovn5yIUv0BGa6svg5DVuysAHIQc7MG5pZJhN3_J8O-TvzMJxCzKDCRBF4rkjo9puZg48Vqz30y65K8iE4OrFINEE8JspXAFJfTgdEsvmSWZjyNWbGVQQ
http://read-write.org.ua/
https://www.pravda.com.ua/podcasts/5dc0510f45f34/
https://fb.watch/5JIhSPCZg_/
https://drive.google.com/file/d/1e9EQCT6byQSD9iwqEdxNjxSCIDU7It3q/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=1P63qnCMIos&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8


БРОШУРА "КНИЖКОВІ СТОЛИЦІ: МАНДРІВНИЙ
ФОРМАТ  У МІЖНАРОДНОМУ СПЕКТРІ"

У цій брошурі зібрано напрацювання відділу промоції
читання щодо формату Книжкової столиці світу
ЮНЕСКО. Ідеться насамперед про ідеї, варіанти
літературних заходів, соціальних ініціатив у містах, а
також про успішні та не дуже способи висвітлення такої
діяльности. Може бути корисною у ролі своєрідного
каталогу книжкової промоції як такої.

https://drive.google.com/file/d/1GgeCKfUnw7xX8Pu7Bl_DRH7PaErFDtcV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgeCKfUnw7xX8Pu7Bl_DRH7PaErFDtcV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgeCKfUnw7xX8Pu7Bl_DRH7PaErFDtcV/view?usp=sharing


Український інститут
книги за підтримки
МКІП організував та
координував процес
підготовки та видання
повного
нецензурованого
академічного зібрання
творів Лесі Українки в 14
томах.
У підготовку та друк
видання інвестовано
понад 6,2 млн гривень.

220 бібліотек по всій
Україні отримали 1312
комплектів 14-томника
мисткині.



вебсайт
Facebook
YouTube
+38 (044) 290 20 45
ubi@ubi.org.ua
поштова адреса:  м. Київ,вул.
Лаврська, 9, Корпус 20

https://book-institute.org.ua/uk
https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute
https://www.youtube.com/c/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/featured

