
Звіт за результатами діяльності 
Державного агентства України з 

питань кіно у 2018 році 



За підтримки Держкіно створено 48 
фільмів 
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Державна підтримка 
кіновиробництва 
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кількість оформлених посвідчень національних фільмів 

Оформлено 196 посвідчень національного фільму 

 Укладено державних контрактів на виробництво 25 нових фільмів  

 Зареєстровано 135 суб’єктів кінематографії 
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кількість суб’єктів кінематографії 

 Укладено 58 ліцензійних угод на демонстрування фільмів, створених за 

    державної підтримки  

  



 Наразі за підтримки Держкіно у 
виробництві перебуває 65 фільмів 
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Захист інформаційного простору  

 420  

 4 545  

 403  

420 - кінотеатральні права 

4545 - телевізійні права 

403 - відеоправа 

Оформлено 5368 державних посвідчень на право розповсюдження 
і демонстрування фільмів та телевізійних серіалів: 



 Було заборонено для демонстрування на території України  139 фільмів (серіалів) 
на підставі їхньої невідповідності  Закону України «Про кінематографію». З них: 

Захист інформаційного простору 
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132 

5 
2 - що вироблені фізичними та 
юридичним особами держави-агресора 
після 1 січня 2014 року 

132 - у зв`язку з участю осіб, включених 
до Переліку осіб, які створюють загрозу 
національній безпеці 

5 - на підставі рішення Експертної комісії 
з питань розповсюдження і 
демонстрування фільмів при Держкіно 

 Протягом 2018 року Експертною комісією з питань розповсюдження і  демонстрування 
фільмів при Держкіно було переглянуто 60 фільмів 



 Підтримано прем’єри та прокат 24 національних фільмів, зокрема: 

Популяризація українського 
кінематографа 

«Гірська жінка: на війні», «Викрадена
принцеса», «Коли падають дерева», «Шляхетні
волоцюги», «Позивний «Бандерас», «Дике
Поле», «Донбас», «Секс і нічого особистого»,
«Таємний щоденник Симона Петлюри»,
«Пригоди S Миколая». 

120 
727 444 

2 100 

4 642 

2014 2015 2016 2017 2018
фінансування прем`єр та прокату (тис. грн.) 



Популяризація українського 
кінематографа 

   Видано каталог українських фільмів 2017-2018 років (українською та   
англійською мовами), каталог документальних фільмів 2017-2018 років 
(англійською мовою) та каталог української анімації 2017-2018 років 

 



Фінансування промоції 
українського кінематографа 

 Фільм «Донбас» отримав 
підтримку на проведення 
кінопоказів для членів 
Американської кіноакадемії 

 Дні  національного кіно в 
українських містах, зокрема у: 
Авдіївці, Бахмуті, Верховині, 
Івано-Франківську, Лубнах, 
Львові, Мар’янці, Попасній, 
Тернополі, Ужгороді 

 Дні (тижні) українського кіно за 
кордоном, зокрема у: Болгарії, 
Грузії, Іспанії, Канаді, Литві, 
Лівані, Польщі, Франції, Чехії 



Участь у міжнародних кінофестивалях 
класу «А» 

 Берлінський міжнародний кінофестиваль Berlinale  
 Варшавський міжнародний кінофестиваль  
 Венеційський міжнародний кінофестиваль  
 Індійський міжнародний кінофестиваль 
 Каннський міжнародний кінофестиваль  
 Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах  
 Талліннський міжнародний кінофестиваль Tallinn Black Nights Film Festival 



Призи кінофестивалів класу «А» 

Ґран-прі 
фестивалю і право 

поборотись за 
«Оскар» 2020-го 

року -  
Варшавський 
міжнародний 
кінофестиваль 

Приз за 
Найкращу 

жіночу роль - 
Індійський 

міжнародний 
кінофестиваль 

 

Спеціальна 
відзнака журі 
- Індійський 

міжнародний 
кінофестиваль 

Приз за 
Найкращу 

музику «Тижня 
критики» – 
Каннський 

міжнародний 
кінофестиваль 

 

Приз за найкращу 
режисерську роботу - 

Каннський міжнародний 
кінофестиваль 

«Найкращий фільм» 
основної конкурсної 

програми - Індійський 
міжнародний 
кінофестиваль 

 



Представлення української кіноіндустрії 
на 7 міжнародних кінозаходах 

   Каннський МКФ (павільйон) 

   Берлінський МКФ (стенд) 

   Пекінський МКФ (стенд) 

   МКФ у Торонто (стенд) 

   МФ анімаційних фільмів в Ансі (стенд) 

   МКФ в Анталії (презентація) 

   Міжнародна кіновиставка FOCUS у Лондоні (стенд) 
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фінансування презентації української кіноіндустрії на міжнарожних заходах (тис. грн.) 



Підтримка кінофестивальних заходів в 
Україні 
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фінансування міжнародних кінофестивалів в 
Україні (тис. грн.) 

У 2018 році було підтримано 39 заходів в Україні, зокрема: 

•Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» 

•Одеський  міжнародний кінофестиваль 

•Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docudays UA» 

•Міжнародний фестиваль «Чілдрен Кінофест» 

•Відкрита Ніч 

•Національна кінопремія «Золота Дзиґа» 

•Зимовий кіноринок 

 



У прокат вийшло 35 українських 
повнометражних фільмів 

4 4 5 

13 

22 

8 8 

21 22 

35 

2014 2015 2016 2017 2018

фільми, створенні за підтримки Держкіно 

загальна кількість українських фільмів у прокаті 



Касові збори українських фільмів 
склали 198 936 тис. грн. 
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касові збори українських фільмів  від 
загальних зборів (у %) 
кількість глядачів  українських фільмів 
від загальної кількості глядачів (у %) 
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кількість глядачів (тис. чол.) 

зібрано за рік (тис. грн.) 



Лідери касових зборів 
 (фільми Держкіно) 

54 918 929 грн 36 407 093 грн 16 746 001 грн 



  До спеціального фонду в 2018 році надійшли кошти загальною сумою  8,6 млн грн. 

Бюджетне фінансування галузі 
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  Бюджетом на 2018 рік передбачено кошти сумою 505,7 млн грн.  
  Коштів використано на загальну суму 505,5 млн грн. 



Бюджетне фінансування галузі 

  На виробництво фільмів із загального фонду спрямовано кошти сумою  479,9 млн грн.  

  На проведення заходів з промоції національних фільмів із загального фонду 
спрямовано кошти сумою 20 млн грн. 



Нормопроектувальна діяльність 

 У 2018 році розроблено проекти 12 нормативно-правових актів різного 
рівня, з них ухвалено 8. 

 Держкіно спільно з Мінкультури розробило проект Закону України «Про 
приєднання України до Розширеної часткової угоди про Європейський 
фонд підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх 
кінематографічних та аудіовізуальних творів» (EURIMAGES), який 
внесено Президентом до Верховної Ради України 14.01.2019. 

 Держкіно взяло участь у підготовці до другого читання проекту Закону 
України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
державної підтримки кінематографії в Україні» (реєстр. № 3240) 
29.03.2016 прийнято у першому читанні, 07.11.2017 передано на повторне 
друге читання. 



Зовнішні комунікації 

 Поширено у ЗМІ близько 350 
прес-релізів та прес-анонсів. 

 У 2018 році опубліковано 464 
новини і 118 анонсів на власних 
інформаційних ресурсах (веб-сайт, 
сторінка на Facebook)  

 Організовано 8 прес-
конференцій, взято участь у 
більш ніж  50 



Дякуємо за увагу! 


