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Я часто подумки заново переживаю історичні 
події Революції Гідності, бути безпосереднім 
учасником яких мені випала доля. Неможливо 
забути тривожних днів і ночей протистояння, 
пострілів і вибухів, диму палаючих шин, 
пекельної ночі, коли готувався розгін 
Майдану, сліз і скорботи під час прощання з 
побратимами, які пожертвували життям за 
нашу свободу і гідність... 

Але так само неможливо забути, як десятки 
тисяч людей співали український гімн, а 
ліхтарики і мобільні телефони у їхніх руках 
створили живе море світла. Як хлопчина на 
майданівському фортепіано грав музику 
Бетховена. Як виступали на сцені майдану 
колядники, музиканти і співаки, декламатори, 
як створювалися мистецькі інсталяції, 
стрітарт-малюнки на стінах будинків…  

У дні Революції Гідності кожен міг відчути 
велику роль, що її відіграють мистецтво і 
загалом культура для єднання людей, пошуку 
однодумців, консолідації суспільства, зміни 
його цінностей. Тому я ще тоді говорив, 
що на Майдані розпочинається ще й свого 
роду культурна революція. Її завдання - 
перепозиціонувати культуру в державній 
політиці, добитися визнання її виняткової ролі 
для сталого розвитку суспільства, особистого 
розвитку кожної людини. Я, команда 
Міністерства культури України і широке коло 
громадських активістів з ентузіазмом взялися 
за реалізацію цього завдання. 

Чи є результати? Безперечно. Про них 
ви прочитаєте у цьому звіті.  Хочу лише 
нагадати стратегічне бачення розвитку 
культури на середньострокову перспективу, 
сформульоване експертами громадянського 
суспільства. У цьому баченні культура, серед 
іншого, виступає як сфера вироблення 
суспільних компетенцій, як простір широкої 
суспільної комунікації, як м’яка сила і спосіб 
збільшення присутності України і, зрештою, 
як важливий чинник економічного розвитку 
країни.

Таке бачення і така позиція, яку обстоює 
Мінкультури, знаходить  відображення в 
політиці та планах усього уряду. 

Так, у середньостроковому плані пріоритетних дій 
уряду до 2020 року цілі, що стосуються культури, 
чи не вперше розглядаються в контексті сталого 
економічного розвитку. А він неможливий без 
розвитку людського капіталу, на примноження 
якого культура має безпосередній вплив. 
Останнє особливо важливо з огляду на реформу 
децентралізації, що відбувається в країні. 
Адже значущість культури для економічного та 
соціального розвитку громад і регіонів складно 
переоцінити.

Ми всіляко прагнемо створити умови, за яких 
реалізуються культурні права громадян, існує 
рівний доступ до ресурсів та інфраструктури, 
з’являються стимули для творчості, культурного 
виробництва тощо.

У середньострокових пріоритетних дій Мінкультури 
ми спробували визначити, як саме створити такі 
умови. А саме: підвищити якість культурних послуг 
у кожній громаді, модернізувати мистецьку освіту, 
створити ефективні фінансові стимули для творчої 
та культурно-мистецької діяльності, актуалізувати 
культурне надбання України і багато іншого. 

Підкреслю,  що це – лише пріоритетні напрямки нашої 
діяльності. Насправді ж коло завдань, що стоять 
зараз перед Мінкультури, набагато ширше. Йдеться 
про підвищення інституційної спроможності і самого 
Мінкультури, і підпорядкованих йому організацій, 
сприяння тому, щоб вони ефективно користалися 
наявними ресурсами та можливостями, швидко 
адаптувалися до соціально-економічних. А ще – 
про забезпечення рівного  доступу до ресурсів, 
що їх має Мінкультури, зокрема, фінансових, про 
розвиток культурних індустрій, про підвищення 
інтересу у світі до української культури…

Найголовніше, чого ми намагалися досягти у 
2017 році і заради чого працюватимемо далі, 
- це утвердити виняткову роль культури і 
мистецтва у формуванні порядку денного країни, 
їхню значущість для економічних і соціальних 
перетворень, потужність у протистоянні зовнішнім 
та внутрішнім загрозам і викликам. Адже культура 
– це поза всяким сумнівом фундамент капітальних 
перетворень у державі.

Впевнений, що нам вистачить сил, уміння і досвіду 
для реалізації амбітних планів та цікавих проектів! 

Євген Нищук
Міністр культури України

СЛОВО МІНІСТРА
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“..культура, серед іншого, виступає як сфера вироблення 
суспільних компетенцій, як простір широкої суспільної 
комунікації, як м’яка сила і спосіб збільшення 
присутності України і, зрештою, як важливий чинник 
економічного розвитку країни.”



4

За ініціативи Міністерства культури України та за 
підтримки Європейської Комісії у 2017 році було 
проведено функціональний аудит Міністерства 
культури. Аудит здійснювався в рамках реалізації 
проекту технічної допомоги ЄС «Культура і 
креативність» з метою посилення інституційної 
спроможності Мінкультури у розробці й впровадженні 
гнучкої і ефективної політики, що відповідатиме 
сучасним викликам. 

Реформовано наукові інституції, 
підпорядковані Мінкультури 
Йдеться про Український центр культурних 
досліджень, Національний центр театрального 
мистецтва ім. Леся Курбаса та Науково-дослідний 
інститут пам’яткоохоронних досліджень.

Перетворення цих установ на культурно-просвітницькі 
центри, дозволило згаданим установам:

•	  продовжувати займатися науковою діяльністю 
за кошти Державного бюджету, зі збереженням 
посад наукових працівників та усіх соціальних 
гарантій і прав;

•	  отримувати додаткове фінансування на  наукові 
проекти бюджету, відібрані на конкурсній основі; 

•	 спрямовувати одержані кошти на інші потреби, 
пов’язані з реалізацією цих проектів;

•	  надавати платні послуги.

Результати аудиту було презентовано в травні ц.р. в 
Кабінеті Міністрів України, та враховано при підготовці 
структури Мінкультури в рамках реформи державної 
служби, участь у якій беруть 10 пілотних міністерств.

Вже цього року в рамках реформи державної служби 
в Мінкультури створено два Директорати, основним 
завданням яких є аналіз і формування політики у 
відповідній сфері, а саме:

Наступного року в Мінкультури буде створено ще 
чотири Директорати:

Дуже важливим є те, що  одержати фінансову 
підтримку  прикладних наукових розробок у 
галузі культури за новим конкурсним принципом 
відбору  зможуть також інші наукові колективи 
закладів культури та вищих навчальних закладів.

Керівники закладів культури 
призначаються за конкурсом
Міністерством культури з початку 2017 року було 
організовано та забезпечено проведення 28 
конкурсів з добору на посади керівників закладів 
культури, що належать до сфери управління 
Мінкультури, серед них:

•	 Національний музей Тараса Шевченка;

•	 Національний заслужений академічний ансамбль 
танцю України ім.П.Вірського;

•	 Український інститут книги;

•	 Харківський національний академічний театр 
опери та балету імені М.В.Лисенка;

•	 НХМУ

За участі Мінультури розроблено проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення конкурсної процедури 
призначення керівника державного чи комунального 
закладу культури» (№ 6768 від 19.07.2017), який 
покликаний вирішити практичні проблеми 
правозастосування, що виникають під час проведення 
конкурсної процедури.
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Громадянське суспільство та експертне 
середовище залучено до вироблення 
державної культурної політики 

Ефективна діяльність Міністерства культури 
неможлива без активного залучення до його 
роботи експертного середовища. Нинішня робота 
міністерства ґрунтується на засадах відкритості 
та прозорості у прийнятті рішень.  У 2017 році ми 
продовжили діяльність низки консультативно-
дорадчих органів при Мінкультури, які протягом року 
надали низку рекомендацій.

Експертна рада Міністерства культури України з 
відбору культурно-мистецьких проектів для надання 
державної фінансової підтримки 

Спрямована на забезпечення об’єктивного, 
компетентного, та прозорого відбору проектів, 
стимулювання розвитку національної культури, 
відзначення визначних творчих досягнень, сприяння 
творчій реалізації молодих талановитих митців. У 
2017 році надано фінансову підтримку 48 проектам на 
загальну суму 4213,947 тис. грн.

Координаційна рада з питань застосування 
української мови в усіх сферах суспільного життя 

Постійно діючий консультативно-дорадчий орган 
при Мінкультури створени з метою застосування 
української мови в усіх сферах суспільного життя. 
Робочою групою розроблено проект нового Закону 
України «Про державну мову». Законопроект набув 
широкого розголосу та підтриманий Міністерством 
культури України, Міністерством освіти і науки України 
та більш як 70 громадськими організаціями, рухами, 
навчальними установами, благодійними фондами, 
товариствами та ін. 

Музейна рада при Міністерстві культури України

У 2017 році відновлено діяльність Ради та оновлено 
підходи до формування її складу з урахуванням 
регіональної різноманітності та представництва 
музеїв усіх форм власності, окрема приватних, 
заповідників, галерей, ГО, аналітичних та науково-
методичних центрів відповідного фахового 
спрямування.

Рада з питань культурно-мистецької освіти 

У 2017 році члени Ради з питань культурно-мистецької 
освіти Міністерства культури брали активну участь 
у розробці законодавчих та нормативно-правових 
актів, пов’язаних з подальшим розвитком мистецької 
освіти в Україні.  Розроблено - проект Концепції нової 
мистецької школи, типові навчальні плани державних 
спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів,  
мінімальні стандарти забезпечення послугами

початкової мистецької освіти, які включено до 
«мінімального культурного кошика». Стандарти 
пройшли громадське обговорення і були схвалені 
громадськістю. 

Експертна рада з питань сучасного мистецтва 

Постійно діючий консультативно-дорадчий орган 
Мінкультури, що утворений з метою напрацювання 
принципів та ефективної стратегії формування 
державної політики у сфері сучасного мистецтва 

Експертна рада з питань свободи совісті та діяльності 
релігійних організацій при Міністерстві культури 
України 

Розглядаєє актуальні питання державно-церковних 
відносин в Україні та їх регіональні особливості, 
особливості та проблемні моменти в діяльності 
релігійних організацій у зоні проведення АТО тощо. 
Механізми реагування на нетолерантність, прояви 
екстремізму та сепаратизму в релігійному середовищі, 
внесення змін до статутів релігійних оранізацій у 
відповідності до норм податкового кодексу тощо.

Експертна рада Міністерства культури України з 
питань етнополітики 

Результатом роботи Експертної ради у 2017 році стала 
підготовка проекту Закону України «Про Концепцію 
державної етнонаціональної політики України». 
Зазначений проект покликаний закласти міцне 
підґрунтя для подальшого системного оновлення 
законодавства у сфері міжнаціональних відносин.

Рада етнонаціональних організацій України 

Рада покликана давати рекомендації, розробляти 
механізми , виробляти та імлементувати свої рішення 
у сферу державної етнополітики. Це унікальна 
рада, яка включає керівників п’яти парасолькових 
ГО нацменшин а також керівників спеціалізованих 
дорадчих оранів з питань нацменшин при Мінкультури 
та Міносвіти. Вона об’єднує інтереси нацменшин та 
створює об’єктивний погляд на дійсну ситуацію в 
сфері етнополітики.

Секретаріат Міжвідомчої робочої групи з питань 
виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії 
захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період до 2020 
року 

За 2017 рік Секретаріатом підготовано список ромських 
ГО, здійснено аналіз їх діяльності та налагоджено 
контакти зі структурними  підрозділами ОДА, які 
опікуються ромською проблематикою.
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Експертна рада з питань нематеріальної культурної 
спадщини при Міністерстві культури України

Протягом 2017 року оновлено і затверджено 
положення про Експертну раду  та  повністю 
оновлено її склад. Прийнято рішення про доповнення 
Національного переліку елементів нематеріальної 
культурної спадщини позиціями: «Пісенна традиція 
села Лука Києво-Святошинського району Київської 
області» та «Технологія виконання вишивки «білим 
по білому» селища Решетилівка Решетилівського 
району Полтавської області».

Експертно-фондова комісія Міністерства культури 
України 

Експертною  комісію протягом року надавались 
рекомендації та пропозиції щодо анулювання 
подвійного обліку музейних предметів у фондово-
обліковій документації; усунення недоліків, 
виявлених в обліку, зберіганні та використанні 
музейних предметів, музейних колекцій, покращення 
якості їх обліку та умов зберігання тощо.

Експертна  група з розробки концепції Національного 
меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – 
Музею Революції Гідності. 

В ході першого засідання групи створено концепцію 
Національного меморіального комплексу Героїв 
Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, що лягла 
в основу оголошеного архітектурного конкурсу ідей 
щодо створення Музею.

Експертна група з питань діяльності та розвитку 
меморіальної території Бабиного Яру. 

У перебігу зустрічей експертної групи у 2017 році 
обговорено концепцію меморіалізації  Бабиного Яру, 
зокрема, впорядкування території, створення Музею 
Бабиного Яру, а також створення Музею Голокосту. 
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З оляду на те що УІК та УКФ – установи,  діяльність 
яких має стратегічне значення, покладаються важливі 
функції з реалізації державної політики, спрямовані 
на захист національних інтересів та популяризацію 
української культури в світі.  Урядом схвалений проект 
постанови про умови оплати їх праці . 

«Інститут книги надзвичайно потрібний, 
як об’єднуючий центр. Сьогодні ми маємо цю 
інституцію, і розглядаємо її саме як інструмент 
формування державної політики, бо це стосується 
не просто книги, це стосується освіти, культури, 
інтелекту нації та формування самої нації», - 
Олександр Афонін, президент Української асоціації 
видавців і книгорозповсюджувачів

У 2017 році Державним бюджетом України Мінкультури 
було передбачено асигнування у сумі 48,7 млн. грн. 
для придбання україномовних книг на поповнення 
фондів публічних бібліотек України.

Перелік пропонованих видань від 117 видавництв 
склав понад 2 тис. назв. Експертною радою було 
обрано 138 назв видань загальним тиражем понад 
522 500 примірників. 

Український культурний фонд
Відповідно до Закону України «Про Український 
культурний фонд» нова інcтитуція починає 
функціонувати з 1 січня 2018 року. 

Мінкультури розробило і затвердило Положення про 
УКФ та зареєструвало юридичну особу Українського 
культурного фонду.  Вперше було проведено 
процедуру рейтингового інтернет-голосування з 
обрання кандидатів – 2 від закладів культури та 2 від 
громадських об’єднань. 

Наразі, формується склад Наглядової ради 
Українського культурного фонду. Забезпечено 
необхідні умови для функціонування УКФ, в тому 
числі забезпечення Фонду відповідним службовим 
приміщенням та створення офіційного веб-сайту. 

Український інститут книги
Створено та забезпечено діяльність Українського 
інституту книги, як єдиного центру прийняття рішень 
для перетворення видавничої справи на культурну 
індустрію європейського зразка, формування 
єдиного книжкового ринку в країні, забезпечення за 
допомогою книги вільного доступу громадян України 
до всіх сфер сучасних знань, відродження культури 
читання.

За результатами конкурсу на посаду директора 
призначено Колтунову (Терен) Тетяну Олександрівну.

Мінкультури підготовано відповідне рішення Уряду, 
яким забезпечено передачу повноважень управління 
у книговидавничій сфері від Держкомтелерадіо до 
Мінкультури (постанова Кабінету Міністрів України 
від 24.05.2017 № 442).
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Розроблено та видано документ “Вивільняючи 
потенціал культурних та креативних індустрій” 
(сформована робоча група із залученням українських 
та міжнародних експертів з метою залучення до 
обоворення та розроблення нормативно-правових 
актів щодо наданя державної підтримки  у сфері 
сталого розвитку  культурних і креативних індустрій 
та передумов формування креативної економіки в 
Україні). 

«Україна  сьогодні має абсолютно всі можливості  
для того щоб поєднати нарешті  культуру 
і економіку. Сьогодні ми маємо створити всі 
умови  для  розвитку креативної молоді не 
тільки в соціальному секторі та забезпеченні 
інфраструктури, а також забезпечити 
комунікаційну інфраструктуру, де можна було 
б отримати знання, постійно розвиватися  і 
розвивати економіку країни», - Геннадій Зубко, 
віце-прем’єр-міністр України.

Презентовано результати дослідження із адаптації, 
дослідження та запровадження системи індикаторів 
ЮНЕСКО в Україні (Індикаторів впливу культури 
на соціально-економічний розвиток – CDIS). 
Дослідження проводилося Українським центром 
культурних досліджень спільно з програмою ЄС та 
Східного партнерства «Культура і креативність» на 
замовлення Мінкультури.

Креативні індустрії - це новий напрямок діяльності 
Міністерства культури України, який набув активної 
фази розвитку у 2017 році.

Основним завданням на цей рік для Мінкультури 
було законодавче закріплення поняття «креативні 
індустрії», вивчення міжнародного досвіду щодо 
створення умов для ефективного розвитку 
креативних індустрій та проведення відповідної 
роз’яснювальної роботи щодо доцільності розвитку 
креативних індустрій в Україні.

У липні  2017 р. Міністерством культури України 
спільно з народними депутатами України розроблено 
та зареєстровано проект Закону України  про 
внесення змін до Закону України “Про культуру” 
щодо визначення поняття креативні індустрії на 
законодавчому рівні. У квітні 2017 р. Міністерством 
культури організовано Міжнародну науково-
практичну конференцію «Культурні і креативні 
індустрії: історія, теорія та сучасні практики». 
Конференція стала платформою для спілкування та 
взаємодії теоретиків та практиків у сфері культури і 
креативних індустрій. 

«Сьогодні наша країна знаходиться на етапі, коли 
економічна складова стає однією із пріоритетних в 
напрямку розвитку  культури. Це новий етап, коли 
креативна індустрія поступово набуває більш 
громадянського значення і коли це розглядається 
не як культура заради прибутку, а як культура – 
внутрішній стан кожної людини, кожного члена 
громади і спільноти.», -  Світлана Фоменко, перший 
заступник Міністра культури України

За ініціативи Міністерства культури України у м. 
Тульчині у червні  2017 р. відбувся Всеукраїнський 
практичний Форум «Культурні та креативні індустрії 
- як основа розумної стратегії розвитку малої 
території», для голів ОТГ  та міських голів малих 
міст України. На форумі презентовано методологію 
створення культурних подій, які мають привернути 
увагу до території та зробити її інвестиційно 
привабливою.

За ініціативи Мінкультури у жовтні 2017 р. відбувся 
Міжнародний форум “Креативна Україна”, який став 
майданчиком для загальнодержавного обговорення 
щодо формування публічної політики у сфері 
культурних і креативних індустрій на політичному, 
міжнародному та експертних рівнях.

За результатами Форуму було напрацьовані 
рекомендації, які стануть основою для розроблення 
публічної політики та державної підтримки у сфері 
культурних і креативних індустрій. 
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У 2017 році продовжується розпочата робота в 
контексті впровадження реформи децентралізації 
та передбаченої в Середньостроковому плані 
пріоритетних дій Уряду на 2017-2020 роки реалізації 
пріоритету «Підвищення якості культурних послуг в 
місцевих громадах».

В рамках програми оглядів культурних політик 
в Європі на запрошення Міністерства культури 
України 13-14 березня 2017 року в Україні перебувала 
експертна місія Ради Європи, до складу якої увійшли 
представники міністерств культури Франції, Австрії, 
Італії, Іспанії та директор найавторитетнішої 
консалтингової європейської компанії “KEA 
Consultancy” у сфері культури та креативності. 
Завданням місії була оцінка реалізації культурної 
політики в Україні на національному та регіональному 
рівні та вироблення рекомендацій щодо вирішення 
проблемних питань у контексті децентралізації. 

Огляд культурної політики з окремим фокусом на 
питаннях охорони культурної спадщини і модернізації 
культурних інституцій та інфраструктури в різних 
регіонах опубліковано на сайті Ради Європи.

Подібний огляд в Україні проводився Радою Європи 
10 років тому (2007) і не мав спеціального фокусу, а 
стосувався всієї культурної політики.

Розроблено моделі закладів культури

«Культурний кошик» 
Триває робота над «культурним кошиком» (мінімальні 
стандарти забезпечення населення культурними 
послугами) – комплексом норм і нормативів, на 
основі яких визначаються рівні основних державних 
соціальних гарантій щодо надання закладами 
культури державної та комунальної форм власності 
якісних культурних послуг громадянам, у тому числі 
за місцем проживання.

«Малі міста – великі враження»
Проект ініційований Мінкультури  в рамках якого 
шляхом проведення відкритого конкурсу, буде 
відібрано шість ОТГ або малих міст для впровадження 
пілотних культурних стартапів (ексклюзивних 
культурних подій), що пов’язані із культурною 
спадщиною, реалізація яких сприятиме подальшому 
культурно – економічному розвитку територій. 

Переможці конкурсу – учасники проекту отримають 
фінансову підтримку у розмірі не менш ніж 500 тис. 
грн. для реалізації проекту.

           Проект створить умови для:

близький до такого типу установ, 
як клубний заклад, але з  якісно 
новим рівнем у створенні умов 
для розвитку соціально-культурної 
діяльності населення;

новий тип установи культури, 
спрямований на культурне 
обслуговування населення на 
основі інтеграції культури і спорту;

новий тип установи культури, 
спрямований на культурне 
обслуговування населення на основі 
інтеграції закладів позашкільної 
освіти, культури та всіх видів 
управління сферою дозвілля та 
активного відпочинку.

Формування іміджу територій та зростання росту 
інвестиційної привабливості.

Інтеграція культурної спадщини в життя громади.

Формування умов для розвитку малого та 
середнього бізнесу.

Формування традицій громади.

Створення кластерів і хабів, розвиток стартапів.

Результати конкурсу будуть оголошені у січні 2018 
року.

Навчання  культурних менеджерів

У листопаді-грудні  2017 р. проведено серію навчальних 
тренінгів з підвищення інституційної спроможності 
закладів культури в контексті виконання Угоди про 
Асоціацію між Україною та ЄС. 

У рамках проекту Міністерства культури України 
«Пілотні культурні ініціативи для локальних змін», 
у регіонах України (мм. Козятин, Гадяч, Петриківка) 
відбулися практичні тренінги для менеджерів з 
організації великих культурних подій. Учасниками 
тренінгів стали представники органів місцевого 
самоврядування, закладів освіти та культури, 
громадські активісти та підприємці міста.
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Розвиток музейної сфери
На виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік 
в частині створення  електронного інформаційного 
ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей 
підготовано проекти Законів України «Про внесення 
змін до Закону України «Про культуру» та  «Про 
внесення змін  до Закону України «Про музеї та 
музейну справу» в частині врегулювання питання 
створення  електронного інформаційного ресурсу 
культурної спадщини і культурних цінностей.

Міністерством культури розроблено Концепцію 
впровадження електронного обліку і презентації 
об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей 
на 2017–2020 рр..

Розпочато реалізацію пілотних проектів на базі 
Харківського літературного музею, Мистецького 
Арсеналу, Національного художнього музею України та 
Національного музею історії України у Другій світовій 
війні.  Для реалізації пілотних проектів підготовлено 
проект наказу Мінкультури «Про внесення змін 
до наказу Міністерства культури України «Про 
затвердження Порядку обліку музейних предметів в 
електронній формі».

Протягом року продовжено практику проведення 
тематичних семінарів-практикумів для музейників на 
актуальні теми, серед яких:

1. Семінар-практикум «Музей в екстремальній 
ситуації. Першочергові заходи».  (Національний 
науково-дослідний реставраційний центр України).

Результатом заходу стало надання практичної 
допомоги працівникам музеїв і бібліотек –стосовно 
профілактичних і відновлювальних робіт щодо 
предметів Музейного фонду України в екстремальних 
ситуаціях. У розвиток семінару  МКУ спільно з 
Національним науково-дослідним реставраційним 
центром України розробляється інструкція з 
реставрації та консервації культурних цінностей.

2. Семінар-практикум «Музеї в сучасному світі» 
(Національний музей історії України у Другій світовій 
війні. Меморіальний комплекс).

Метою семінару-практикуму стало підвищення 
професійного рівня керівників музеїв та заповідників 
сфери управління Мінкультури, розширення зв’язків 
та обмін досвідом, вирішення актуальних проблем, 
розгляд питань щодо сучасного стану музейної галузі 
та перспектив її розвитку.

Культурна спадщина: від збереження до 
розвитку
Було продовжено активну роботу щодо заходів 
регулювання  у сфері охорони культурної спадщини, 
які довгий час не використовувались. 

Прийнятий Закон України від  25.05.2017  №  2073-VIII 
«Про внесення змін до Закону України «Про охорону 
культурної спадщини» щодо визначення поняття 
«пам’ятка культурної спадщини», яким поширюється 
захист на пам’ятки, взяті під захист до набрання 
чинності пам’ятко - охоронного законодавства 
незалежної України.

Розблоковано наповнення Державного реєстру 
нерухомих пам’яток, що є єдиним механізмом для 
надання захисту унікальним автентичним об’єктам.

Протягом  2017 року до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток занесено 15 пам’яток за 
категорією національного значення та 846 - за 
категорією місцевого значення. Дотепер, рішення 
про надання статусу пам’ятки за категорією 
національного значення приймалось лише двічі 
- в 2009 та в 2012 році. 

Найближчим часом планується занести до Реєстру 
шістдесят шість (66) об’єктів за категорією 
національного значення та  1000 об’єктів за 
категорією місцевого значення.

Затверджені  історико-архітектурні опорні плани 
за період з 2007 по 2017

Мінкультури ініціювало оголошення 2018 року – 
Роком культурної спадщини. 
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Відновлена робота із здійснення контрольних 
повноважень у сфері охорони культурної 
спадщини.  В 2017 проведено близько 60 
обстежень містобудівної ситуації по Україні, в 
попередні роки такі обстеження не проводилися 
взагалі За результатами відповідних обстежень 
видано -  38 приписів про зупинення проведення 
будь-яких робіт, що проводяться всупереч 
нормам Закону України «Про охорону культурної 
спадщини».

Міністерство культури продовжує роботу над 
виконанням  пріоритетних завдань Уряду в частині 
впровадження  електронного реєстру об’єктів 
культурних цінностей та культурної спадщини.

На сьогодні ведуться наукові дослідження, результатом 
яких є  розбудова стандартів обліку об’єктів культурної 
спадщини в електронній формі, обміну інформацією.

У 2017 році Міністерство продовжило роботу з 
підготовки змін до чинного пам’ятко – охоронного 
законодавства:

•	 щодо запровадження ефективного обліку об’єктів 
культурної спадщини;

•	 щодо регулювання надання адміністративних 
послуг у сфері охорони культурної спадщини;

•	 щодо посилення відповідальності у сфері охорони 
культурної спадщини;

•	 розроблено зміни до законодавства в частині 
скасування ІМО (на основі широких консультацій 
з експерними колами та громадскістю)

•	 запропоновано нормативне забезпечення 
відновлення системи органів охорони культурної 
спадщини на місцевому рівні;

•	 проект Закону України «Про приєднання України 
до Другого протоколу до Гаазької конвенції про 
захист культурних цінностей у разі збройного 
конфлікту 1954 року» (схвалений КМУ та 
надісланий АПУ);

•	 щодо правового статусу памяток ЮНЕСКО та 
управління ними ( у співпраці з ЮНЕСКО та 
ІКОМОС).

Вперше в історії незалежної України розпочато 
будівництво нових музейних закладів Національного 
значення. Процедура відбувається за усіма світовими 
стандартами. 

Міністерство культури України забезпечило 
організацію Міжнародного відкритого архітектурного 
конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію 
щодо об’єкта «Національний меморіальний комплекс 
Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності» (м. 
Київ).

Станом на 1 грудня 2017 року відбулася процедура 
публічних закупівель із визначення організатора 
конкурсу - компанії [phase eins] з Берліну. 

З 23 жовтня 2017 року триває конкурсна процедура. 
17 листопада 2017 року відбувся відбір учасників 
конкурсу з 65 кандидатів на участь. 
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Культурні цінності України за кордоном. 
Шлях додому
Протягом року відділ переміщення кульурних 
цінностей стояв на сторожі захисту культурних 
цінностей, які переміщуться через митний кордон 
України, а також незаконно вивезених з України.

У квітні 2017 року у межах роботи Змішаної українсько-
німецької комісії з питань повернення та реституції 
втрачених та незаконно переміщених під час та 
внаслідок Другої світової війни культурних цінностей, 
яка діє у рамках Угоди між Урядом України та Урядом 
Федеративної Республіки Німеччина про культурне 
співробітництво (1993 р.) обговорено пропозиції 
німецької сторони про повернення Україні 
культурних цінностей, які Німеччина має намір 
передати найближчим часом:

•	 Грамота Петра І на поставлення митрополита 
київського Іоасафа Кроковського 1708 р.

•	 Протоколи засідань магістрату м. Чернівці.

•	 Фотографії з архітектурно-історичної колекції 
Софійського собору.

•	 Археологічні об’єкти з Національного музею 
історії України.

•	 Картина С. Васильківського, незаконно вивезена 
німецькими нацистами з Харківського художнього 
музею під час Другої світової війни.

Мінкультури спільно з Харківським художнім музеєм 
і Дніпропетровським художнім музеєм вжито заходів 
щодо призупинення продажу на аукціонах у Франції 
і США картин, незаконно вивезених під час Другої 
світової війни із колекцій музеїв, та поінформовано 
правоохоронні органи .

За участі Мінкультури в Україну передано частину 
матеріалів з бібліотеки всесвітньовідомого 
балетмейстера українського походження Сержа 
Лифаря які у 2015 році за заповітом  його вдови 
графині Інги-Лізи Алефельд-Лорвіг були передані в 
якості дарунку місту Києву. 

У 2017 році Мінкультури очолило процес зі 
спорудження другої черги Національного музею 
«Меморіал жертв Голодомору». 

Наразі розпорядженням Кабінету Міністрів України 
схвалено ескізний проект та проект підготовчих робіт, 
які вже розпочато. 

Отримано погодження ЮНЕСКО щодо запланованих 
робіт, а також усіх компетентних органів. 

В бюджеті на 2018 рік заплановано гідне фінансування, 
яке дозволить реалізувати плани щодо втілення 
проекту другої черги Національного музею «Меморіал 
жертв Голодомору».
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В частині виконання міжнародних зобов’язань у                                                          
сфері охорони культурної спадщини:

•	 затверджено науково-проектну документацію щодо 
розширення меж охоронних (буферних) зон об’єкта 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої 
Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-
Печерська Лавра»;

•	 завершується робота над  Планом управління об’єкта 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Київ: Собор Святої 
Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-
Печерська Лавра».

Продовжується робота по справі  за позовом 
держави Україна до Амстердамського 
археологічного Музею Алларда Пірсона щодо 
повернення музейної колекції «Крим. Золотий 
острів у Чорному морі» на територію України.

Протягом року проведено роботу  підготовки 
змін до Закону України «Про вивезення, ввезення 
та повернення культурних цінностей» в частині 
регулювання процесу переміщення культурних 
цінностей на основі найкращих світових стандартів та 
практик.

Триває робота над концепцією Закону «Про 
повернення (реституцію) культурних цінностей». 
У цьому контексті утворено Міжвідомчу робочу 
групу з питань розшуку і повернення викрадених та 
втрачених культурних цінностей.

Мінкультури проводило активну роботу щодо 
моніторингу культурних цінностей, що незаконно 
переміщувались з  території окупованої АРК та 
інформувало компетентні міжнародні органи про 
всі факти порушення країною-агресором вимог 
міжнародного законодавства.
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Міністерством культури України реформовано 13 
премій для видатних діячів культури, літератури 
і мистецтва, у тому числі у сфері театрального, 
образотворчого, традиційного народного мистецтва, 
а також у сфері охорони нематеріальної культурної 
спадщини.

У грудні Мінкультури проведено мистецький проект 
«Музичний парнас», на якому було презентовано 
творчість лауреатів музичних премій цього року.

Міністерством культури розроблено Указ Президента 
«Про призначення стипендій для молодих майстрів 
народного мистецтва на 2017 рік», який підписано у 
квітні 2017 року. Прийняття Указу сприяє заохоченню 
молодого покоління майстрів до збереження та 
відродження традиційного народного мистецтва, 
забезпеченню ефективної роботи з його розвитку.

31 жовтня 2017 року відбулось засідання Комісії з 
питань призначення стипендій Президента України 
для молодих майстрів народного мистецтва. 
За результатами роботи Експертної Комісії при 
Мінкультури відібрано 80 претендентів на здобуття 
стипендій Президента України для молодих майстрів 
народного мистецтва у 2018 році.

Також прийнято розпорядження Президента 
України № 143/2017 від 06.07.2017 «Про присудження 
грантів Президента України молодим діячам у галузі 
театрального, музичного, циркового, образотворчого 
мистецтва, а  також молодим письменникам і майстрам 
народного мистецтва для створення і реалізації 
творчих проектів

Розроблено Указ Президента України «Про стипендії 
Президента України для молодих письменників 
і митців у сфері музичного, театрального, 
образотворчого, хореографічного, естрадно-
циркового та кіномистецтва», яким від 2018 року 
започатковуватимуться 250 щорічних стипендій для 
молодих митців (віком до 35 років). 

Триває робота над проектом Державної цільової 
програми підтримки та розвитку народних художніх 
промислів на 2018-2022 роки.
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Почалося реальне відродження 
національного кіновиробництва
У 2017 році прийнято Закон України “Про державну 
підтримку кінематографії в Україні”, який увібрав 
у себе найкращі та найефективніші механізми та 
інструменти підтримки кінематографії, успішно 
випробувані в Європейських країнах.

Так, 2017 рік став рекордним за кількістю стрічок, 
які здобули успіх у широкому прокаті, зокрема, такі 
фільми як «Червоний», «Ізі», «Мир вашому дому» та 
ін. А фільми «Сторожова застава» та «Кіборги» вже 
у перший вікенд побили касові збори, обігнавши 
іноземні фільми, а також  зібрали 8184 869 грн і  10628 
глядачів («Сторожова застава»)  та 8186 701 грн і 
106305 глядачів («Кіборги»).

Аж три фільми, вироблені в ко-продукції з Україною, 
цьогоріч потрапили у лонг-ліст премії Оскар 2018 
Американської кіноакадемії – українсько-словацький 
кримінальний трилер «Межа», укрансько-литовська 
воєнна драма «Іней» та український драматичний 
фільм «Рівень чорного».
Також голосно про себе заявивила на світових  
фестивальних майданчиках українсько-італійська 
драма «Гніздо горлиці».

У 2017 році національний кінематограф продовжує 
стрімко розвиватись:

•	 кількість фільмів за державної підтримки, що 
прийняті у 2017 році   – 33 (з них анімаційні – 2);

•	 кількість підписаних контрактів/договорів на 
виробництво фільмів за державної підтримки – 
32;

•	 кількість українських фільмів, що вийшли у 
широкий прокат – 21. 

За сприяння Міністерства культури України у 2017 
році український кінематограф було представлено 
на  понад 30 міжнародних форумах, серед яких:

•	 70-ий Канський міжнародний кінофестиваль 
(Франція);

•	 Міжнародний фестиваль короткометражного 
кіно в Клермон-Феррані» (Франція);

•	 Міжнародний кінофестиваль в Торонто (Канада);
•	 Одеський міжнародний кінофестиваль;
•	 Київський Міжнародний кінофестиваль 

«Молодість»;
•	 Міжнародний кінофестиваль анімаційних 

фільмів «КРОК»;
•	 Дні українського кіно у Брюсселі;
•	 Дні українського кіно в Празі;
•	 Дні українського кіно в Ризі;
•	 Дні українського кіно в Страсбурзі;
•	 Дні українського кіно в Лівані.

Мінкультури масштабно підтримало події 
актуального мистецтва в Україні

Мінкультури вперше виступило засновником 
конкурсу-фестивалю творчої молоді, який 
відбуватиметься у форматі бієнале в культурних 
інституціях різних міст України.  Метою організації 
та проведення Бієнале є підтримка творчої молоді, 
сприяння реалізації молодих талановитих митців у 
сфері сучасного візуального мистецтва, збереження 
та примноження інтелектуального потенціалу України, 
популяризація сучасного мистецтва серед широких 
верств населення. 
2017 року організаторами Бієнале визначено 
Національний художній музей України та НММК 
«Мистецький Арсенал». Міжнародне журі оцінювало 
роботи 67 художників і мистецьких колективів, які 
репрезентували своє мистецтво на виставці «Сьогодні, 
що так і не настало». 

«В сучасному світі Мінкультури має стати тим 
комунікаційним майданчиком, який підтримує,  
допомагає в реалізації сучасного мислення 
і сучасного мистецтва. Зокрема, ми хочемо 
переорієнтувати і власний вектор в культурній 
політиці та звернути увагу на  розвиток  сучасного 
мистецтва», - Євген Нищук, Міністр культури 
України 
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За підтримки Мінкультури у відомих виставкових 
локаціях Києва було представлено проект Art and 
Film Biennale. Мета цьогорічного проекту: пов’язати 
сучасне мистецтво Німеччини з творчим досвідом 
митців України. Програма заходу передбачала 
кінопокази, музичні перформанси, лекції та публічні 
дискусії. 

«Увага центральних державних органів до цього 
проекту говорить про те, що культура та 
мистецтво займають значне місце в країні», - 
Юрган Хаазе, куратор проекту, директор Бієнале

За фінансової підтримки Міністерства культури 
України відбувся Х ювілейний фестиваль сучасного 
мистецтва Гоголь Fest-2017. 

•	 мистецтво, відбулося також проведення 
масштабних дискусійних платформ, майстер-
класів та лабораторії сучасної драматургії, 
режисури і критики. 

•	 Третій міжнародний конкурс диригентів імені 
Стефана Турчака (28 листопада – 1 грудня 2017 
року, Київ). Участь у конкурсі взяли 20 учасників 
з Польщі, Ірану, Ізраїлю, Франції, Іспанії, Румунії, 
Білорусі, Німеччини та України. 

•	 ХІ Міжнародний конкурс молодих піаністів 
пам’яті Володимира Горовиця  (17-27 квітня 2017 
року, Київ). Конкурс проводився з метою сприяння 
збереження творчого потенціалу української 
фортепіанної школи та сприяння подальшому 
професійному становленню її кращих виконавців. 
В 2017 році у конкурсі взяли участь 26 юних 
піаністів із 10 країн світу 

•	 Міжнародний проект «Музика є вищим 
одкровенням» (24 листопада 2017 року, Київ). 
Це європейський концерт на сцені Колонного 
залу імені М. В. Лисенка Національної філармонії 
України за участю юних музикантів з Німеччини, 
Данії, Австрії, Хорватії, Сербії та України. 
Запрошення іноземних учасників відбулося 
за підтримки Європейського союзу музичних 
конкурсів для молоді (EMCY). Україну представляли 
учні державних спеціалізованих мистецьких шкіл-
інтернатів з міст Києва, Львова, Одеси та Харкова. 

Актуальність проведення заходу полягала в 
презентації в Україні кращих зразків сучасного 
українського та світового мистецтва, акумуляції 
потужних творчих та інтелектуальних ресурсів, 
якісній презентації українського мистецтва, а також 
формуванні творчого середовища, здатного стати 
дієвим центром розвитку українського мистецтва, як 
презентаційним, так і освітнім та виробничим.

 «Сьогодні суспільство переповнює потік 
негативної інформації і у нас виникає запитання, 
що ж може стати порятунком, тим самим 
ковчегом, який допоможе пережити цей 
своєрідний потоп? Певен, саме мистецтво і 
є тим простором, фізичним та ментальним, 
тим ковчегом, який дарує надію”, - Владислав 
Троїцький

Мінкультури підтримало значущі 
культурно-мистецькі події 
Упродовж 2017 року Мінкультури організовано понад 
30 культурно-мистецьких заходів (проектів), серед 
них: 

•	 Національний мистецький фестиваль 
«Кропивницький 2017» (серпень-вересень 2017 
року, Кропивницький). Фестиваль пройшов під 
слоганом  - «Культура в час випробувань». Окрім 
творчої частини, яка представила всі мистецькі 
жанри - театр, кіно, музику різних напрямків, 
образотворче мистецтво, хореографію, сучасне
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•	 Українсько-німецький мистецький проект 
Молодіжного симфонічного оркестру України 
та Федеративного молодіжного симфонічного 
оркестру Німеччини (серпень 2017 року, Київ). 
Реалізація цього міжнародного музичного 
проекту створила надзвичайні можливості 
для гідного представлення та презентації 
потужного культурного потенціалу нашої країни 
на найпрестижніших концертних майданчиках 
в Україні та Німеччині, що сприяло подальшому 
розвитку їх професійної майстерності. 

•	 XІХ Міжнародний театральний фестиваль 
«Мельпомена Таврії» (травень 2017 року, Херсон). 
Метою проведення фестивалю є активізація 
розвитку театрального мистецтва, пропаганда 
та збереження кращих зразків світової та 
української класики, популяризація сучасного 
театрального мистецтва, пошук нових напрямів та 
імен, формування творчого середовища. В цьому 
році у фестивалі взяли участь 12 країн світу, у т.ч. 
Україна, Грузія, Данія, Португалія, Литва, Польща, 
Румунія, Вірменія, Білорусь, Туреччина, Угорщина 
та Франція.

•	 ІІ Міжнародний мистецький фестиваль країн 
Карпатського регіону «КАРПАТСЬКИЙ ПРОСТІР» 
(«CARPATHIAN SPACE») (травень 2017 року, Івано-
Франківськ). Головною метою заходу була 
промоція національної та світової культури і 
традицій, створення позитивного іміджу України 
на міжнародному рівні через популяризацію 
мистецтва та українських цінностей, реалізація 
курсу України та інтеграцію у Європейський  
Союз через мистецтво. В заході взяли участь 
13 країн учасниць, різі жанри  мистецтва було 
представлено на 8 локаціях, залучено велику 
кількість професійних музикантів, художників, 
акторів театру та кіно, інструменталістів, 
вокалістів.

Українське циркове мистецтво зміцнило 
світовий статус
Європейський парламент прийняв резолюцію, якою 
визначено цирки частиною європейської культурної 
спадщини, та закликав держави-члени ЄС вживати 
дії для подальшого визнання цирку невід’ємним 
елементом культурного надбання.

Українське циркове мистецтво є складовою світового 
мистецького простору з багатими традиціями, 
художніми відкриттями, унікальними ноу-хау та 
авторськими розробками, спеціальною освітою, які 
визнані в усьому світі. Українські циркові артисти та їхні 
номери постійно стають призерами спеціалізованих 
міжнародних конкурсів та фестивалів. Відповідно, 
цього року Мінкультури затверджені пріоритетні 
напрями розвитку циркової справи в Україні з метою 
подальшого розвитку циркової справи в Україні, 
створення умов для ефективного функціонування в 
Україні циркової справи та забезпечення розвитку 
національного циркового мистецтва та посилення 
його конкурентоздатності.

Державне підприємство «Державна циркова 
компанія України» в 2017 році стало членом 
Європейської циркової асоціації.
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5 вересня 2017 року Верховною Радою України було 
прийнято Закон України «Про освіту»             (№ 2145- 
VIII). Завдяки довготривалій співпраці Міністерства 
культури з прогресивними педагогічними, науково-
педагогічними і науковими працівниками України 
вдалося досягнути бажаних для галузі культури і 
мистецтва результатів в частині підготовки майбутніх 
висококваліфікованих фахівців.

Вперше в історії незалежної України до 
освітнього законодавства включено 
норми, що стосуються мистецької освіти.
Положення зазначеного закону в частині мистецько-
освітньої діяльності мають важливе значення для 
подальшого розвитку мистецької сфери в Україні, 
оскільки визначають мистецьку освіту як цілісну, 
багаторівневу систему із взаємопов’язаними 
елементами та її специфічність серед інших освітніх 
систем.

•	 Львівської середньої спеціалізованої музичної 
школи-інтернату імені С. Крушельницької;

•	 Державної середньої художньої школи-
інтернату імені Т. Г. Шевченка.

У новому законі назву «початкові спеціалізовані 
мистецькі навчальні заклади (школи естетичного 
виховання)» замінено на «мистецькі школи», 
з’явилося поняття «доктор мистецтва», вищі 
навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, які 
здійснюють підготовку фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», 
віднесено до фахової перед вищої освіти. 

Закуплено музичні інструменти та 
навчальне обладнання 
Мінкультури вперше за останні роки проведено 
закупівлю музичних інструментів та навчального 
обладнання на суму 9 596, 3 тис. грн. для:

•	 Державної спеціалізованої художньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у 
Опішні» імені Василя Кричевського;

•	 Київської середньої спеціалізованої музичної 
школи-інтернату імені М.В.Лисенка;

•	 Харківської середньої спеціалізованої 
музичної школи-інтернату;

•	 Одеської середньої спеціалізованої 
музичної школи-інтернату імені професора 
П.С.Столярського;

З метою модернізації змісту та умов надання 
мистецької освіти Мінкультури було проведено 
23 комунікативних заходи (семінари, наради, 
конференція, он-лайн обговорення з питань розвитку 
культурно-мистецької освіти в 14-ти регіонах України).

Міністерство культури 23-24 листопада 2017 року 
провело Міжнародну наукову конференцію 
«Культурно-мистецька освіта на сучасному етапі: 
прагнення, виклики та перспективи», яка стала 
центральним комунікативним заходом у сфері 
культурно-мистецької освіти. На конференції було 
розглянуто напрямки стратегії реформування та 
розвитку культурно-мистецької освіти в Україні 
як цілісної системи для розроблення та реалізації 
стратегії у середньостроковій перспективі.
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Мінкультури провело Рік Японії в Україні 
Рік Японії в Україні став масштабним та багатогранним 
проектом, реалізація якого сприяла активізації та 
розширенню двостороннього співробітництва, що 
відповідає стратегічному характеру відносин між 
Україною та Японією. Проект охопив велику кількість 
заходів у різних сферах: економіки, інвестицій, освіти, 
культури, молоді, спорту та інше. Мінкультури є 
співорганізатором численних культурно-мистецьких 
заходів, концертів, виставок, презентацій серед яких:

•	 Виставка японської гравюри «Укійо-е», уроки 
японської мови, лекції про культури Японії, 
майстер-класи та виставка орігамі, демонстрація 
ікебани та інше;

•	 Спільний мистецький проект за участю 
японської скрипальки Отані Ясуко та провідних 
українських  виконавців у супроводі Академічного 
симфонічного оркестру Національної філармонії 
України (диригент -  народний артист України 
Микола Дядюра);

•	 «Концерт японських барабанщиків» за участю 
Хаяші Ейтецу та ЕЙТЕЦУ ФУ-УН но КАЙ;

•	 Презентація ілюстрацій в стилі японського 
мистецтва Манґа на тему: “Український військовий 
в японських ілюстраціях”;

•	 Концерти «Мантія небесної феї» у виконанні 
оперної групи «Нобарадза» під керівництвом 
оперної співачки Кадзуко Камія;

•	 Мистецький проект «Уявний путівник. Японія».
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Україна на 57-й Венеціанській бієнале представила 
серію робіт «Парламент» відомого фотохудожника 
Бориса Михайлова. У рамках виставки також були 
представлені спецпроекти молодих українських 
художників  з метою ширшого представлення історії 
сучасного українського мистецтва. 

Венеціанська бієнале сучасного мистецтва є однією 
з найстаріших та найважливіших міжнародних подій 
у сфері мистецтва, яка проводиться раз на два роки. 
Починаючи з 2001 року, Україна бере участь у виставці 
та представляє найкращі мистецькі проекти. 

«Пройшов час, і змінилось моє ставлення до цих 
робіт. Політика, яка лежить в їх основі, відійшла 
на другий план, на першому ж залишились 
самі фотороботи. Змінюється почуття, коли 
є знання, а є відчуття. І все це – маски, які 
змінюються. Раніше в роботах читався посил 
з новин, не завжди хороший, було відчуття, що 
щось має статись. Але все це було до Венеції. Тепер 
кожна з робіт – окрема історія, часом навіть 
казка. В кожній – подорож, адже це Парламент 
будь-якої з країн. Це парламент, який втратив 
зв’язок із соціумом і через естетику часу шукає 
відповіді на питання, на які не можна відповісти”, 
-  Борис Михайлов, художник

Україна з успіхом взяла участь у 57-й 
Венеціанській бієнале
Міжнародна виставка є надзвичайно важливою 
для України з погляду культурної дипломатії – 
презентації та промоції нашої держави на світовій 
арені, зацікавлення світової аудиторії процесами, 
що відбуваються в Україні, та їхньою інтерпретацією 
через мистецтво.  Участь у Венеціанській бієнале 
свідчить про те, що сучасні українські художники, 
куратори, арт-критики впевнено повертаються до 
європейського та світового культурного процесу та 
простору.

Цьогоріч Україна стала партнером у підготовці 
до участі України в бієнале – як фінансово, так 
і організаційно. Міністерство культури України 
виступило Комісаром національного павільйону на 
бієнале в особі першого заступника міністра культури 
України Світлани Фоменко.

Книжковий ринок України представлено 
у Франкфурті 
Україна взяла участь у 69-му книжковому ярмарку у 
Франкфурті-на-Майні (Німеччина). 

Україна була представлена національним стендом, 
площею 100 квадратних метрів, організаторам якого 
було Міністерство культури у співпраці з національним 
культурно-мистецьким і музейним комплексом 
«Мистецький Арсенал» та Українським інститутом 
книги. Дизайн усієї національної виставкової площі 
натхненний українським мистецтвом модернізму. 
Його гасло – “Understanding Ukraine, Understanding 
Europe” (Зрозуміти Україну. Зрозуміти Європу).

Цього року на національному стенді були представлені 
17 українських видавництв, а також кращі книги, 
відзначені різноманітними преміями. 

Впродовж п’яти днів роботи книжкового ярмарку 
на національному стенді діяв майданчик для 
презентаційних літературних заходів, де відбувалися 
зустрічі з українськими авторами, дискусії про 
різноманіття та історичні виклики української 
культури, творчий людський потенціал України.

«Було дуже приємно чути від керівництва 
виставки, що протягом останніх років 
український стенд стає   все кращим. Ми 
пройшли великий шлях від маленького, 
виключно представницького стенду, до досить 
широкої експозиції можливостей України. 
Це стало можливим завдяки злагодженій 
співпраці Міністерства культури, Українського 
Консульства у Франкфурті та НКММК 
«Мистецький арсенал», -  Павло Розенко, віце-
прем’єр-міністр України.
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Працює Національне бюро програми ЄС 
«Креативна Європа» в Україні
Повноцінно функціонує Національне бюро програми 
ЄС «Креативна Європа» на базі Українського центру 
культурних досліджень.
За сприяння Мінкультури створено сайт 
національного бюро «Креативна Європа Україна» - 
http://creativeeurope.in.ua/.

У  2017 році Національним  бюро програми ЄС 
«Креативна Європа» в Україні за підтримки 
Мінкультури проведено близько 70 заходів; 
розроблено проект веб-ресурсу бази даних 
українських культурних і креативних індустрій; 
проведена робота щодо налагодження співпраці з 
партнерами в Україні. Керівником Національного 
бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні 
Юлією Федів проведено понад 400 особистих та 
дистанційних консультацій.

1,5 млн. додаткової потреби Українському центру 
культурних досліджень для забезпечення діяльності 
бюро програми «Креативна Європа» в Україні. 

Забезпечено реалізацію проекту COMUS 
Це спільний проект Ради Європи і Європейської Комісії 
“Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані 
громадянами”. Проект передбачає комплексну 
взаємодію органів влади усіх рівнів і місцевих громад 
з метою покращення існуючого міського середовища 
невеликих історичних міст, збережження історичного 
середовища та заохочення місцевих мешканців до 
активної участі в житті міста. 

У липні 2017 року в Києві відбувся підсумковий 
семінар проекту в Україні. Проектні менеджери трьох 
українських пілотних міст - Луцька, Жовкви та Прилук 
– презентували результати реалізації проекту та 
створені проектними містами портфоліо.

Україна приєднується до «Культурних 
маршрутів» 
27-29 вересня 2017 року у м. Лукка, Італійська 
Республіка, відбувся 7-ий щорічний дорадчий 
форум Культурних маршрутів Ради Європи «30 років 
Культурним маршрутам Ради Європи: встановлення 
діалогу та сталого розвитку через європейські 
цінності та спадщину». Участь у заході взяла делегація 
Міністерства культури. 

У 2017 році Україна приєдналася до Розширеної 
часткової угоди про культурні маршрути Ради Європи 
в якості спостерігача. Наразі опрацьовується питання 
щодо приєднання України до культурних маршрутів 
Ради Європи в якості повноправного учасника. 

Успіхом у 2017 році є те, що чотири українські 
організації стали партнерами проектів європейського 
співробітництва, відібраними для надання підтримки 
в рамках програми «Креативна Європа». 

Продовжено пільгові умови участі України у програмі 
«Креативна Європа» у 2017 році (1 євро), які були 
розраховані лише на 2016 рік. 

У травні-червні 2017 р. відбулась низка зустрічей, щодо 
визначення розміру фінансового внеску України на 
2018 рік - який може становити 514 тис. євро, з них: 
369 тис. євро – підпрограма «Культура», 133 тис. євро 
– підпрограма «MEDIA»,  12 тис. євро – адміністративні 
витрати. Мінкультури включило потребу щодо сплати 
внеску за участь України у програмі «Креативна 
Європа» у 2018 році в проект бюджетного запиту на 
наступний період (15 млн. грн.) та передбачило
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Також у листопаді 2017 року в Пекіні (Китайська 
Народна Республіка) проведено четверте засідання 
українсько-китайської Підкомісії з питань 
співробітництва у сфері культури. За результатами 
засідання Підкомісії Сторони домовились сприяти 
подальшому розвитку культурного співробітництва 
базуючись на принципах взаєморозуміння, рівності та 
довіри в інтересах обох народів, сприяти зміцненню 
прямих контактів між культурними і художніми 
установами двох країн, обміну інформацією, 
спільному проведенню виставок, участі у міжнародних 
культурних заходах. Узгоджено проведення у 2018 році 
у Пекіні Днів культури України в КНР, які включатимуть 
організацію виставок, майстер-класів з традиційних 
ремесел, а також Днів українського кіно. 

Працює Національна система ІККРОМ 
(Міжнародний центр вивчення питань 
збереження та відновлення культурних 
цінностей)
Відповідно до плану роботи ІККРОМ України на 2017 
рік за підтримки Мінкультури проведені наступні 
заходи:

•	 Семінар-практикум «Основи експертизи 
стародруків, рукописів, документів та творів 
графіки» (23 травня 2017 року , Київ). Захід 
проведений для експертів, які працюють з 
пам’ятками на паперовій основі у музейних 
закладах, та яким надано право здійснення 
державної експертизи культурних цінностей. 

•	 Міжнародна науково-практична конференція 
«Музеї та реставрація у контексті збереження 
культурної спадщини: актуальні виклики 
сучасності» (6 – 7 червня 2017 року, Київ). Метою 
проведення конференції було здійснення 
комплексного наукового розгляду сучасного стану 
збереження культурної спадщини в музейних і 
приватних колекціях, забезпечення реставрації 
пам’яток та дослідження процесу розвитку 
реставрації у контексті музеєзнавства. 

•	 Міжнародна науково-практична конференція на 
тему: «Проблеми збереження та використання 
історичних підземних комплексів в умовах 
негативних техногенних впливів» (26 – 27 
жовтня 2017 року, Київ). Конференція проходила 
під патронатом Національної комісії України в 
справах ЮНЕСКО. Головною темою обговорення 

•	 були проблеми пов’язані із проведенням наукових 
досліджень та збереженням  історичних підземних 
комплексів зокрема у містах Києві та Чернігові, 
а саме підземних комплексів, що розташовані 
на території об’єкта всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії з прилеглими 
монастирськими спорудами, Києво-Печерська 
Лавра» та об’єкта, що внесений до Попереднього 
списку «Історичний центр міста Чернігова». 

29 листопада – 1 грудня 2017 року у м. Рим 
(Італійська Республіка) відбулося засідання 30-ї 
сесії Генеральної асамблеї ІККРОМ. , під час якого 
представники Міністерств культури Французької 
Республіки, Республіки Хорватії, Республіки Польща, 
Італійської Республіки та Обєднаних Арабських 
Еміратів висловили готовність щодо співробітництва 
з Україною у галузі реставрації. 

Впроваджується інструмент TAIEX
На засіданні координаційної групи з питань 
впровадження інструменту TAIEX погоджено п’ять 
заявок від Мінкультури в рамках залучення зовнішньої 
допомоги Європейської Комісії - у сфері початкової 
мистецької освіти; державної політики що свободи 
совісті та захисту прав національних меншин; адаптації 
законодавства у сфері вивезення, ввезення та 
повернення культурних цінностей.

Підписано низку двосторонніх договорів
•	 Програма культурного співробітництва між 

Міністерством культури України та Міністерством 
культури Естонської Республіки на 2017-2021 роки;

•	 Програма про культурне співробітництво між 
Міністерством культури України та Міністерством 
культури Республіки Білорусь на 2017-2021 роки;

•	 Угода між Міністерством культури України 
і Уповноваженим у справах релігій та 
національностей Республіки Білорусь про 
співробітництво у сфері міжнаціональних 
відносин;

•	 Програма співробітництва у сфері культури між 
Міністерством культури України та Міністерством 
освіти, культури і досліджень Республіки Молдова 
на 2017-2021 роки;

•	 Угода про співробітництво у сфері культури між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних 
Арабських Еміратів. 
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Міністерством культури України у 2017 році 
започатковано Загальноукраїнський проект 
культурної інтеграції «Український Схід» задля 
формування міцної національної мовно-культурної 
ідентичності та патріотизму.

Починаючи з травня 2017 року Міністерство культури 
надало фінансову підтримку заходам, спрямованих 
на підтримку військовослужбовців, населення в зоні 
АТО та тимчасово переміщених осіб на суму понад 1 
млн. грн. 

Серед заходів:

•	 Концертні заходи для воїнів АТО, тимчасово 
переміщених осіб з циклу «З Україною в серці» 
(м.Покровськ,Донецька область);

•	 Культурно-мистецький захід «Дорога на Схід» 
(Бахмут, Донецька обл., Чугуїв, Харківська обл.)

•	 Мистецька акція «На цій землі нас не здолати» 
(мм.Краматорськ, Святогірськ, Костянтинівка 
(Донецька область));

•	 Мистецька акція «На цій землі нас не здолати - 
діти» (дитячий табір «Лісова застава» та «Артек»);

•	 Мистецька акція «День міста Волноваха» (м. 
Волноваха);

•	 Мистецька акція «Фестиваль миру» (м. Станиця 
Луганська);

•	 Культурно- мистецька акція «Пліч-о-пліч» (м. 
Лисичанськ);

•	 Культурно- мистецька акція «Героям слава» (м. 
Бахмут);

•	 Мистецький проект «Співаймо козаче, - нехай 
ворог плаче» (мм. Бахмут, Торецьк, Авдіївка, 
Мар’їнка Донецької області, смт. Станиця 
Луганська, м. Щастя Луганської області);

•	 Культурно-мистецький проект «Ой, хто, хто 
Миколая любить…» (Донецька, Луганська обл.);

•	 День української писемності та мови (м. 
Северодонецк)

•	  Презентація альбому сучасних фронтових пісень 
«#ПісніВійни»

На грудень 2017 також заплановані:

•	 Культурно-мистецька акція для дітей східних 
регіонів України «Святий Миколай – дітям Сходу» 
(мм.Новоайдар, Станиця Луганська, Щастя, 
Словянськ)

•	 Культурно мистецька акція  «Святий Миколай 
мандрує Україною» (м. Часів Яр Донецької обл.)

•	 Культурно-мистецька акція «Колядки для Янголів»
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Міністерство культури України протягом 2017 року 
організавано та проведено низку заходів у сфері 
державно-конфесійних відносин: 

•	 Круглий стіл «Християнсько-мусульманський 
діалог: сучасний стан та перспективи розвитку в 
Україні» (5 квітня 2017 р., м. Київ), 

•	 Круглий стіл «Релігійна свобода і світоглядний 
плюралізм в незалежній Україні» (12 травня 2017 
р., м. Київ), 

•	 Перша Міжнародна міжконфесійна  конференція 
«Роль релігійних цінностей у зміцненні соціальної 
стабільності та поширенні культури мирного 
співжиття й подоланні ненависті» (17-18 жовтня 
2017 р., м. Київ), 

•	 Урочиста академія з нагоди 500-річчя Реформації 
у Національному академічному театрі опери і 
балету ім. Т. Г. Шевченка (30 жовтня 2017 р., м. Київ).

Протягом року підготовлено ряд заяв Міністерства 
культури України щодо резонансних подій 
релігійно-суспільного життя України, зокрема 
заяви щодо висловлювань та дій сепаратистського 
й антиукраїнського характеру окремих 
священнослужителів Української православної 
церкви, щодо призупинення діяльності релігійних 
організацій Свідків Єгови у Російській Федерації, щодо 
порушення прав релігійної спільноти УПЦ Київського 
патріархату на території окупованого Криму тощо.

Зустрічі з представниками релігійного 
середовища України
Впродовж року у Мінкультури проведено ряд 
зустрічей з представниками релігійного середовища 
України. Серед найважливіших - зустріч із керівником 
Всеукраїнського союзу церков християн віри 
євангельської – п’ятидесятників, старшим єпископом 
Михайлом Паночко та зустріч з Апостольським нунцієм 
в Україні Клаудіо Гуджеротті 

Підготовка нормативно-правових актів 
Департаментом був розроблений проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про зміну складу Комісії 
з питань забезпечення реалізації прав релігійних 
організацій». Зазначена постанова була прийнята 
Урядом 7 червня 2017 р. за № 389. 
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Протягом 2017 року Мінкультури забезпечувалась 
активна співпраця з міжнародними організаціями,  
зокрема із Комітетом ООН з ліквідації расової 
дискримінації, Офісом Верховного Комісара ОБСЄ 
у справах національних меншин, Європейським 
центром з питань національних меншин (ЕКМІ),  спільно 
із якими, а також у рамках залучення інструменту 
технічної допомоги та обміну досвідом Єврокомісії 
ТАІЕХ, було проведено ряд заходів (семінарів, круглих 
столів, науково-практичних конференцій).

Проведено три засідання міжурядових двосторонніх 
комісій: 

•	 Двосторонньої українсько-словацької комісії з 
питань національних меншин, освіти і культури; 

•	 Міжурядової німецько-української комісії із 
співробітництва у справах осіб німецького 
походження, які проживають в Україні;

•	 Змішаної Українсько-Румунської міжурядової 
комісії з питань забезпечення прав осіб, які 
належать до національних меншин.

Вперше в історії незалежної України Мінкультури 
забезпечено організацію і проведення  спеціального 
тематичниого моніторингового візиту в Україну 
місії  експертів ad hoc Комітету Ради Європи з питань 
ромів «CAHROM», мета якого - обмін досвідом у сфері 
впровадження національних Стратегій щодо ромської 
національної меншини.

Завдяки активній участі Мінкультури у засіданні 
Бюро Європейської комісії проти расизму і 
нетерпимості, що відбулось 19 червня у м. 
Страсбург (Французька Республіка), і під час 
якого розглядалась, вдалося дійти згоди та 
переконати   представників Ради Європи вжити 
вираз «військове вторгнення Росії» у Доповіді 
ЄКРН.  

Цей вираз вперше звучить в офіційних документах 
Ради Європи після 2014 року і створює прецедент, 
завдяки якому подібне формулювання зможуть 
вживати й інші офіційні інституції та органи Ради 
Європи у своїх документах. 

Укладено 5 діючих угод із Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі про реалізацію проектів GIZ на 
загальну суму 15, 32 млн. євро та 9 діючих угод із 
Міністерством регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства на загальну 
суму 103 млн. євро.
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Мінкультури координує діяльність Українського 
інституту національної пам’яті у сфері збереження 
і відновлення національної пам’яті Українського 
народу. 

Впродовж 2017 року відбулися наступні важливі події:

•	 Реалізація проекту «Усна історія АТО» спільно з 
Всеукраїнським альянсом бійців і волонтерів АТО.

•	 Продовження реалізації проекту «Майдан: усна 
історія»;

•	 Мультимедійний виставковий проект «ВІДВАЖНІ: 
наші Герої», присвячений 100-літтю Української 
Революції 1917-1921 років;

•	 проведення IV засідання Польсько-українського 
форуму істориків, спільно з  Польським Інститутом 
національної пам’яті у Кракові (Польща);

•	 Підготовка і відкриття виставки «100 років 
першого українського парламенту» у Верховній 
Раді;

•	 Організація створення соціальної реклами, 
присвяченої 11 видатним особистостям – діячам 
Української революції 1917-1921 років;

•	 Підготовка і видання друком книги спогадів 
учасників війни на Сході України «Усна історія 
російсько-української війни. (2014-2016 роки). 
Випуск 3»;

•	 Підготовка, виготовлення і презентація під час 
фестивалю «Історія.UA» дитячої настільної гри 
«Українська Революція 1917-1921 років».
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КОМАНДА МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Євген Нищук
Міністр культури

Світлана Фоменко
Перший заступник
міністра культури

Тамара Мазур
Заступник міністра 

культури

Юрій Рибачук
Заступник міністра 

культури

Ростислав 
Карандєєв

Державний секретар
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