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Коли ми подавали проєкт 
дослідження «Портрет глядача 
українського кіно в кінотеатрі» на 
грант Українського культурного 
фонду, то не знали, що увесь світ 
стикнеться з коронавірусною 
хворобою (COVID-19), яка вплине 
зокрема і на роботу кінотеатрів. 

З 12 березня 2020 року в Україні 
почали закривати кінотеатри1. 
Від початку влада планувала, що 
кінотеатри не працюватимуть лише 
до квітня, але на практиці виявилося, 
що відновити свою роботу вони 
змогли лише у липні 2020 року2.

На початку карантину ми опитали 
керівників кінотеатрів у різних 
містах України, щодо їхніх прогнозів 
і очікувань3. Більшість з них були 
налаштовані песимістично, але у 
березні ніхто з них точно не міг знати, 
що відновити роботу вони зможуть 
тільки у липні та й то в умовах браку 
нових фільмів. При цьому працювати 
їм дозволять тільки за умови 50% 
заповнюваності залів, з дотриманням 
маскового режиму. Прем’єри як 
зарубіжних, так і українських стрічок 

ВСТУП

1) Кабінет Міністрів України. Постанова. Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19: 
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19

2) Детектор медіа. «Кабмін дозволив відкрити кінотеатри з 2 липня»: https://detector.media/infospace/
article/178277/2020-06-25-kabmin-dozvoliv-vidkriti-kinoteatri-z-2-lipnya/

3) Детектор медіа. «Кіно і вірус: які наслідки для українського кіноринку матиме закриття кінотеатрів на 
карантин»: https://detector.media/rinok/article/175601/2020-03-17-kino-i-virus-yaki-naslidki-dlya-ukrainskogo-
kinorinku-matime-zakrittya-kinoteatriv-na-karantin/

4) Детектор медіа. «Перший крок до рейтингування продюсерів. Що не так з аналізом держпідтримки кіно»: 
https://detector.media/rinok/article/172882/2019-12-02-pershii-krok-do-reitinguvannya-prodyuseriv-shcho-ne-tak-z-
analizom-derzhpidtrimki-kino/

5) Детектор медіа. «Уряд лишився без міністрів культури та освіти»: https://detector.media/infospace/
article/175292/2020-03-04-uryad-lishivsya-bez-ministriv-kulturi-ta-osviti/

6) Детектор медіа. «Уряд перейменував Міністерство культури, молоді та спорту»: https://detector.media/infospace/
article/175874/2020-03-26-uryad-pereimenuvav-ministerstvo-kulturi-molodi-ta-sportu/

7) Детектор медіа. «Олександра Ткаченка призначили міністром культури та інформполітики»: https://detector.
media/infospace/article/177715/2020-06-04-oleksandra-tkachenka-priznachili-ministrom-kulturi-ta-informpolitiki/

почали переносити у часі, деякі з 
них не вийшли в кінотеатральний 
прокат і досі. У цих обставинах, на 
наш погляд, дане дослідження стає ще 
більш актуальним.

Також варто зазначити, що наприкінці 
2019 року на той момент очільник 
Міністерства культури, молоді та 
спорту Володимир Бородянський 
презентував аналіз результатів роботи 
Державного агентства з питань кіно 
(Держкіно) за останні п’ять років. 
Міністерство провело публічну 
презентацію цього документа та 
поставило за мету запровадити 
рейтингування продюсерів та 
змінити правила проведення 
конкурсів на виділення державних 
коштів на створення кінопроєктів4. 
4 березня 2020 року Верховна 
Рада України звільнила прем’єр-
міністра Олексія Гончарука. Разом 
із ним пішов у відставку весь склад 
Кабінету міністрів5. Міністерство 
культури, молоді та спорту було 
знову розділено6. 4 червня 2020 року 
Верховна Рада України підтримала 
призначення Олександра Ткаченка 
на посаду міністра культури та 
інформаційної політики7.
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Водночас робота над розробкою 
нових правил проведення конкурсів 
із виділення фінансування на 
кіновиробництво не припинялася. 
Авторка цієї аналітичної записки 
увійшла до робочої групи з розробки 
цих правил, у яких передбачається 
враховувати і показники 
кінотеатрального прокату попередніх 
фільмів продюсерів при виділенні 
фінансування на нові кінопроєкти. 
Більш детальніше ми зупинимося на 
цьому аспекті в розділі «Висновки та 
рекомендації». 

Проєкт має на меті 
компенсувати брак 
знань про стан справ та 
перспективи розвитку 
такого сектору культури, 
як кіно, шляхом вивчення 
аудиторії даного сектору. 

Ціль проєкту 

Отримати аналітичні дані, які стали 
б підґрунтям для вироблення 
культурних політик на національному 
та регіональному рівнях; згенерувати 
нові знання про споживачів 
українського кіно та стан розвитку 
кіноринку в Україні. 

Завдання

Провести дослідження і визначити 
портрет глядача українського кіно в 
українських кінотеатрах, визначивши 
його стать, вік, чинники, які впливають 
на його рішення придбати чи не 
придбати квиток.

Метод дослідження: особисте 
інтерв’ю «face-to-face».

Вибір цього методу дослідження був 
зумовлений тим, що він дозволяє 
опитати саме тих глядачів, які обрали 
в кінотеатрі українське кіно.

Анкета містила як закриті запитання 
– респондентам були запропоновані 
варіанти відповідей, так і відкриті 
запитання – респонденти мали 
можливість самостійно сформулювати 
відповідь.

Опитування було проведене 
протягом серпня – жовтня 2020 року. 
Польовий етап тривав з 27 серпня по 
18 жовтня.

Опитування відбувалося в 26-ти 
кінотеатрах 4-х міст України (Київ, 
Харків, Одеса, Львів).

Для опитування була розроблена 
стратифікована випадкова 
2-ступенева вибірка, випадкова 
на кожному ступені. Вибірка 
репрезентативна для України в цілому 
та для окремих 4 міст.

Всього було опитано 2004 
респонденти, які переглянули 
українські фільми, що йшли у прокаті 
(загалом – 13 фільмів). Опитування 
проводилося методом особистих 
інтерв’ю з використанням паперових 
анкет. 
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Географія опитування

Харків

Київ
Львів

Одеса

Статистична похибка вибірки (з 
імовірністю 0.95 і без урахування 
дизайн-ефекту) не перевищує:

• 2% для показників, по всіх 
чотирьох містах,

• 2.62% для показників м. Києва,

• 6.18% для показників м. 
Харкова,

• 6.47% для показників м. Одеси,

• 5.51% для показників м. Львова.

Вже під час проведення опитування 
глядачів українського кіно ми 
зрозуміли, що для повноти 
дослідження нам потрібно почути 
голос самих кінотеатрів. Силами 
«Детектора медіа» ми опитали 
менеджмент українських кінотеатрів. 
Це опитування представлено у 
розділі «Думка кінотеатрів».
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Перелік українських фільмів
Опитування проводилося після сеансів українських фільмів, які йшли у прокаті           
з 27.08.2020 по 18.10.2020. Під прокатом ми розуміємо демонстрацію фільму 
протягом не менше одного тижня хоча б в одному кінотеатрі за квитками.

Ми опитали глядачів таких фільмів:

«Де ти, Адаме?»

документальний, режисер Олександр Запорощенко

Синопсис: події фільму розгортаються у монастирі 
Дохіар, що стоїть на Святій Горі Афон, на південно-
західному узбережжі півострова Афон, що 
омивається водами Егейського моря. Цей півострів ще 
з Х ст. переданий у виключне користування монахів 
східного християнства. Величні образи природи 
чергуються з картинами майже безперервних 
чернечих трудів і молитов; це змальовує та стверджує 
динамічний взаємозв’язок людини та природи, а ще 
нагадує про рай, за яким усі ми в глибині душі потай 
тужимо. Проте перлиною розкішного візантійського 
ландшафту є монахи; фільм делікатно відхиляє завісу, 
яка зазвичай приховує чернече життя на Афоні, 
особисті радості, сподівання та слабкості кожного 
монаха. Завдяки цьому ченці постають перед 
глядачем у всій їхній живій, теплій самобутності.

«Передчуття»

ігровий, режисер В’ячеслав Криштофович

Синопсис: у невеличкому приморському 
містечку ніколи не відбувалося нічого цікавого. 
Спокій порушила звістка про загибель чоловіка. 
Розгортається скандал, у якому беруть участь усі, 
хто знав покійного. Кожен шукає відповіді на свої 
запитання, проте шукає їх у суспільстві. Можливо, 
варто було б шукати у собі. Тим часом поблизу 
містечка на рейд стають військові кораблі.

Жанр: драма. Фільм було вироблено за підтримки 
Держкіно.
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«Тарас. Повернення»

ігровий, режисер Олександр Денисенко

Синопсис: масштабна костюмована екранізація 
однойменного роману Олександра Денисенка. 
Фільм розповідає про останні місяці заслання Тараса 
Шевченка у Казахстані. Того літа поет, засланий 
на військову службу в російській царській армії, 
отримує повідомлення від друзів із Петербурга: 
його помилував особисто цар Олександр II. Однак 
військове керівництво Новопетрівського форту не 
поспішає повідомляти Тараса про це й видавати 
указ про звільнення. Більш того, таємний агент з 
Петербурга намагається зробити все, щоби поет 
залишився тут назавжди.

Жанр: історія, драма. Фільм було вироблено за 
підтримки Держкіно.

«Толока»

ігровий, режисер Михайло Іллєнко

Синопсис: у Тараса Шевченка є маленька балада про 
те, як закохалися у Катерину троє козаків. Свій вибір 
Катерина довірила долі: пообіцяла стати дружиною 
тому, хто визволить з полону її брата. Двоє з трьох 
козаків загинули, намагаючись виконати умови 
договору, третьому вдалося врятувати брата, але 
брат Катерини виявився не братом, а її коханим… 
Фінал поезії відсувається надовго – чекати Катерині 
доведеться не одне століття, не старіючи та не 
втрачаючи надії. Ця розповідь, наче притча, пролітає 
крізь історію України, відтворює її драматичні та 
героїчні епізоди. Кожне випробування руйнує й 
хату Катерини. Але вона вперто, як і сотні поколінь 
українців, знову й знову піднімає її з руїн. Вік 
української хати короткий – від війни до війни. Якби 
не толока, не було б де й зустріти свого коханого. 
Але жодна хата в Україні ніколи не була «скраю».

Жанр: драма, історія. Фільм було вироблено за 
підтримки Держкіно.
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«Фортеця Хаджибей»

ігровий, режисер Костянтин Коновалов

Синопсис: XVIII століття, розпал російсько-турецької 
війни. На боці османів воюють задунайські козаки. 
Якось до їхніх рук потрапляє цінна інформація. Листа 
із нею потрібно передати султану, а допомогти в 
цьому може Ахмет-паша із фортеці Хаджибей. Біда в 
тому, що днями цю фортецю захопили росіяни. Козак 
Андрій випадково знайомиться з донькою Ахмет-
паші. Разом вони розробляють план, як його викрасти.

Жанр: історія, пригоди. Фільм було вироблено за 
підтримки Держкіно.

«Весільний спадок»

документальний, режисер Олексій Гуз

Синопсис: розповідь про весільні звичаї та обряди з 
різних куточків України. Завдяки цій картині глядач 
зануриться у світ багатої, яскравої та різноманітної 
весільної культури 8 областей країни: Київської, 
Черкаської, Чернігівської, Івано-Франківської, 
Закарпатської, Харківської, Рівненської та 
Чернівецької.

Фільм було вироблено за підтримки Держкіно.

«Забуті»

ігровий, режисерка Дар’я Онищенко

Синопсис: історія кохання тих, хто не забув, ким є 
насправді, і про кого не маємо права забути ми. Коли 
війна руйнує все навколо: знайомі пейзажі, знайомих 
людей, звичне життя — залишається стиснути кулаки 
і не дати зруйнувати себе. Ця боротьба об’єднала 
вчительку Ніну та сімнадцятирічного Андрія. 
Пристрасть, яка спалахнула між ними — єдина зброя 
проти усього божевілля, що відбувається навколо. 
Події фільму — це не лише хроніки сьогодення, це 
складна актуальна спроба розібратися, чи здатне 
кохання на порятунок.

Жанр: драма. Фільм було вироблено за підтримки 
Міністерства культури.
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«Уламки»

документальний, режисер Артур Якубов

Синопсис: історії дітей, котрі втратили важливу 
частину свого життя через бойові дії на сході України. 
Глядач порине у сувору дійсність прифронтового 
містечка, у його безмежну трагедію людської долі. 
Пронесеться місцями глибокого тилу, де війна наче і 
не ступала, а все одно лишила свої окровавлені сліди.

Фільм було вироблено за підтримки Держкіно.

«Борщ. Секретний інгредієнт»

документальний, режисер Дмитро Кочнєв

Синопсис: Євген Клопотенко вирушає у мандри 
Україною, щоб віднайти найцікавіші рецепти борщу, 
знайти секретні інгредієнти, які роблять страву 
неповторною! Він хоче з’ясувати: який український 
борщ справжній? І що найголовніше у рецепті? 
Будемо готувати борщ з грибами, на баранині, з 
квасолею та на квасі, з карасями, з картоплею та без, 
з томатами та навіть без соусу, бо головне – це не 
продукти, а люди та їхні цінності!

«Східняк»

ігровий, режисер Андрій Іванюк

Синопсис: події розгортаються в зоні воєнних дій на 
Донбасі. Двоє добровольців «Борода» і «Режисер» 
вирушають на пошуки свого взводного. Той має 
допомогти з матеріалами для укріплення позицій, 
щоб хоч якось захиститись від обстрілів. «Борода» 
називає себе корінним жителем Донбасу, він 
місцевий. «Режисер» з Івано-Франківщини, він творча 
натура. На побратимів чекає довгий напружений 
день, під час якого в них буде час поговорити про 
все, що турбує.

Жанр: роуд-муві. Фільм було вироблено за підтримки 
Держкіно.
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«Ваш Василь»

документальний, режисери Світлана Рудюк та 
Олександр Авшаров

В одному кінотеатрі Львова відбувся прокат фільму 
«Ваш Василь», який також потрапив до нашого 
опитування.

Синопсис: фільм про українського поета та дисидента 
Василя Стуса. Автори розкривають його персону не 
через пафосні фрази, а через спогади близьких та 
документи. Стус як людина — не завжди ідеальний і 
від того страшенно цікавий.

Фільм було вироблено за підтримки Міністерства 
культури.

«Мої думки тихі»

ігровий, режисер Антоніо Лукіч

В одному кінотеатрі Києва після карантину тривав 
прокат фільму «Мої думки тихі», який також 
потрапив до нашого опитування.

Синопсис: зазнавши безлічі невдач в роботі та 
особистому житті, молодий звукорежисер Вадим 
отримує шанс розпочати все спочатку. Просте 
завдання – записати голоси закарпатських тварин 
– може стати його шансом назавжди залишити 
«незручну Україну» та вирушити в «привабливу 
Канаду». Подалі від проблем.

Жанр: комедія. Фільм було вироблено за підтримки 
Держкіно.
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«Парфенон»

ігровий, режисер Мантас Кведаравічюс

29-го жовтня розпочався прокат фільму «Парфенон». 
Ми опитали людей, які прийшли на його прем’єрний 
показ у Львові у дати, в які тривало наше 
опитування.

Синопсис: фільм базується на трирічному 
етнографічному дослідженні Мантаса Кведаравічюса 
в Афінах, Одесі та Стамбулі. Курди, суданці, українці, 
греки – зі сквотів, таємних кафе, підземних мечетей, 
борделів, залишених заводів – та їхні розповіді 
складають сюжет фільму. Головні герої Гаріп, Софія, 
Мехді та Анна, а також кримінальна та любовна 
історії, що пов’язують їх у фільмі, ведуть нас крізь 
сьогоденне життя кожного з цих міст.

Жанр: драма. Фільм було вироблено за підтримки 
Держкіно.
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1. ЧАСТОТА 
ВІДВІДУВАННЯ 
КІНОТЕАТРІВ



1.1. Як часто глядачі 
українського кіно ходять до 
кінотеатрів

На початку ми поставили собі за 
мету дізнатися: як часто українці 
відвідували кінотеатри до карантину? 
У результаті в цілому виокремились 
три основні групи. 27% респондентів 

відповіли, що зазвичай відвідували 
кінотеатри раз на місяць. 23,2% 
опитаних сказали, що ходили до 
кінотеатрів раз на кілька місяців. 
Найбільшою виявилася група 
респондентів, яка мала звичку 
відвідувати кінотеатри рідше, ніж раз 
на кілька місяців – 28,1%. 

1. ЧАСТОТА 
ВІДВІДУВАННЯ 
КІНОТЕАТРІВ

Як часто Ви, зазвичай, купуєте квитки в кінотеатр 
(не враховуючи період карантину)?
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Частіше, ніж раз на тиждень

Раз на тиждень

Кілька разів на місяць

Раз на місяць

Раз на кілька місяців

Рідше, ніж раз на кілька місяців

ВС/НЗ

ВВ

%, N=2 004

Всього по чотирьох містах



В розрізі міст ситуація виглядає 
дещо інакше. Так, у Києві та Харкові, 
як і в цілому по Україні, найбільше 
виявилося тих глядачів, які ходили до 
кінотеатрів рідше, ніж раз на кілька 
місяців, – 33% і 33,1% відповідно. 
В Одесі найбільшою виявилася 
група респондентів, яка відвідувала 
кінотеатри раз на кілька місяців, – 
27,3%. Водночас, у цьому місті 25,9% 
опитаних відповіли, що мають звичку 

ходити до кінотеатрів кілька разів 
на місяць. У Львові кількість тих, хто 
відвідував кінотеатри кілька разів 
на місяць та раз на кілька місяців 
виявилась приблизно однаковою 
і становила – 25,4% і 24,8% 
відповідно, а найбільшою стала група 
респондентів, яка відповіла, що 
ходила до кінотеатрів раз на місяць, – 
35,8%.
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Як часто Ви, зазвичай, купуєте квитки в кінотеатр 
(не враховуючи період карантину)?

Як часто Ви, зазвичай, купуєте квитки в кінотеатр 
(не враховуючи період карантину)?

Харків
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0

0,8

14,2
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33,1

0

0

Частіше, ніж раз на тиждень

Раз на тиждень
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ВС/НЗ
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%, N=307

Як часто Ви, зазвичай, купуєте квитки в кінотеатр 
(не враховуючи період карантину)?

Львів
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0
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Частіше, ніж раз на 
тиждень
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%, N=2 004

Як часто Ви, зазвичай, купуєте квитки в кінотеатр 
саме на українське кіно?

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
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1.2. Як часто глядачі 
українського кіно ходять до 
кінотеатрів на українське кіно

По-іншому розподіляються відсотки, 
коли мова заходить про походи до 
кінотеатрів саме на українські фільми. 
Половина опитаних відповіла, що 
купує квитки на українське кіно 
рідше, ніж раз на кілька місяців. 



Водночас щодо кожного міста 
показники різняться. Найбільше 
тих, хто купує квитки на українське 
кіно рідше, ніж раз на кілька місяців, 
виявилося у Харкові – 74,3%. Трохи 
менше цей показник в Одесі – 69,2%. 
У Києві 48,8% опитаних відповіли, 
що купують квиток на українське 
кіно рідше, ніж раз на кілька місяців. 

Але у Львові ситуація кардинально 
відрізняється. Найбільшою у цьому 
місті виявилась група респондентів, 
яка відповіла, що зазвичай купує 
квитки на українське кіно раз на 
кілька місяців – 38,7%. Порівну 
розподілилися відповіді тих, хто 
купує квитки на українське кіно раз 
на місяць та рідше, ніж раз на кілька 
місяців, – 22,8%. Така відмінна від 
інших міст ситуація у Львові може 
бути викликана зокрема й тим, що 
одним з кінотеатрів, де проводилося 
наше опитування у цьому місті, 
виявився «Копернік». Його арт-
менеджер, кінокритик Станіслав 
Тарасенко постійно запрошує 
знімальні групи українських стрічок 
представити їх перед глядачами та 
проводить обговорення фільмів 
після їх показу. Так, на листопад 
2020 року в цьому кінотеатрі було 
заплановано три таких спеціальних 
допрем’єрних покази українських 
фільмів. Саме в «Коперніку» ми 
проводили опитування глядачів 
фільму «Ваш Василь» (це єдиний 
кінотеатр, де фільм йшов у прокаті) 
та глядачів на прем’єрному показі 
фільму «Парфенон». 

Загалом же, якщо 
аналізувати ситуацію з 
тим, як часто мешканці 
України готові купувати 
квитки на українське 
кіно, виникає запитання: 
чи виправданою 
є практика, 
коли виробники 
і дистриб’ютори 
випускають українські 
релізи в одну дату? Чи не 
конкурують вони за одну 
і ту саму аудиторію?

Така ситуація була поширена й до 
карантину, і, гадаю, збережеться 
і в майбутньому. Особливо вона 
притаманна святковим дням, коли 
більше людей ідуть до кінотеатрів.
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Як часто Ви, зазвичай, купуєте квитки в кінотеатр 
саме на українське кіно?

Як часто Ви, зазвичай, купуєте квитки в кінотеатр 
саме на українське кіно?

Харків (чоловіки + жінки)
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ВС/НЗ

ВВ

%, N=245

0

0

1,8

2,2

23,2

69,2

1,8

1,8

Частіше, ніж раз на тиждень

Раз на тиждень

Кілька разів на місяць

Раз на місяць

Раз на кілька місяців

Рідше, ніж раз на кілька місяців

ВС/НЗ

ВВ

%, N=224
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Як часто Ви, зазвичай, купуєте квитки в кінотеатр 
саме на українське кіно?

Як часто Ви, зазвичай, купуєте квитки в кінотеатр 
саме на українське кіно?

Київ (чоловіки + жінки)

Львів (чоловіки + жінки)

0

0,7

6,8

18,3

24,3

48,8

0,8

0,3

Частіше, ніж раз на тиждень

Раз на тиждень

Кілька разів на місяць

Раз на місяць

Раз на кілька місяців

Рідше, ніж раз на кілька місяців

ВС/НЗ

ВВ

%, N=1 228

0

0,7

15

22,8

38,7

22,8

0

0

Частіше, ніж раз на тиждень

Раз на тиждень

Кілька разів на місяць

Раз на місяць

Раз на кілька місяців

Рідше, ніж раз на кілька місяців

ВС/НЗ

ВВ

%, N=307



1.3. Чи змінилася частота 
відвідування кінотеатрів серед 
глядачів українського кіно з 
початком карантину

Кінотеатрам в Україні дозволили 
почати знову працювати з 2 липня 
2020 року. Працювати їм дозволи 
за новими правилами8. Ми вирішили 
поцікавитися у глядачів українського 
кіно, чи змінилося, щось у їх звичці 

ходити до кінотеатрів? Переважна 
більшість відповіла, що ні. Загалом по 
Україні так відповіли 71,3% опитаних. 
У Києві цей відсоток ще більше – 
79,7%. В Одесі – 78,2%. У Харкові 
– 63,7%. Водночас, у Львові ситуація 
протилежна – 61,9% опитаних 
відповіли, що змінилося. Це може 
пояснюватися тим, що саме у цьому 
місті люди до карантину звикли 
частіше ходити до кінотеатрів.  
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Чи змінилося щось у Вашій звичці ходити в 
кінотеатр ПІСЛЯ ПОЧАТКУ КАРАНТИНУ?

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)

8) Facebook-сторінка Міністерства охорони здоров’я України: https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.3007518
36754595/1589509231212176/?type=3&theater

26,7

71,3

0,1

1,9

Так

Ні

ВС/НЗ

ВВ

%, N=2 004

https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.300751836754595/1589509231212176/?type=3&theater
https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.300751836754595/1589509231212176/?type=3&theater


Чи змінилося щось у Вашій звичці ходити в 
кінотеатр ПІСЛЯ ПОЧАТКУ КАРАНТИНУ?

Чи змінилося щось у Вашій звичці ходити в 
кінотеатр ПІСЛЯ ПОЧАТКУ КАРАНТИНУ?

Київ (чоловіки + жінки)

Одеса (чоловіки + жінки)

21,4

78,2

0

0,4

Так

Ні

ВС/НЗ

ВВ

%, N=224
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19

79,7

0,2

1,1

Так

Ні

ВС/НЗ

ВВ

%, N=1 228



Чи змінилося щось у Вашій звичці ходити в 
кінотеатр ПІСЛЯ ПОЧАТКУ КАРАНТИНУ?

Чи змінилося щось у Вашій звичці ходити в 
кінотеатр ПІСЛЯ ПОЧАТКУ КАРАНТИНУ?

Харків (чоловіки + жінки)

Львів (чоловіки + жінки)

26,5

63,7

0,4

9,4

Так

Ні

ВС/НЗ

ВВ

%, N=245

61,9

37,8

0

0,3

Так

Ні

ВС/НЗ

ВВ

%, N=307

1.Частота відвідування кінотеатрів  |  27



28  |  1.Частота відвідування кінотеатрів

Ми вирішили уточнити у тих 
респондентів, в яких практика 
відвідування кінотеатрів зазнала змін: 
які саме це були зміни? Це було 
відкрите запитання – ми не надавали 
респондентам варіанти відповідей. 
83,4% опитаних відповіли, що 
почали рідше відвідувати кінотеатри. 

Водночас знайшлися й ті, хто навпаки 
став це робити частіше, – 1,1%. 6,3% 
респондентів відчули дискомфорт 
через карантинні обмеження, 4,7% 
стали обирати сеанси з меншою 
кількістю глядачів. 4,1% зазначили, що 
відчули зменшення кількості фільмів 
у репертуарах кінотеатрів. 

Що саме змінилося у Вашій звичці ходити в кінотеатр 
ПІСЛЯ ПОЧАТКУ КАРАНТИНУ?*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед тих, в кого відбулися зміни у звичках ходити в кіно після початку карантину)

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій

83,4

1,1

6,3

4,7

4,1

3,9

Рідше відвідую

Частіше відвідую

З'явився дискомфорт через карантинні 
обмеження

Обираю сеанси з невеликою кількістю 
глядачів

Відчув зменшення вибору фільмів

Інше

%, N=536
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1.4. Чи заважає щось глядачам 
частіше купувати квитки на 
українське кіно

79,9% опитаних відповіли, що їм 
нічого не заважає частіше купувати 
квитки на українське кіно. Ця 
відповідь була притаманна більшості 
респондентів в усіх містах: коливання 
відбуваються від 70,6% у Харкові до 
84,6% у Києві.

19,1

79,9

0,4

0,6

Так, заважає

Ні, не заважає

ВС/НЗ

ВВ

%, N=2 004

Чи заважає Вам щось частіше ходити в кінотеатр 
на українське кіно?

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)



Ми поставили відкрите запитання 
тим, хто відповів, що відчуває 
перепони частіше ходити на 
українське кіно: які саме це 
перешкоди? 27% опитаних 
відзначили низьку якість українських 
фільмів як головний чинник, який 
заважає їм частіше купувати квитки 

на українське кіно. Другим варіантом 
відповіді був економічний чинник – 
18,3% респондентів назвали високу 
вартість квитків чи брак власних 
коштів для більш регулярного 
відвідування кінотеатрів. Ще 14,7% 
опитаних вказали на брак часу.

Що саме заважає Вам частіше ходити в кінотеатр на 
українське кіно?*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед тих, хто має перешкоди для частішого відвідування українського кіно)

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій

27

18,3

14,7

8,9

7,9

7,1

5,5

3,7

3,4

2,9

2,6

2,4

0,5

6,5

Низька якість фільмів

Брак коштів для купівлі квитка / Вартість 
квитків

Брак часу

Незручний графік сеансів

Карантин

Мало фільмів у прокаті

Короткий термін прокату

Фільми йдуть не у всіх кінотеатрах

Мова

Мало промоції

Погана гра акторів

Тематика

Показ фільмів у маленьких залах

Інше

%, N=382
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2. ФІЛЬМИ, ЯКІ 
ДИВЛЯТЬСЯ ТА ЧЕКАЮТЬ 
ГЛЯДАЧІ УКРАЇНСЬКОГО 
КІНО



2. ФІЛЬМИ, ЯКІ ДИВЛЯТЬСЯ 
ТА ЧЕКАЮТЬ ГЛЯДАЧІ 
УКРАЇНСЬКОГО КІНО
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• «Мої думки тихі» — 22,4%.

• «Крути 1918» (ігровий, режисер: 
Олексій Шапарєв) – 22,2%.

Синопсис: фільм за реальною 
історією бою на залізничній станції 
Крути взимку 1918 року. На тлі 
доленосних подій в країні двоє 
братів Андрій і Олекса Савицькі 
закохуються у прекрасну Софію. 
Більшовики підступають до Києва, 
місто наповнене «червоними» 
агентами. Уряд УНР кидає на 
боротьбу з ворогом усі боєздатні 
частини армії, включно з юнкерами 
і студентами. Чотири сотні юнаків, 
серед яких Андрій і Олекса, стають 
проти 4-тисячного добре озброєного 
війська.

Жанр: історичний екшн.

У розрізі окремих міст ситуація 
наступна.

У Києві лідери такі самі:

• «Захар Беркут» — 37,3%.

• «Мої думки тихі» — 25,8%.

• «Крути 1918» — 24,8%.

2.1. Які українські стрічки 
дивилися в кінотеатрі за 
останній рік

Це запитання ми ставили, 
аби з’ясувати, чи мають наші 
респонденти звичку дивитися 
українське кіно в кінотеатрах. Глядачі 
могли обрати кілька фільмів. 

Загалом по чотирьох містах 
найчастіше обирали такі фільми:

• «Захар Беркут» (ігровий, 
режисери Ахтем Сеітаблаєв, 
Джон Вінн) – 37,4%.

Синопсис: 1223 рік. Монгольська 
орда на чолі з ханом Бурундою 
рухається на захід, винищуючи все на 
своєму шляху. Дійшовши до високих 
Карпатських гір, військо зупиняється 
біля підніжжя. Однак вночі кілька 
місцевих мисливців – брати Беркути 
– потайки пробираються в табір та 
звільняють полонених. Несамовитий 
від люті хан вирішує йти навпростець, 
щоб помститися і знищити карпатські 
поселення. Для цього він знаходить 
зрадника серед місцевих, який 
відкриває йому таємний прохід у 
горах. Однак невеличка громада 
гірських мисливців під керівництвом 
Захара Беркута має свій план, щоб 
назавжди зупинити багаточисельного 
ворога.

Жанр: історична драма, екшн.



9) DzygaMDB: https://dzygamdb.com/uk/films/43
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• «Захар Беркут» — 21,6%

• «Іловайськ 2014. Батальйон 
«Донбас» (ігровий, режисер: Іван 
Тимченко) – 21,6%

Синопсис: командир штурмової 
групи батальйону «Донбас» Бішут, 
поранений у бою за Іловайськ, дивом 
лишається живий в окупованому 
місті. Його розшукує призначений 
комендантом Іловайська 
російський офіцер Рунков, для 
якого ця війна перетворилася на 
особисту трагедію, і він жадає не 
справедливості, а помсти. Але хто з 
них насправді опинився у пастці?

Жанр: бойовик на основі реальних 
подій. 

В Одесі відповіді розподілилися 
наступним чином:

• «Захар Беркут» – 25,4%.

• «Скажене весілля 2» – 21%.

• «Свінгери 2» (ігровий, режисер: 
Андрейс Екіс) – 13,4%.

Синопсис: продовження 
однойменного фільму про пари, 
які вирішили урізноманітнити своє 
сексуальне життя. Наближається 
Новий рік. Кожна зі знайомих 
нам пар готується зустріти його 
якнайцікавіше. Та з огляду на 
проблеми, що назріли у сексуальних 
життях кожного з героїв, найкращим 
святом для них буде щось новеньке 
та цікавеньке у ліжку. Тож якою б 
морозною не була погода, мерзнути 
героям буде ніколи.

Жанр: комедія. 

Той факт, що фільм «Скажене 
весілля 2», який за результатами 
касових зборів9 став лідером серед 
українських фільмів, котрі стартували 
в прокаті в 2019 році, респонденти в 
нашому опитуванні згадували рідше, 
можливо, пояснюється тим, що на 
фільм приходило багато глядачів, які 
рідко обирають в кінотеатрах саме 
українське кіно.

Найбільше шанувальників цього 
кінопроєкту ми виявили у Харкові, 
де, до речі, найбільше й чекають на 
вихід на екрани продовження цієї 
кінофраншизи.

Отже, у Харкові трійка лідерів має 
такий вигляд:

• «Скажене весілля 2» (ігровий, 
режисер Владислав Климчук 
(Влад Дикий) – 26,5%

Синопсис: події нового фільму 
відбуваються через рік після 
«Скаженого весілля». Ще один 
сюрприз, ще одна донька, та ще 
одне скажене весілля чекає на 
героїв. Погоня, новий зять, Назарій 
Запухляк, отець Євлампій, монахи. 
Наталка Середюк колись дуже 
серйозно посварилась із батьком, 
тому в першій частині фільму 
ми навіть не здогадуємось про її 
існування. У другій частині вона 
несподівано з’являється в житті 
своєї родини, бо збирається вийти 
заміж. Й, авжеж, її обранець не 
влаштовує Василя. За характером 
Наталка – дзеркало свого батька. 
Горда, принципова, категорична, з 
внутрішнім стрижнем.

Жанр: комедія

https://dzygamdb.com/uk/films/43


У Львові респонденти найчастіше 
називали такі фільми:

• «Захар Беркут» – 59%.

• «Заборонений» (ігровий, 
режисер: Роман Бровко) – 38,8%.

Синопсис: 1965 рік. Молодий поет 
Василь Стус не може миритися з 
безправним становищем українців у 
Радянському Союзі та кидає виклик 
тоталітарній системі. Він говорить 
про те, про що мовчать мільйони. 
Незважаючи на постійний тиск і 
погрози, Стус не припиняє боротьбу 
навіть у засланні. Реальна історія 
нескореного поета, історія кохання і 
зради, людської гідності та підлості.

Жанр: байопік. 

• «Мої думки тихі» — 38,4%.

Якщо подивитися на кіновподобання 
глядачів та глядачок, то бачимо, що 
жінки частіше за чоловіків відвідували 
фільм «Віддана» (ігровий, режисерка 
Христина Сиволап) — 16.4%, тоді як 
серед чоловіків глядачів цього фільму 
виявилося 8.7%. 

Синопсис: історія починається в 
Станіславові у другій половині XIX 
століття. Доктор Анґер втрачає 
в пожежі дружину, але вдається 
врятувати двох дівчат – рідну доньку 
Аделю і доньку хатніх робітників 
Стефанію. У момент розпачу доктор 
вирішує виховувати їх разом.

Минає 25 років. Дівчата виросли і 
так само нерозлучні, хоча Аделя 
тепер заміжня. Стефа ж веде 
господарство, втамовуючи свою 
пристрасть у кулінарії. Та вони досі 
не розуміють, хто вони одна одній: 
сестри та подруги, чи служниця та 
господиня. У калейдоскопі любові 

та ревнощів, подвійних смислів та 
таємниць грань між реальністю і 
вигадкою остаточно зникає. Красиві 
наряди, вишукані страви та безкінечні 
шпацери… Що ж станеться, коли 
ілюзія почне розвіюватися, а замість 
неї вималюється реальність?

Жанр: лавсторі. 

Більший відсоток глядачок і у фільму 
«Мої думки тихі» – 25,4%, тоді як 
відсоток чоловіків глядачів, що так 
відповіли, склав 18,3%. Натомість 
24,9% опитаних нами чоловіків 
сказали, що відвідували сеанси 
стрічки «Іловайськ 2014. Батальйон 
«Донбас», тоді як відсоток жінок, які 
придбали квиток у кінотеатри на цей 
фільм, серед наших респондентів по 
всій Україні склав 15,5%. Ситуація 
з фільмом «Крути 1918» аналогічна: 
25,7% чоловіків відповіли, що ходили 
до кінотеатрів на цей фільм, у той 
час як відсоток жінок, які надали 
таку відповідь, склав 19,6%. Подібно 
виглядає і співвідношення глядачів 
і глядачок стрічки «Захар Беркут»: 
40,1% чоловіків, які взяли участь у 
нашому опитуванні, відповіли, що 
подивилися цей фільм у кінотеатрі, а 
серед жінок так відповіли 35,4%.

Цікаво, що комедію «Скажене весілля 
2» в кінотеатрах дивилася однакова 
кількість як жінок, так і чоловіків серед 
респондентів нашого опитування.
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Більше 100% у стовпчику через можливість обрати більше 1-ї 
відповіді Разом Чоловіки 

(N=838)
Жінки 

(N=1 166)

«11 дітей з Моршина» 7.8 8.4 7.5
«Тільки диво» 1.9 1.6 2.2
«Віддана» 13.2 8.7 16.4
«Вулкан» 3.8 4.1 3.7
«Гола правда» 3.8 3.5 4.1
«Готель Едельвейс» 1.9 2.1 1.7
«Гуцулка Ксеня» 18.2 16.8 19.1
«Давай, танцюй!» 3.4 3.6 3.3
«Додому» 9.5 8.8 9.9
«Екс» 2.1 2.3 2.0
«Ефір» 1.2 1.4 1.0
«Заборонений» 18.1 20.0 16.6
«Захар Беркут» 37.4 40.1 35.4
«Зустріч однокласників» 3.3 3.6 3.2
«Історія Лізи» 2.8 2.0 3.4
«Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас» 19.5 24.9 15.5
«Клара та Чарівний дракон» 1.7 2.0 1.5
«Крути 1918» 22.2 25.7 19.6
«Мої думки тихі» 22.4 18.3 25.4
«Наші Котики» 13.4 12.9 13.8
«Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» 12.8 13.0 12.7
«Побачення у Вегасі» 3.0 2.7 3.2
«Поліна і таємниця кіностудії» 1.3 0.7 1.7
«Продюсер» 0.8 1.0 0.7
«Свінгери 2» 9.2 9.2 9.2
«Скажене весілля 2» 17.4 17.5 17.2
«Сквот 32» 0.9 0.8 0.9
«Кошмарний директор, або Школа №5» 1.0 0.8 1.1
«Фокстер і Макс» 2.2 1.9 2.5
«Халепа на 5 Baksiv» 0.6 0.7 0.6
«Холодна кров» 2.1 2.0 2.1
«Ціна правди» 10.7 10.3 11.1
«Черкаси» 13.3 15.4 11.8
«Чорний ворон» 13.1 13.1 13.1
«Спадок брехні» 1.4 1.3 1.5
ІНШЕ 1.4 1.3 1.5
ЖОДЕН / ЗА ОСТАННІЙ РІК НЕ ДИВИВСЯ УКРАЇНСЬКЕ КІНО В 
КІНОТЕАТРІ 22.8 21.1 23.9

ВС/НЗ 2.2 3.0 1.7
ВД 0.0 0.1 0.0

Які українські фільми Ви подивилися за останній рік в кінотеатрі?
Всього по чотирьох містах
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Які українські фільми Ви подивилися за останній рік в кінотеатрі?
Київ

Більше 100% у стовпчику через можливість обрати більше 1-ї 
відповіді Разом Чоловіки 

(N=518)
Жінки 

(N=710)

«11 дітей з Моршина» 9.4 9.8 9.2
«Тільки диво» 2.5 2.1 2.8
«Віддана» 14.8 8.7 19.3
«Вулкан» 4.0 3.9 4.1
«Гола правда» 3.7 3.5 3.9
«Готель Едельвейс» 2.0 1.5 2.4
«Гуцулка Ксеня» 19.4 17.8 20.6
«Давай, танцюй!» 3.7 3.5 3.8
«Додому» 10.7 9.1 11.8
«Екс» 2.4 2.3 2.5
«Ефір» 1.6 1.7 1.5
«Заборонений» 19.3 20.7 18.3
«Захар Беркут» 37.3 41.1 34.5
«Зустріч однокласників» 3.3 3.9 2.8
«Історія Лізи» 2.6 0.8 3.9
«Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас» 19.7 27.6 13.9
«Клара та Чарівний дракон» 1.8 1.9 1.7
«Крути 1918» 24.8 29.9 21.0
«Мої думки тихі» 25.8 19.9 30.1
«Наші Котики» 15.4 14.7 15.9
«Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» 14.3 14.5 14.2
«Побачення у Вегасі» 2.6 1.9 3.1
«Поліна і таємниця кіностудії» 1.5 0.8 2.0
«Продюсер» 1.1 1.4 1.0
«Свінгери 2» 6.8 6.6 6.9
«Скажене весілля 2» 14.6 13.5 15.4
«Сквот 32» 1.2 1.4 1.1
«Кошмарний директор, або Школа №5» 1.2 1.2 1.3
«Фокстер і Макс» 2.9 2.3 3.4
«Халепа на 5 Baksiv» 0.6 0.6 0.6
«Холодна кров» 2.2 2.3 2.1
«Ціна правди» 8.9 9.1 8.7
«Черкаси» 16.4 18.9 14.5
«Чорний ворон» 13.6 13.7 13.5
«Спадок брехні» 1.8 1.4 2.1
ІНШЕ 2.0 1.9 2.1
ЖОДЕН / ЗА ОСТАННІЙ РІК НЕ ДИВИВСЯ УКРАЇНСЬКЕ КІНО В 
КІНОТЕАТРІ 25.1 24.1 25.8

ВС/НЗ 0.7 1.2 0.3
ВД 0.1 0.2 0.0
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Які українські фільми Ви подивилися за останній рік в кінотеатрі?
Харків

Більше 100% у стовпчику через можливість обрати більше 1-ї 
відповіді Разом Чоловіки 

(N=96)
Жінки 

(N= 149)

«11 дітей з Моршина» 0.4 0.0 0.7
«Тільки диво» 0.4 0.0 0.7
«Віддана» 2.4 3.1 2.0
«Вулкан» 0.0 0.0 0.0
«Гола правда» 0.4 0.0 0.7
«Готель Едельвейс» 0.4 1.0 0.0
«Гуцулка Ксеня» 0.8 0.0 1.3
«Давай, танцюй!» 0.8 1.0 0.7
«Додому» 0.0 0.0 0.0
«Екс» 0.0 0.0 0.0
«Ефір» 0.0 0.0 0.0
«Заборонений» 0.4 0.0 0.7
«Захар Беркут» 21.6 20.8 22.1
«Зустріч однокласників» 4.1 4.2 4.0
«Історія Лізи» 1.6 2.1 1.3
«Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас» 21.6 18.8 23.5
«Клара та Чарівний дракон» 0.4 1.0 0.0
«Крути 1918» 6.5 5.2 7.4
«Мої думки тихі» 0.4 0.0 0.7
«Наші Котики» 1.2 2.1 0.7
«Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» 1.2 2.1 0.7
«Побачення у Вегасі» 0.4 1.0 0.0
«Поліна і таємниця кіностудії» 0.0 0.0 0.0
«Продюсер» 0.0 0.0 0.0
«Свінгери 2» 16.7 17.7 16.1
«Скажене весілля 2» 26.5 31.3 23.5
«Сквот 32» 0.0 0.0 0.0
«Кошмарний директор, або Школа №5» 0.4 0.0 0.7
«Фокстер і Макс» 1.6 2.1 1.3
«Халепа на 5 Baksiv» 0.4 1.0 0.0
«Холодна кров» 0.0 0.0 0.0
«Ціна правди» 1.2 2.1 0.7
«Черкаси» 0.8 0.0 1.3
«Чорний ворон» 0.8 1.0 0.7
«Спадок брехні» 0.0 0.0 0.0
ІНШЕ 0.0 0.0 0.0
ЖОДЕН / ЗА ОСТАННІЙ РІК НЕ ДИВИВСЯ УКРАЇНСЬКЕ КІНО В 
КІНОТЕАТРІ 23.3 18.8 26.2

ВС/НЗ 14.7 19.8 11.4
ВД 0.0 0.0 0.0
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Які українські фільми Ви подивилися за останній рік в кінотеатрі?
Одеса

Більше 100% у стовпчику через можливість обрати більше 1-ї 
відповіді Разом Чоловіки 

(N=90)
Жінки 
(N=134)

«11 дітей з Моршина» 1.8 1.1 2.2
«Тільки диво» 0.4 0.0 0.7
«Віддана» 5.4 2.2 7.5
«Вулкан» 1.3 1.1 1.5
«Гола правда» 0.4 1.1 0.0
«Готель Едельвейс» 0.4 1.1 0.0
«Гуцулка Ксеня» 4.9 3.3 6.0
«Давай, танцюй!» 1.8 3.3 0.7
«Додому» 4.0 6.7 2.2
«Екс» 0.0 0.0 0.0
«Ефір» 0.0 0.0 0.0
«Заборонений» 2.2 2.2 2.2
«Захар Беркут» 25.4 26.7 24.6
«Зустріч однокласників» 0.4 0.0 0.7
«Історія Лізи» 0.0 0.0 0.0
«Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас» 4.5 6.7 3.0
«Клара та Чарівний дракон» 1.8 2.2 1.5
«Крути 1918» 8.0 12.2 5.2
«Мої думки тихі» 5.8 5.6 6.0
«Наші Котики» 1.8 3.3 0.7
«Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» 2.7 3.3 2.2
«Побачення у Вегасі» 4.5 5.6 3.7
«Поліна і таємниця кіностудії» 0.0 0.0 0.0
«Продюсер» 0.0 0.0 0.0
«Свінгери 2» 13.4 14.4 12.7
«Скажене весілля 2» 21.0 18.9 22.4
«Сквот 32» 0.0 0.0 0.0
«Кошмарний директор, або Школа №5» 0.0 0.0 0.0
«Фокстер і Макс» 0.9 1.1 0.7
«Халепа на 5 Baksiv» 0.0 0.0 0.0
«Холодна кров» 0.0 0.0 0.0
«Ціна правди» 1.3 0.0 2.2
«Черкаси» 9.8 12.2 8.2
«Чорний ворон» 3.6 3.3 3.7
«Спадок брехні» 0.0 0.0 0.0
ІНШЕ 0.4 1.1 0.0
ЖОДЕН / ЗА ОСТАННІЙ РІК НЕ ДИВИВСЯ УКРАЇНСЬКЕ КІНО В 
КІНОТЕАТРІ 39.3 34.4 42.5

ВС/НЗ 0.4 0.0 0.7
ВД 0.0 0.0 0.0
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Які українські фільми Ви подивилися за останній рік в кінотеатрі?
Львів

Більше 100% у стовпчику через можливість обрати більше 1-ї 
відповіді Разом Чоловіки 

(N=134)
Жінки 
(N=173)

«11 дітей з Моршина» 11.7 13.4 10.4
«Тільки диво» 2.0 1.5 2.3
«Віддана» 20.8 17.2 23.7
«Вулкан» 8.1 9.7 6.9
«Гола правда» 9.4 7.5 11.0
«Готель Едельвейс» 3.6 6.0 1.7
«Гуцулка Ксеня» 36.8 34.3 38.7
«Давай, танцюй!» 5.9 6.0 5.8
«Додому» 16.3 15.7 16.8
«Екс» 3.9 5.2 2.9
«Ефір» 1.3 2.2 0.6
«Заборонений» 38.8 44.0 34.7
«Захар Беркут» 59.0 59.0 59.0
«Зустріч однокласників» 5.2 4.5 5.8
«Історія Лізи» 6.8 8.2 5.8
«Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас» 27.7 31.3 24.9
«Клара та Чарівний дракон» 2.6 3.0 2.3
«Крути 1918» 34.5 32.8 35.8
«Мої думки тихі» 38.4 33.6 42.2
«Наші Котики» 23.8 20.1 26.6
«Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» 23.5 21.6 24.9
«Побачення у Вегасі» 5.5 5.2 5.8
«Поліна і таємниця кіностудії» 2.6 1.5 3.5
«Продюсер» 0.7 0.7 0.6
«Свінгери 2» 9.8 9.7 9.8
«Скажене весілля 2» 18.6 22.4 15.6
«Сквот 32» 1.0 0.0 1.7
«Кошмарний директор, або Школа №5» 1.3 0.7 1.7
«Фокстер і Макс» 1.0 0.7 1.2
«Халепа на 5 Baksiv» 1.6 1.5 1.7
«Холодна кров» 4.9 3.7 5.8
«Ціна правди» 32.6 27.6 36.4
«Черкаси» 13.7 14.9 12.7
«Чорний ворон» 28.0 26.1 29.5
«Спадок брехні» 2.0 3.0 1.2
ІНШЕ 1.0 0.0 1.7
ЖОДЕН / ЗА ОСТАННІЙ РІК НЕ ДИВИВСЯ УКРАЇНСЬКЕ КІНО В 
КІНОТЕАТРІ 1.0 2.2 0.0

ВС/НЗ 0.0 0.0 0.0
ВД 0.0 0.0 0.0
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10) DzygaMDB: https://dzygamdb.com/uk/box-office?t=1&page=1&sd=4

Нас здивувало, що 22,8% 
загалом опитаних у 
чотирьох містах сказали, 
що за останній рік не 
подивилися жодного 
українського фільму в 
кінотеатрі. Цей варіант 
відповіді став другим за 
популярністю.

Тоді ми вирішили подивитися в 
розрізі конкретних фільмів: глядачі 
яких саме стрічок не мають звички 
ходити до кінотеатрів на українське 
кіно? Найбільше такий відсоток 
серед тих, хто дивився «Де ти, 
Адаме?» - 45% опитаних. Ми 
проаналізували анкети респондентів, 
які вийшли після сеансу цього 
фільму у кінотеатрах. В цілому на 
інші запитання опитувані відповіли 
так само, як і загалом глядачі 
українського кіно. Відмінності 
виникли у відповіді на питання: на 
які фільми Ви найчастіше купуєте 
квитки? Глядачі фільму «Де ти, 
Адаме?» частіше обирають: 
документальне кіно – так відповіли 
36.4% опитаних, на другому місті - 
комедії - 31.1%. 

2.2. На які фільми 
найчастіше купують квитки 
глядачі українського кіно

Саме на комедії найчастіше купують 
квитки глядачі українського кіно. 
Цей варіант відповіді обрали 40,3% 
опитаних загалом; 54,7% – у Харкові; 
46,9% – у Львові; 46% – в Одесі; 
34,8% – у Києві. Ця прихильність 
підтверджується і результатами 
касових зборів серед українських 
стрічок – найбільше у прокаті 
заробляють саме комедії10.

Жінки, що передбачувано, частіше 
за чоловіків обирають у кінотеатрах 
мелодрами: 36,4% проти 24,1%. 
А чоловіки віддають перевагу 
байопікам: 20,8%, тоді як серед 
жінок лише 13,6% обрали цей варіант 
відповіді.
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На які фільми Ви найчастіше купуєте квитки?

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)

Більше 100% у стовпчику через можливість 
обрати більше 1-ї відповіді Разом Чоловіки 

(N=838) Жінки (N=1 166)

Драма 22.9 20.8 24.4
Мелодрама 31.2 24.1 36.4
Комедія 40.3 38.3 41.8
Бойовик 11.8 17.3 7.8
Фільми для дітей 6.6 5.1 7.7
Екранізація книжок 14.5 13.1 15.4
Вестерн 1.7 1.8 1.7
Жахи 5.4 6.3 4.7
Кінокомікс 3.8 4.2 3.5
Анімація 2.7 2.1 3.2
Байопік (біографічний фільм) 16.6 20.8 13.6
Детектив 12.6 15.0 10.9
Ігровий фільм про історичні події 25.1 23.6 26.2
Трилер 5.9 8.4 4.1
Фантастика 12.1 14.7 10.2
Документальне кіно 23.7 20.2 26.2
Мюзикл 1.4 1.7 1.2
Фентезі 6.9 8.1 6.1
Інше 7.2 7.3 7.1
ВС/НЗ 3.4 4.1 3.0
ВД 0.9 0.7 1.1
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На які фільми Ви найчастіше купуєте квитки?

Київ

Більше 100% у стовпчику через можливість 
обрати більше 1-ї відповіді Разом Чоловіки 

(N=518) Жінки (N=710)

Драма 21.7 20.3 22.8
Мелодрама 33.9 25.1 40.3
Комедія 34.8 33.0 36.1
Бойовик 11.3 17.6 6.8
Фільми для дітей 6.9 5.2 8.2
Екранізація книжок 10.8 10.8 10.8
Вестерн 1.1 1.0 1.3
Жахи 3.9 5.4 2.8
Кінокомікс 3.1 3.5 2.8
Анімація 3.1 2.7 3.4
Байопік (біографічний фільм) 19.9 25.1 16.1
Детектив 12.7 14.3 11.5
Ігровий фільм про історичні події 28.0 26.8 28.9
Трилер 5.3 6.6 4.4
Фантастика 10.2 12.4 8.6
Документальне кіно 25.3 21.0 28.5
Мюзикл 1.2 1.4 1.1
Фентезі 6.9 8.3 5.9
Інше 7.0 7.5 6.6
ВС/НЗ 4.0 4.6 3.5
ВД 1.2 0.8 1.5
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На які фільми Ви найчастіше купуєте квитки?

Харків

Більше 100% у стовпчику через можливість 
обрати більше 1-ї відповіді Разом Чоловіки (N=96) Жінки (N=149)

Драма 7.3 4.2 9.4
Мелодрама 22.0 18.8 24.2
Комедія 54.7 47.9 59.1
Бойовик 13.5 12.5 14.1
Фільми для дітей 6.1 7.3 5.4
Екранізація книжок 17.1 14.6 18.8
Вестерн 6.5 6.3 6.7
Жахи 18.4 17.7 18.8
Кінокомікс 6.5 5.2 7.4
Анімація 0.0 0.0 0.0
Байопік (біографічний фільм) 5.3 8.3 3.4
Детектив 14.3 16.7 12.8
Ігровий фільм про історичні події 10.2 11.5 9.4
Трилер 2.9 3.1 2.7
Фантастика 23.3 25.0 22.1
Документальне кіно 38.0 37.5 38.3
Мюзикл 2.4 5.2 0.7
Фентезі 9.0 9.4 8.7
Інше 0.0 0.0 0.0
ВС/НЗ 3.3 4.2 2.7
ВД 0.0 0.0 0.0
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На які фільми Ви найчастіше купуєте квитки?

Одеса

Більше 100% у стовпчику через можливість 
обрати більше 1-ї відповіді Разом Чоловіки (N=90) Жінки (N=134)

Драма 23.7 22.2 24.6
Мелодрама 31.7 17.8 41.0
Комедія 46.0 46.7 45.5
Бойовик 14.7 25.6 7.5
Фільми для дітей 4.0 1.1 6.0
Екранізація книжок 15.2 12.2 17.2
Вестерн 0.9 1.1 0.7
Жахи 2.2 3.3 1.5
Кінокомікс 4.0 7.8 1.5
Анімація 3.1 2.2 3.7
Байопік (біографічний фільм) 7.6 8.9 6.7
Детектив 12.1 15.6 9.7
Ігровий фільм про історичні події 29.5 25.6 32.1
Трилер 9.4 16.7 4.5
Фантастика 16.1 22.2 11.9
Документальне кіно 8.0 6.7 9.0
Мюзикл 0.0 0.0 0.0
Фентезі 12.1 13.3 11.2
Інше 7.6 3.3 10.4
ВС/НЗ 4.5 5.6 3.7
ВД 1.3 2.2 0.7
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На які фільми Ви найчастіше купуєте квитки?

Львів

Більше 100% у стовпчику через можливість 
обрати більше 1-ї відповіді Разом Чоловіки 

(N=134)
Жінки 
(N=173)

Драма 39.4 33.6 43.9
Мелодрама 27.7 28.4 27.2
Комедія 46.9 46.3 47.4
Бойовик 10.1 14.2 6.9
Фільми для дітей 7.8 6.0 9.2
Екранізація книжок 26.4 21.6 30.1
Вестерн 1.0 2.2 0.0
Жахи 3.3 3.7 2.9
Кінокомікс 4.2 3.7 4.6
Анімація 3.3 1.5 4.6
Байопік (біографічний фільм) 19.2 20.9 17.9
Детектив 11.4 16.4 7.5
Ігровий фільм про історичні події 22.5 18.7 25.4
Трилер 8.1 13.4 4.0
Фантастика 7.8 11.2 5.2
Документальне кіно 16.9 13.4 19.7
Мюзикл 2.3 1.5 2.9
Фентезі 1.6 3.0 0.6
Інше 13.4 14.2 12.7
ВС/НЗ 0.7 0.7 0.6
ВД 0.3 0.0 0.6
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2.3. На вихід в прокат 
яких українських стрічок 
очікують

На момент складання опитувальника 
ми проаналізували, які українські 
стрічки вже заявили про дату старту 
українського прокату. До нашого 
переліку потрапили й ті фільми, 
інформація про виробництво яких 
часто згадувалася в засобах масової 
інформації, а також стрічки, що були 
відібрані на великі українські та/
або міжнародні фестивалі (чи вже 
встигли отримати там нагороди), а 
отже, інформація про них також була 
наявна в інформаційному просторі.

Склавши перелік таких фільмів, ми 
попросили респондентів назвати ті, 
на вихід у кінотеатральний прокат 
котрих вони очікують. Як і у випадку 
з фільмами, на які респонденти 
вже купували квитки раніше, вони 
могли обрати кілька варіантів 
відповідей. Відповідь, яка стала 
найпоширенішою серед глядачів, 
нас здивувала: 29,7% сказали, що не 
очікують на жоден. Тоді ми вирішили 
також проаналізувати, після сеансу 
якого фільму виходили ті, хто так 
відповідав. Найбільше – 48% таких 
– виявилося серед знову ж таки 
глядачів фільму «Де ти, Адаме?». Ще 
41% глядачів фільму «Передчуття» 
обрали таку відповідь.

Загалом найчастіше респонденти 
називали ігрову стрічку 
«Атлантида» (режисер Валентин 
Васянович) – 21,6%.

Синопсис: події фільму 
розгортаються у 2025 році, після 
майбутньої перемоги України у 
війні з Росією. Окупований Донбас 
повернено до складу країни, але 

його території визнані непридатними 
для проживання. Проте на тлі 
спустошення народжується нове 
кохання.

Жанр: драма.

На другом місці опинилася 
анімаційна стрічка «Мавка. Лісова 
пісня» (режисерка Олександра 
Рубан) – 21,3%. 

Синопсис:  українські ліси з давніх-
давен приховують безліч таємниць 
і загадок. Тут, серед столітніх 
дерев, живуть незвичайні міфічні 
істоти, а серед них — Мавка, Душа 
і новообрана Берегиня Лісу. Її 
головне покликання — захищати Ліс 
та його головний скарб — Джерело 
життя — від будь-яких зазіхань 
людей. Лукаш — звичайний сільський 
хлопець, який дуже любить музику 
і весь свій талант вкладає у гру на 
сопілці. Лукаш мріє стати музикантом 
і виїхати в місто, але він дуже 
боїться грати у присутності інших 
людей і ніяк не може подолати свій 
страх. Та саме завдяки його музиці 
відбувається неймовірне: Мавка і 
Лукаш зустрічаються і закохуються 
одне в одного. Їхній союз і без 
того майже неможливий, але 
перешкод стає ще більше, коли в селі 
з’являється пожадлива і всемогутня 
Килина. 

Жанр: комедія, фентезі, лавсторі. 

На третьому – ігрова стрічка 
«Довбуш» (режисер Олесь Санін) – 
17,6%.

Синопсис: початок XVIII століття. 
Темні часи чужоземного панування 
над гуцульськими землями. Двоє 
братів Довбушів опиняються поза 
законом і стають опришками. Різниця 
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у поглядах робить братів ворогами. 
Ватага Олекси обирає боротьбу 
з поневоленням. Довбуш хоче 
справедливості і свободи для свого 
народу. Він надихає людей своїм 
безстрашшям, і Карпати охоплює 
хвиля селянських повстань. Військова 
та аристократична верхівка 
роблять усе, щоб знищити не тільки 
непереможного Довбуша, але і 
його славу. Єдине вразливе місце 
непереможного народного месника 
– його палке кохання до Марічки, 
яке пережило всі поневіряння. Хто 
візьметься відібрати життя у того, про 
чию надприродну силу і мужність 
народ переповідає легенди? Чи 
вдасться підступний план?

Жанр: історія, драма, пригоди. 

В розрізі міст ситуація відмінна. У 
Києві та Львові найбільше чекають 
на «Мавку. Лісову пісню» – 22,5% та 
38,8% відповідно. 

В Одесі найчастіше називали 
«Атлантиду» – 21,4%. 

А от у Харкові в лідерах опинилася 
ігрова стрічка «Скажене весілля 3» 
(режисер Любомир Левицький) – 
29,4%.

Синопсис: промайнуло чотири 
роки після останнього скаженого 
весілля, і ось стати на рушничок 
щастя планує наймолодший з родини 
Середюків – Захар. Традиційно для 
дітей Василя для створення сім’ї 
він обрав екзотичну пару – дочку 
циганського барона, красуню Раду. 
І хоч батько поклявся цього разу не 
псувати весілля, та і невістка йому до 
вподоби, але спокійне свято – не в 
традиціях Середюків.

Жанр: комедія. 

Якщо ж проаналізувати, на які 
українські фільми у кінотеатрах 
найбільше очікують чоловіки, а 
на які – жінки загалом у чотирьох 
містах, де ми проводили опитування, 
то складається наступна картина. 
26,4% глядачок чекають на вихід у 
прокат стрічки «Мавка. Лісова пісня», 
тоді як серед чоловіків-глядачів так 
відповіли 14,1%. Приблизно однакова 
кількість чоловіків – 20,6% та жінок 
– 22,3% сказали, що очікують на 
кінотеатральний прокат фільму 
«Атлантида». Аналогічна ситуація 
і щодо стрічки «Довбуш»: 17,7% 
чоловіків-глядачів і 17,6% глядачок 
відповіли, що чекають на старт 
прокату цього фільму. На фільм 
«Скажене весілля 3» у кінотеатрах 
чекають 12,6% чоловіків та 13,6% 
жінок.

Варто також зазначити, що під час 
проведення нашого дослідження 
дати старту в прокаті деяких стрічок 
переносилися, часто в останній 
момент. Тому до варіантів відповідей 
на це запитання потрапили фільми 
«Фортеця Хаджибей», «Передчуття» 
та «Парфенон», глядачі котрих 
увійшли до кола наших респондентів. 
Ми звертаємо увагу, що при 
опрацюванні результатів відповідей 
на це запитання ми враховували лише 
ті фільми, які на момент заповнення 
респондентом анкети не стартували 
в прокаті. Водночас, на наш погляд, 
очікування глядачів українського 
кіно, яких ми опитали, і результати 
в прокаті цих трьох фільмів 
співпадають. 
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Більше 100% у стовпчику через можливість 
обрати більше 1-ї відповіді Разом Чоловіки 

(N=838) Жінки (N=1 166)

«Атлантида» 21.6 20.6 22.3
«Довбуш» 17.6 17.7 17.6
«Земля блакитна, ніби апельсин» 5.9 4.9 6.6
«Мавка. Лісова пісня» 21.3 14.1 26.4
«Номери» 2.2 2.4 2.1
«Бурштинові копи» 3.4 3.3 3.4
«Скажене весілля 3» 13.2 12.6 13.6
«Фортеця Хаджибей» 13.7 17.8 10.7
«Віктор_робот» 1.4 0.8 1.9
«Погані дороги» 1.8 1.8 1.9
«Ми є. Ми поруч» 1.3 1.0 1.6
«Пульс» 2.4 1.9 2.8
«Безславні кріпаки» 5.0 4.9 5.1
«Гуллівер повертається» 3.3 3.6 3.2
«Передчуття» 2.6 2.5 2.7
«Червоний. Без лінії фронту» 10.2 12.2 8.8
«Парфенон» 2.1 1.8 2.3
«Пофарбоване пташеня» 2.5 1.3 3.4
«Зірки за обміном» 1.6 1.3 1.9
ІНШЕ 1.5 1.4 1.6
НЕ ЧЕКАЮ НА ЖОДНУ 29.7 29.6 29.8
ВС/НЗ 8.6 8.9 8.4
ВД 0.3 0.4 0.3

На вихід яких українських стрічок Ви чекаєте?

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
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Більше 100% у стовпчику через можливість 
обрати більше 1-ї відповіді Разом Чоловіки 

(N=518) Жінки (N=710)

«Атлантида» 17.8 17.4 18.2
«Довбуш» 17.1 16.6 17.5
«Земля блакитна, ніби апельсин» 7.1 5.4 8.3
«Мавка. Лісова пісня» 22.5 14.3 28.5
«Номери» 2.8 2.7 2.8
«Бурштинові копи» 4.4 4.6 4.2
«Скажене весілля 3» 10.1 9.5 10.6
«Фортеця Хаджибей» 14.2 18.5 11.0
«Віктор_робот» 0.9 0.4 1.3
«Погані дороги» 2.4 2.3 2.5
«Ми є. Ми поруч» 1.5 1.2 1.8
«Пульс» 3.0 2.5 3.4
«Безславні кріпаки» 3.7 2.5 4.6
«Гуллівер повертається» 3.4 3.1 3.7
«Передчуття» 2.0 1.9 2.0
«Червоний. Без лінії фронту» 10.7 14.3 8.0
«Парфенон» 1.5 1.4 1.7
«Пофарбоване пташеня» 2.4 0.8 3.7
«Зірки за обміном» 1.1 0.8 1.3
ІНШЕ 1.1 0.6 1.5
НЕ ЧЕКАЮ НА ЖОДНУ 38.8 39.2 38.5
ВС/НЗ 3.8 4.2 3.5
ВД 0.5 0.6 0.4

На вихід яких українських стрічок Ви чекаєте?

Київ
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Більше 100% у стовпчику через можливість 
обрати більше 1-ї відповіді Разом Чоловіки (N=96) Жінки (N=149)

«Атлантида» 22.0 22.9 21.5
«Довбуш» 3.7 3.1 4.0
«Земля блакитна, ніби апельсин» 0.0 0.0 0.0
«Мавка. Лісова пісня» 3.3 5.2 2.0
«Номери» 0.0 0.0 0.0
«Бурштинові копи» 1.6 1.0 2.0
«Скажене весілля 3» 29.4 31.3 28.2
«Фортеця Хаджибей» 4.1 4.2 4.0
«Віктор_робот» 6.1 4.2 7.4
«Погані дороги» 0.0 0.0 0.0
«Ми є. Ми поруч» 0.4 1.0 0.0
«Пульс» 0.0 0.0 0.0
«Безславні кріпаки» 1.2 2.1 0.7
«Гуллівер повертається» 4.9 7.3 3.4
«Передчуття» 0.4 0.0 0.7
«Червоний. Без лінії фронту» 0.8 0.0 1.3
«Парфенон» 0.4 0.0 0.7
«Пофарбоване пташеня» 0.4 0.0 0.7
«Зірки за обміном» 2.4 2.1 2.7
ІНШЕ 0.0 0.0 0.0
НЕ ЧЕКАЮ НА ЖОДНУ 16.7 14.6 18.1
ВС/НЗ 32.2 32.3 32.2
ВД 0.0 0.0 0.0

На вихід яких українських стрічок Ви чекаєте?

Харків
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Більше 100% у стовпчику через можливість 
обрати більше 1-ї відповіді Разом Чоловіки (N=90) Жінки (N=134)

«Атлантида» 21.4 16.7 24.6
«Довбуш» 10.7 13.3 9.0
«Земля блакитна, ніби апельсин» 0.9 0.0 1.5
«Мавка. Лісова пісня» 10.3 3.3 14.9
«Номери» 0.9 1.1 0.7
«Бурштинові копи» 0.0 0.0 0.0
«Скажене весілля 3» 11.6 8.9 13.4
«Фортеця Хаджибей» 12.5 17.8 9.0
«Віктор_робот» 0.0 0.0 0.0
«Погані дороги» 0.0 0.0 0.0
«Ми є. Ми поруч» 0.0 0.0 0.0
«Пульс» 0.9 2.2 0.0
«Безславні кріпаки» 3.6 6.7 1.5
«Гуллівер повертається» 0.9 1.1 0.7
«Передчуття» 4.5 5.6 3.7
«Червоний. Без лінії фронту» 4.0 3.3 4.5
«Парфенон» 1.8 1.1 2.2
«Пофарбоване пташеня» 0.4 0.0 0.7
«Зірки за обміном» 1.3 3.3 0.0
ІНШЕ 3.6 6.7 1.5
НЕ ЧЕКАЮ НА ЖОДНУ 26.3 25.6 26.9
ВС/НЗ 19.6 23.3 17.2
ВД 0.0 0.0 0.0

На вихід яких українських стрічок Ви чекаєте?

Одеса
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Більше 100% у стовпчику через можливість 
обрати більше 1-ї відповіді Разом Чоловіки 

(N=134) Жінки (N=173)

«Атлантида» 36.5 34.3 38.2
«Довбуш» 35.8 35.1 36.4
«Земля блакитна, ніби апельсин» 9.4 9.7 9.2
«Мавка. Лісова пісня» 38.8 26.9 48.0
«Номери» 2.9 3.7 2.3
«Бурштинові копи» 3.3 2.2 4.0
«Скажене весілля 3» 13.7 14.2 13.3
«Фортеця Хаджибей» 20.2 24.6 16.8
«Віктор_робот» 1.0 0.7 1.2
«Погані дороги» 2.3 2.2 2.3
«Ми є. Ми поруч» 2.3 0.7 3.5
«Пульс» 3.3 0.7 5.2
«Безславні кріпаки» 14.0 14.9 13.3
«Гуллівер повертається» 3.6 4.5 2.9
«Передчуття» 5.5 4.5 6.4
«Червоний. Без лінії фронту» 20.5 18.7 22.0
«Парфенон» 5.9 5.2 6.4
«Пофарбоване пташеня» 6.2 5.2 6.9
«Зірки за обміном» 3.6 1.5 5.2
ІНШЕ 2.9 2.2 3.5
НЕ ЧЕКАЮ НА ЖОДНУ 6.2 6.0 6.4
ВС/НЗ 1.0 0.7 1.2
ВД 0.0 0.0 0.0

На вихід яких українських стрічок Ви чекаєте?

Львів
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3. КАНАЛИ ОТРИМАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ

Для продюсерів і дистриб’юторів 
фільмів важливо донести інформацію 
про свій продукт споживачу. Тому ми 
вирішили спитати в респондентів про 
те, звідки вони дізналися про вихід у 
прокат фільму, на який прийшли.

Найпоширенішім 
каналом отримання 
інформації виявилося 
«сарафанне радіо»: 
глядачі дізналися про 
стрічку від друзів, 
знайомих чи близьких 
людей.

Ми проаналізували отримані відповіді 
на це запитання в розрізі кожного 
окремого фільму, після сеансу якого 
проводили опитування глядачів, 
і сподіваємося, що продюсери і 
дистриб’ютори цих стрічок візьмуть 
до уваги отриману нами інформацію 
при плануванні прокату майбутніх 
фільмів.

Так, більшість глядачів фільмів 
«Забуті», «Толока», «Тарас. 
Повернення», «Борщ. Секретний 
інгредієнт», «Фортеця Хаджибей», 
«Весільний спадок», «Мої думки 
тихі» (через малу кількість 
респондентів показники для цього 
фільму є індикативними, що дозволяє 
простежити певні тенденції), 
«Уламки» (через малу кількість 
респондентів показники для цього 
фільму є індикативними, що дозволяє 
простежити певні тенденції),           

«Де ти, Адаме?» дізналися про те, що 
фільм показують в кінотеатрах, від 
друзів і знайомих. Водночас ситуація 
по «Де ти, Адаме?» відрізняється 
і в цьому запитанні. Так, другою за 
популярністю відповіддю серед 
глядачів цього фільму була: порадили 
на роботі, навчанні, в громаді – 
20,7%. Жоден інший фільм не мав 
такого показника, що пояснюється 
тематикою фільму і його активною 
промоцією в церквах. Більш детально 
зупинимося на даному моменті у 
висновках цієї аналітичної записки.

Найбільше глядачів фільму 
«Передчуття» дізналися про його 
вихід у прокат з сайтів кінотеатрів. 

Глядачі стрічки «Парфенон» 
(через малу кількість респондентів 
показники для цього фільму є 
індикативними, що дозволяє 
простежити певні тенденції) 
дізналися про прем’єру з сайту 
кінотеатру та соцмереж.

Глядачі стрічки «Східняк» (через малу 
кількість респондентів показники для 
цього фільму є індикативними, що 
дозволяє простежити певні тенденції) 
найчастіше дізнавалися про нього із 
соцмереж.

Не було однієї найбільш популярної 
відповіді серед глядачів фільму 
«Ваш Василь» (через малу кількість 
респондентів показники для цього 
фільму є індикативними, що дозволяє 
простежити певні тенденції), про 
його вихід в прокат (нагадаємо, що 
фільм показували лише в одному 
кінотеатрі Львова) вони в рівній 
мірі дізнавалися з соцмереж, сайту 
кінотеатру, інтернету.
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Звідки Ви дізналися про вихід в прокат фільму, який Ви 
щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Забуті»)

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій

35,5

28,1

19,8

7,4

5

3,3

2,5

1,7

1,7

Від друзів / знайомих / близьких

Афіша / Репертуар кінотеатру / Сайт 
кінотеатру

Інтернет

Анонс

Трейлер

Соцмережі

Реклама

ТБ

Інше

%, N=121
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Звідки Ви дізналися про вихід в прокат фільму, який Ви 
щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Толока»)

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій

32,4

19,7

18,3

16,9

8,5

7

7

5,6

Від друзів / знайомих / близьких

Інтернет

Афіша / Репертуар кінотеатру / Сайт 
кінотеатру

Соцмережі

Реклама

Трейлер

ТБ

Інше

%, N=71
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*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій

Звідки Ви дізналися про вихід в прокат фільму, який Ви 
щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Тарас. Повернення»)

30,1

19,8

14,8

11,8

8,2

2,6

1,9

1,6

1,2

0,2

7,8

1,2

Від друзів / знайомих / близьких

Афіша / Репертуар кінотеатру / Сайт 
кінотеатру

Інтернет

Соцмережі

Порадили на роботі, навчанні, в громаді

Реклама

Анонс

Трейлер

Мобільний додаток

ТБ

Інше

ВС/ВД

%, N=425
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Звідки Ви дізналися про вихід в прокат фільму, який Ви 
щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Борщ. Секретний інгредієнт»)

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій

37,1

17,7

14,5

9,7

6,5

4,8

4,8

3,2

3,2

1,6

1,6

1,6

Від друзів / знайомих / близьких

Афіша / Репертуар кінотеатру / Сайт 
кінотеатру

Реклама

Соцмережі

ТБ

Інтернет

Анонс

Порадили на роботі, навчанні, в громаді

Трейлер

Мобільний додаток

Інше

ВС/ВД

%, N=62
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*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій

Звідки Ви дізналися про вихід в прокат фільму, який Ви 
щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Фортеця Хаджибей»)

39,7

19,5

13,2

7,9

7,6

6,3

4

1,3

1,3

1

0,3

Від друзів / знайомих / близьких

Афіша / Репертуар кінотеатру / Сайт 
кінотеатру

Інтернет

Соцмережі

Реклама

Трейлер

Мобільний додаток

Анонс

Порадили на роботі, навчанні, в громаді

Інше

ВС/ВД

%, N=302
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30,3

22,7

18,2

9,1

7,6

6,1

3

1,5

0

0

4,5

1,5

Від друзів / знайомих / близьких

Соцмережі

Афіша / Репертуар кінотеатру / Сайт 
кінотеатру

Мобільний додаток

Реклама

Трейлер

Інтернет

Порадили на роботі, навчанні, в громаді

Анонс

ТБ

Інше

ВС/ВД

%, N=66
Звідки Ви дізналися про вихід в прокат фільму, який Ви 
щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Весільний спадок»)

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій
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30,3

22,7

18,2

9,1

7,6

6,1

3

1,5

0

0

4,5

1,5

Від друзів / знайомих / близьких

Соцмережі

Афіша / Репертуар кінотеатру / Сайт 
кінотеатру

Мобільний додаток

Реклама

Трейлер

Інтернет

Порадили на роботі, навчанні, в громаді

Анонс

ТБ

Інше

ВС/ВД

%, N=66



*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій. Кількість респондентів недостатня для статистично надійних розрахунків. Дані наведено 
індикативно

Звідки Ви дізналися про вихід в прокат фільму, який Ви 
щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Мої думки тихі»*)

34,8

21,7

13

13

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Від друзів / знайомих / близьких

Соцмережі

Афіша / Репертуар кінотеатру / Сайт 
кінотеатру

Інтернет

Порадили на роботі, навчанні, в громаді

Реклама

Мобільний додаток

Інше

ВС/ВД

%, N=23
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*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій. Кількість респондентів недостатня для статистично надійних розрахунків. Дані наведено 
індикативно

Звідки Ви дізналися про вихід в прокат фільму, який Ви 
щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Уламки»*)

70

10

10

10

Від друзів / знайомих / близьких

Афіша / Репертуар кінотеатру / Сайт 
кінотеатру

Порадили на роботі, навчанні, в громаді

ВС/ВД

%, N=10
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Звідки Ви дізналися про вихід в прокат фільму, який Ви 
щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Де ти, Адаме?»)

29,3

20,7

16,4

12,4

11,3

6,5

4

0,7

0,6

0,1

3,3

1,1

Від друзів / знайомих / близьких

Порадили на роботі, навчанні, в громаді

Соцмережі

Афіша / Репертуар кінотеатру / Сайт 
кінотеатру

Інтернет

Реклама

Трейлер

Мобільний додаток

ТБ

Анонс

Інше

ВС/ВД

%, N=707

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій
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Звідки Ви дізналися про вихід в прокат фільму, який Ви 
щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Передчуття»)

46,4

21,6

16,8

8,8

2,4

0,8

0,8

3,2

Афіша / Репертуар кінотеатру / Сайт 
кінотеатру

Від друзів / знайомих / близьких

Інтернет

Соцмережі

Реклама

Мобільний додаток

Трейлер

Інше

%, N=125

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій
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*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій. Кількість респондентів недостатня для статистично надійних розрахунків. Дані наведено 
індикативно

Звідки Ви дізналися про вихід в прокат фільму, який Ви 
щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Парфенон»*)

32,1

32,1

25

17,9

7,1

3,6

Соцмережі

Афіша / Репертуар кінотеатру / Сайт 
кінотеатру

Від друзів / знайомих / близьких

Реклама

Анонс

Порадили на роботі, навчанні, в громаді

%, N=28
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*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій. Кількість респондентів недостатня для статистично надійних розрахунків. Дані наведено 
індикативно

Звідки Ви дізналися про вихід в прокат фільму, який Ви 
щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Східняк*)

38,5

30,8

15,4

11,5

7,7

7,7

3,8

Соцмережі

Інтернет

Афіша / Репертуар кінотеатру / Сайт 
кінотеатру

Від друзів / знайомих / близьких

Реклама

ТБ

Порадили на роботі, навчанні, в громаді

%, N=26
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*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій. Кількість респондентів недостатня для статистично надійних розрахунків. Дані наведено 
індикативно

Звідки Ви дізналися про вихід в прокат фільму, який Ви 
щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Ваш Василь»*)

23,7

23,7

23,7

21,1

5,3

2,6

2,6

Афіша / Репертуар кінотеатру / Сайт 
кінотеатру

Інтернет

Соцмережі

Від друзів / знайомих / близьких

Порадили на роботі, навчанні, в 
громаді

Реклама

Трейлер

%, N=38
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4. ФАКТОРИ, ЯКІ 
ВПЛИВАЮТЬ НА 
ВИБІР ФІЛЬМУ



4.1. Що вплинуло на 
рішення придбати квиток на 
український фільм

При ухваленні рішення придбати 
квиток на українське кіно глядачі 
керуються кількома основними 
факторами:

• Тематика фільму. Саме цей 
фактор став ключовим для 
відвідування фільмів «Ваш 
Василь» – 55,3%; «Парфенон» – 
50%; «Де ти, Адаме?» – 33,8%; 
«Весільний спадок» – 33,3%; 
«Тарас. Повернення» – 31,1%. 
40% респондентів серед глядачів 
фільму «Уламки» назвали цей 
фактор і рівно стільки ж – 
наступний.

• Опис фільму, трейлер фільму, 
рейтинг фільму. Найчастіше ці 
чинники впливали на рішення 
придбати квиток на «Мої думки 
тихі» – 47,8%; «Забуті» – 25,6%; 
«Передчуття» – 20%; 19,7% 
глядачів фільму «Толока» обрали 
цей фактор і рівно стільки ж – 
наступний.

• Наявність компанії. Саме 
цей фактор став основним 
для глядачів фільму «Борщ. 
Секретний інгредієнт» – 25,8% 
та стрічки «Східняк» – 23,1%.

• Рекомендації друзів, знайомих, 
близьких, колег. Стали 
вирішальними для глядачів 
фільму «Фортеця Хаджибей» – 
23,8%.

4. ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ 
НА ВИБІР ФІЛЬМУ
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Що вплинуло на Ваше рішення придбати квиток на фільм, 
який Ви щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Забуті»)

25,6

22,3

14

12,4

5,8

5

5

0,8

7,4

3,3

Опис фільму, трейлер, відгуки, рейтинги

Рекомендації друзів / знайомих / 
близьких / колег

Тематика

Наявність компанії

Український фільм

Вільний час

Цікавий сюжет

Реклама

Інше

ВС/ВД

%, N=121

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій
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Що вплинуло на Ваше рішення придбати квиток на фільм, 
який Ви щойно подивилися? (відкрите запитання)*
Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Де ти, Адаме?»)

33,8

22,9

21,6

6,8

5,2

2,4

2,3

2,1

3,5

1,8

Тематика

Рекомендації друзів / знайомих / 
близьких / колег

Опис фільму, трейлер, відгуки, 
рейтинги

Наявність компанії

Цікавий сюжет

Реклама

Вільний час

Український фільм

Інше

ВС/ВД

%, N=707

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій



Що вплинуло на Ваше рішення придбати квиток на фільм, 
який Ви щойно подивилися? (відкрите запитання)*

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Толока»)

19,7

19,7

16,9

14,1

8,5

7

7

11,3

1,4

Опис фільму, трейлер, відгуки, рейтинги

Наявність компанії

Тематика

Вільний час

Цікавий сюжет

Рекомендації друзів / знайомих / близьких 
/ колег

Український фільм

Інше

ВС/ВД

%, N=71
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Що вплинуло на Ваше рішення придбати квиток на фільм, 
який Ви щойно подивилися? (відкрите запитання)*

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Тарас. Повернення»)

31,1

17,6

16,7

14,6

9,2

2,4

2,4

1,4

4,5

1,4

Тематика

Наявність компанії

Український фільм

Опис фільму, трейлер, відгуки, рейтинги

Рекомендації друзів / знайомих / 
близьких / колег

Вільний час

Цікавий сюжет

Реклама

Інше

ВС/ВД

%, N=425
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Що вплинуло на Ваше рішення придбати квиток на фільм, 
який Ви щойно подивилися? (відкрите запитання)*

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Борщ. Секретний інгредієнт»)

25,8

24,2

19,4

12,9

11,3

6,5

1,6

1,6

Наявність компанії

Опис фільму, трейлер, відгуки, рейтинги

Тематика

Український фільм

Рекомендації друзів / знайомих / 
близьких / колег

Вільний час

Реклама

ВС/ВД

%, N=62
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Що вплинуло на Ваше рішення придбати квиток на фільм, 
який Ви щойно подивилися? (відкрите запитання)*

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Фортеця Хаджибей»)

23,8

17,9

17,2

15,2

7,6

6,3

4

3,3

4,6

2

Рекомендації друзів / знайомих / 
близьких / колег

Тематика

Наявність компанії

Опис фільму, трейлер, відгуки, 
рейтинги

Вільний час

Реклама

Український фільм

Цікавий сюжет

Інше

ВС/ВД

%, N=302
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Що вплинуло на Ваше рішення придбати квиток на фільм, 
який Ви щойно подивилися? (відкрите запитання)*

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Весільний спадок»)

33,3

30,3

10,6

10,6

9,1

6,1

1,5

3

Тематика

Опис фільму, трейлер, відгуки, рейтинги

Рекомендації друзів / знайомих / 
близьких / колег

Український фільм

Наявність компанії

Вільний час

Цікавий сюжет

ВС/ВД

%, N=66
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Що вплинуло на Ваше рішення придбати квиток на фільм, 
який Ви щойно подивилися? (відкрите запитання)*

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Передчуття»)

20

20

13,6

13,6

10,4

8,8

3,2

0,8

12,8

Опис фільму, трейлер, відгуки, рейтинги

Вільний час

Український фільм

Наявність компанії

Тематика

Рекомендації друзів / знайомих / близьких 
/ колег

Цікавий сюжет

Реклама

Інше

%, N=125
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Що вплинуло на Ваше рішення придбати квиток на фільм, 
який Ви щойно подивилися? (відкрите запитання)*
Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Ваш Василь»*)

55,3

28,9

10,5

5,3

2,6

Тематика

Український фільм

Рекомендації друзів / знайомих / 
близьких / колег

Наявність компанії

Реклама

%, N=38

*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій. Кількість респондентів недостатня для статистично надійних розрахунків. Дані наведено 
індикативно
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*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій. Кількість респондентів недостатня для статистично надійних розрахунків. Дані наведено 
індикативно

Що вплинуло на Ваше рішення придбати квиток на фільм, 
який Ви щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Мої думки тихі»*)

47,8

39,1

8,7

4,3

4,3

4,3

Опис фільму, трейлер, відгуки, рейтинги

Рекомендації друзів / знайомих / 
близьких / колег

Цікавий сюжет

Тематика

Реклама

Інше

%, N=23
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*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій. Кількість респондентів недостатня для статистично надійних розрахунків. Дані наведено 
індикативно

Що вплинуло на Ваше рішення придбати квиток на фільм, 
який Ви щойно подивилися? (відкрите запитання)*

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Парфенон»*)

50

17,9

10,7

10,7

7,1

7,1

7,1

Тематика

Наявність компанії

Опис фільму, трейлер, відгуки, рейтинги

Вільний час

Рекомендації друзів / знайомих / 
близьких / колег

Реклама

Український фільм

%, N=28
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*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій. Кількість респондентів недостатня для статистично надійних розрахунків. Дані наведено 
індикативно

Що вплинуло на Ваше рішення придбати квиток на фільм, 
який Ви щойно подивилися? (відкрите запитання)*
Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Уламки»*)

40

40

10

10

Тематика

Опис фільму, трейлер, відгуки, рейтинги

Рекомендації друзів / знайомих / 
близьких / колег

Інше

%, N=10
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*В результаті кодування відкритих запитань, відповідь респондента може відноситись до декількох 
категорій. Кількість респондентів недостатня для статистично надійних розрахунків. Дані наведено 
індикативно.

Що вплинуло на Ваше рішення придбати квиток на фільм, 
який Ви щойно подивилися? (відкрите запитання)*

23,1

19,2

15,4

15,4

11,5

11,5

3,8

7,7

%, N=26

Всього по чотирьох містах (чоловіки + жінки)
(% серед глядачів фільму «Східняк*)
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4.2. Чи впливає на рішення 
придбати квиток на 
український фільм каст

Часто продюсери українських 
кінопроєктів намагаються залучити до 
участі у своїх фільмах відомих акторів 
та акторок. Та чи є наявність у касті 
стрічки зіркового імені вирішальним 
при ухвалені глядачами рішення 
купити квиток на українське кіно? 
Переважна більшість респондентів 
нашого опитування (71,8%) відповіли: ні. 

Лише 5,9% респондентів 
у чотирьох містах 
відповіли, що каст є для 
них одним із найбільш 
важливих факторів 
при ухваленні рішення 
придбати квиток на 
українське кіно.

Найвищим цей показник виявився 
у Львові – 8,8%. Ми вирішили 
попросити цих респондентів 
самостійно назвати імена тих, кого 
б вони воліли бачити у фільмі, щоб 
купити на нього квиток (запитання 
було відкритим). 

11 респондентів назвали актора 
Станіслава Боклана.

10 респондентів назвали актора 
Богдана Бенюка. (З них 8 
респондентів вийшли з фільму «Тарас. 
Повернення», де цей актор зіграв).

9 респондентів назвали акторку Ірму 
Вітовську.

8 респондентів назвали акторку 
Ольгу Сумську.

9 респондентів сказали, що це мають 
бути зірки серіалів, співаки, медійні 
персони, проте не уточнили, хто 
саме.

7 респондентів відповіли, що це 
мають бути українські актори (без 
уточнення імен).

Інші актори та медійні персони були 
згадані 5 і менше разів. 

4.3. Чому глядачі обирають в 
кінотеатрі українські фільми

Як бачимо з відповіді на попереднє 
запитання, для глядачів українських 
фільмів не є вирішальним, хто саме 
зіграв у стрічці. Не розраховують 
вони побачити у вітчизняних фільмах 
і відомих зарубіжних акторів. Що 
ж тоді зможе підштовхнути до 
рішення купити квиток на українське 
кіно? Ми намагалися з’ясувати це, 
поставивши респондентам наступне 
відкрите запитання. Ми попросили 
їх самостійно продовжити речення: 
я піду на українське кіно, якщо… 
Респонденти могли назвати кілька 
чинників, деякі з них так і зробили.

Найчастіше респонденти називали 
тематику головним чинником – 24,3%. 
При цьому відповіді різнилися: 

• деякі глядачі просто вказували, що 
для них тематика є вирішальною 
при ухваленні рішення, і не 
деталізували свою відповідь;

• для частини респондентів було 
важливо, щоб фільм розповідав 
про українські події чи героїв;
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100% у рядку

Так, і це один 
з найбільш 
важливих 
для мене 
факторів

Так, але 
є інші, 

більшважливі 
для мене 
фактори

Ні, не 
впливає ВС/НЗ ВВ

Всього по чотирьох 
містах 5.9 22.0 71.8 0.2 0.1

   Чоловіки 5.0 20.8 73.7 0.4 0.1
   Жінки 6.6 22.8 70.3 0.2 0.1
Київ 5.4 19.3 74.9 0.3 0.1
   Чоловіки 4.6 19.9 75.1 0.4 0.0
   Жінки 5.9 18.9 74.8 0.3 0.1
Харків 5.7 18.4 75.1 0.4 0.4
   Чоловіки 7.4 17.7 72.9 1.0 1.0
   Жінки 4.7 18.8 76.5 0.0 0.0
Одеса 5.4 37.5 57.1 0.0 0.0
   Чоловіки 2.3 34.4 63.3 0.0 0.0
   Жінки 7.5 39.5 53.0 0.0 0.0
Львів 8.8 24.1 67.1 0.0 0.0
   Чоловіки 6.7 17.2 76.1 0.0 0.0
   Жінки 10.4 29.5 60.1 0.0 0.0

Чи впливає на Ваше рішення купити квиток на українське кіно, хто з акторів зіграв у 
цьому фільмі (каст)?

• частина глядачів шукають 
молодіжну тематику;

• були й ті глядачі, які відповідали, 
що вони не хочуть дивитися 
фільми про війну;

• частина респондентів вказувала, 
що шукатиме контент для дітей, 
були й ті, хто відповідав, що їх 
зацікавить добре кіно;

• значна частина глядачів 
шукатимуть фільми розважальної 
тематики, комедії.

На другому місці опинилася відповідь: 
зацікавить трейлер стрічки, її анонс, 
чи вона матиме високі рейтинги. Так 
відповіли 23,9% респондентів.

9,9% респондентів відповіли, що для 
них вирішальним є цікавий сюжет.

8,6% опитаних назвали наявність 
вільного часу як вирішальний фактор.

Відсоток тих респондентів, які 
відповіли, що підуть у будь-якому разі 
на українське кіно, просто щоб його 
підтримати, склав 8%.
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Більше 100% у стовпчику через можливість 
обрати більше 1-ї відповіді Разом Чоловіки 

(N=838) Жінки (N=1 166)

Зацікавить тематика 24.3 24.7 24.0
Зацікавить трейлер, анонс, високі рейтинги 23.9 25.5 22.6
Цікавий сюжет 9.9 9.9 9.9
Матиму час 8.6 7.5 9.3
Прийду, щоб підтримати українське кіно 8.0 7.3 8.5
Змістовне кіно/Фільм з глибоким сенсом 4.3 4.1 4.5
Піду "за компанію" 4.0 3.8 4.2
Порадить людина, якій я довіряю 3.4 2.1 4.4
Дешевий або безкоштовний квиток 2.6 2.3 2.9
Хороші актори / режисери 2.5 2.7 2.4
Буде більше сеансів та реклами 1.5 1.8 1.3
Сподобається реклама 1.4 1.7 1.3
Не піду, буду дивитися вдома 0.8 0.7 0.9
Підвищиться якість візуальної складової 0.6 0.8 0.5
Мова фільму (російська) 0.5 0.5 0.5
Інше 2.8 3.6 2.2
ВС / ВД 3.4 3.3 3.4

Продовжить речення: я піду на українське кіно, якщо…
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5. РЕАКЦІЯ НА 
ФІЛЬМИ, ЯКІ ЩОЙНО 
ПЕРЕГЛЯНУЛИ

Наприкінці опитування ми цікавилися 
в респондентів, наскільки вони готові 
рекомендувати іншим людям фільм, 
який щойно переглянули. Глядачам 
пропонувалося виставити оцінку 
фільму за шкалою від 0 до 10, де 0 – 
точно не буду рекомендувати, а 10 – 
точно буду рекомендувати.

Найбільший відсоток 
оцінки 10 отримали два 
фільми: «Де ти, Адаме?» 
– 67,2%; «Мої думки тихі» 
– 65,2%.

І хоча для другого фільму показники 
є індикативними через малу кількість 
опитаних глядачів, касові збори11 
підтверджують, що «Мої думки тихі» 
мали хороший «сарафан» і знайшли 
свою аудиторію. Аналогічна ситуація 
й щодо «Де ти, Адаме?»12.

11) DzygaMDB: https://dzygamdb.com/uk/films/175
12) Facebook-сторінка Andrew Shakun: https://www.facebook.com/andrey.shakun/posts/3526457644067352

https://dzygamdb.com/uk/films/175
https://www.facebook.com/andrey.shakun/posts/3526457644067352
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Наскільки Ви готові рекомендувати своїм друзям, родичам, колегами сходити в кінотеатр 
на цей фільм, який Ви щойно подивилися? Оцініть, будь ласка, за 10 бальною шкалою, де           

0 – точно не буду рекомендувати, а 10 – точно буду рекомендувати.

100% у рядку 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ВС/
НЗ ВВ

«Забуті» 5.7 1.7 0.0 1.7 0.0 8.2 6.6 9.1 20.7 18.2 28.1 0.0 0.0
   Чоловіки 7.1 3.6 0.0 1.8 0.0 10.7 5.4 8.9 17.9 21.4 23.2 0.0 0.0
   Жінки 4.6 0.0 0.0 1.5 0.0 6.2 7.7 9.2 23.1 15.4 32.3 0.0 0.0
«Де ти, Адаме?» 0.1 0.3 0.4 0.6 1.1 2.2 1.6 7.8 7.1 10.5 67.2 0.7 0.4
   Чоловіки 0.3 0.3 0.3 1.0 2.0 3.4 2.1 6.4 10.5 9.8 62.1 0.8 1.0
   Жінки 0.0 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5 1.3 8.7 4.6 10.9 70.9 0.7 0.0
«Толока» 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 2.8 9.9 19.7 14.1 47.9 2.8 0.0
   Чоловіки 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 3.8 7.8 26.9 15.4 42.3 0.0 0.0
   Жінки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2 11.2 15.6 13.3 51.1 4.4 0.0
«Тарас. Повернення» 0.9 0.7 2.6 3.3 4.5 6.2 8.0 12.9 18.1 16.7 25.4 0.5 0.2
   Чоловіки 1.6 1.1 2.1 1.6 6.8 5.2 7.9 14.7 19.5 17.9 20.0 1.1 0.5
   Жінки 0.4 0.4 3.0 4.7 2.6 6.8 8.1 11.5 17.0 15.7 29.8 0.0 0.0
«Борщ.Секретний інгредієнт» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 14.5 21.0 50.0 1.6 4.8
   Чоловіки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 12.5 29.2 33.3 0.0 8.3
   Жінки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 15.8 15.8 60.6 2.6 2.6
«Фортеця Хаджибей» 0.0 0.3 0.3 2.0 1.7 4.7 3.6 11.9 16.2 30.2 27.5 0.3 1.3
   Чоловіки 0.0 0.8 0.0 3.3 4.1 7.3 4.1 11.4 10.6 30.1 26.7 0.8 0.8
   Жінки 0.0 0.0 0.6 1.1 0.0 2.8 3.4 12.3 20.1 30.2 27.8 0.0 1.7
«Весільний спадок» 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 3.0 10.6 7.6 16.7 19.7 36.4 0.0 3.0
   Чоловіки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 11.1 11.1 11.1 29.6 29.7 0.0 3.7
   Жінки 0.0 0.0 0.0 2.6 2.6 2.6 10.2 5.1 20.5 12.8 41.0 0.0 2.6
«Передчуття» 3.2 0.8 1.6 0.8 1.6 3.2 9.6 20.0 20.0 15.2 24.0 0.0 0.0
   Чоловіки 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 2.1 8.2 29.2 18.8 18.8 20.8 0.0 0.0
   Жінки 5.2 0.0 2.6 1.3 2.6 3.9 10.4 14.2 20.8 13.0 26.0 0.0 0.0
«Ваш Василь» 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 5.3 0.0 2.6 10.5 34.3 44.7 0.0 0.0
   Чоловіки 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 7.1 0.0 28.6 57.2 0.0 0.0
   Жінки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 16.7 37.5 37.5 0.0 0.0
«Мої думки тихі» 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 8.7 4.4 65.2 0.0 0.0
   Чоловіки 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 22.2 0.0 55.6 0.0 0.0
   Жінки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 0.0 7.2 71.4 0.0 0.0
«Парфенон» 0.0 0.0 0.0 10.7 7.1 7.1 10.7 7.2 17.9 10.7 28.6 0.0 0.0
   Чоловіки 0.0 0.0 0.0 23.1 0.0 0.0 15.4 7.7 15.4 7.6 30.8 0.0 0.0
   Жінки 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3 6.7 6.7 20.0 13.3 26.7 0.0 0.0
«Уламки» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 30.0 50.0 0.0 0.0
   Чоловіки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0
   Жінки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 42.8 42.9 0.0 0.0
«Східняк» 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 19.2 15.4 46.2 3.8 0.0
   Чоловіки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 40.0 0.0 0.0
   Жінки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 18.8 12.5 50.0 6.2 0.0

Всього по чотирьох містах
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Серед опитаних нами глядачів українського кіно в кінотеатрах немає 
гендерного дисбалансу. Кількість жінок і кількість чоловік виявилися 
приблизно однаковою.

6. СОЦІАЛЬНО-
ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ 
ГЛЯДАЧА

Стать респондентів

41,8

58,2

Чоловік

Жінка

%, N=2 004

Більшість глядачів українських фільмів у 
кінотеатрах – це люди у віці від 18 до 44 років. 
Водночас, найменшою віковою групою виявилися 
молоді люди віком 15–17 років.

Віковий інтервал респондентів

4,8

31,5

39,9

17,3

6,5

15 - 17 років

18 - 29 років

30 - 44 років

45 - 59 років

60 років та старше

%, N=2 004
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Більшість респондентів – це представники середнього і дрібного бізнесу, 
зокрема приватні підприємці.

Основний рід занять респондентів

7,1

6,4

14,4

28,2

14,7

0,6

14,6

6,4

6,7

0,5

0,4

1 – держслужба (держапарат, органи 
місцевої влади, силові структури і тому 

подібне)

2 – велике держпідприємство

3 – велике приватне підприємство 

4 – дрібний і середній бізнес (у т. ч. 
приватний підприємець) 

5 – бюджетна організація (освіта, 
медицина і тому подібне)

6 – сільське господарство (у т. ч. 
фермер)

7 – учень, студент 

8 – безробітний 

9 – пенсіонер

ВАЖКО СКАЗАТИ 

ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ

%, N=2 004



Переважна частина глядачів 
українського кіно в кінотеатрах 
має середній рівень доходу.

0,6

10,9

28,7

43,6

8,5

5,9

1,8

1 – Нам бракує грошей навіть на їжу

2 – Нам вистачає грошей на їжу, але 
купити одяг вже важко

3 – У нас досить грошей на їжу і одяг, і 
ми можемо якусь кількість відкласти, але 
цього не вистачає, щоб купувати дорогі 

речі (такі, як телевізор або 
холодильник)

4 – Ми можемо дозволити собі купувати 
деякі дорогі   речі (такі як телевізор 

або холодильник) 

5 – Ми можемо дозволити собі все, що 
хочемо

ВАЖКО СКАЗАТИ 

ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ

%, N=2 004

Фінансовий стан сімей респондентів
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Найбільше глядачів українського кіно в кінотеатрах – це люди з повною 
вищою освітою.

Освіта респондентів

0,2

2,9

0,7

4,7

2,1

13,4

11,7

63

0,9

0,4

1 – Початкова (менше 7 класів)   

2 – Неповна середня (менше 10 класів) 

3 – РУ, ФЗУ, ПТУ після 7-8 класів       

4 – Повна середня, загальна (10-11 
класів)

5 – СПТУ, ПТУ після 10-11 класів

6 – Середня спеціальна (технікум т.п.)

7 – Неповна вища (3 курси і більше)

8 – Повна вища

ВАЖКО СКАЗАТИ 

ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ

%, N=2 004
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Основна мова спілкування в сім’ях респондентів

У родинах глядачів українського кіно спілкуються як українською, 
так і російською мовою.

48,2

46,4

3,1

2,3

1 – Українська

2 – Російська

3 - Інша

ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ

%, N=2 004
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7. ДУМКА 
КІНОТЕАТРІВ

Україна, як і світ в цілому, зараз 
знаходиться у кризовій ситуації, яку 
спричинив COVID-19. Потерпають 
усі ланки кіноіндустрії. Кінотеатри 
опинилися на межі закриття через 
фінансові втрати, які вони понесли 
через локдаун, обмеженнями щодо 
максимальної кількості відвідувачів, 
перенесення, часто на невизначений 
строк, виходу в прокат зарубіжних 
фільмів, продаж квитків на котрі 
становить основну частину їхнього 
доходу.

Переважна більшість українських 
стрічок, які вийшли в прокат після 
весняного локдауну, не змогли 
зацікавити велику кількість глядачів 
у кінотеатрах. Розуміючи, що у 
майбутньому на кінотеатри можуть 
чекати нові обмеження в роботі 
або навіть закриття, аналогічне 
тому, що було навесні 2020 року, 
«Детектор медіа» вирішив поставити 
представникам цієї частини 
української кіноіндустрії деякі 
запитання.

Станіслав Тарасенко, 
арт-менеджер кінотеатру 
«Копернік» (Львів):

– Станіславе, які українські 
фільми, котрі вийшли в прокат у 
вашому кінотеатрі після локдауну, 
показали найкращі показники за 
відвідуваністю?

– Це стрічка, яка зібрала найбільшу 
кількість глядачів: «Де ти, Адаме?». Всі 
інші акумулювали незначну аудиторію 
глядачів, інколи навіть мізерну.

– Чому, на ваш погляд, саме ця стрічка 
показала хороший результат?

– Дистриб’ютори та продюсер дуже 
добре попрацювали з цільовою 
аудиторією, плюс фільм сам по собі 
якісний. 

– У чому, на ваш погляд, криється 
проблема, що українські фільми, 
які вийшли в прокат з серпня 2020 
року, не стали лідерами за касовими 
зборами, у той час як у низці 
європейських країн саме локальні 
кінопроєкти часто ставали лідерами 
вікендів?

– Кожен такий український фільм 
– окремий випадок. Десь було 
недостатньо реклами, десь якість 
фільму була нижче середньої, десь 
глядачів не зацікавила тема стрічки, 
а інколи – все разом. До того ж не 
будемо забувати про «ковідні часи».

– Чи були українські релізи у цей 
проміжок часу (з серпня 2020 року 
по листопад 2020 року), які не 
виправдали ваших очікувань (ви 
розраховували, що на них прийде 
більше глядачів)? Якщо такі стрічки 
були, то які саме і чому, на ваш 
погляд, так сталося?

– Чесно кажучи, такого не було. В 
принципі, маючи деякий досвід у 
прокаті вітчизняного кіно, я дуже 
рідко помиляюсь. «Де ти, Адаме?» 
став приємною несподіванкою, але це 
– виняток.

– Чи використовували продюсери 
та дистриб’ютори українських 
стрічок, які вийшли після локдауну, 
максимально канали комунікації 
для донесення інформації про свій 
продукт до глядачів?
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– Ніколи продюсери та 
дистриб’ютори не використовували 
максимум цих каналів, тому що це 
просто неможливо. Хтось старається 
більше, а хтось менше. Якщо ви маєте 
на увазі, чи «зливаються» інколи 
українські фільми, «закидуються» 
у прокат «аби було» – так, це не 
рідкість. Але це дуже комплексна 
проблема, про неї коротко не 
розповіси.

– З якими проблемами стикнувся ваш 
кінотеатр починаючи з березня 2020 
року?

– З величезною кількістю проблем: 
нестача фінансових ресурсів, 
проблема з плануванням репертуару, 
коронавірусні «заборони та 
переляки» (наповненість залу у 50 %, 
страх людей відвідувати кінотеатри 
тощо), відміни прокату і так далі.

– Як, на ваш погляд, буде розвиватися 
в Україні надалі ситуація з 
кінотеатрами у зв’язку з новими 
карантинними обмеженнями 
(«карантин вихідного дня») та 
можливим повним локдауном у грудні 
2020 року?

– Тут дуже важко прогнозувати, 
тому що буквально щотижня – а 
інколи навіть частіше – з’являється 
нова інформація, яка суттєво змінює 
загальну картину. З останніх новин: 
сіквел «Диво-Жінки» буде показаний 
у кінотеатрах у грудні. Це вселяє 
деяку надію. Але загалом для 
кінотеатрів зараз фантастично важкі 
часи, які реально можуть привести 
до колапсу всіє індустрії в країні. 
Спеціалісти вважають, що у 2021 
році скорочення екранів відбудеться 
як мінімум на третину. Деякі мережі 
можуть узагалі закритись.

– Коли варто очікувати повернення 
касових зборів в українських 
кінотеатрах до показників 2019 року?

– 2019 рік був найприбутковішим з 
точки зору світового кінопрокату. 
Навіть уявити собі не можу, коли 
ми зможемо повернутись до тих 
показників. І ніхто цього зараз не знає. 
Це залежить від багатьох факторів: 
подальшого розвитку стрімінгових 
платформ, змін умов прокату 
стрічок, появи та розповсюдження 
вакцини від коронавірусу, кількості та 
якості блокбастерів у майбутньому 
(причому тих, що будуть потрапляти 
у кінотеатральний прокат) тощо.

– Що потрібно зараз зробити, аби 
допомогти кінотеатрам?

– Зараз кінотеатри – без жодного 
пафосу – знаходяться на грані 
виживання. Нам бракує коштів на все: 
від зарплати та оренди до виплати 
податків та – зрозуміло – накопичення 
на майбутнє. Я б позбавив кінотеатри 
оподаткування, проводив би 
перемовини з менеджерами та 
директорами великих мереж, ввів 
рекламну кампанію на кшталт «У 
кінотеатрі безпечно» і так далі.

Ілля Гладштейн, 
співвласник кінотеатру 
KINO42 (Київ):

– Ілля, які українські фільми, котрі 
вийшли в прокат у вашому кінотеатрі 
після локдауну, показали найкращі 
показники за відвідуваністю?

– Після локдауну у мене вийшло 
не так багато українських стрічок. 
Ми прокатували «Українську нову 
хвилю» (альманах українських 
короткометражних стрічок), «Забуті», 
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«Парфенон». Відбувся один показ 
стрічки «Тарас. Повернення». 
Найкращі показники мала «Українська 
нова хвиля».

– Чому, на ваш погляд, саме цей 
кінопроєкт показав хороший 
результат?

– Тому що у нашому кінотеатрі цей 
альманах вийшов на тиждень раніше, 
ніж у інших, зокрема, у «Жовтні» . 
Окрім того, я запросив на спеціальний 
показ режисерів фільмів, які увійшли 
до складу альманаху, і це згенерувало 
«сарафанне радіо» саме серед 
глядачів мого кінотеатру: багато 
глядачів розповідали своїм знайомим 
і друзям і писали в соцмережах про 
фільми з цього альманаху. Також, 
на мій погляд, у цього релізу була 
непогана промокампанія.

– У чому, на ваш погляд, криється 
проблема, що українські фільми, 
які вийшли в прокат з серпня 2020 
року, не стали лідерами за касовими 
зборами, у той час як у низці 
європейських країн саме локальні 
кінопроєкти часто ставали лідерами 
вікендів?

– Українські фільми взагалі не часто 
стають лідерами в українському 
прокаті. Є лише винятки, такі як 
«Мої думки тихі» і фільми студії 
«Квартал 95» та компанії Film.ua. Для 
нашого ринку не характерно, щоб 
українські стрічки були лідерами 
прокату. Це стається один-два рази 
на рік. І переважно це фільми від 
великих студій. На початку відкриття 
кінотеатрів після локдауну глядачі 
неохоче йшли до кінотеатрів. І 
мені здається, що і дистриб’ютори 
опинилися у новій ситуації. Окрім 
того, це було літо – традиційно 

низький сезон, коли глядачі практично 
не ходять у кіно. Серпневі релізи і 
ті, що виходять на початку вересня, 
традиційно збирають в прокаті менші 
бокс-офіси, ніж релізи в жовтні чи 
листопаді. 

Проблема також у тому, що у моєму 
кінотеатрі було небагато українських 
релізів, що насправді не характерно 
для KINO42, адже я намагаюся брати 
практично усі українські фільми. Мені 
не дали, наприклад, «Толоку», тому 
що дистриб’ютор не випускав фільм 
у HD, а DCP в мене не встановлене. І 
це, чесно кажучи, дуже дивна позиція 
прокатників, навіть не говорячи 
про мій кінотеатр. Обмежуючи 
формат прем’єрних тижнів випуском 
лише на DCP, вони відрізають 
величезну аудиторію, і кінотеатри 
не мають можливості розписувати 
фільм достатньо широко у себе, 
використовуючи сеанси в HD-залах.

– Чи були українські релізи у цей 
проміжок часу (з серпня 2020 року 
по листопад 2020 року), які не 
виправдали ваших очікувань (ви 
розраховували, що на них прийде 
більше глядачів)? Якщо такі стрічки 
були, то які саме і чому, на ваш 
погляд, так сталося?

– Мені здається, що більше глядачів 
могли прийти на фільм «Забуті». 
Це якщо говорити про фільми, 
які демонструвалися в нашому 
кінотеатрі. Мені важко відповісти, 
чому так сталося.

– З якими проблемами стикнувся ваш 
кінотеатр, починаючи з березня 2020 
року?

– Це простій, обмеження кількості 
місць (коли дозволили показувати 
фільми, використовуючи 
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лише половину місць у залах), 
неможливість показувати ті стрічки, 
які я хочу, через обмеження формату, 
про яке я вже казав.

– Як, на ваш погляд, буде розвиватися 
в Україні надалі ситуація з 
кінотеатрами у зв’язку з новими 
карантинними обмеженнями 
(«карантин вихідного дня») та 
можливим повним локдауном у грудні 
2020 року?

– Я думаю, що в нас буде повний 
локдаун на кілька місяців, з якого 
вийдуть не всі. 

– Коли варто очікувати повернення 
касових зборів в українських 
кінотеатрах до показників 2019 року?

– Після винайдення способу 
подолання епідемії, тобто після 
винайдення вакцини. Але, насправді, 
гадаю, що касові збори ніколи не 
повернуться на докарантинний 
рівень, адже кількість кінотеатрів 
зменшиться, кількість  дистриб’юторів 
зменшиться, кількість студій-
виробників теж зменшиться. А ті 
кіновиробники, які залишаться, 
змінять свої стратегії дистрибуції 
контенту, тобто, я думаю, що буде 
більше стрічок виходити одразу на 
VOD-платформах.

– Що потрібно зараз зробити, аби 
допомогти кінотеатрам?

– Я навіть не знаю.

Лариса Зубенко, перша 
заступниця директора 
в мережі кінотеатрів КП 
«Київкінофільм» (Київ):

– Ларисо, які українські фільми, що 
вийшли в прокат у ваших кінотеатрах 

після локдауну, показали найкращі 
показники за відвідуваністю?

– Київські комунальні кінотеатри 
відновили свою роботу 20 
серпня 2020 року. За період 
20.08.2020 – 01.11.2020 у нас 
було продемонстровано десять 
українських стрічок. Найкращими 
показниками за відвідуваністю стали 
фільми «Де ти, Адаме?» (2000 
глядачів і прокат продовжений до 
кінця року в кінотеатрі «Ліра»), 
«Толока» (1188 глядачів), «Тарас. 
Повернення» (1046 глядачів), 
«Фортеця «Хаджибей» (554глядача), 
«Східняк» (458 глядачів). 

– Чому, на ваш погляд, саме ці стрічки 
показали хороший результат?

– Несподіванкою для всіх став 
успіх в прокаті документального 
фільму «Де ти, Адаме?». Його 
причиною, вважаю, була правильна 
інформаційна стратегія продюсера 
та дистриб’ютора, спрямована 
на цільову аудиторію фільму. 
Рекламна кампанія «Толоки» і 
«Тарас. Повернення» почалась ще 
до карантину у березні цього року. 
В наших кінотеатрах відбулись 
допремꞌєрні покази цих фільмів (у 
кінотеатрі «Київська Русь» – прем’єра 
фільму «Толока», а в кінотеатрі «Ім. Т. 
Г .Шевченка» – спецпоказ для освітян 
фільму «Тарас. Повернення»). Тобто, 
це були вже очікувані прем’єри. 
Фільми мають широку глядацьку 
аудиторію, так саме як і фільм 
«Фортеця Хаджибей». 

– У чому, на ваш погляд, криється 
проблема, що українські фільми, 
які вийшли в прокат з серпня 2020 
року, не стали лідерами за касовими 
зборами, у той час як у низці 
європейських країн саме локальні 
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кінопроєкти часто ставали лідерами 
вікендів?

– Рік тому ми проводили невеличке 
опитування серед наших глядачів, 
яким фільмам вони віддають 
перевагу. 60% опитуваних дивляться 
переважно зарубіжне кіно, 20% 
– українське, а для 20% країна-
виробник взагалі не має значення. 
Тобто ці 20% і є глядачами, яких 
треба зацікавити національними 
фільмами. Більшість глядачів наших 
кінотеатрів – це батьки з дітьми, які 
хочуть дивитися мультфільми та 
сімейне кіно. Якщо би у цей період 
вийшла цікава українська анімація 
або кіно для сімейного перегляду, то, 
сподіваюсь, ці фільми теж стали би 
лідерами за касовими зборами. 

– Чи були українські релізи у цей 
проміжок часу (з серпня 2020 року 
до листопада 2020 року), які не 
виправдали ваших очікувань (ви 
розраховували, що на них прийде 
більше глядачів)? Якщо такі стрічки 
були, то які саме і чому, на ваш 
погляд, так сталося?

– Взагалі, ми розраховували, що 
глядачів після тривалого періоду 
простою буде більше. Але ми всі 
розуміємо реалії сьогодення і, 
як наслідок, скорочення прокату 
майже у чотири рази. Очікували, що 
буде більше глядачів на «Фортецю 
Хаджибей», бо це сімейне кіно, наш 
формат. Були більшими очікування від 
«Східняка», розраховували на Богдана 
Бенюка. Також хотілося, щоб набагато 
більше глядачів переглянуло стрічку 
«Передчуття», але дистриб’ютори 
не змогли донести її до глядачів. 
Звісно, дуже бракує якісної рекламної 
кампанії фільмів. Надрукувати 
постери – цього не достатньо. 

Реклама тільки у соціальних мережах 
– цього теж замало. Треба працювати 
з цільовою аудиторію фільму. Але 
зрозуміло, що в умовах карантину 
це дуже складно. Масові заходи і 
колективні відвідування кінотеатрів 
заборонені. Тому розраховувати 
можна тільки на свідомого глядача.

– Чи використовували продюсери 
та дистриб’ютори  українських 
стрічок, які вийшли після локдауну, 
максимально канали комунікації 
для донесення інформації про свій 
продукт до глядачів?

– Як я зазначила вище, не всі 
продюсери та дистриб’ютори 
доклали багато зусиль, щоб донести 
інформацію про свій фільм до глядача. 
Соціальні мережі сьогодні вважаються 
найефективнішим джерелом 
інформації, але цього, на мою думку, 
недостатньо. Існують інші способи. 
Це довела стрічка «Де ти, Адаме?», 
яка знайшла шлях до своєї цільової 
аудиторії та змогла зацікавити глядача. 
Використовуючи при цьому і рекламу 
в соціальних мережах, і діджитальну 
рекламу.

– Чи були українські стрічки, котрі 
вийшли після локдауну, та приємно 
здивували вас своїми касовими 
зборами? Якщо так, то які саме? 

– Знову ж таки згадаю 
документальний фільм «Де ти, 
Адаме?», який дійсно приємно 
здивував і дивує до цього часу. Також 
хочу відмітити ще два документальні 
фільми: «Весільний спадок» і «Борщ. 
Секретний інгредієнт». Вони 
демонструвалися серед кінотеатрів 
нашої мережі лише у «Лірі» і мають 
непогані результати для двох тижнів 
прокату в одному  кінотеатрі (96 та 43 
глядача відповідно).
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– З якими проблемами стикнулася 
ваша мережа кінотеатрів, починаючи 
з березня 2020 року?

– На балансі КП «Київкінофільм» 
знаходиться 17 кінотеатрів, із 
них на сьогодні працюють 10, а 
саме: «Лейпциг», «Київська Русь», 
«Флоренція», «Ім. Т.Г.Шевченка», 
«Кіото», «Дніпро», «Факел, «Старт», 
«Промінь» і «Ліра». З 12 березня 
до 20 серпня 2020 року у зв’язку 
з карантинними обмеженнями 
КП «Київкінофільм» змушене 
було повністю призупинити свою 
діяльність. В ситуації, що склалася, 
підприємство переформатувало 
свою роботу відповідно до нових 
реалій, зокрема у частині часткової 
зайнятості на підприємстві. В той же 
час залишились незмінними видатки 
щодо охорони та збереження об’єктів 
комунальної власності, комунальні 
витрати, оплата праці персоналу, що 
забезпечує безперебійну роботу 
КП (комунального підприємства), 
які покривались за рахунок власних 
коштів. Враховуючи карантинні 
вимоги, для відновлення роботи 
кінотеатрів були закуплені необхідні 
захисні та профілактичні засоби.

– Як, на ваш погляд, буде розвиватися 
в Україні надалі ситуація з 
кінотеатрами у зв’язку з новими 
карантинними обмеженнями 
(«карантин вихідного дня») та 
можливим повним локдауном у грудні 
2020 року?

– Станом на сьогодні КП 
«Київкінофільм» вживає заходи з 
пошуку альтернативних джерел 
фінансування. Так, підприємством 
було укладено договір з 
Шевченківською районною філією 
Київського міського центру зайнятості 

про надання допомоги по частковому 
безробіттю на період карантину. З 
15 травня по 31 грудня 2020 року 
фонд компенсує деяким працівникам 
підприємства частину заробітної 
плати у зв’язку зі скороченням 
тривалості робочого часу. Також у 
вересні КП «Київкінофільм» стало 
переможцем грантового конкурсу 
інституційної підтримки від 
Українського культурного фонду, що 
дозволить частково компенсувати 
експлуатаційні витрати на комунальні 
послуги за вересень – грудень 2020 
року.

Але це лише тимчасові заходи, 
які допоможуть підприємству 
протриматися до кінця цього року. 
Кінотеатральна мережа надзвичайно 
залежить від продукту, адже не є 
його виробником. Відтак постійні 
відтермінування прокату українських 
та закордонних фільмів, перехід 
фестивалів в онлайн-формат, постійні 
переноси і відміни прем’єр, врешті 
зупинка на невизначений термін 
прокату нового кінопродукту 
унеможливлюють будь-яке 
планування поступового виходу з 
критичного стану.

– Коли варто очікувати повернення 
касових зборів в українських 
кінотеатрах до показників 2019 року?

– Звісно, все буде залежати від 
епідеміологічної ситуації. Також 
вагомою є економічна складова, 
платоспроможність населення. І, 
звичайно, наявність касових релізів і 
вихід фільмів у кінотеатрах раніше, 
ніж на онлайн-платформах. Боюсь 
прогнозувати, але за оптимістичними 
прогнозами повернутись до 
показників 2019 року ми зможемо не 
раніше, ніж за рік.
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– Що потрібно зараз зробити, аби 
допомогти кінотеатрам?

– Зараз кінотеатри знаходяться у 
дуже скрутному становищі. Основні 
витрати – це заробітна плата та 
комунальні послуги. У комерційних 
кінотеатрів ще оренда приміщень. 
Якщо держава надасть підтримку 
на покриття витрат кінотеатрів у 
вигляді грантів чи якоїсь благодійної 
допомоги, то є надія, що кіногалузь 
подолає наслідки карантину. І ми 
всі будемо чекати на гучні прем’єри 
українських та закордонних фільмів.

Наталія Байдан, СЕО 
мережі кінотеатрів 
«Планета кіно». До 
мережі «Планета 
кіно» входить дев’ять 
кінотеатрів: два у Києві, 
два у Львові, два в Одесі, 
по одному кінотеатру в 
Харкові, Сумах та Дніпрі:

– Наталіє, які українські фільми, що 
вийшли в прокат у ваших кінотеатрах 
після локдауну, показали найкращі 
показники за відвідуваністю? Чому, на 
ваш погляд, саме ці стрічки показали 
хороший результат?

– Найкращий результат показав фільм 
«Де ти, Адаме?», це можна пояснити 
зацікавленістю релігійних парафій, 
які дуже активно вплинули на своїх 
відвідувачів щодо необхідності 
відвідати цей фільм.

– У чому, на ваш погляд, криється 
проблема, що українські фільми, 
які вийшли в прокат з серпня 2020 
року, не стали лідерами за касовими 
зборами, у той час як у низці 

європейських країн саме локальні 
кінопроєкти часто ставали лідерами 
вікендів?

– Це складне питання, яке потребує 
більш детального вивчення, щоб 
порівняння було коректним. Але, 
на перший погляд, виглядає так, що 
глядачі, відвідуючи кінотеатри саме 
зараз, в цей дуже важкий час, хочуть 
відволікатися від проблем. Вони, на 
жаль, не готові сьогодні співчувати 
чужому горю, поринати у вир чужих 
проблем, люди хочуть відволікатися 
від будення і проживати чиєсь 
чуже щасливе життя у кіно. Думаю, 
люди зараз шукають романтичні 
комедії, яких абсолютно бракує в 
українському кіно.

– Чи були українські релізи у цей 
проміжок часу (з серпня 2020 року 
до листопада 2020 року), які не 
виправдали ваших очікувань (ви 
розраховували, що на них прийде 
більше глядачів)? Якщо такі стрічки 
були, то які саме і чому, на ваш 
погляд, так сталося?

– «Тарас. Повернення» мав стати 
більш успішним за рахунок більшої 
глядацької аудиторії, в першу чергу, 
якби була можливість залучити 
школи. Проєкт на це заслуговував, 
дуже якісне кіно.

– Чи використовували продюсери 
та дистриб’ютори українських 
стрічок, які вийшли після локдауну, 
максимально канали комунікації 
для донесення інформації про свій 
продукт до глядачів?

– Думаю, що саме над цим ще варто 
всім попрацювати, дистриб’ютори 
лише почали здійснення 
діджитальних комунікацій, які ще 
потребують вдосконалення.
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– Чи були українські стрічки, котрі 
вийшли після локдауну, та приємно 
здивували вас своїми касовими 
зборами? Якщо так, то які саме? 

– Здивували результативні сеанси 
повернутого на екрани фільму «Мої 
думки тихі». Думаю, люди хочуть 
цікавого, не обтяжуючого кіно саме 
зараз.

– З якими проблемами стикнулася 
ваша мережа кінотеатрів, починаючи 
з березня 2020 року?

– Відсутність чіткого бачення 
розвитку ситуації від уряду. На жаль, 
ніхто нічого сказати напевно не міг, 
а це чи не найголовніше для бізнесу 
– чіткі орієнтири. Насилу відкрили 
нас останніми, чого досі не збагну: 
питань щодо безпеки кінотеатрів 
ніхто не озвучував, але і відкривати 
не поспішали. Зараз ввели карантин 
вихідного дня і знову ніхто не 
пояснив логіку та розрахунки цих 
заходів.

– Як, на ваш погляд, буде розвиватися 
в Україні надалі ситуація з 
кінотеатрами у зв’язку з новими 
карантинними обмеженнями 
(«карантин вихідного дня») та 
можливим повним локдауном у грудні 
2020 року?

– Для нас це найскладніший період, 
коли чітких планів на майбутнє ніхто 
не озвучує, але при цьому допомоги 
теж немає. Розмови є про якусь 
міфічну допомогу, але конкретних дій 
досі ще не дочекалися.

– Коли варто очікувати повернення 
касових зборів в українських 
кінотеатрах до показників 2019 року?

– Якщо знімуть карантин та 
обмеження, а також Голлівуд почне 

надавати прогнозовано і без затримок 
контент, хоча б один блокбастер 
на два тижні або раз на місяць, ми 
протягом кількох місяців почнемо 
забувати про наслідки пандемії.

– Що потрібно зараз зробити, аби 
допомогти кінотеатрам?

– Чіткий план уряду та забезпечення 
тих дієвих заходів підтримки, які нам 
обіцяли і так і не надали:

1. Гранти на виплату боргів, які вже 
на сьогодні є безпрецедентними

2. Пільгове кредитування 
(безвідсоткове) під гарантії держави

3. Запуск кредитування 5-7-9, яке 
так і не працює для нашої галузі

4. Зменшення податків наступного 
року

5. Мораторій на перевірки з боку 
державних органів

Сергій Зленко, директор 
кінотеатру «Boomer» 
(Київ):

– Сергію, які українські фільми, що 
вийшли в прокат у вашому кінотеатрі 
після локдауну, показали найкращі 
показники за відвідуваністю? Чому, на 
ваш погляд, саме ці стрічки показали 
хороший результат?

– Найкращий показник відвідуваності 
показав фільм «Фортеця Хаджибей». 
Високі результати також показав 
фільм «Тарас. Повернення». 
«Фортеця Хаджибей» об’єктивно 
став найкасовішим серед українських 
фільмів, що вийшли після локдауну, 
завдяки тому, що він від початку був 
знятий у пригодницькому жанрі і 
орієнтований на широку глядацьку 
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аудиторію. «Тарас. Повернення» 
збирав касу переважно за рахунок 
організованих походів шкільних 
класів.

– У чому, на ваш погляд, криється 
проблема, що українські фільми, 
які вийшли в прокат з серпня 2020 
року, не стали лідерами за касовими 
зборами, у той час як у низці 
європейських країн саме локальні 
кінопроєкти часто ставали лідерами 
вікендів?

– Я думаю, що якби виходили фільми-
аналоги касових лідерів минулих 
років – комедії, то вони б у нас теж 
стали лідерами. У кожного фільму 
свій потенціал. На жаль, продюсери 
фільмів з високим потенціалом 
поки що вирішують притримувати 
свої фільми на час дії карантинних 
обмежень.

– Чи були українські релізи у цей 
проміжок часу (з серпня 2020 року 
до листопада 2020 року), які не 
виправдали ваших очікувань (ви 
розраховували, що на них прийде 
більше глядачів)? Якщо такі стрічки 
були, то які саме і чому, на ваш 
погляд, так сталося?

– По багатьох проєктах хотілося б 
кращих зборів. У першу чергу, я дуже 
вболівав за фільм «Забуті»: якісна 
авторська стрічка, знята зрозумілою 
для широкого глядача кіномовою. 
На жаль, зовсім не користувалася 
попитом. Фільм «Східняк», у якому 
головну роль зіграв Богдан Бенюк, 
котрий за вашим опитуванням є 
лідером серед глядацьких вподобань, 
також зібрав скромнішу касу, ніж ми 
очікували. Причин зараз не прийти в 
кіно так багато, що значно простіше 
і цікавіше аналізувати, чому саме 

прийшла в кіно та невелика кількість 
глядачів, які все-таки купили квитки.

– Чи використовували продюсери 
та дистриб’ютори українських 
стрічок, які вийшли після локдауну, 
максимально канали комунікації 
для донесення інформації про свій 
продукт до глядачів?

– Тут усе просто: реклами і промо 
багато не буває.

– З якими проблемами стикнувся ваш 
кінотеатр, починаючи з березня 2020 
року?

– З такими ж, як і всі. Як не померти 
людям від ковіду, і як не померти 
бізнесу через відсутність грошей.

– Як, на ваш погляд, буде розвиватися 
в Україні надалі ситуація з 
кінотеатрами у зв’язку з новими 
карантинними обмеженнями 
(«карантин вихідного дня») та 
можливим повним локдауном у грудні 
2020 року?

– Так само хаотично і безсистемно. У 
чиновників, які приймають рішення, є 
потреба імітувати заходи по боротьбі 
з поширенням епідемії: і так як 
кінотеатри є помітним бізнесом, вони 
завжди стають першими жертвами. 
Нас першими закрили і в березні, нас 
першими закривають на повторний 
карантин вихідного дня – і останніми 
відкриватимуть після завершення 
карантинних заходів. Зрозуміло, що 
лише тих, які не збанкрутують. 

– Коли варто очікувати повернення 
касових зборів в українських 
кінотеатрах до показників 2019 року?

– Має спрацювати сукупність таких 
факторів:
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1. Вакцинується більшість 
населення України (будуть зняті 
усі карантинні обмеження, глядачі 
повернуться до нормального, 
звичного життя)

2. Вакцинується більшість 
населення США та Китаю 
(внаслідок чого кінотеатри США 
та Китаю запрацюють на повну 
потужність)

3. Коли на місці збанкрутілих 
кінотеатрів відкриються нові 
кінотеатри таким чином, щоб їх 
кількість була не меншою за ту 
кількість, яка була у 2019 році

4. Інфляція

– Що потрібно зараз зробити, аби 
допомогти кінотеатрам?

1. Дати можливість працювати. Не 
закривати кінотеатри раніше шкіл і 
громадського транспорту

2. Надавати вчасну грантову 
допомогу, але не обтяжену 
нелогічними бюрократичними 
обмеженням (як-то – заборона 
погашати заборгованість до 
фактичного надходження коштів 
на рахунок від держави). Для 
кінотеатральних мереж збільшити 
максимальний ліміт гранту

3. Надати довгострокові 
(на 5-7 років) кредити на 
перекредитування та на розвиток з 
пільговими ставками і адаптованими 
саме для кінотеатрів умовами 
(зокрема, в частині забезпечення 
кредитів).

Вікторія Добровольська, 
директорка з репертуару 
мережі кінотеатрів 
«Оскар» (три кінотеатри 
у Києві):

– Вікторіє, які українські фільми, 
що вийшли в прокат у вашій 
мережі кінотеатрів після локдауну, 
показали найкращі показники за 
відвідуваністю?

– У нашій мережі показували такі 
стрічки: «Тарас. Повернення», 
«Толока», «Передчуття», «Східняк». 
Усі вони йшли в прокаті погано, але 
іншого я і не очікувала. Дані бокс-
офісів усіх українських стрічок, які 
демонструвалися у мережі «Оскар» 
починаючи з літа 2020 року, не 
дотягують до хороших.

– У чому, на ваш погляд, криється 
проблема, що українські фільми, 
які вийшли в прокат починаючи з 
серпня 2020 року, не стали лідерами 
за касовими зборами, у той час як 
у низці європейських країн саме 
локальні кінопроєкти часто ставали 
лідерами вікендів?

– Наша кіноспільнота не переймається 
питанням: чи будуть дивитися фільми, 
які вони виробляють? Така тенденція, 
на жаль, зберігається особливо там, 
де мова йде про державну підтримку. 
Виробники фільмів декларують, що 
для них є важливим кінотеатральний 
прокат, але на практиці виходить, 
що цим питанням переймаються 
тільки незалежні продюсери, 
котрі вкладають власні кошти у 
виробництво. А український глядач 
не дурень. Люди хочуть дивитися 
цікаві історії, які їм будуть розповідати 
з екрану кінотеатру. Українські 
ж кіновиробники пропонують 
«полотно» без емпатії.
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– Чи використовували продюсери 
та дистриб’ютори українських 
стрічок, які вийшли після локдауну, 
максимально канали комунікації 
для донесення інформації про свій 
продукт до глядачів?

– Реклами було більш ніж достатньо, 
канали комунікації були задіяні 
максимально, але зараз, коли усі 
налякані коронавірусом, економіка 
потерпає, а перспективи незрозумілі, 
я не знаю, що може змусити глядача 
купити квиток на українське кіно.

– Чи були українські стрічки, які 
вийшли після локдауну, котрі 
приємно здивували вас своїми 
касовими зборами? Якщо так, то які 
саме?

– На жаль, касовими зборами ніхто не 
здивував.

– З якими проблемами стикнулася 
ваша мережа кінотеатрів, починаючи 
з березня 2020 року?

– Проблеми, з якими ми усі 
стикнулися – перенесення на 2021 рік 
великих релізів. Коли немає фільмів – 
немає і прибутку, а відповідно, немає 
чим сплачувати рахунки. Звичайно 
виходять в прокат зарубіжні фільми 
від незалежних студій, але їхні касові 
збори не можуть задовольнити 
потреби кінотеатру. Зараз ситуація 
така, що дешевше не працювати, ніж 
працювати.

– Як, на ваш погляд, буде розвиватися 
в Україні надалі ситуація з 
кінотеатрами у зв’язку з новими 
карантинними обмеженнями 
(«карантин вихідного дня») та 
можливим повним локдауном у грудні 
2020 року?

– «Карантин вихідного дня» – це 
вбивця для галузі. Якщо обирати між 
«повним локдауном» і «карантином 
вихідного дня», то останній це гірший 
варіант.

– Коли варто очікувати повернення 
касових зборів в українських 
кінотеатрах до показників 2019 року?

– До касових зборів 2019 року ми 
можемо ще не скоро повернутися. 
По-перше, люди будуть ще довго 
боятися ходити до кінотеатрів. По-
друге, після карантину буде менша 
кількість кінотеатрів, бо виживуть 
не всі. Потрібна державна програма 
дешевих кредитів для кінотеатрів. 
Необхідно державне регулювання 
або преференції для орендодавців, 
які надають площі під кінотеатри. Ще 
потрібно знімати хороше кіно, або 
хоч таке, яке б зацікавило глядача.

Ліана Плісецька, 
керівниця відділу прокату 
мережі кінотеатрів 
«Лінія кіно». До мережі 
«Лінія кіно» входять 
чотири кінотеатри: два 
у Києві, один у Івано-
Франківську, один у 
Вишневому (Київська 
область):

– Ліано, які українські фільми, що 
вийшли в прокат у вашій мережі 
після локдауну, показали найкращі 
показники за відвідуваністю? Чому, на 
ваш погляд, саме ці стрічки показали 
гарний результат?

– У нашій мережі йшли такі фільми: 
«Східняк», «Толока», «Тарас. 
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Поверення», «Фортеця Хаджибей», 
«Борщ. Секретний інгредієнт» та 
«Весільний спадок». Враховуючи, що 
мова про чотири кінотеатри, цифри 
мізерні. Найбільше глядачів було на 
стрічках «Толока» (262) та «Фортеця 
Хаджибей» (247). Якщо детально 
аналізувати, то у цих фільмів довше 
тривав прокат (два тижні). Часто 
немає можливості залишити фільм 
на другий вікенд. У випадку цих 
двох релізів така можливість була. На 
мій погляд, якісний фільм у прокаті 
має бути два тижні, тоді він може 
розкрити себе на різних сеансах по-
різному. І ще, я вважаю, що все ж таки 
по «Толоці» та «Фортеці Хаджибей» 
була проведена промокампанія. 

– У чому, на ваш погляд, криється 
проблема, що українські фільми, 
які вийшли в прокат починаючи з 
серпня 2020 року, не стали лідерами 
за касовими зборами, у той час як 
у низці європейських країн саме 
локальні кінопроєкти часто ставали 
лідерами вікендів?

1. Не було можливості 
відпрацювати з фільмом на всіх 
етапах промокампанії. 

2. Жанр. Якщо помітили, не було 
жодної сімейної комедії для 
широкої аудиторії. 

3. Якщо порівнювати з 
європейськими країнами, то у 
нас різна ментальність – ми тільки 
почали привчати глядачів до купівлі 
квитків на українське кіно. Тільки 
з’явилося якісне українське кіно, і 
в нас почали зростати показники 
з відвідуваності, як усіх скосив 
локдаун. У людей є страх. Впала 
платоспроможність. 

– Чи були українські релізи у цей 
проміжок часу (з серпня 2020 року 
до листопада 2020 року), які не 
виправдали ваших очікувань (ви 
розраховували, що на них прийде 
більше глядачів)? Якщо такі стрічки 
були, то які саме і чому, на ваш 
погляд, так сталося?

– «Толока». Те що прийде більше 
людей після локдауну, я не 
розраховувала, але якби прокат 
здійснився в березні без перерви, то 
каса була б. 13 березня в одному з 
наших кінотеатрів мав відбутися показ 
за участі творчої групи цього фільму, 
продали 190 місць, ми були вимушені 
провернути людям гроші за квитки. 

– Чи використовували продюсери 
та дистриб’ютори українських 
стрічок, які вийшли після локдауну, 
максимально канали комунікації 
для донесення інформації про свій 
продукт до глядачів?

– Ні, але це тільки моє бачення. 
Помилка в тому, що багато хто думає, 
що всі пішли в діджитал, і після 
локдауну роблять акцент саме на 
такій рекламі. Але цього недостатньо, 
працює все: телебачення, борди по 
місту, реклама в метро, промотури, 
прем’єри. У дистриб’юторів та 
продюсерів також не було можливості 
все це робити, ураховуючи умови, в 
які ми зараз поставлені.

– Чи були українські стрічки, котрі 
вийшли після локдауну та приємно 
здивували вас своїми касовими 
зборами? Якщо так, то які саме? 

– Ні. Те саме можна сказати й про 
зарубіжне кіно.

– З якими проблемами стикнулася 
ваша мережа кінотеатрів, починаючи 
з березня 2020 року?
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– Відсутність великих блокбастерів, 
перенесення заявлених релізів, 
хаотичні, не обдумані рішення на рівні 
країни.

– Як, на ваш погляд, буде розвиватися 
в Україні надалі ситуація з 
кінотеатрами у зв’язку з новими 
карантинними обмеженнями 
(«карантин вихідного дня») та 
можливим повним локдауном у грудні 
2020 року?

– Я боюсь щось відповідати на це 
питання (я – позитивна людина). Бо 
ситуація для всіх зрозуміла, рішення 
будуть приймати фінансові фахівці та 
керівництво.

– Коли варто очікувати повернення 
касових зборів в українських 
кінотеатрах до показників 2019 року?

– Коли буде стабільність і баланс 
у всьому. І треба буде добре 
попрацювати, щоб повернути глядача.

– Що потрібно зараз зробити, аби 
допомогти кінотеатрам?

– Прийняти одне виважене рішуче 
рішення та надати фінансову 
підтримку.

***

Опитування глядачів українських 
фільмів ми проводили у чотирьох 
великих містах. Ми спеціально 
обрали одне місто на сході країни 
(Харків), одне місто на заході (Львів), 
одне на півдні (Одесу) та столицю, 
щоб визначити всеукраїнський 
портрет глядача українського кіно 
і відмінності між вподобаннями і 
звичками тих, хто купує квитки на 
українське кіно в кінотеатрах. Але 
під час опитування представників 
кінотеатрів ми вирішили розширити 
ці межі й дізнатися думку невеликих 

кінотеатрів, які розташовані в інших 
містах. Подружжя Руслана Цюп’яшук 
та Юрій Цюп’яшук керують двома 
кінотеатрами. Один розташований у 
Волинській, а другий – у Рівненській 
області. 

Руслана Цюп’яшук, 
співзасновниця 
кінотеатру «Прем’єра» 
(Ковель, Волинська 
область):

– Руслано, які українські фільми, що 
вийшли в прокат у вашому кінотеатрі 
після локдауну, показали найкращі 
показники за відвідуваністю? 

– Це важко назвати хорошими 
результатами. Дуже важко. Але 
найкраще пройшов «Східняк» та 
«Фортеця Хаджибей».

– Чому, на ваш погляд, саме ці стрічки 
показали хороший результат?

– «Східняк» – думаю, під дату добре 
став. «Фортеця Хаджибей» – сімейне 
кіно.

– У чому, на ваш погляд, криється 
проблема, що українські фільми, 
які вийшли в прокат з серпня 2020 
року, не стали лідерами за касовими 
зборами, у той час як у низці 
європейських країн саме локальні 
кінопроєкти часто ставали лідерами 
вікендів?

– Всі фільми, за винятком «Фортеці 
Хаджибей», були драмами. Людей 
і так уже психологічно залякали з 
тим ковідом з усіх усюд. Вони вже не 
хочуть дивитися постійні українські 
зітхання, якими б патріотичними вони 
не були. Я в таких випадках згадую 
американські фільми. Наприклад, 
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«Робокоп» – дуже вболіває за країну і 
викликає у громадян патріотизм. Або 
«День незалежності». А здається – 
звичайна ж фантастика. В українських 
митців лише історичні драми.

– Чи були українські релізи у цей 
проміжок часу (з серпня 2020 року 
до листопада 2020 року), які не 
виправдали ваших очікувань (ви 
розраховували, що на них прийде 
більше глядачів)? Якщо такі стрічки 
були, то які саме і чому, на ваш 
погляд, так сталося?

– «Тарас. Повернення» мав усі шанси 
стати фільмом для шкіл. Думаю, якби 
не ковідна історія, школярі ходили би 
на нього. 

– Чи використовували продюсери 
та дистриб’ютори українських 
стрічок, які вийшли після локдауну, 
максимально канали комунікації 
для донесення інформації про свій 
продукт до глядачів? 

– Взагалі непомітно, щоб вони щось 
використовували. Думаю, що не 
використали ресурс телебачення, а це 
дуже важливо. Можу помилятися, але 
хіба реклама українського фільму не 
прирівнюється до соціальної? Невже 
не можна було знайти способи та 
прорекламувати національні фільми 
на національному телебаченні?

– Чи були українські стрічки, які 
вийшли після локдауну, котрі 
приємно здивували вас своїми 
касовими зборами? Якщо так, то які 
саме?

– Ні. Але чула про збори «Де ти, 
Адаме?» схвальні відгуки. Він буде у 
нас в прокаті.

– З якими проблемами стикнувся ваш 
кінотеатр, починаючи з березня 2020 
року?

1. Незрозумілий 4-місячний 
локдаун без жодних пояснень, без 
жодних досліджень. І не забувайте, 
що всі почали працювати в травні, 
а кінотеатри в липні. Німеччина 
провела дослідження, в результаті 
котрого було виявлено, що таких 
безпечних закладів в умовах 
карантину як кінотеатр ще треба 
пошукати.

2. Відсутність підтримки з боку 
держави. 

3. Орендні платежі. 

І оренда – це не єдиний платіж. Є 
ще комунальні, бо світло має бути, 
відеонагляд та охорона мають 
працювати, за участь у спільних 
витратах торгового центру треба 
платити і так далі.Тому частина витрат 
навіть при несплаті оренди буде, 
якщо, звичайно, ви не закрилися 
назавжди.

4. Банківські кредити. 

Великобританія надала підтримку 
банкам у величезному розмірі до 
50% капіталу банку для підтримки 
їхніх клієнтів. Усі британці звільнені 
від сплати усіх кредитних платежів на 
три місяці (якщо знадобиться – то до 
шести місяців) і по тілу, і по відсотках. 
В Україні за час карантину несплата 
по відсотках для клієнтів виросте у 
величеньку суму.

– Як, на ваш погляд, буде розвиватися 
в Україні надалі ситуація з 
кінотеатрами у зв’язку з новими 
карантинними обмеженнями 
(«карантин вихідного дня») та 
можливим повним локдауном у грудні 
2020 року?

– КВД («карантин вихідного дня») 
– повне безглуздя. До 80% доходів 
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кінотеатрів – у вихідні. Більшості 
глядачів просто немає можливості 
сходити в кіно у будні дні, бо люди в 
цей час на роботі. 

– Коли варто очікувати повернення 
касових зборів в українських 
кінотеатрах до показників 2019 року?

– Думаю, весною 2021 року.

Юрій Цюп’яшук, 
співзасновник кінотеатру 
«Прем’єра» (Вараш, 
Рівненська область):

– Юрію, які українські фільми, що 
вийшли в прокат у вашому кінотеатрі 
після локдауну, показали найкращі 
показники за відвідуваністю?

– «Фортеця Хаджибей», «Тарас. 
Повернення».

– Чому, на ваш погляд, саме ці стрічки 
показали хороший результат?

– На «Фортецю Хаджибей» 
спрацювало «сарафанне радіо», 
«Тарас. Повернення» – трохи, 
зовсім трішечки, шкільна програма. 
А загалом, маємо свого глядача на 
українські фільми і можна сказати, 
що знатимемо всіх поіменно, хто 
прийде на наступний український 
фільм. Різниця між фільмами настільки 
незначна, що вимірюється одиницями.

– У чому, на ваш погляд, криється 
проблема, що українські фільми, 
які вийшли в прокат з серпня 2020 
року, не стали лідерами за касовими 
зборами, у той час як у низці 
європейських країн саме локальні 
кінопроєкти часто ставали лідерами 
вікендів?

– Я гадаю, що український глядач 
розчарований в українському кіно, і 

навіть після карантину краще йому 
було подивитися не дуже свіжі, але 
набагато якісніші картинки і звуки 
зарубіжного кіно, аніж чергові трагічні 
і не дуже якісні українські стрічки.

– Чи були українські релізи у цей 
проміжок часу (з серпня 2020 року 
до листопада 2020 року), які не 
виправдали ваших очікувань (ви 
розраховували, що на них прийде 
більше глядачів)? Якщо такі стрічки 
були, то які саме і чому, на ваш 
погляд, так сталося?

– Багато сподівань було на «Толоку». І 
питали про цей фільм в карантин і до 
карантину ж його хотіли переглянути, 
але ж ні, не зайшов фільм. Ось тут 
«сарафан» спрацював навпаки.

– Чи використовували продюсери 
та дистриб’ютори українських 
стрічок, які вийшли після локдауну, 
максимально канали комунікації 
для донесення інформації про свій 
продукт до глядачів?

– Ні.

– Чи були українські стрічки, які 
вийшли після локдауну, котрі 
приємно здивували вас своїми 
касовими зборами? Якщо так, то які 
саме?

– Ні.

– З якими проблемами стикнувся ваш 
кінотеатр, починаючи з березня 2020 
року?

– З початком карантину нас закрили, 
змусили платити податки, внески за 
працівників і за себе, не дивлячись на 
те, що ми не працюємо. Держава не 
підтримала зовсім. 

– Як, на ваш погляд, буде розвиватися 
в Україні надалі ситуація з 
кінотеатрами у зв’язку з новими 
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карантинними обмеженнями 
(«карантин вихідного дня») та 
можливим повним локдауном у грудні 
2020 року?

– Я гадаю, що всі виживуть. Будуть 
добряче потріпані, але виживуть. 
Гадаю, все ж дадуть показати нам 
новорічні блокбастери, бо це буде як 
ковток повітря для того, хто не хоче 
потонути.

– Коли варто очікувати повернення 
касових зборів в українських 
кінотеатрах до показників 2019 року?

– Травень – липень 2021 року. 

– Що потрібно зараз зробити, аби 
допомогти кінотеатрам?

– Надати нам фінансову допомогу 
у розмірі 80% від нашого прибутку 
2019 року за відповідний місяць, як це 
зробила Австрія.

***

Отже, бачимо, що у відповідях на 
деякі запитання думки представників 
кінотеатрів розходяться. Одні 
з них вважають, що продюсери 
і дистриб’ютори максимально 
задіяли всі рекламні можливості для 
просування українських стрічок і 
залучення глядачів до кінотеатрів, інші 
колеги з ними не погоджуються.

Різними є і відгуки щодо кількості 
глядачів, які прийшли на одні й ті 
ж самі вітчизняні стрічки у різних 
кінотеатрах. Водночас, усі, хто 
працював з релізом «Де ти, Адаме?», 
відзначили, що він їх приємно 
здивував і мав найкращі серед усіх 
українських фільмів, котрі були в 
прокаті з серпня по листопад 2020 
року, показники за відвідуваністю.

Зараз для кінотеатрів вкрай важливо, 
щоб їм дозволили працювати на 
новорічні та різдвяні свята 2020–
2021 років. Адже в цей час зростає 
кількість відвідувачів, які приходять 
цілою родиною чи великими 
компаніями друзів і частіше купують 
снеки і напої в барах кінотеатрів, а це 
автоматично збільшує чек. 

Більшість опитаних нами 
представників кінотеатрів сходяться 
у тому, що після закінчення усіх 
карантинних обмежень багато цих 
закладів культури в Україні вимушені 
будуть закритися назавжди. Але є й 
ті, хто сподівається на краще. Майже 
усі вони сходяться на думці, що без 
прямої фінансової підтримки з боку 
держави кінотеатри не зможуть 
пережити нинішню кризову ситуацію. 
Очевидно, що якщо вони почнуть 
банкрутувати, то це матиме негативні 
наслідки для глядачів, особливо у тих 
містах, де і до карантину працював 
тільки один або два кінотеатри. Це 
також зачепить дистриб’юторів і 
призведе до скорочення цієї ланки 
кіноіндустрії. Втратять також і 
кіновиробники, адже кінотеатри 
для українських фільмів – це 
саме той канал розповсюдження, 
який приносить левову частку 
грошей у порівняні з інтернетом чи 
телебаченням.
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Коли пишеться ця аналітична 
записка, у багатьох країнах світу 
знову закриваються кінотеатри13 
через зростання кількості людей, які 
захворіли чи померли від COVID-19. 
В Україні в жовтні 2020 року уряд 
спочатку також заборонив працювати 
кінотеатрам у тих містах країни, які 
були віднесені до «червоної зони»14. 
Згодом урядовці переглянули рішення 
і дозволили кінотеатрам працювати 
в «червоних зонах» з дотримання 
карантинних обмежень15. 11.11.2020 
уряд запровадив карантин «вихідного 
дня» - кінотеатрам по всій країні 
заборонили працювати в суботу 
та неділю16. Водночас, в Україні 
продовжує зростати кількість хворих 
і померлих від COVID-19. Тому 
прогнозувати, як будуть працювати 
кінотеатри наприкінці 2020 – на 
початку 2021 року і які українські 
фільми вони будуть показувати, 
неможливо. Часові обмеження, 
встановлені умовами надання грантів 
Українського культурного фонду, 
також не дають можливості сказати, 
наскільки в 2020 році у порівнянні з 
2019 роком впаде кількість проданих 
квитків як загалом на усі фільми, так і 
на українські зокрема.

Спробуємо окреслити певні висновки 
і рекомендації на основі отриманих в 
результаті нашого опитування даних.

Починаючи з 2014 року, кількість 
українських фільмів, які виходили 
в кінотеатральний прокат в нашій 
країні, почала зростати. 2018 року 
в кінотеатрах показали сорок шість 
вітчизняних стрічок17. Наступного 
2019 року, за нашими власними 
підрахунками, їхня кількість становила 
більше 40 (точну цифру вказати 
неможливо через відсутність єдиної 
державної системи електронного 
обліку реалізованих кінотеатрами 
квитків – «єдиного електронного 
квитка». Адже є стрічки, що 
обмежуються показом лише 
впродовж одного тижня і тільки в 
одному кінотеатрі, не маючи при 
цьому потужної рекламної кампанії 
та не звітуючи про результати 
відповідного прокату). Водночас, 
переважна більшість українських 
фільмів не стають лідерами за 
кількістю проданих на них квитків і, 
відповідно, не отримують великих 
касових зборів. Ситуація, яка 
відбулася влітку-восени 2020 року, 
тільки підтвердила цей факт.

13)  Укрінформ. «Повномасштабний карантин повертається в Європу»: https://www.ukrinform.ua/rubric-
world/3129165-povnomasstabnij-karantin-povertaetsa-v-evropu.html

14)  Facebook-сторінка Міністерства культури та інформаційної політики України: https://www.facebook.com/
MKIPUkraine/posts/2340000716125099

15)  Сайт Міністерства культури та інформаційної політики України: https://mkip.gov.ua/news/4485.
html?fbclid=IwAR2lXSTbs_GJkopSLCjlLy-DGM96kqwmRUD6py8K3w1zICJtyiydDM0ABwk

16)  MediaSapiens. «Уряд запровадив карантин «вихідного дня». Які обмеження діятимуть?»: https://ms.detector.
media/trendi/post/25949/2020-11-11-uryad-zaprovadiv-karantin-vikhidnogo-dnya-yaki-obmezhennya-diyatimut/

17) Детектор медіа. «Касові збори українських стрічок в українському прокаті за 10 років»: https://detector.media/
production/article/144305/2019-01-25-kasovi-zbori-ukrainskikh-strichok-v-ukrainskomu-prokati-za-10-rokiv/
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Ми проводили опитування глядачів 
українського кіно в кінотеатрах на 
сході, півдні, заході України та у 
столиці. Фільми, які розповідають 
про історичних постатей чи віхи в 
історії України, не користуються 
попитом на сході та півдні, що 
підтверджується відповідями 
респондентів нашого опитування 
в кінотеатрах Харкова та Одеси на 
запитання, які українські фільми 
вони подивилися за останній рік в 
кінотеатрах та на вихід яких очікують. 
Водночас, попит на такі стрічки є у 
львівських глядачів. Рекомендуємо 
виробникам і дистриб’юторам таких 
кінопроєктів враховувати цей фактор 
при промокампаніях.

Глядачі українського кіно в кінотеатрі 
– це жінки й чоловіки. Люди, які 
мають повну вищу освіту. Часто 
вони працюють у середньому чи 
дрібному бізнесі і мають середній 
рівень доходу. Їй або йому від 18 до 
44 років. Половина з них спілкується 
у побуті українською, інша половина 
– російською мовою. Їм нічого не 
заважає частіше купувати квитки 
на українське кіно, водночас, 
роблять вони це рідше, ніж бажають 
виробники українського кіно. Якщо 
глядач або глядачка мешкають у 
Львові, то зазвичай купують квитки на 
українське кіно раз на кілька місяців, 
але якщо вони мешкають у Харкові чи 
Одесі, то частота відвідування різко 
скорочується. Глядач українського 
кіно переважно дізнається про 
вітчизняні фільмі, які показують в 
кінотеатрі, від друзів, знайомих чи 
близьких людей. Купуючи квиток у 
кінотеатрі, він або вона з більшою 
вірогідністю зробить вибір на користь 
комедії чи мелодрами.

Після поновлення роботи кінотеатрів 
в Україні в липні 2020 року станом на 
кінець жовтня – початок листопада 
у прокат не вийшла жодна нова 
українська комедія. При цьому саме 
на фільми цього розважального 
жанру глядачі найчастіше купують 
квитки. Можемо припускати, що 
якби влітку – на початку осені на 
екрани вийшла вітчизняна комедія, 
вона змогла б акумулювати 
аудиторію і привести її до кінотеатрів. 
Таку ж думку висловила і низка 
керівників кінотеатрів, яких ми 
опитали. І попит на розважальний 
контент, на позитивні емоції у 
часи невизначеності, економічної 
кризи та COVID-19 буде тільки 
зростати. У результаті українська 
кіноіндустрія опинилася у такій 
ситуації. З одного боку: виробники 
українських комедій, які зараз 
не хочуть випускати ці фільми в 
прокат, бо побоюються можливого 
локдауну, бо не хочуть втрачати 
гроші, поки буде діяти «карантин 
вихідного дня», бо вважають, що 
навіть якщо кінотеатрам дозволять 
працювати повний тиждень, у 
нинішній ситуації з огляду на кількість 
людей, в яких щодня виявляють це 
захворювання – виходити в прокат 
економічно не вигідно. З іншого 
боку: кінотеатри, в яких зростають 
збитки і при цьому поки немає 
прямої фінансової підтримки від 
держави. З третьої боку: глядачі, які 
хочуть прийти до кінотеатрів, аби 
відпочити і зарядитися сміхом, але не 
знаходять відповідного кіноконтенту 
вітчизняного виробництва.

2020 року Державне агентство 
України з питань кіно провело два 
конкурси, на яких були визначені 
кінопроєкти, які отримають 
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фінансування на створення нових 
фільмів. На першому обрали 
переможців у категорії ігрових 
дебютних короткометражних та 
повнометражних кінопроєктів. 
Загалом перемогу здобули 
16 короткометражних та 7 
повнометражних проєктів18. На 
другому конкурсі за державне 
фінансування змагалися вже 
виробники анімаційних фільмів та 
серіалів, документальних стрічок 
та серіалів та ігрових фільмів і 
серіалів. За результатами другого 
конкурсу Рада з державної підтримки 
кінематографії обрала 72 проєкти, 
які мають отримати фінансування19. 
У категорії ігрових фільмів, що 
розраховані на широку глядацьку 
аудиторію, перемогу здобули дев’ять 
проєктів. Серед них чотири за 
жанром є комедіями. Ще два заявлені 
як драматичні комедії. Водночас, 
у кіноспільноті не припиняється 
дискусія: чи потрібно виділяти 
державні гроші на створення 
розважального кіно, яке й так 
користується попитом у глядачів і 
спроможне заробити у прокаті суми, 
котрі зможуть покрити витрати на 
виробництво.

Згідно даних інтернет-ресурсів, які 
публікують бокс-офіси (касові збори) 
фільмів, що вийшли в прокат, після 
відновлення роботи влітку жоден 
український реліз не зміг очолити 
рейтинг за кількістю проданих 

на нього квитків20. Водночас, 
інформація щодо кількості проданих 
квитків і, відповідно, касових 
зборів значної частини українських 
фільмів залишається невідомою 
через небажання продюсерів та 
дистриб’юторів публікувати ці дані. 
У зв’язку з цим вбачаємо за доцільне 
рекомендувати Міністерству культури 
та інформаційної політики, а також 
Державному агентству України з 
питань кіно затвердити документи, 
які б ввели «єдиний електронний 
квиток», впровадження якого 
передбачено Законом України «Про 
державну підтримку кінематографії в 
Україні»21, ухваленим ще 2017 року. 

В Україні також відсутня єдина 
електронна база усіх кінотеатрів. 
Через це немає достовірної та 
оперативної інформації щодо 
загальної кількості як кінотеатрів, 
так і екранів як у країні в цілому, 
так і співвідношення кількості 
кіномайданчиків до кількості 
населення, як в Україні загалом, 
так і в розрізі окремих регіонів. 
Рекомендуємо Міністерству культури 
та інформаційної політики, а також 
Державному агентству України з 
питань кіно вирішити цю проблему. 

Окремо вбачаємо за необхідне 
зупинитися на кейсі з фільмом «Де 
ти, Адаме?». Цей документальний 
український фільм зміг обійти за 
кількістю проданих квитків усі ігрові 

18) Державне агентство України з питань кіно. «Рада з державної підтримки кінематографії затвердила перелік 
кінопроєктів-переможців Тринадцятого конкурсного відбору Держкіно»: https://usfa.gov.ua/press-center/rada-z-
derzhavnoi-pidtrymky-kinematografii-zatverdyla-perelik-kinoproyektiv-peremozhciv-i367

19) Державне агентство України з питань кіно. «Рада з державної підтримки кінематографії затвердила перелік 
кінопроєктів-переможців Чотирнадцятого конкурсного відбору Держкіно»: https://usfa.gov.ua/press-center/rada-z-
derzhavnoi-pidtrymky-kinematografii-zatverdyla-perelik-kinoproyektiv-peremozhciv-i579

20) Сайт Kino-Teatr.ua: https://kino-teatr.ua/ru/main/box.phtml

21) Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-
19#Text
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українські стрічки, які вийшли в 
прокат після локдауну. На момент 
проведення нашого дослідження, 
згідно з даними, які опублікував 
дистриб’ютор22 фільму, на «Де ти, 
Адаме?» було продано 9726 квитків. 
На наш погляд, успіх у прокаті 
цього неігрового кіно обумовлений 
кількома факторами: 

• За рахунок тематики фільму 
– стрічка розповідає про 
життя братії одного з древніх 
монастирів Святої Гори Афон. 
Була чітко визначена основна 
цільова аудиторія – релігійна 
громада.

• З основною цільовою аудиторією 
фільму від початку велась 
активна робота. Про стрічку 
багато розповідали у церквах. 
Значна частина респондентів 
нашого опитування відповіли, 
що дізналися про показ цього 
фільму в кінотеатрах від 
священників, які рекомендували 
переглянути «Де ти, Адаме?». 
Тобто фільм просували люди, які 
є авторитетними у певній групі.

• Якість фільму дозволила глядачам 
рекомендувати його до перегляду 
своїм близьким, знайомим 
друзям, отже спрацював ефект 
«сарафанного радіо».

У підсумку вдалося привести до 
кінотеатрів аудиторію, яка не має 
практики відвідування кінотеатру 
загалом і українського кіно зокрема. 
При цьому варто зазначити, що 
відвідуваність цього фільму була 
однаково високою у всіх чотирьох 
містах, де ми проводили опитування.

Також варто заначити, що цей 
фільм не отримував державного 
фінансування на виробництво 
та промоцію. Натомість велика 
кількість документальних стрічок, 
знятих за державної підтримки, 
у кінотеатральний прокат так і 
не виходить. Часто її продюсери 
пояснюють відмову випускати фільм 
на екрани тим, що український глядач 
не купує квитки на документальне 
кіно. Як показало наше дослідження, 
це не так. Отже, ми можемо 
рекомендувати виробникам 
неігрового кіно переглянути свої 
стратегії щодо просування фільмів і 
донесення їх до глядачів.

Державне агентство України з 
питань кіно надає фінансування 
кіновиробникам не лише на 
створення фільмів, але й на 
промокампанії стрічок. Головною 
метою при цьому є підтримка фільму 
в кінотеатральному прокаті. 2020 
року на промоцію одного фільму 
Держкіно виділяло різні суми, в 
середньому, від 200 до 400 тис. 
гривень. При виділенні цих коштів 
береться до уваги, на документальний 
фільм чи ігровий просять кошти 
їхні автори та які касові збори вони 
очікують отримати за результатами 
прокату.

На наш погляд, продюсери 
українських фільмів приділяють 
недостатньо уваги рекламі. Часто 
просування фільмів розпочинається 
напередодні старту прокату. 
Представники кінотеатрів, яких 
ми опитували, у більшості також 
відзначають, що промокаманії значної 

22) Facebook-сторінка Andrew Shakun: https://www.facebook.com/andrey.shakun/posts/3526457644067352
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частини вітчизняних фільмів не є 
потужними або часто фокусуються 
лише на одному каналі поширення 
інформації про продукт.

Респонденти нашого опитування 
відповідали, що акторський склад 
фільму для них не є вирішальним при 
ухваленні рішення купити квиток на 
українське кіно. Це може свідчити 
як про те, що в українському кіно 
наразі ще не сформовано інституту 
зірок, так і про те, що для сучасного 
кінотеатрального глядача каст у фільмі 
не має значення.

Водночас, важливу роль відіграє 
рекомендація інших людей 
подивитися фільм. Для багатьох це 
може бути чоловік чи дружина, батьки 
чи діти, вчителі чи представники 
церкви. 

На наш погляд, головним фактором 
успішного прокату стрічки є наявність 
«сарафанного радіо», тобто коли про 
фільм говорять, його рекомендують 
до перегляду. Необхідно розуміти 
цільову аудиторію стрічки та 
працювати з нею мінімум за півроку 
до того, як фільм почнуть показувати 
в кінотеатрі. У цільових аудиторіях 
потрібно знаходити лідерів думок 
– людей, чия думка є важливою 
саме для цієї певної групи. Саме 
вони можуть стати найкращими 
промоутерами для фільму. Їх потрібно 
чітко визначити ще на самому 
початку промокампанії, аби завчасно 
познайомити зі своїм кінопродуктом і 
зацікавити ним.

Рекомендуємо членам Ради з 
державної підтримки кінематографії, 
які ухвалюють рішення про виділення 
державних грошей на промокампанії 
українських фільмів, при розгляді цих 
питань:
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• Враховувати попередній досвід 
продюсера та дистриб’ютора з 
просування стрічок.

• Просити продюсера та/
чи дистриб’ютора надавати 
детальний план промокампанії 
фільму.

• При розгляді цих заяв звертати 
особливу увагу на те, з якими 
лідерами думок запланована 
робота, пов’язана з просуванням 
фільму, і чи мають ці лідери думок 
вплив на цільову аудиторію 
відповідного кінопроєкту.

Найчастіше серед респондентів 
нашого опитування квитки на 
українське кіно купують львів’яни. На 
нашу думку, цей фактор пояснюється 
тим, що одним з кінотеатрів у Львові, 
де ми проводили опитування, був 
«Копернік». Його арт-менеджер 
Станіслав Тарасенко постійно 
проводить у закладі покази фільмів 
з їх наступним обговоренням, це 
стосується як українських, так і 
зарубіжних фільмів. Для презентації 
українських стрічок пан Тарасенко 
запрошує їхні знімальні групи. 
Отже, у глядачів цього кінотеатру 
є знання про те, що в конкретному 
місці на постійній основі проходять 
певні заходи. Виходячи з цього, 
рекомендуємо керівникам кінотеатрів 
використовувати цю модель у роботі 
своїх закладів. На наш погляд, якщо 
в певних кінотеатрах на постійній 
основі почнуть працювати такі 
кіноклуби, де їхній менеджмент 
буде вести активну роботу з 
кіноаудиторією, це матиме позитивні 
довгострокові результати.



Водночас, у Харкові та Одесі ситуація 
відвідуваності українських фільмів 
є дуже плачевною. Зацікавити у 
цих містах глядачів вдається лише 
кільком вітчизняним стрічкам на 
рік. Це детально відображено на 
наших таблицях по цих двох містах 
у розділі «Фільми, які дивляться та 
чекають глядачі українського кіно». 
Рекомендуємо дистриб’юторам та 
продюсерам вітчизняних стрічок 
приділяти у майбутньому більше 
уваги цим регіонами: знаходити 
місцевих лідерів думок, аби 
поширювати інформацію через них.

Результати нашого дослідження 
виявили, що найменше глядачів 
українського кіно в кінотеатрах 
України у віковому проміжку 15–17 
років. Водночас, за словами керівників 
кінотеатрів, ця група загалом часто 
відвідує кінотеатри. Отже, ми робимо 
висновок, що молодь у віці 15–17 років 
масово не цікавиться українським 
кіно. Рекомендуємо провести фокус-
групи та глибинні інтерв’ю серед 
цієї аудиторії, аби з’ясувати причини 
низького попиту. Вбачаємо за 
можливе проводити ці дослідження 
безпосередньо в навчальних закладах 
України.

Переважна більшість глядачів 
українського кіно не купує квитки 
на зарубіжні кінокомікси. Водночас, 
аудиторія кінокоміксів в Україні є 
значною23. Рекомендуємо провести 
дослідження саме української 
аудиторії кінокоміксів, аби з’ясувати 
причини, через які вони не ходять до 
кінотеатрів на українські стрічки. 

Загалом, вбачаємо за доцільне у 
майбутньому проводити дослідження 
аудиторії українських кінотеатрів, 
аби відстежувати тенденції та 
зміни у настроях споживачів цього 
культурного продукту.

Законом України «Про державну 
підтримку кінематографії в Україні», 
який було ухвалено ще 2017 року, 
реклама національних фільмів 
прирівнюється до соціальної 
реклами24. Під час проведення 
цього дослідження було 
надіслано інформаційний запит 
до АТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» (АТ 
«НСТУ»). Він містив запитання: 
трейлери яких нових українських 
стрічок показували телеканали 
цієї компанії 2020 року на правах 
соціальної реклами? У відповіді АТ 
«НСТУ» від 29.09.2020 року йдеться, 
що в 2020 році тільки трейлери 
одного фільму «Мої думки тихі» 
транслювалися як соціальна реклама. 
Цитата з відповіді: «у січні 2020 року 
як соціальна реклама транслювалися 
трейлери фільму «Мої думки тихі». 
Також до АТ «НСТУ» надходило 
звернення щодо розміщення 
трейлеру фільму «Східняк» 
на правах соціальної реклами. 
Після попереднього перегляду 
рекламодавцю було повідомлено про 
необхідність приведення ролика до 
вимог чинного законодавства, а саме 
у відповідність до ч.4 ст.14 Закону 
України «Про суспільне телебачення 
і радіомовлення України» та до ст.32 
Закону України «Про забезпечення 

23) MediaBusinessReports. «Бокс-офіс України - 2019: підсумки року та новий рекорд касових зборів»: https://mbr.
com.ua/uk/news/analytics/1409-boks-ofis-ukrayini-u-2019-roci-novii-rekord-kasovih-zboriv

24) Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-
19#Text
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функціонування української мови як 
державної». Повторно від заявника 
ролики не надходили. Основним 
зауваженням до отриманих роликів 
є невідповідність спеціальній нормі 
Закону ч.4 ст.14 «Про суспільне 
телебачення і радіомовлення 
України», якою керується AT «НСТУ», 
про соціальну рекламу у програмах 
НСТУ за умови відсутності вказування 
в ній на певного суб’єкта (бренд), 
посадову особу, товар».

Вбачаємо за доцільне рекомендувати 
Міністерству культури та 
інформаційної політики, а також 
Державному агентству України 
з питань кіно провести зустріч 
між менеджментом українських 
телеканалів та виробниками 
українського кіно щодо перспектив 
розміщення на телеканалах 
реклами українських фільмів. Також 
рекомендуємо створити і розмістити 
у вільному доступі в інтернеті 
відео, де було б у доступній формі 
роз’яснено, як саме має виглядати 
рекламний ролик фільму, аби він 
відповідав критеріям соціальної 
реклами.

Під час проведення дослідження ми 
зіткнулися з випадками, коли сеанси 
українських фільмів скасовувалися 
через те, що на них не було продано 
квитків чи кінотеатри відмовлялися 
продавати квиток/показувати 
фільм тільки для одного глядача. 
Якщо подивитися на цю ситуацію зі 
сторони кінотеатрів, то зрозуміло, що 
з економічної точки зору їм невигідно 
проводити сеанс для одного або 
навіть двох глядачів, особливо у 
теперішній кризовій ситуації. І такі 
випадки тільки підтверджують факт, 
що велика кількість вітчизняних 
стрічок не стає глядацькими хітами.

Як ми зазначили у вступі, з 2019 
року триває робота над проєктом 
наказу Міністерства культури та 
інформаційної політики України «Про 
затвердження Порядку та критеріїв 
проведення творчого конкурсу 
(пітчингу), а також порядку прийняття 
рішення Радою з державної підтримки 
кінематографії про надання державної 
підтримки у формах, передбачених 
пунктами 1-3 частини першої статті 
7 Закону України «Про державну 
підтримку кінематографії в Україні». 
Згідно цього документу, мають 
запровадити нові правила виділення 
грошей Державним агентством 
України з питань кіно на виробництво 
кінопроєктів. Планується, що вже 
2021 року конкурси на державне 
фінансування відбуватимуться за 
новими правилами, і для виробників 
фільмів встановлять коефіцієнт 
ефективності (KPI – Key Performance 
Indicator). Зокрема, при ухваленні 
рішення, чи виділяти гроші на 
створення нового кінопроєкту, 
будуть оцінювати, скільки квитків 
було продано на попередні фільми 
конкурсантів, які були касові 
збори цих стрічок. У зв’язку з 
вищевикладеним вважаємо, що 
виробникам українських фільмів 
потрібно взяти до уваги результати 
нашого дослідження, проаналізувати 
їх та враховувати при випуску 
в кінотеатральний прокат своїх 
майбутніх стрічок.

Збільшення кількості українських 
фільмів в репертуарах кінотеатрів, 
починаючи з 2014 року, було 
викликано кількома факторами.

По-перше, це початок російської 
військової агресії на території України. 
Частина українців перестала купувати 
квитки на російські фільми. 
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Також у червні 2015 року набув 
чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законів 
України щодо захисту інформаційного 
телерадіопростору України». Ним, 
зокрема, було заборонено:

• розповсюдження і 
демонстрування в Україні фільмів, 
що містять популяризацію або 
пропаганду органів держави-
агресора (Російської Федерації) та 
їхніх окремих дій, що створюють 
позитивний образ працівників 
держави-агресора, працівників 
радянських органів державної 
безпеки, виправдовують чи 
визнають правомірною окупацію 
території України, вироблених 
після 1 серпня 1991 року;

• трансляцію аудіовізуальних 
творів (фільмів, телепередач, крім 
інформаційних та інформаційно-
аналітичних телепередач), 
одним із учасників яких є особа, 
внесена до Переліку осіб, які 
створюють загрозу національній 
безпеці, оприлюдненого 
на веб-сайті Міністерства 
культури України (цей перелік 
складається на підставі звернень 
Ради національної безпеки 
й оборони, Служби безпеки 
України та Національної 
ради з питань телебачення і 
радіомовлення). При цьому 
учасником аудіовізуального твору 
вважається фізична особа, яка 
брала участь у його створенні 
під власним ім’ям (псевдонімом) 
або як виконавець будь-якої 

ролі, виконавець музичного 
твору, що використовується в 
аудіовізуальному творі, автор 
сценарію та/або текстів чи 
діалогів, режисер-постановник, 
продюсер25.

Українські кінотеатри втратили 
можливість демонструвати велику 
частину російського контенту, 
з’явилося місце у репертуарі для 
українських фільмів. Також значна 
частина кінотеатрів вирішила давати 
більше сеансів українським фільмам, 
аби підтримати саме вітчизняний 
кінопродукт.

По-друге, починаючи з 2011 року, в 
Україні запровадили систему пітчингів 
(конкурсів на виділення державного 
фінансування на кіновиробництво, 
які проводить Державне агентство 
України з питань кіно)26. Це в підсумку 
призвело до збільшення кількості 
українських фільмів, які були готові 
до виходу в прокат в 2014–2015 
роках. Але якщо у той час число 
українців, які були готові підтримати 
вітчизняного кіновиробника і 
придбати квиток на українське кіно 
тільки тому, що це саме українське 
кіно, зростало, то станом на 2020 рік 
ситуація змінилася.

Варто взяти до уваги, що за 
результатам нашого опитування, 
відсоток тих, хто готовий купувати 
квиток на українське кіно, просто 
аби підтримати свого кіновиробника, 
складає тільки 8%.

25) Детектор медіа. «Набув чинності закон про заборону частини російських фільмів і серіалів, а також деяких 
телепрограм»: https://detector.media/community/article/107794/2015-06-04-nabuv-chinnosti-zakon-pro-zaboronu-
chastini-rosiiskikh-filmiv-i-serialiv-a-takozh-deyakikh-teleprogram/

26) Snimifilm.  «Подробности питчинга Госкино Украины»: http://snimifilm.com/post/podrobnosti-pitchinga-goskino-
ukrainy
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Рекомендуємо виробникам 
вітчизняних фільмів звернути увагу на 
наступний факт. Серед респондентів, 
які відповіли, що мають причини 
не купувати частіше квитки на 
українське кіно, найбільший відсоток 
становлять ті, кому це заважає робити 
низька якість фільмів. На цій проблемі 
наголошує і значна частина керівників 
кінотеатрів, яких ми опитали. З ними 
погоджуються і деякі дистриб’ютори. 
Так, ще два роки тому генеральний 
директор компанії Ukrainian Film 
Distribution (UFD) Андрій Дяченко 
говорив про те, що половина 
українських релізів не дотягують 
до рівня кінотеатрального прокату і 
за якістю дорівнюють телевізійним 
серіалам. Тоді ж він наголошував, що 
це відштовхує глядачів від українських 
фільмів, бо вони йдуть після сеансу 
розчаровані27.

У нових правилах проведення 
конкурсів на виділення державного 
фінансування на виробництво 
кінопроєктів Державним агентством 
України з питань кіно, обговорення 
яких наразі триває, пропонується дати 
наступні визначення таким поняттям 
як анімаційний фільм, ігровий фільм, 
неігровий (документальний) фільм.

Анімаційний фільм – це фільм 
синтетичного мистецтва, в основі 
якого є послідовний ряд спеціально 
створених мальованих, об’ємно-
лялькових образів (персонажів), 
зафіксованих методом покадрової 
зйомки або комп’ютерної технології 
з мінімальною кількістю не менше 
шести оригінальних кадрів /

секунду. (Пропозиція визначення від 
Української анімаційної асоціації).

Ігровий фільм – це фільм, створений 
на основі літературного та 
режисерського сценарію з докладно 
розробленим сюжетом, композиційно 
побудованою драматургією, 
детальними характеристиками 
персонажів, ґрунтовним описом 
місць подій та втілений в екранній 
постановці засобами акторської гри, 
мистецтва режисера-постановника, 
оператора, художника, композитора. 
(Пропозиція визначення від робочої 
групи при підкомітеті у сфері 
кінематографу та реклами Комітету 
Верховної Ради України з питань 
гуманітарної та інформаційної 
політики).

Неігровий (документальний) фільм 
– це фільм, у якому учасниками є 
реальні люди і фіксуються життєві 
події, усвідомлюються ці події, 
зводяться факти у ступінь образного 
узагальнення, філософськи 
аналізується їх сутність. (Пропозиція 
визначення від робочої групи при 
підкомітеті у сфері кінематографу 
та реклами Комітету Верховної Ради 
України з питань гуманітарної та 
інформаційної політики).

27) Yabl. «Андрей Дяченко: «У нас половина украинских релизов не дотягивает до уровня кинотеатрального 
проката»: https://yabl.ua/2018/11/14/andrej-dyachenko-polovina-ukrainskih-relizov-ne-dotyagivaet
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ГЛОСАРІЙ 

N — Кількість опитаних.

ВВ (ВД) — Відмова відповідати.

ВС — Важко сказати.

НЗ — Не знаю.

ПТУ — Професійно-технічне училище.

СПТУ — Середнє професійно-технічне училище.

Бокс-офіс (касові збори) – гроші, отримані від продажу квитків на фільм, 
який демонструється в кінотеатрі.

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) – центральний 
орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через міністра культури та інформаційної 
політки і який реалізує державну політику у сфері кінематографії.

Продюсер фільму — фізична або юридична особа, яка організовує або 
організовує і фінансує виробництво та розповсюдження фільму. (Закон 
України «Про кінематографію»).

Промокампанія — сукупність дій, спрямованих на просування продукту чи 
послуги, які впливають на цільову аудиторію (потенційних споживачів). 

Розповсюджувач (дистриб’ютор, прокатник) фільму — суб’єкт 
кінематографії, який має право на розповсюдження фільму. (Закон України 
«Про кінематографію»).

Синопсис — стислий лінійний виклад концепції сценарію фільму, його 
змісту, суті драматичного конфлікту. (Пропозиція визначення від робочої 
групи при підкомітеті у сфері кінематографу та реклами Комітету 
Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики).
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