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27 березня – Міжнародний день театру 
 

27 березня відзначається Міжнародний день театру, який 
започатковано у Відні на 9-му конгресі Міжнародного інституту театру 

(МІТ) при ЮНЕСКО у 1961р. 
Теа́тр – вид сценічного мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, 

яку виконують актори перед глядачами, а також установа, що здійснює 
сценічні вистави певним колективом артистів і приміщення, будинок, у 

якому відбуваються вистави.  
Це не просто професійне свято майстрів сцени, це свято мільйонів 

глядачів. 

Ще в ХІ столітті киян розважали вистави скоморохів, яких зображено 
на давньоруських фресках Софійського собору. Перший стаціонарний театр у 

Києві з'явився на початку ХІХ століття, у 1804р. Будівля була дерев’яною і 
знаходилася на Кінній площі, яку пізніше перейменували на Театральну. 

Наразі це Європейська площа (на місці театру знаходиться Український дім). 
Біля 30 театральних колективів Києва кожен вечір вводять своїх 

глядачів в країну відкриттів, показують їм героїв нашого часу, знайомлять із 
скарбами класики, звуть до роздумів про час і про себе. Театр опери та 

балету відкриває чарівний світ музики, гармонії і краси, два театри музичної 
комедії і мініатюр кличуть до себе любителів цього іскрометного жанру. 

Лялькові і дитячі театри залучають до мистецтва дітей. Але найпоширеніші 
театри – драматичні, яких у столиці 17. 

Головною нагородою для акторів є театральна премія «Київська 
пектораль», яка була заснована у 1992р. Співзасновниками її стали Спілка 
театральних діячів України та Головне управління культури і мистецтв 

КМДА. Ця премія й досі залишається єдиною театральною премією у місті 
Києві. 

http://gorstat.kiev.ukrstat.gov.ua/


Театри м.Києва 
 

Жанр театрів 

Усього 

театрів, 
одиниць 

із них знаходяться у власності 

приватній державній  комунальній 
     

Усього 27 6 4 17 

Опери та балету 1 – 1 – 
Драматичний 17 4 3 10 

Музично-драматичний 2 1 – 1 
Музичної комедії та мініатюр 2 1 – 1 
Дитячий (крім лялькового) 2 – – 2 

Ляльковий 3 – – 3 
 

Артистичний персонал  
 

(на кінець року) 

 2010 2011 2012 
    

Штатний персонал, усього, осіб  

з них 
3949 3983 3997 

художньо-творчий персонал 2015 2044 2018 
запрошений художньо-творчий персонал 204 286 242 

 

Відвідування театрів м.Києва 
 

тис. осіб 
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В останні роки спостерігалось зростання кількості відвідувань театрів, 
у 2012р. у порівнянні з 2011р. кількість глядачів збільшилась на 7,4%. 

 

Кількість спектаклів, проведених театрами м.Києва 
 

 (на кінець року) 

 2010 2011 2012 
    

Загальна кількість спектаклів, одиниць 5523 6015 6035 

у тому числі    
спектаклі на стаціонарі 5062 5678 5579 
виїзні спектаклі у межах свого міста 185 231 324 

гастрольні і виїзні спектаклі    
в межах України  51 31 49 

за межами України 87 75 83 
Крім того, спектаклі проведені силами сторонніх 
організацій розташованих     

в межах України  92 62 87 
за межами України 1 – 28 



 

Із загальної кількості театрів 66,7% мають орендовані приміщення,  
у 7,4% театрів приміщення відсутнє.  

 

Кількість місць у театрах  
 

(на 10000 населення) 

 2010 2011 2012 
    

Кількість місць у залах для глядачів, усього  28 27 27 

з них    
на власній сцені  
(на стаціонарному сценічному  

майданчику) 25 24 24 
 

У 2012р. в столиці поставлено 68 нових театральних вистав, із них:  

47 – у драматичних театрах міста, 5 – у театрах музичної комедії та мініатюр, 
5 – у лялькових, 4 – у дитячих (крім лялькових), 4 – у театрі опери та балету, і 

3 – у музично-драматичних театрах. 
 

Кількість театральних постановок 
 

 2010 2011 2012 
    

Кількість театральних постановок, які вперше 
поставлені 74 70 68 
Кількість відновлених театральних постановок 11 15 16 

 
Перелік театрів, кількість відвідувачів у яких  

перевищує 100 тис. осіб.
 

 
 – ДП «Національний академічний театр російської драми ім.Л.Українки»  

вул. Богдана Хмельницького,5  
 – Національний академічний драматичний театр ім.І.Франка  

пл. Івана Франка,3 
 – Національний академічний театр опери та балету ім.Т.Шевченка  

вул.Володимирська,50  

 – Київський академічний театр оперети вул. Червоноармійська, 53/3 
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