
ЗМІСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ



«Український тиждень» 

Незалежний аналітичний україномовний тижневик суспільно-політичного спрямування, 

що висвітлює ключові події та проблеми країни. 

Наклад
23 тис. примірників.

Розповсюдження
Уся Україна. Об’єднує 
активну й мислячу 
аудиторію з експертним
середовищем Європи.

Політика журналу
Сприяє просуванню 
основних європейських
цінностей та стандартів.
Підтримує принципи 
європейської як політичної,
так і економічної інтеграції.

Унікальність проекту
Чітка ідентифікація, позиція, 
авторська інтонація та стиль.
Незалежність від політичних 
чи бізнес-груп. 
Об’єктивність та незаангажованість
у висвітленні проблем українського
суспільства. Когерентне джерело
для експертів, політиків, 
інтелектуалів та культурних діячів
у Європі з питань України. 
Просування принципів свободи 
слова та незалежності преси. 
Наявність розслідувальної
журналістики, досліджень. 
Серед авторів відомі в Україні
та світі журналісти, економісти, 
громадські діячі, мистецтвознавці.
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Пропонуємо нашому читачу:

На часі: Політика, економіка, 
російсько-українська війна, 
права людини, резонансні події,
публіцистика 

Тема номера: Формування порядку
денного у країні, найактуальніші
виклики і шляхи вирішення 
ключових проблем 

Світ: Міжнародна політика, безпека,
ідеологічні тенденції. Перекладні 
матеріалиіз The Economist та Die Welt 

Суспільство: громадський активізм, 
децентралізація, спорт, соціальна політика 

Наука: світові та українські тенденції, 
гуманітаристика, футурологія, точні науки, 
ІТ, штучний інтелект, четверта промислова
революція 

Впритул: Авторські колонки лідерів думок 

Спадок: історичні розвідки, маловідомі 
сторінки, розслідування, думки 
авторитетних вчених, історіософія

Культура: Тренди культурного життя, 
інтерв’ю з видатними митцями, класичне 
і сучасне мистецтво, дискусії, культурна 
дипломатія і soft power 

Людський вимір: Story ветеранів, 
волонтерів, переселенців і просто 
людей доброї волі, які змінюють світ
навколо себе 

P.S.: Авторська рубрика відомого
культуролога Єжи Онуха



Портрет читача щотижневика
«Український тиждень»
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Попит, а відповідно й пропозиція нашого 
видання охоплюють усю територію України. 
Попри те що Києву та області належать 
лідируючі позиції, у регіонах, містах-
мільйонниках ми представлені на достойному 
рівні.

Географія розповсюдження

Роздріб

Передплата

Тимчасово окуповані 
Крим та частини
Луганської і 
Донецької областей



Де знайти наше видання:

Мережа Книгарень «Є» Метрополітен (Київ)

Мережі кіосків преси Мережі супермаркетів

Передплата: Через редакцію; Відділення Укрпошти; Передплатні агенції.



Спецпроекти



Співпраця із The Economist та Die Welt

«Український тиждень» — єдине видання в Україні, яке має ексклюзивні 
права на передрук статей впливового британського тижневика The Economist.
У кожному номері нашого журналу ви маєте змогу читати ексклюзивні 
матеріали найактуальнішої тематики впливових британських та світових 
економістів, науковців, політологів, культурологів. Завдяки співпраці
із The Economist ми маємо більш повну картину світових подій, аналіз

глобальних трендів, маємо нагоду знайомити читачів із взірцями
якісної закордонної журналістики. 

Влітку 2018-го ми також отримали на право на переклад і публікацію 
матеріалів німецький видань Die Welt та Die Welt am Sonntag – одного 
найпопулярніших видань ФРН. Відтак ми тепер маємо можливість 
знайомити наших читачів із важливими новинами з Німеччини, бути в курсі 
важливих подій у Європейському союзі. 

Ознайомлення з матеріалами провідних європейських медіа дає 
можливість мати насичену інформаційну картину подій за кордоном, мати 
доступ до фазових оцінок і прогнозів.



Юрій Макаров  - український публіцист, 
телеведучий, медіа-менеджер

Ігор Лосєв – історик, доцент кафедри
культурології Києво-Могилянської академії

Дмитро Крапивенко – головний редактор 

Андрій Єрмоленко – художник, 
арт-директор «Українського тижня»

Алла Лазарева – власний  кореспондент 
Тижня у Парижі, засновниця Інституту 
масової інформації

Денис Казанський – блогер, 
публіцист, громадський активіст

Едвард Лукас – британський публіцист, 
автор The Economist, старший
віце-президент Центру аналізу 
європейської політики

Ріхард Герцінгер – німецький публіцист, 
оглядач Die Welt

Філіпп де Лара – французький філософ

Єжи Онух – директор Польського Інституту
у Нью-Йорку, культуролог, художник

Єлизавета Гончарова – спеціальний
кореспондент Тижня на Донбасі, 
публіцистка, громадська діячка

Обличчя  журналу

Катерина Барабаш – кінокритик



Наші партнери та спільні проекти:

«Світ у …» — спільним проектом «Українського тижня» і The Economist є «Світ у …». Восьмий рік 
поспіль ми працюємо в цьому форматі й видаємо  «World in …» українською мовою з редакційним 
доповненням: 80% — матеріали The Economist «Світ у …»; 20% — матеріали від «Українського тижня» 
«Україна у …». Глобальний прогноз на рік. Безпекові, політичні, економічні та культурні тенденції. 
Авторитетні автори: світові та українські політики, лідери думок. Головні виклики прийдешнього року, 
можливі сценарії розвитку подій, «гарячі точки», наукові та технологічні тренди, демографічні 
процеси, інфографіка, статистична інформація, обрахунки Economist Imtellingence Unit та провідних 
світових аналітичних центрів. 

The Ukrainian Week — англомовна аналітика для іноземної аудиторії від експертів, політиків, лідерів 
громадської думки та культурних діячів в Україні та за кордоном. Переклад найважливіших матеріалів 
«Українського тижня» для іноземців. Найактуальніші суспільні, економічні та політичні події, 
моніторинг реформ і євроатлантичної співпраці, популяризація української історії та культури. Якісний 
переклад, авторитетні думки, фаховий аналіз, відповідальна пояснювальна журналістика 

Книгарня «Є» — перша в Україні мережа книгарень європейського рівня. Разом із Книгарнею «Є» з 
2010 року журнал «Український тиждень» є співорганізатором проекту «Європейський та світовий 
досвід», який реалізується спільно з іноземними посольствами та міжнародними культурними 
інституціями. Також журнал має спільний проект з Книгарнею, що має назву «Актуальні виклики» - це 
публічні обговорення найважливіших тем, які висвітлює «Український тиждень», в якому спікерами 
виступають як автори Тижня, так і представники влади, громадянського суспільства, експертного 
середовища, дипломатичних кіл. «Актуальні виклики» - це дискусійний клуб, учасники якого мають 
нагоду обговорювати важливі проблеми у житті суспільства. Окремі автори Тижня також залучені 
мережею Є як експерти для участі в проекті «Діалоги про», який присвячений висвітленню важливих 
філософських та гуманітарних питань 



Рекламні можливості видання

іміджева реклама



РR – матеріали



Наші рекламодавці





В інтернет-просторі ми представлені нашим 
сайтом tyzhden.ua

Наші новини — це якісно і вчасно про головне в країні та світі.
100–150 тис. переглядів щодня.

Банерна реклама 
на головній сторінці



В рубриках

Матеріали з позначкою
«На правах реклами»

Матеріал в розділі 
«Прес-релізи»


