
Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису 

 

ЗЕЛІНСЬКА АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА 

 

УДК 655.4/.5:658.821]:[002.1-029:929]](477)(043.3) 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

УКРАЇНСЬКА БІОГРАФІЧНА КНИГА: 

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ТА ВИДАВНИЧОЇ КУЛЬТУРИ 

(на матеріалі видань 2005–2017 рр.) 

 

 

 

27.00.05 — теорія та історія видавничої справи та редагування 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій 

 

Дисертація містить результати власних досліджень.  

Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на 

відповідне джерело ____________ А. А. Зелінська 
 

Науковий керівник: Крайнікова Тетяна Степанівна, доктор наук із соціальних 

комунікацій, доцент 
 

 

 

 

Київ — 2020 



2 

 

АНОТАЦІЯ 

Зелінська А. А. Українська біографічна книга: формування ринку та 

видавничої культури (на матеріалі видань 2005–2017 рр.). — Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій (доктора філософії) за спеціальністю 27.00.05 — Теорія та історія 

видавничої справи та редагування. — Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2020. 

У дисертаційній роботі вивчено закономірності розвитку української 

біографічної книги в 2005–2017 рр. Наукова новизна одержаних результатів 

полягає в тому, що вперше:  

• у межах терміносистеми теорії видавничої справи та редагування 

обґрунтовано поняття «нон-фікшн», «біографічна книжка»: сформульовано 

авторські дефініції й розроблено фасетну класифікацію біографічної книги; 

•  запропоновано комплекс критеріїв для вивчення явища видавничої 

культури біографічної книжки, зокрема критерії змістової культури біографічної 

книги та критерії культури дизайну біографічної книги, як методологічний 

інструментарій для проведеного дослідження та подальших розвідок; 

• укладено бібліографічний покажчик «Біографічні книги, видані в Україні в 

2005–2017 рр.» (https://biografii.pp.ua) з метою впорядкування та представлення 

даних про біографічні видання за роками, містами, видавництвами й авторами; 

• описано на основі первинних і вторинних даних актуальний ринок 

української біографічної книги в кількісному та якісному планах: суб’єкти 

видавничої діяльності, видавництва-лідери, книжковий асортимент, динаміку 

впродовж 2005–2017 рр., ринкові тенденції; 

• проаналізовано різноманітні редакційні практики українських видавництв, 

концептуальні особливості біографічної книги та якість відповідних продуктів; на 
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підставі результатів експертного опитування, а також на підставі розробленого 

авторського методологічного підходу визначено рівень видавничої культури 

біографічних книг. 

У дисертації викладено теоретичні засади дослідження ринку української 

біографічної книги та явищ видавничої культури відповідної продукції. 

Проаналізовано наукові праці зарубіжних та українських дослідників, присвячені 

літературі нон-фікшн, книжковим виданням біографічного змісту. Запропоновано 

авторські дефініції понять «література нон-фікшн», «біографічна книга», також 

розроблено авторські типологічні класифікації такої видавничої продукції. 

Проаналізовано напрацювання з питань видавничої культури, культури видання, 

простежено погляди на зв’язки між цими та іншими поняттями, їхній обсяг та 

складники. Обґрунтовано, що засадничою рисою змісту біографічної книги є 

розповідь про життя неординарної та впливової (харизматичної) особистості; 

досліджено погляди на поняття «харизма» в соціології, політології, психології та 

психотерапії, теорії соціальних комунікацій. 

Досліджено у дисертації ринок української біографічної книги 2005–2017 рр. 

за такими параметрами: обсяги ринку, конкурентне середовище, сила та чинники 

конкуренції, стабільні та ситуативні видавництва-лідери, сегментовано ринок за 

підприємствами, продуктами та споживачами. Кількісний аналіз поєднано з 

якісним — проаналізовано тренди ринкових сегментів, простежено динаміку 

розвитку ринку. 

Проаналізовано видавничу культуру української біографічної книги 2005–

2017 рр. Для встановлення рівня видавничої культури української біографічної 

книги розроблено комплекс критеріїв оцінювання відповідних видань. За 

допомогою цього методологічного інструменту проаналізовано конкретні проєкти 

та оцінено видавничу культуру української книжкової біографістики —її зміст, 

форму та просування на ринку. При цьому простежено роль маркетингових 

детермінант: читацьких потреб і моделей поведінки, професійної компетентності 

авторів та редакторів та ін. Проаналізовано функції біографічної книги: 

аксіологічна, мотиваційна, пізнавальна.  
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Практичне значення дисертації полягає у тому, що запропоновані ідеї, 

пропозиції та висновки можна адаптувати для використання під час моніторингу 

та конкурентного аналізу ринку, товарних та споживчих досліджень тощо. 

Положення роботи можуть прислужитися під час розроблення концепцій нових 

біографічних книг та реалізації відповідних проєктів. Матеріали дисертації 

містять нове джерело інформації для курсів і спецкурсів, пов’язаних із 

проблематикою нон-фікшну («Редагування за видами літератури», «Культура 

видання», «Культура читання», «Тренди сучасної видавничої справи», «Тренди 

сучасної медіагалузі» тощо). Електронний ресурс «Біографічні книги, видані в 

Україні у 2005–2017 рр. (за даними Книжкової палати України)» 

https://biografii.pp.ua може стати в пригоді дослідникам видавничої справи, 

студентам, що вивчають теорію та історію видавничої справи, а також видавцям-

практикам, які потребують орієнтирів в українському ринку біографічної книги. 

Ключові слова: біографічна книга, книга нон-фікшн, видавнича культура, 

культура книжкового біографічного видання, пасіонарна особистість, ринок 

біографічних видань, критерії культури біографічних книг.  

 

SUMMARY 

Zelinska A. Ukrainian Biographical Book: Development of the Market and 

Publishing Culture (Based on Editions of 2005-2017). — Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Social Communications (Doctor of Philosophy). 

Specialty 27.00.05. — Theory and History of Publishing and Editing. Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2020. 

The thesis examines the regularities of the Ukrainian biographical book 

development in 2005-2017. The scientific novelty of the work is that the following 

findings were made in the research for the first time:  

• within the terminology system of the theory of publishing and editing, such 

notions as ‘non-fiction’, ‘biographical book’ have been proved: the author's definitions 

https://biografii.pp.ua/
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have been represented and the faceted classification of a biographical book has been 

developed; 

• sources and expert surveys have been analyzed and the phenomenon of 

publication culture of a biographical book has been researched; a set of its criteria as a 

methodological tool for further research has been proposed; 

• the bibliographic index "Biographical books published in Ukraine in 2005-2017" 

is compiled (https://biografii.pp.ua) in order to organize and present data on 

biographical publications by year, city, publisher and author; 

• following primary and secondary data, the current market of Ukrainian 

biographical book in quantitative and qualitative plans has been described: the subjects 

of publishing activity, leading publishing houses, book assortment, dynamics during 

2005-2017, market trends etc.; 

• various editorial practices of Ukrainian publishing houses, conceptual features of 

the biographical book and the quality of the relevant products have been analyzed; 

following results of an expert survey, as well as methodological approach developed by 

the author, the level of publishing culture of biographical books has been identified. 

The thesis has presented theoretical principles of research of the market of 

Ukrainian biographical book and the phenomena of publishing culture of the relevant 

products. Scientific works of foreign and Ukrainian researchers dedicated to non-fiction, 

biographical book editions have been analyzed. Author's definitions of such notions as 

‘non-fiction’, ‘biographical book’ have been proposed. The author has also developed 

typological classifications of such publishing products. Best practices on the issues of 

publishing culture, the culture of publication have been analyzed. Opinions on the 

connections between these and other notions, their scope and components have been 

traced. It has been proved that the basic feature of the content of the biographical book 

is the story about life of extraordinary and influential (charismatic) personality. The 

views of the notion ‘charisma’ in sociology, political science, psychology and 

psychotherapy, the theory of social communications have been researched into. 

The thesis has researched the market of Ukrainian biographical book during 2005-

2017 according to the following performances: market volumes, competitive 
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environment, strength and factors of competition, stable and situational leading 

publishing houses, market segments for enterprises, products and consumers. 

Quantitative analysis has been combined with qualitative one. Trends of market 

segments have been analyzed. Dynamics of the market development has been traced. 

Publishing culture of Ukrainian biographical book during 2005-2017 has been 

analyzed. A set of criteria for evaluation of relevant publications has been developed in 

order to establish the level of publishing culture of Ukrainian biographical book. Due to 

this methodological tool, specific projects have been analyzed and publishing culture of 

Ukrainian book biography, its content, form and market promotion has been analyzed. 

At the same time, the role of marketing determinants such as the reader’s needs and 

behavior models, professional competence of authors, and editors etc. has been traced. 

Such functions of the biographical book as axiological, motivational and cognitive ones 

have been analyzed. 

The practical value of the thesis is that the proposed ideas, proposals and 

conclusions can be adjusted during monitoring and competitive market analysis, 

commodity and consumer research etc. The thesis can be useful for developing the 

concepts of new biographical books and the implementation of relevant projects. The 

materials of the thesis contain a new source of information for special academician 

courses (‘Editing of Non-fiction’, ‘Book Culture, ‘Reading Culture’, ‘Modern 

Publishing Trends’, ‘Modern Media Trends’ etc.). Electronic resource ‘Biographical 

books published in Ukraine in 2005-2017 (according to the Book Chamber of Ukraine)’ 

https://biografii.pp.ua may be useful for researchers, students as well as publishers who 

need more information about the Ukrainian biographic book market. 

Keywords: biographical book, non-fiction book, publishing culture, culture of 

biographical book, passionate personality, market of biographical publications, criteria 

of culture of biographical books. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. Упродовж останніх десятиліть на світовому 

видавничому ринку активно розвивається нон-фікшн — книга нехудожнього 

змісту: мемуаристика, есеїстика, ділова література, пізнавальна дитяча тощо. 

Йдеться про книгу, пов’язану з різноманітними інтелектуальними рефлексіями та 

дискурсами, яка тематично апелює до історії, політики, військової справи, 

економіки та бізнесу, науки і культури, психологічних доктрин і практик — 

численних та багатоманітних цивілізаційних явищ. 

У неоднорідному масиві нон-фікшну значний сегмент посідають біографічні 

видання — книжки про постаті, що вплинули на розвиток суспільства або певних 

громад. Це повні чи фрагментарні життєписи вчених, громадських діячів, 

політиків, полководців, підприємців, митців, спортсменів, кіноакторів, естрадних 

зірок та інших пасіонарних особистостей. 

На світовому та національному видавничому ринку сформувався відповідний 

попит і пропозиція, що зафіксовано в численних дослідженнях: «Видавництво 

і книгорозповсюдження в Україні» (BookPlatform та УАВК) [24], «Дослiдження 

читaння книжок в Укрaїнi» (GfK Ukraine нa зaмовлення «Київстaр») [42], 

«Дослідження книжкового ринку Польщі» [212] та ін. Тож нон-фікшн загалом і 

біографічні видання зокрема — в тренді. Однак їхній науковий опис та реалізацію 

видавничих проєктів стримує низка теоретичних і практичних проблем: 

Невиробленість теоретичної бази для випуску біографічних видань. У теорії 

видавничої справи та редагування наукове пізнання біографічних видань досі не 

відбулося. У колах видавців, книжкових критиків, науковців дискутується, де 

межа між фікшн та нон-фікшн, які їхні засадничі ознаки. Нон-фікшн 

ототожнюють то з документальною літературою (документалістикою), то з 

прикладною, то з нехудожньою, то з літературою для дозвілля тощо.  



13 

Брак аналітичного опису ринкового сегменту біографічної книжки. 

ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», здійснюючи моніторинг 

національного видавничого ринку, обліковує документалістику та мемуаристику, 

щоправда, вносячи відповідні дані в розділ «Художня література» (це знову-таки 

вказує на термінологічне різночитання). У масиві офіційних статистичних даних 

не виокремлено кількісних показників біографічних видань, тому важко 

визначити обсяг відповідного сегменту. 

Бракує і системних якісних досліджень ринку. Крім того, досі не стали 

предметом наукових розвідок тенденції біографічних книг, яскраві видавничі 

проєкти. 

Невиробленість критеріїв культури біографічних видань. Література нон-

фікшн неодноразово ставала предметом фахових дискусій на таких вагомих 

книжкових подіях, як Frankfurter Buchmesse1, Leipziger Buchmesse2, Форум 

видавців (Львів)3, Книжковий Арсенал (Київ)4 та ін. Із залученням експертних кіл 

відбуваються конкурси нон-фікшн: Michael Terence Publishing (MTP) Competition, 

New Millennium Essay Award, YeahWrite Super Challenge та ін. Проте особливості 

власне біографічної книги не відрефлексовано. Наразі немає підручника чи 

посібника з методики редагування, де були би виписані параметри якості 

відповідних авторських оригіналів, критерії культури змісту і дизайну 

біографічного книжкового продукту. 

Невисокий загальний рівень видавничої культури біографічних книг. Не всі 

зреалізовані в 2005–2017 рр. проєкти біографічних видань досконалі в аспектах 

концептуального вирішення контенту і дизайну (включно з видавничими 

можливостями цифрових технологій). Водночас є проєкти, гідні того, щоб їхній 

досвід проаналізувати й узагальнити теоретично. Тож практика потребує 
 

1 Програма Франкфуртського книжкового ярмарку // Вuchmesse. URL: 
https://www.buchmesse.de/files/media/pdf/FBM_WhitePaper_The_Business_of_Books_2018.pdf (дата звернення: 
25.12.2018) 
2 Програма Лейпцізького книжкового ярмарку // Leipziger Buchmesse. URL: https://www.leipziger-
buchmesse.de/Programm/ (дата звернення: 25.12.2018) 
3 Лекція «Як написати хорошу нон-фікшн книгу» // Bookforum. URL: http://bookforum.ua/events/lektsiya-yak-
napysaty-horoshu-non-fikshn-knygu/ (дата звернення: 25.12.2018) 
4 Програма Книжкового Арсеналу 2018 /АРТАрсенал. URL: https://artarsenal-dc0f.kxcdn.com/wp-
content/uploads/2018/05/program_KA18-4.pdf (дата звернення: 25.12.2018) 

https://www.buchmesse.de/files/media/pdf/FBM_WhitePaper_The_Business_of_Books_2018.pdf
https://www.leipziger-buchmesse.de/Programm/
https://www.leipziger-buchmesse.de/Programm/
http://bookforum.ua/events/lektsiya-yak-napysaty-horoshu-non-fikshn-knygu/
http://bookforum.ua/events/lektsiya-yak-napysaty-horoshu-non-fikshn-knygu/
https://artarsenal-dc0f.kxcdn.com/wp-content/uploads/2018/05/program_KA18-4.pdf
https://artarsenal-dc0f.kxcdn.com/wp-content/uploads/2018/05/program_KA18-4.pdf
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концептуалізованих підходів у творенні біографічних видань, чітких 

квалілогічних критеріїв. 

Безсистемність маркетингових підходів у проєктах біографічних видань. 

Книги біографічного змісту мають велику читацьку аудиторію, наприклад, на веб-

сайті amazon.com такі видання — серед лідерів продажів5. За кордоном і в Україні 

вони адресовані і масовій аудиторії, і диференційованим (жіночій, дитячій тощо). 

Аудиторний підхід спонукає видавців глибоко вивчати конкурентне середовище, 

сегментувати ринок, окреслюючи свою цільову аудиторію, визначати 

позиціювання кожного проєкту і бренду загалом, обирати оптимальний комплекс 

заходів просування. Однак спостереження за ринковою поведінкою видавництв, 

що працюють у сегменті біографічних книг, дає підстави стверджувати, що такі 

проєкти в Україні реалізуються не на маркетингових засадах. А це вадить якості 

продуктів, і розбалансовує систему доправлення біографічних книг до адресних 

аудиторій. 

Зв’язок із темами кафедри, інституту, університету. Проблематика 

дисертації пов’язана з науковою темою № 16БФ045-01 «Психофiзiологiчнi 

механізми сприйняття новинного контенту аудіовізуальних мас-медій» Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Робота відповідає навчальній і науковій проблематиці кафедри видавничої справи 

та редагування.  

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження — представлення 

української біографічної книги, випущеної в 2005–2017 рр., як динамічного 

ринкового сегменту та явища національної видавничої культури. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких дослідницьких 

завдань: 

• окреслити значення ключових понять дослідження: «книга нон-фікшн», 

«біографічна книга»;  

 

5 Amazon Best Sellers // Amazon. URL: https://www.amazon.com/Best-Sellers-Books-
Biographies/zgbs/books/2/ref=zg_bs_nav_b_1_b (date of access: 25.12.2018) 

https://www.amazon.com/Best-Sellers-Books-Biographies/zgbs/books/2/ref=zg_bs_nav_b_1_b
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Books-Biographies/zgbs/books/2/ref=zg_bs_nav_b_1_b
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• розробити авторську фасетну класифікацію біографічної книги на основі 

зібраних емпіричних даних та контенту біографічних видань; 

• укласти картотеку біографічних видань за 2005–2017 рр. та електронний 

ресурс «Біографічні книги, видані в Україні в 2005–2017 рр.» на основі 

опрацювання бібліографічного покажчика «Літопис книг», статистичного 

щорічного збірника «Друк України», а також даних електронного каталогу 

ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова»; 

• схарактеризувати формування ринкового сегменту біографічної книги в 

Україні (2005–2017 рр.) за групами підприємств, продуктами і споживачами; 

• розробити комплекс критеріїв та оцінити за ними рівень культури 

біографічних видань в Україні; 

• осмислити значення біографічної книги як чинника формування 

національної культури. 

Об’єкт дослідження — українські біографічні книги, які вийшли друком 

упродовж 2005–2017 рр. 

Предмет дослідження — формування ринку (обсяг, динаміка, сегментація, 

тенденції) та видавничої культури (концепції, редакторські практики) української 

біографічної книги впродовж 2005–2017 рр. 

Матеріали дослідження. У дисертації використано теоретичні (наукові 

праці), і практичні джерела (дані вторинних і первинних емпіричних 

медіадосліджень). 

Основним теоретичним підґрунтям дослідження стали праці 

з проблематики: 

видавничих трансформацій: С. Водолазької, Н. Зелінської, М. Женченко, 

І. Кузьмук, В. Теремка; 

видавничої концепції, культури видання: В. Васильєва, В. Гульчинського, 

Н. Зубко, Т. Крайнікової, Н. Черниш; 

теорії мотивації, лідерства та харизми: Дж. Антонакіса, Б. Басса, 

М. Вебера, Г. Ґолдгабера, Л. Ґріндфелда, Дж. Канджемі, Дж. Конгера, Р. Лінга, 

Дж. Поттса, А. Сосланда, Л. Татлок, Р. Гауса; 
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нон-фікшн у літературознавстві: М. Варикаші, О. Галич, М. Голашевської, 

Н. Колошук, П. Ламарк, О. Местергазі, Л. Реви, І. Савенко, О. Скнаріної, Л. Філіп; 

біографістики та мемуаристики: В. Бездрабко, Г. Бєлан, В. Вул, 

І. Голубович, П. Кендалла, С. Ляшко, С. Набок, Т. Попової, В. Попика, Н. Торкут, 

П. Франса, Т. Черкашиної, В. Чишка; 

соціальних та масових комунікацій: В. Іванова, С. Квіта, Г. Почепцова, 

В. Різуна, О. Холода. 

Емпірична база дослідження. Під час дослідження опрацьовано емпіричні 

дані різного характеру: 

• 288 випусків бібліографічного покажчика «Літопис книг» ДНУ «Книжкова 

палата України імені Івана Федорова», що містять дані про публікації українських 

видавництв у 2005–2017 рр. (http://www.ukrbook.net/litopysy.html); 

• 13 випусків статистичного щорічного збірника «Друк України», що дало 

змогу з’ясувати загальну картину видавничої активності в 2005–2017 рр. 

у сегменті біографічних видань (Додатки А, Б, В, Г); 

• дані з електронного каталогу ДНУ «Книжкова палата України імені Івана 

Федорова». 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 2005–2017 рр. Цей період обрано 

з огляду на те, що саме в цей час, унаслідок синергетичної взаємодії політичних, 

економічних, соціокультурних і технологічних обставин, відбувалося становлення 

сегменту української біографічної книги. 

Зазначений період розвитку української біографічної книги умовно поділено 

на три етапи: 1) 2005–2009 рр.; 2) 2010–2014 рр.; 3) 2015–2017 рр. Оскільки, за 

нашими спостереженнями, українська біографічна книга на цих етапах розвитку 

мала концептуальні особливості — в тематиці, відборі медіагероїв, дизайнерських 

рішеннях тощо. 

Методи дослідження. Мета й завдання дисертаційної роботи зумовлюють 

комплексний підхід до обрання методів дослідження: дефініційний аналіз (для 

опрацювання основних понять і термінів семантичного поля літератури нон-

фікшн); бібліографічний аналіз (для опрацювання джерельної бази); аналіз 
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і синтез, класифікації (для класифікування біографічної книги); вторинний аналіз 

української статистики друку періоду 2005–2017 рр., метод статистичного 

зведення та групування (для виокремлення та комплексного опису сегменту 

біографічних книжкових видань із загального масиву продукції зазначеного 

періоду); концептуальний аналіз (для узагальнення видавничих ідей, підходів, що 

сформувалися в сегменті біографічних книг); дискурсивний аналіз (для вивчення 

суспільних контекстів, які детермінують якість, характер, специфіку біографічних 

видань), системний аналіз (для вивчення видавничого ринку біографічних книг та 

моделювання комплексу критеріїв культури книжкових біографічних видань), 

постколоніальний метод (для вивчення української ідентичності як концепту 

біографічної книги).  

Також були застосовані такі емпіричні методи дослідження: інтерв’ю (для 

збору експертних поглядів видавців, які працюють у сегменті біографічної книги), 

зондажне анкетне опитування (для виявлення зацікавленості дитячої читацької 

аудиторії біографічними книжками), спостереження (для виявлення продукції 

видавництв на міжнародних книжкових ярмарках та в книгарнях). 

Наукові гіпотези. 1.  Біографічна книга — різновид книг нехудожнього 

характеру, а також видавничий продукт, присвячений життєвому шляху, 

діяльності пасіонарної особи, що мала вплив на більше чи менше коло людей. 

2. Ринок біографічної книги в Україні детермінований політичними, 

економічними, соціокультурними, технологічними умовами у конкретний 

історичний момент, формується залежно від видавничої пропозиції та читацьких 

запитів. 3. Видавнича культура біографічної книги формується через синергію 

змістових і дизайнерських концепцій, редакційно-видавничих практик тощо, 

оприявнюється в книжкових продуктах різної досконалості та функціонує як 

чинник пізнання, мотиваціії, саморозвитку людини. 

Стан дослідження теми. У теорії видавничої справи книгу нон-фікшн 

загалом і біографічну зокрема досі системно не досліджено. 

Проблематику книги нон-фікшн та біографічної літератури досліджують 

зарубіжні вчені Н. Віссер, В. Вольф, І. Гатнер, В. Зінссер, О. Местергазі, 
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Л. Філліп, Ф. Фрідман, Л. Шарп, серед українських дослідників — О. Валевський, 

М. Варикаша, О. Галич, М. Голашевська, Н. Колошук, С. Ляшко, Н. Мирошкіна, 

Е. Огар, В. Попик, Л. Рева, І. Савенко, О. Скнаріна, Ю. Черкашина, В. Чишко, 

Л. Шутяк. Монографічних досліджень, присвячених книгам нон-фікшн і 

біографічним виданням, не виявлено ні в зарубіжній теорії видавничої справи та 

редагування, ні в українській. Є монографія «Гендерний дискурс у літературі нон-

фікшн» [44] Марти Варикаші, присвячена здебільшого текстуальним аспектам 

письменницьких щоденників, витлумачених із літературознавчого погляду. 

Існують наукові статті та матеріали конференцій аналогічного спрямування 

[18; 72; 73; 140].  

Темі біографістики також присвячена колективна монографія «Вітчизняні 

ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й 

використання» [22], періодичний збірник наукових праць «Українська 

біографістика = Biographistica Ukrainica» [145] Інституту біографічних досліджень 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, присвячений 

теоретичним і методичним засадам української біографістики як окремої 

спеціальної історичної дисципліни. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що  

вперше:  

•  у межах терміносистеми теорії видавничої справи та редагування 

обґрунтовано поняття «нон-фікшн», «біографічна книжка»: сформульовано 

авторські дефініції й розроблено фасетну класифікацію біографічної книги; 

•  запропоновано комплекс критеріїв для вивчення явища видавничої 

культури біографічної книжки, зокрема критерії змістової культури біографічної 

книги та критерії культури дизайну біографічної книги, як методологічний 

інструментарій для проведеного дослідження та подальших розвідок; 

•  укладено бібліографічний покажчик «Біографічні книги, видані в Україні 

в 2005–2017 рр.» (https://biografii.pp.ua) з метою впорядкування та представлення 

даних про біографічні видання за роками, містами, видавництвами й авторами; 

https://biografii.pp.ua/
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•  описано на основі первинних і вторинних даних актуальний ринок 

української біографічної книги в кількісному та якісному планах: суб’єкти 

видавничої діяльності, видавництва-лідери, книжковий асортимент, динаміку 

впродовж 2005–2017 рр., ринкові тенденції; 

•  проаналізовано різноманітні редакційні практики українських видавництв, 

концептуальні особливості біографічної книги та якість відповідних продуктів; на 

підставі результатів експертного опитування, а також розробленого автором 

методологічного підходу визначено рівень культури біографічних книг; 

удосконалено: 

• типологічну класифікацію видавничої продукції — виокремлено види 

літератури нон-фікшн, зокрема біографічних книг; 

• теоретико-методологічний інструментарій квалілогії видавничої продукції, 

додано авторську розробку оцінювання якості біографічних книг; 

набули подальшого розвитку: 

• теоретичні та практичні підходи до видавничого маркетингу; 

• окремі аспекти теорії культури книги.  

Наукова достовірність результатів дослідження засвідчена наявністю, 

обсягом та репрезентативністю джерельної бази, зібраними емпіричними даними, 

фактичним матеріалом (представлені у вигляді схем і таблиць у додатках), 

а також апробацією результатів досліджень. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані в дисертації 

ідеї, пропозиції та висновки можна використовувати під час моніторингу й 

конкурентного аналізу видавничого ринку, товарних і споживчих досліджень. 

Положення роботи можуть бути застосовані у видавничій практиці, зокрема під 

час розроблення концепцій нових біографічних книг та реалізації відповідних 

проєктів. 

Дисертація як навчальне джерело може бути використана викладачами при 

читанні навчальних дисциплін і спецкурсів, пов’язаних із проблематикою нон-

фікшну («Редагування за видами літератури», «Культура видання», «Культура 

читання», «Тренди сучасної видавничої справи», «Тренди сучасної медіагалузі»). 
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Електронний ресурс «Біографічні книги, видані в Україні у 2005–2017 рр. (за 

даними Книжкової палати України)» https://biografii.pp.ua може стати в пригоді 

дослідникам видавничої справи, студентам, які вивчають теорію та історію 

видавничої справи, а також видавцям-практикам, котрі потребують орієнтирів 

в українському ринку біографічної книги. Цей електронний ресурс дає 

можливість сортувати дані за роками, містами, видавництвами, авторами, а також 

здійснювати пошук за ключовими словами. 

Особистий внесок здобувача. Дисертацію, автореферат й опубліковані 

наукові статті, в яких викладено основні положення роботи, здобувачка виконала 

самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження 

обговорено на засіданнях кафедри видавничої справи та редагування Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(2015-2020 рр.). Окремі положення та висновки були виголошені на таких 

міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях:  

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження 

та розробки: теоретична цінність та практичні результати — 2016», Братислава 

(15–18 березня 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми гуманітарних та природничих наук», Ужгород (8–9 квітня 2016 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасної 

науки», Чернігів (6–7 травня 2016 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Соціальні комунікації і нові комунікаційні технології», Запоріжжя 

(16–17 грудня 2016 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Медіапростір: виклики сьогодення», Київ (25 квітня 2018 р.), Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Медіапростір: виклики сьогодення», Київ 

(25 квітня 2018 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми медіапростору», Київ (18 квітня 2019 р.), Всеукраїнська науково-

практична конференція «Інноваційні наукові дослідження: світові тенденції та 

регіональний аспект», Запоріжжя (29-30 листопада 2019 р.). 

https://biografii.pp.ua/
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Публікації. Основні результати дисертації викладені у 12 одноосібних 

публікаціях: 4 статті надруковано у фахових виданнях України, 1 стаття — у 

виданні, внесеному до міжнародних науковометричних баз; 7 праць 

апробаційного характеру. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (220 позицій) і 10 додатків. Загальний 

обсяг дослідження — 314 сторінок, із них — 176 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

БІОГРАФІЧНОГО КНИЖКОВОГО ВИДАННЯ 

 

 

У розділі викладено теоретичні засади дослідження ринку української 

біографічної книги та явищ видавничої культури відповідної продукції. 

Проаналізовано наукові праці зарубіжних і українських дослідників, присвячені 

літературі нон-фікшн, книжковим виданням біографічного змісту. Запропоновано 

авторські дефініції понять «література нон-фікшн», «біографічна книга», також 

розроблено авторські типологічні класифікації такої видавничої продукції. 

Осмислено напрацювання з питань видавничої культури, культури видання, 

простежено погляди на зв’язки між цими й іншими поняттями, їхній обсяг і 

складники. Обґрунтовано, що засадничою рисою змісту біографічної книги є 

розповідь про життя непересічної та впливової (харизматичної) особистості; 

досліджено погляди на поняття «харизма» в соціології, політології, психології та 

психотерапії, теорії соціальних комунікацій. 

 

1.1. Поняття «нон-фікшн» і «біографічна книга» в терміносистемі теорії 

видавничої справи та редагування 

 

1.1.1. Нон-фікшн — література, позбавлена художнього вимислу  

Трансформація сучасного видавничого ринку відбувається постійно: 

з’являються нові технології та нові теми, жанри та форми контенту, зазнають змін 

зацікавлення, смаки читачів та цінності. Завдяки інноваціям трансформуються не 

лише видавничі процеси, а й увесь термінологічний дискурс. Професійна лексика 

потребує своєчасного осмислення та переосмислення. Неологізм, що вже досить 

впевнено ввійшов у видавничий дискурс, але ще не здобув ясного й повного 
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тлумачення,— «книга нон-фікшн». Входження цього терміна в професійний 

глосарій видавців має чимало нерозв’язаних питань. 

По-перше, поняття «книга нон-фікшн» є англіцизмом, що може викликати 

дискусійні питання щодо доцільності його термінологізації, припускає 

необхідність пошуку власного питомого відповідника. Водночас постає актуальна 

проблема гармонізації термінології для роботи із закордонними колегами 

і партнерами. 

По-друге, неясність лексичного значення поняття «книга нон-фікшн». Через 

це його часто ототожнюють з іншими поняттями: «документальна література» 

(документалістика), а також «прикладна», «нехудожня», «література для 

дозвілля» тощо. Тож значення потрібно конкретизувати. 

По-третє, неясність поняття призводить до очевидних негативних 

практичних наслідків — спричиняє некоректне розуміння необхідних ключових 

ознак конкретного видавничого продукту, знижує його рівень як ціннісної 

пропозиції на ринку. Поготів це важливо у ситуації, коли, за численними 

дослідженнями читацьких практик, література нон-фікшн за кілька останніх років 

набуває значної популярності серед читачів [8], зростає її ринковий сегмент і 

за назвами, і за накладами [70]. 

Рівень розробленості цієї теми в українській науці невисокий. 

Літературознавці М. Варикаша та Н. Колошук уживають поняття «література нон-

фікшн», однак обидві наголошують, що рівень його термінологізації недостатній. 

О. Местергазі також зазначає, що «критика та журналістика сьогодні оперують 

терміном нон-фікшн досить активно, проте в науці він поки не отримав 

офіційного статусу, тобто не описаний в словниках, довідниках, енциклопедіях. 

Винятком є лише інтернет-простір» [91, с. 23]. 

Н. Колошук у статті, присвяченій такому маргінальному явищу 

мультикультурного процесу сучасності, як нефікційна література, зауважує, що 

у науковому просторі вона досліджена неглибоко: «Проблемний стан вивчення 

такої літератури відбито в нових літературознавчих довідниках. Ще нещодавно 

жоден з українських довідників, окрім п’ятитомної «Української літературної 
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енциклопедії», не подавав визначень «документ», «документальна література», 

«література факту» чи «non-fiction». Самостійні жанри (епістолярій, мемуари, 

щоденники, автобіографія тощо) представлені розрізнено, нема чіткого їх 

співвіднесення із загальним, родовим поняттям — документальна/нефікційна 

література» [73]. 

Українські словники іншомовних слів не подають визначення «нон-фікшн». 

В «Словаре иностранных слов» подано таке визначення: «Нон-фикшн [англ. non-

fiction] — літ. прозовий літературний твір, що не є ні романом, ні повістю, ні 

оповіданням; ділова чи критична проза» [125, с. 348]. Таке тлумачення розмите 

і не дає чіткого розуміння, що все-таки означає словосполучення «література нон-

фікшн». В основі наведеної дефініції — заперечувальна конструкція, тлумачення 

подане «від протилежного», що апріорі не дає змоги знайти точне визначення: 

тож чим усе-таки є нон-фікшн. У визначенні також стверджується, що нон-

фікшн — це ділова чи критична проза, що слушно, проте відображає тільки 

частину, а не повний типологічний комплекс літератури нон-фікшн. 

Окреслені реалії спонукають до проведення наукових дискусій про обсяг 

значення та контекстуальні конотації поняття «нон-фікшн».  

Насамперед маємо з’ясувати, як співвідносяться поняття художня / 

нехудожня література та англійські (латинські) варіанти fiction / non-fiction. До 

значень слова fiction в англійській мові належать: вигадка, фантазія, вимисел, 

а також саме белетристика, художня література, художній твір. Такі тлумачення є 

в Оксфордському словнику англійської мови [186]. Відповідно тут можна ставити 

знак рівності між художньою літературою та fiction. Водночас Оксфордський 

словник, витлумачуючи поняття non-fiction, не згадує про нього як про антонім до 

слова «фантазія» чи «вигадка». Тож в англійській мові non-fiction позначає лише 

«книги, статті або тексти про реальні факти, людей і події» [208]. В англомовній 

довідковій літературі поняття fiction і non-fiction антонімічні, проте fiction 

тлумачиться значно ширше, ніж non-fiction. Тож чи коректно в українському 

науковому середовищі уживають термін «художня / нехудожня література» як 

відповідника «fiction / non-fiction»?  
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Ми проаналізували різноспрямовані думки науковців (також суміжних 

спеціальностей), видавців, авторів, дефініції довідкової літератури, опрацювали 

масив книжкової продукції (див. дод. Д. Бібліографічний покажчик «Біографічні 

книги, видані в Україні в 2005–2017 рр.») і дійшли висновку, що поняття «нон-

фікшн» потребує термінологізації та впровадження в український науковий 

дискурс: це дасть змогу, по-перше, поняттєво означити реалії, що стрімко 

розвиваються і на світовому, і на українському видавничому ринку, по-друге, 

перейти до конкретнішого класифікування таких видань, по-третє, розпочати 

вироблення критеріїв культури відповідних видавничих продуктів. Вихідною 

тезою такої комплексної термінологічної роботи є те, що нон-фікшн є семантично 

складним поняттям, яке має два значення — ширше і вужче. 

«Нон-фікшн» у ширшому значенні — це уся література, що позбавлена 

художнього вимислу, або «нехудожня література». Тобто поняття нон-фікшн, 

узято до розгляду в ширшому значенні, та термін «художня література» 

перебувають в антонімічних зв’язках. 

У практиці цей підхід уже відпрацьовано: в онлайн-книгарнях6,7 та на 

поличках крамниць рубрику «Нехудожня література» можна побачити досить 

часто (див. дод. В1). Для книгорозповсюджувачів «нехудожня література» — це 

будь-які книги, що не містять вимислу: навчальна література, довідники, 

література технічного і прикладного спрямування (поради із в’язання, рецепти, 

рекомендації щодо схуднення, рибалки тощо). 

У науковому дискурсі термінологічне словосполучення «нехудожня 

література» вживають рідко, окреслюючи ним загальний масив видавничої 

продукції без врахування художньої літератури [128, с. 21], що є аналогічним до 

варіанта книготорговельників. 

У письменницьких колах також мовлять про нехудожню літературу. 

Наприклад, американська письменниця, головна редакторка ресурсу Absolute 

 

6 Нехудожня література / Bookofka. URL: http://bookofka.com.ua/uk/13-nekhudozhnya-
literaturahttp://www.bambook.com/scripts/catalog.sect?v=1&sid=1586 (дата звернення: 25.12.2015) 
7 Нехудожня література // Вambook. URL: http://www.bambook.com/scripts/catalog.sect?v=1&sid=1586 (дата 
звернення: 25.12.2015) 

http://www.bambook.com/scripts/catalog.sect?v=1&sid=1586
http://www.bambook.com/scripts/catalog.sect?v=1&sid=1586
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Write Дж. Глатцер, авторка книг про літературну майстерність, радить, як писати 

нехудожні твори і як такі книги просувати на видавничому ринку. З її слів, 

«нехудожня література може бути на будь-яку тему, цікаву для читачів: 

автомобілі, астрологія для «чайників», альбом репродукцій чи довідник із надання 

першої медичної допомоги»8. 

У «Довіднику письменника» Е. Барякіна в пропонує схожі поради, вважаючи: 

нон-фікшн — це весь масив нехудожньої літератури [7]. 

Сьогодні триває досить жвава дискусія про те, чим є література нон-фікшн. 

Лауреатка Нобелівської премії С. Алексієвич також долучається до неї у 

Нобелівській лекції: «Займаюся пропущеною історією. Не раз чула і зараз чую, 

що це не література, це документ. А що таке література сьогодні? Хто відповість 

на це запитання? Ми живемо швидше, ніж раніше. Зміст рве форму. Ламає 

і змінює її. Все виходить зі своїх берегів: і музика, і живопис, і в документі слово 

виривається за межі документа. Немає меж між фактом і вимислом, одне 

перетікає в інше. Навіть свідок не неупереджений. Розповідаючи, людина 

творить, бореться з часом, як скульптор із мармуром. Вона — актор і творець»9. 

Існує думка літературознавців, що нон-фікшн — це все-таки частина 

художньої літератури. Інтерпретації «нон-фікшн» стали предметом розгляду 

в роботі О. Колінько [71], яка розглядає нон-фікшн як феномен сучасної 

белетристики. Не погоджуємося з таким підходом, оскільки поняття нон-фікшн та 

белетристика протилежні навіть у тлумаченні українського академічного 

словника: «У творах історичного характеру правда повинна бути фактична; 

в белетристиці, де пригоди вигадані, вона заміняється логічною правдою» [12]. 

Тому ми поділяємо думку О. Местергазі: поняття «нон-фікшн» може 

використовуватися лише для характеристики літератури, яка без будь-якого 

вимислу відтворює реальність: «У цьому своєму значенні термін найближчий до 

 

8 Грант Р. Как издать книгу в Америке? Анализ рынка: нехудожественная литература на английском языке // Рина 
Грант. URL: http://rina-grant.livejournal.com/15095.html (дата обращения: 25.12.2015) 
9 Нобелевская лекция Светланы Алексиевич: Проигранная битва // DW. URL: http://www.dw.com/ru/нобелевская-
лекция-светланы-алексиевич-проигранная-битва/a-18895756?maca (дата обращения: 25.12.2015) 

http://www.dw.com/ru/нобелевская-лекция-светланы-алексиевич-проигранная-битва/a-18895756?maca
http://www.dw.com/ru/нобелевская-лекция-светланы-алексиевич-проигранная-битва/a-18895756?maca
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«літератури факту», «документальної літератури» та ін. Використовується також 

в інших сферах мистецтва, особливо в кінематографі» [91, с. 28].  

Теорія і практика виробила підхід, згідно з яким нон-фікшн можемо 

тлумачити як «нехудожню літературу», тобто позбавлену художнього вимислу. 

Ми приймаємо цей підхід, однак маємо застереження: йдеться про широке 

значення цього поняття. Адже є погляди, за якими масив літератури, що належить 

до нон-фікшну, вужчий (про це йдеться в п. 1.1.2. Нон-фікшн — література для 

розвитку особистісних компетенцій (вужче значення поняття)). 

На підставі стандарту ДСТУ 3017:2015, класифікуючи видання за цільовим 

призначенням, виокремлюємо такі масиви нон-фікшн в широкому значенні: 

офіційні, наукові, суспільно-політичні, науково-популярні, популярні, виробничо-

практичні, навчальні, довідкові, видання для організації дозвілля, рекламні [26]. 

Адже все це нехудожня література. 

Широкий погляд на нон-фікшн як нехудожню літературу має менший 

пояснювальний потенціал, ніж вузький, оскільки витлумачене в такому ракурсі 

поняття об’єднує надто різнорідні масиви книг: енциклопедії, словники, 

підручники, навчальні посібники, збірники нормативних документів, есеїстику, 

рекламні каталоги тощо. Саме тому в нашій роботі ми вживаємо поняття нон-

фікшн переважно у вузькому значенні, суть якого викладаємо в наступному 

пункті. 

 

1.1.2. Нон-фікшн — література для розвитку особистісних компетенцій  

Логікою вужчого підходу до розуміння поняття «нон-фікшн» є мінімізація 

вимислу, що корелює з максимізацією факту. У наукових джерелах поширене 

вужче тлумачення нон-фікшн як літератури, заснованої на реальних подіях, 

фактах. До неї належить пізнавальна (документальна, інтелектуальна), 

мотиваційна, а також ділова література. Усі згадані терміни сьогодні активно 

вживаються в науковому дискурсі, щоправда, доволі еклектично та несистемно. 

Ми спробували упорядкувати різноманітні погляди, логізувати і виробити певну 

термінологічну систему. 
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Пізнавальна, інтелектуальна, документальна, література факту. 

В енциклопедії «Британіка» (Encyclopedia Britannica) йдеться: «Роман нон-

фікшн — це історія про реальних людей і реальні події, розкрита за допомогою 

драматичних методів роману» [207]. В енциклопедичній статті є відсилання до 

тверджень американського письменника Трумена Капоте, який вважав, що 

започаткував цей жанр із виходом книги «У холодній крові» (1965). Твір 

заснований на реальній історії жорстокого вбивства родини фермерів з Канзасу, 

написаний упродовж шестирічного дослідження через інтерв’ю із сусідами 

загиблих та їхніми друзями. Історія була описана через різні «символи», із 

щонайменшими втручаннями автора задля мінімізації спотворення фактів. 

Лейла Філіп (Leila Philip), журналістка, професорка американського 

університету Колґейт (Colgate), викладачка авторського курсу 

«The literature of fact», простежила історичні джерела американського жанру non-

fiction і надала перевагу терміну literature of fact: «Термін, який мені подобається 

найбільше,— література факту одночасно відновлює певну гідність жанру 

і натякає на його історію. Література нон-фікшн — це все-таки глибоко 

американський жанр, який завжди був прив’язаний до ландшафту…» [210]. 

Дослідниця вважає, що іманентно-заперечувальне значення, закладене в терміні 

«нон-фікшн», не дає змоги зрозуміти, чим насправді є це явище. Відповідь, на її 

думку, криється в заглибленості текстів нон-фікшну в життєвий ландшафт, масив 

фактів. 

На окрему увагу заслуговують закономірності появи реєстрового гасла 

«література факту» в довідниках та словниках, до прикладу «Oxford Dictionaries» 

[208] або «Encyclopedia Britannica» [207]. Досить активно словосполучення 

«література факту» до вживання в українському науковому просторі залучалося із 

польськомовних джерел — із наукової та довідково-енциклопедичної літератури 

[див.: 190; 191], оскільки в Польщі воно вживається як аналог до українського 

терміна «документальна література» та світового «non-fiction». 

У «Літературознавчій енциклопедії» є термін «література факту», що подається 

через «принцип об’єктивізму, обстоюваний футуристами, що позначився на 
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польському письменстві» [82, с. 566]. Додаткових характеристик чи визначень в 

українському науковому дискурсі цей термін не має. 

Надто загально й лаконічно витлумачено це поняття в «Універсальному 

словнику-енциклопедії» (УСЕ): «Література факту — це сучасна література 

розповідного змісту, переважно більш або менш белетризована» [81]. 

Термін «література факту» в науковому та медійному дискурсі в Україні 

наразі не прижився. Водночас дедалі частіше практики видавничої галузі 

користуються термінами «книги нон-фікшн», «література нон-фікшн». Це, 

вочевидь, зумовлено інтенсивізацією зарубіжних контактів серед українських 

видавців, оскільки за кордоном саме ці терміни вживають досить активно не лише 

теоретики, а й видавці-практики. 

На позначення нехудожньої літератури українські видавці традиційно 

вживають поняття «документальна література», а також «документалістика». 

Проте це явище та його термінологічні ознаки не отримали ґрунтовного 

тлумачення в теорії видавничої справи. 

Для фахівців з історії термін «документальна література використовується на 

позначення збірників документів та історичних джерел.  

Літературознавці це бачать по-іншому. О. Галич стверджує, що «хоча 

останнім часом значно посилилося теоретичне й історико-літературне осмислення 

документальної літератури, про що свідчать монографічні та дисертаційні праці 

українських літературознавців І. Акіншиної, І. Василенко, В. Галич, Г. Грегуль, 

І. Данильченко, О. Дацюка, В. Здоровеги, Н. Ігнатів, М. Коцюбинської, 

В. Кузьменка, Б. Мельничука, Г. Сиваченко, Д. Стуса та ін., все ще залишається 

відкритим питання, що ж таке документалістика» [29, с. 42].  

В «Українській літературній енциклопедії» є відповідь на це запитання: 

«Документальна література, документалістика — твори художньо-

публіцистичних, науково-художніх і художньо-документальних жанрів, в основу 

яких покладено документальні матеріали, подані повністю або частково чи 

відтворені у вигляді вільного викладу» [94, с. 85].  
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До проблематики дитячогої книги нон-фікшн зверталася Е. Огар, 

ототожнюючи її з «пізнавальною книгою»: «Поняття «нон-фікшн» співвідносимо 

передовсім з нехудожньою книгою науково-популярного характеру […] Дитячій 

науково-популярній літературі притаманна виразна пізнавальна спрямованість. 

І це дає нам підстави називати окреслений різновид дитячої й — одночасно — 

науково-популярної книги терміном «пізнавальна книга» [102, с.43]. 

Ділова література (бізнес-література). Останні кілька років ділова 

література стає щораз популярнішою серед підприємців. Зростання популярності 

таких видань вони відзначають так: «Полиці книжкових магазинів і сайти 

переповнені покроковими інструкціями про те, як відкрити власну справу, стати 

професіоналом в найкоротші терміни, стати успішним лідером... Комусь здається, 

що інтерес до подібного чтива — просто модний тренд, комусь такі книги дійсно 

допомогли. Але ясно одне: бізнес-література сьогодні становить серйозну 

конкуренцію університетській освіті»10. 

Як стверджує Дж. Кар’єр у статті «Бізнес-література та розуміння бізнесу», 

ділова, або бізнес-література, має досить прикладний вузькоспрямований 

характер: «… Це визначення містить такі поняття, як описи і приписи, що 

стосуються організації систем постачання, практики найму в світлі трудового 

законодавства, порядку організації рекламної кампанії та ведення обліку. Такі 

книги розповідають нам про те, як організовані підприємства і як вони 

працюють» [177, с. 121]. Проте це лише одне значення ділової літератури. 

Ще одне міркування Дж. Кар’єра: «Це книги, які, можливо, були призначені 

для менеджерів вищого рівня і тих, хто прагне приєднатися до них, але які набули 

більш широкого поширення, втрапивши до списків читання Волл-Стріт» [177, 

с. 122]. Тож широке зацікавлення цими книгами пов’язане із суспільним 

розумінням та значенням бізнесу. 

Мотиваційна література. Поняття мотиваційної нон-фікшн літератури часто 

вживається у сучасному українському медіапросторі. Зокрема, досить вагомий 

 

10 Как правильно выбрать бизнес-литературу и что именно почитать. 3 совета от CEO // BusinessViews. URL: 
https://businessviews.com.ua/ru/personal-life/id/kak-vybrat-biznes-literaturu-1317/ (дата звернення: 02.12.18)  

https://businessviews.com.ua/ru/personal-life/id/kak-vybrat-biznes-literaturu-1317/
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сегмент посідають книги, що мотивують читачів вдосконалюватися, наслідувати 

приклад відомої особистості, дають певні поради. Христина Содомора, 

літературний редактор «Видавництва Старого Лева», наголошує на важливості 

особистого прикладу автора в такій літературі: «…Критерієм книг мотиваційного 

калібру серед нон-фікшн літератури є якість біографії самого письменника. Адже 

коли читачеві дають поради щодо успіху в роботі та особистому житті, важливо 

знати автора таких порад. Повчання про досягнення цілей будуть слушними від 

тих, хто має відповідний досвід, знає, про що говорить, а його життя 

є переконливішим за слова»11.  

Що ж таке мотиваційна література? У словнику із соціальної роботи поняття 

«мотивація» визначено як «сукупність психологічних явищ, у яких 

відображається наявність у людській психіці готовності, що направляє до 

досягнення мети. Мотивація тісно зв’язана з потребами людини і 

супроводжується переживаннями, позитивними або негативними емоціями. При 

цьому мета і мотив не збігаються» [97]. 

В економічному словнику поняття «мотивація» розкривається як «процес 

внутрішнього або зовнішнього психологічного управління поведінкою, що єднає 

інтелектуальні, фізіологічні і психологічні підпроцеси, які полягають 

у стимулюванні самого себе чи інших на діяльність, спрямовану на досягнення 

індивідуальних цілей або загальних цілей організації» [96]. 

Інтернет-книгарня видавництва «Наш формат» подає в розділі «мотиваційна 

література» книги для саморозвитку, які допомагають змінити своє мислення, 

покращити стосунки, навчитися ефективніше виконувати ті чи ті завдання12.  

Міська спеціалізована молодіжна бібліотека «Молода гвардія» (м. Київ) 

навіть проводить дискусії про мотиваційної книги. Однією з таких дискусій стала 

зустріч дискусійного клубу на тему «Книги про лідерів і для лідерів». Учасники 

цієї зустрічі обговорювали, чи може мотиваційна література виховати лідера, 

а також сформулювали основну проблему таких книг: «Проблема подібних 
 

11 Содомора Х. що і як ви будуєте в своєму житті? // Збруч. URL: https://zbruc.eu/node/45790 (02.12.18)  
12 Мотиваційна література — купити у книжковому інтернет-магазині «Наш формат» // Наш формат. URL: 
https://nashformat.ua/catalog/motyvatsiina-literatura# (дата звернення: 02.12.18)  

https://zbruc.eu/node/45790
https://nashformat.ua/catalog/motyvatsiina-literatura
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книг — це «похибка того, хто вижив». Автори пишуть лише про «рецепти» 

успіху, які спрацювали. Але ми ніколи не дізнаємось про істинні причини цього 

успіху (можливо, мала місце випадковість) та про історії провалів багатьох інших, 

котрі чинили так само, але не змогли розпочати власну справу чи отримати 

підвищення на роботі» 13. 

Однак є думка, що мотиваційні книжки взагалі «не працюють». 

Американський комік Джордж Карлін висловився: «Ось ще одне, чого я не 

розумію. Касети для підвищення мотивації. Книги для підвищення мотивації. Що 

це таке? Що всім раптом знадобилася додаткова мотивація? Усе ж просто. Ви або 

хочете, або ні. Якщо вам вистачило мотивації, щоб піти до магазину й купити цю 

книгу, може, ви вже досить мотивовані, і вам більше не потрібна книга?»14. 

Дослідження Принстонського університету доводять, що зовнішні джерела 

мотивації, до яких можна віднести й мотиваційні книжки, не працюють [175]. 

Принаймні, їх складно застосувати в тривалій перспективі. 

Література нон-фікшн. Аналіз різноманітних зарубіжних дефініцій поняття 

«нон-фікшн» спонукає до висновку, що цей термін уживається зазвичай у двох 

значеннях — ширшому та вужчому. У широкому значенні термін «нон-фікшн» 

позначає літературу, що не містить жодного художнього вимислу. Цей підхід 

в Україні демонструють автори, книгорозповсюджувачі та читачі. В українській 

практиці це широке значення точно передає термін «нехудожня література». 

Літературознавці розуміють нон-фікшн інакше, користуючись цим поняттям 

на позначення літератури, що заснована на реальних фактах, проте не виключає 

логіки їх тлумачення автором, а також авторського погляду на особистостей та 

події, описані в тексті. Тож література нон-фікшн може мати контент, заснований 

не тільки на документах, а й на авторському інтерпретуванні текстів. 

 

13 Книжкові бесіди: рецепти лідерства та як «працює» мотиваційна література // МСМБ. URL: 
http://msmb.org.ua/actions/happen/2018/knizhkovi-besidi-retsepti-liderstva-ta-yak-pratsyuye-motivatsiyna-literatura/ 
(дата звернення: 02.12.18)  
14 Чому книги з мотивації не працюють? // Студвей. URL: http://studway.com.ua/knigi-z-motivacii/ (дата звернення: 
08.11.18)  

http://msmb.org.ua/actions/happen/2018/knizhkovi-besidi-retsepti-liderstva-ta-yak-pratsyuye-motivatsiyna-literatura/
http://studway.com.ua/knigi-z-motivacii/
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Книга нон-фікшн. З огляду на недосконалість та несистемність 

проаналізованих визначень, пропонуємо свою дефініцію поняття «книга нон-

фікшн». 

Книга нон-фікшн — 1) у ширшому значенні — книжкове видання 

нехудожнього змісту, 2) у вужчому значенні — видання, засноване на подіях, 

інших реаліях, документах, біографічних фактах, викладених та 

інтерпретованих автором із використанням художніх засобів, проте без 

спотворення правдивості оповіді. 

Термінологізація понять «література нон-фікшн», «книга нон-фікшн» — це 

необхідний крок до інтеграції зі світовою видавничою спільнотою. Через це 

поняття потребують подальшого дослідження, з’ясування основних ознак 

і визначення точного місця відповідних масивів видавничої продукції 

в українському соціально-комунікаційному дискурсі. 

Нон-фікшн у вузькому значенні доцільно класифікувати, зважаючи на 

функціональні й тематичні особливості відповідних книжкових видань. 

У літературі, що спрямована на формування різноманітних професійних та 

особистісних компетенцій людини, можна виокремити такі масиви: 

Пізнавальна (інтелектуальна): 

• документалістика (література факту): 

o біографії; 

o автобіографії; 

o мемуаристика; 

o есеїстика, публіцистика; 

• науково-популярні видання іншої тематики: 

o мистецтво, культура; 

o наука, винаходи; 

o історія; 

o комп’ютерна техніка, технології; 

o природа, космос; 

o етнографія, національні традиції та ін. 
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Ділова література (бізнес-література): 

• право; 

• економіка; 

• маркетинг; 

• менеджмент та ін. 

Мотиваційна література: 

• батьківство, виховання дітей; 

• стосунки, гендерні особливості, сімейні цінності; 

• тайм-менеджмент, селф-менеджемнт; 

• розвиток особистісних якостей; 

• фітнес, дієти, спорт, здоров'я; 

• туризм, травелоги; 

• хобі, хендмейд та ін. 

Отже, нон-фікшн є комплексом трьох масивів літератури: пізнавальної, 

ділової та мотиваційної, в основі яких — оперування фактами, достовірними 

свідченнями, документами, спрямованість на всебічний розвиток особистісних 

компетенцій читача. 

 

1.1.3. Поняття «біографічна книга» в теорії видавничої справи та 

редагування 

Поняття «біографічна книга» має досить хитку й малорозроблену теоретичну 

базу. Найбільшою проблемою є паралельне вживання, синонімізація низки 

понять: документалістика — біографічна книга — мемуаристика, біографічна 

книга — біографіка — автобіографістика тощо. Наразі чітко не встановлено обсяг 

лексичного значення кожного з цих понять, не з’ясовано семантичних зв’язків, 

логічних ієрархій між ними. Ми акумулювали ці напрацювання та проаналізували 

їх. 

Біографічна книга, біографістика. Термін «біографія» походить від грец. 

bιος — життя, γραφω — пишу). За словами А. Моруа, біографія ставить у центр 

уваги особистість, це — «історія еволюції душі» [95, с. 412]. 
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Літературознавець Г. Винокур у монографії «Біографія і культура» дивиться 

на такий наратив ширше: «Біографія — це особисте життя в історії» [27, с. 30]. 

Вводячи біографію до історичного контексту, він досліджує процес набуття 

історичним фактом біографічного змісту: «Історичний факт, щоб стати фактом 

біографії, має бути пережитий особистістю» [27, с. 44]. 

Українські літературознавці Н. Торкут та В. Марінеско здійснили спробу 

теоретико-літературної ідентифікації феномена біографістики як метажанру [140, 

с. 4]. Втім біографістику вони розуміють як літературно-художній жанр, а не 

власне нон-фікшн. 

М. Варикаша виокремила з-поміж основних жанрів нон-фікшн біографію, 

щоденник, мемуари, автобіографію, листи, сповідь тощо [18, с. 28]. 

Існують також розвідки біографічної публіцистики. О. Харитоненко 

досліджує розрізнюючи «біографіку» та «біографістику»: 

• біографіка — сукупність творів біографічного спрямування (може бути 

наукова, літературна, словниково-довідкова, публіцистична); 

• біографістика — історія, теорія, практика біографічного письма (різновиди: 

літературна, документальна, наукова, публіцистична) [150, с. 19]. 

Історики В. Бездрабко, Г. Бєлан, С. Набок, та ін. розглядають біографістику 

як окрему дослідницьку галузь в історичній науці, засновану на вивченні 

біографій особистостей [11; 14; 99]. 

Цікавими є неоднозначні думки вчених щодо наявності чи відсутності 

в біографіях вимислу. Американський учений М. Ангрозіно в монографії 

«Біографія, автобіографія й історія життя з точки зору соціальних наук» 

наголошує важливості дотримання принципу документальності під час 

формування біографічного твору. За його словами, біографія — «це розповідь 

однієї людини про іншу людину, що базується головним чином на записах і 

архівах» [170, c. 3]. 

Дослідник І. Ходорковський має протилежну думку: «Художній домисел у 

біографічних творах не тільки можливий, але й обов’язковий, оскільки без нього 

не можна створити живий, повнокровний образ визначної людини» [152, c. 139]. 
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Він наголошує, що сухі біографічні відомості, не можуть розкрити іманентної 

природи факту: «Типові риси образу, епохи часто виявляються в незначних або 

дрібних фактах. Тут на допомогу приходить мистецтво, яке зобов’язане в ім’я 

життєвої правди піднести цей факт, домислити його до потрібної сили виразності, 

або “створити” такий факт, коли його не можна знайти у документах» [152, 

c. 139].  

Автобіографістика. Уперше термін «автобіографія» вжив у 1797 р. Вільям 

Тейлор у рецензії на твір «Щоденники та самобіографії» Ісаака Дізраелі увів таку 

заміну для терміна «самобіографія» (self-biography). Деякі дослідники переконані, 

що виникнення цього терміна можна датувати 1809 р., коли він з’явився у працях 

Роберта Сауті. 

Поява автобіографічного твору багато дослідників пов’язують із написанням 

«Сповіді» Августином Блаженним. Теоретичне і критичне осмислення 

автобіографії як жанру розпочалося лише наприкінці ХХ ст. з виходом у 1956 р. 

статті «Умови та межі автобіографії» французького критика Ж. Гюсдорфа [194]. 

Автобіографія є одним з основних типів літератури спогадів. Ф. Лежен дає 

таке визначення цього жанру: це «ретроспективне прозове оповідання реальної 

людини, що розповідає про власне існування, особливо акцентуючи на історії 

своєї особистості» [84, с. 261-262]. 

До проблем автобіографічного письма зверталися Г. Міш, Ж. Гюсдорф, 

Дж. Олні, Ф. Лежен, І. Шайтанов, О. Галич, Г. Маслюченко, Т. Гажа, А. Цяпа, 

Т. Гаврилів, С. Сіверська, Т. Малішевська та ін. 

Американський теоретик жанру автобіографії Дж. Олні був зосереджений на 

труднощах, що виникають при спробах надати дефініцію терміна автобіографії. 

Він пропонував відмовитись від жанрових визначень та сприйнятті автобіографії 

як єдності трьох елементів: autos (сам), bios (життя), і graphо (пишу) [209, с. 3]. 

Перебуваючи на грані роману та історіографії, автобіографічна оповідь 

відтворює рівень свободи у викладі особистісної та національної пам’яті. 

Створюючи власну біографію, автор проєктує первинні спогади на тло свого 

досвіду вже на конкретному етапі життя. 
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Дискусійним є питання художнього вимислу в автобіографічних творах. 

М. Бахтін стверджує, що що автобіографії притаманна певна художність, оскільки 

вона виявляє вторинний художній характер: «Автор-творець допоможе нам 

розібратися і в авторі-людині, і вже після цього набудуть висвітлювального і 

доповнювального значення і його висловлювання про свою творчість» [9, с. 12]. 

Втім, художність автобіографії може також схилятися до первинності, через те, 

що вона є витвором, де на преший план виходить важливість самостійності 

автора-творця, як спроба відокремлення, відриву та своєрідного відчуження від 

героя, створеного за власною подобою: «Не тільки створені герої відриваються 

від процесу, що створив їх, і починають вести самостійне життя в світі, але 

рівною мірою і їх дійсний автор-творець» [9, с. 12.]. 

У «Літературознавчому словнику-довіднику» йдеться про «виняткову роль 

автобіографії ... у збереженні історичної пам’яті, у самопізнанні людини та нації» 

[1, с. 12-13], проте в науці її належно не осмислено. Дослідники зводять її — за 

ігнорування функції вимислу у самопізнанні — до чистої функції факту. 

Мемуаристика. Мемуари вважаються одним із жанрів спогадової літератури. 

Засновником цього жанру є автор спогадів про Сократа й військових походів 

греків Ксенофонт («Анабасис»), 401 до н. е. За часів Римської імперії мемуари 

писав Юлій Цезар («Нотатки про Галльську війну»), в добу середньовіччя — П’єр 

Абеляр («Історія моїх поневірянь»), в епоху Відродження — Бенвенуто Челліні та 

інші. Зацікавлення мемуарами не згасало і пізніше (Йоганн Вольфганг Ґете, мадам 

де Сталь, Стендаль, Генріх Гайне, Іван Тургенєв, Анатоль Франс, Рабіндранат 

Тагор, Ернест Хемінгуей та ін.). 

Термін «мемуари» походить від лат. memoria — пам’ять. Т. Черкашина дає 

таке визначення мемуарам: «Це прозова нефікційна розповідь автора про реальні 

історичні, соціальні, культурні та інші події, учасником або свідком яких він був 

особисто та про видатних людей, з якими його зводила доля. У мемуарному творі 

автор, який водночас є наратором, виступає в якості свідка оповідуваної історії» 

[156, с. 303]. 
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Різноманітні аспекти мемуаристики були предметом розгляду Л. Гінзбург, 

А. Тартаковського, І. Янської, В. Кардіна, О. Галича, О. Мішукова, Т. Томіліної, 

О. Скнаріної, В. Пустовіт. 

Літературу, в якій викладені спогади людини про власне життя та історичні 

події, деякі дослідники вважають «документальною літературою» (О. Местергазі, 

Л. Гаранін). Натомість Л. Нюбіна, А. Тартаковський та О. Петришева уживають 

поняття «література спогадів» і «мемуаристика». 

Дослідник мемуарної літератури Х. Баган розглядає її як жанровий різновид 

документалістики: «Документалістику можна характеризувати як літературу, що 

базується на реальних історичних документах і фактах та охоплює три 

найважливіших напрямки: мемуаристику, художню біографію та художню 

публіцистику» [4, с. 246]. Постає зустрічне питання: чи може документалістика 

містити «художню біографію»? Таке твердження видається парадоксальним. 

Як стверджує О. Галич, «мемуари часто пишуть особи, які відігравали 

важливу роль в історії. Основною ознакою мемуарів є суб’єктивність, яка 

розкриває передовсім особистість автора спогадів та його світогляд. 

Суб’єктивність дає змогу побачити концепцію певного історичного періоду 

в подіях і людях очима письменника» [30, с. 195]. 

Важливою відмінністю між мемуарами та автобіографією є те, що текст 

автобіографії зосереджений на особистості автора, а мемуари сконцентровані на 

подіях, що переживала історична особистість, людях, з якими їй довелося 

зустрітись у житті. 

Узагальнивши дискусію, пропонуємо авторське визначення наріжного в 

дослідженні поняття: 

Біографічна книжка — 1) один із видів книжок нон-фікшн, який представляє 

біографії пасіонарних людей у публіцистичному стилі, з документальною 

точністю; 2) конкретне друковане або електронне книжкове видання 

біографічного змісту. 

У нашій дефініції — два значення. Вони інтерпретують біографічну книжку в 

різних аспектах: 
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В типологічному аспекті: біографічна книжка — це масив літератури, що 

охоплює книжки концептуально подібного змісту — контент яких є життєписами 

пасіонарних постатей (політичних і громадських діячів, полководців, мислителів, 

учених та винахідників, митців, спортсменів та ін.). Подальші дослідження 

передбачають з’ясування конституційних типологічних ознак біографічної 

книжки, її класифікування, аналіз ринкової частки та функціонування 

відповідного ринкового середовища тощо. 

У продуктному аспекті: біографічна книжка — це конкретний видавничий 

проєкт і його уречевлений результат. Цей підхід передбачає вивчення 

біографічної книжки в найрізноманітніших зрізах видавничої культури: 

інформаційної природи контенту та її залежності від аудиторії, матеріальних і 

людських ресурсів видавництва, особливостей дизайну й технологій, доцільних 

методів позиціювання та просування тощо. 

Типологізація біографічних книг. Явище біографічної книги науково не 

відрефлексоване і не описане; не зроблено спроби типологізувати біографічні 

книжки за конкретними критеріями — не існує вичерпної класифікації. 

Це суттєво стримує і розвиток наукового дискурсу довкола біографічної 

книги (унаслідок термінологічної плутанини, підміни понять), і власне процес 

створення та поширення такої літератури. Наприклад, на книжкових полицях 

можна часто побачити видання, які на обкладинці мають позначку «нон-фікшн», 

проте містять художні оповіді про особу, есе чи навіть біографічні романи, бо 

автори на власний розсуд визначають жанр своїх видань і вводять в оману 

потенційних читачів. Постає закономірне запитання: як це могли пропустити 

редактори? Втім, коли явище є, а теоретичної бази немає, такі жанрові аберації 

закономірні. Тож на актуальному етапі розвитку книговидавничої справи 

необхідно розробити типологічну класифікацію біографічних видань. 

Насамперед звернімося до міждисциплінарних понять «класифікація» 

і «типологія». Г. Швецова-Водка зазначає, що «класифікація є процедурою 

розподілу певних об’єктів на класи (види, роди, типи, жанри) відповідно до 

найсуттєвіших ознак, притаманних об’єктам» [164, с. 38], а процес здійснення 
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класифікації називають «класифікуванням». Дослідниця пише, що «типологічна 

класифікація призначається для визначення видів документів, а типологія 

документа — це розділ наукового знання, який визначає типи, види та інші 

типологічні підрозділи документів» [164, с. 39]. Можна погодитися з 

Г. Швецовою-Водкою, що типологізація — це класифікація, побудована із 

застосуванням поняття «типу» як сукупності кількох ознак, через які можна 

схарактеризувати сутність речі або явища. Погоджуємося, що типологічні 

класифікації зазвичай можуть охоплювати не весь клас документів, а лише 

конкретні підкласи із чітко обумовленими межами. 

В українському видавничому дискурсі не так багато якісних робіт із 

ґрунтовної типологізації та класифікації різних видів видань. Енциклопедичні 

видання із книгознавчого аспекту типологізувала Н. Черниш [158, с. 83], дитячі — 

Е. Огар [105], наукові — Н. Зелінська [60], електронні — М. Женченко [47].  

До класифікації біографічних видань науковці підходили переважно з 

літературознавчої позиції. Докладно вивчивши попередні зарубіжні публікації 

різного періоду з цієї теми [187; 199; 206; 213; 219], можна узагальнити: існує 

кілька спроб класифікувати біографічну літературу власне з літературознавчого 

погляду. До прикладу, американський дослідник Джеймс Джонстон (James 

C. Johnston) ще у 1927 р. видав у Нью-Йорку книгу «Біографістика: Література 

особистості» (Biography: The Literature of Personality) [199]. У монографії 

Д. Джонстона зроблено одну з перших спроб дати генеральну класифікацію 

біографічних жанрів новоєвропейської літератури. Дж. Джонстон розрізняє такі 

основні різновиди біографічного жанру: власне біографія, автобіографія, мемуари, 

щоденники, літературна сповідь, листи, біографічне есе, літературний портрет, 

література подорожей, біографічна поезія. В основу запропонованої класифікації 

покладено принцип композиційної організації матеріалу. Різновиди біографії, що 

їх виокремлює Дж. Джонстон, можуть бути спростовані, адже правомірність 

віднесення до біографічного жанру «літератури подорожей», мемуарів, 

щоденників, «біографічної поезії» сумнівна. Дж. Джонстон описує різні 

біографічні жанри, ґрунтуючись лише на відмінності їхніх формальних ознак. 
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Пол М. Кендал (Paul Murray Kendall) в статті у «Енциклопедія Британіка» 

(Encyclopеdia Britannica) зауважує, що навіть із літературознавчого погляду 

«біографістику важко класифікувати. Легко зрозуміти, що існує безліч видів 

життєпису, але один вид може легко переходити в інший; жодна стандартна 

основа для класифікації ще не розроблена. Фундаментальний поділ, однак, 

пропонує корисну попередню точку зору: існують біографії, написані з особистих 

знань про людину та ті, які написані після проведення дослідження» [201]. 

Зауважмо, що книгознавчого та видавничого аспекту в попередніх дослідженнях 

не взято до уваги взагалі. 

Осмислення досягнень та досвіду українського біографічного книговидання 

за 2005–2017 рр., а також відомостей теоретичних досліджень із типології видань, 

опублікованих у різні роки [див. 139; 164], дає підстави запропонувати авторську 

класифікацію біографічних видань (див. схема 1, дод. Е), не лише зручну та 

корисну для видавців, а й відповідну вимогам нормативних документів 

з типології, передусім ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни та 

визначення» [26]. Ця класифікація передбачає поділ біографічних книг за такими 

ознаками:  

За цільовим призначенням 

• суспільно-політичні, 

• науково-популярні, 

• популярні. 

За читацькою адресою 

• фаховий читач, 

• масовий читач, 

• дитячий читач. 

За складом основного тексту 

• моновидання, 

• полівидання. 

За мовною ознакою 

• оригінальні видання,  
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• перекладні видання. 

За структурою 

• однотомник, 

• багатотомник, 

• серія. 

За способом виготовлення 

• друковані, 

• електронні. 

За повторністю випуску 

• перше видання, 

• повторне видання. 

Ця типологічна класифікація не претендує на теоретичну всеохопність, 

оскільки побудована на прикладному матеріалі українського видавничого ринку 

періоду 2005–2017 рр  (докладніше про видавничу активність на українському 

ринку біографічної книги у 2005–2017 рр. йдеться у пункті 2.3 цієї дисертації). 

Класифікація описує типологічні закономірності книг, випущених у зазначений 

період. Проте наша класифікація допоможе в подальшому вивченні біографічних 

книг та нон-фікшну і науковцям, і практикам. 

 

1.2. Видавнича культура в розрізі проблемного підходу 

 

1.2.1. Актуальні проблеми українського книжкового ринку та розвиток 

нових видавничих концепцій 

Українська біографічна книга 2005–2017 рр. — «продукт часу — продукт 

ринку — продукт автора — продукт видавця». На кожному етапі цього логічного 

ланцюжка постають проблеми, які, з одного боку, стримують можливості 

розвитку ринкового сегменту, а з другого боку, спонукають його до розвитку — 

через пошук рішень, новітніх концепцій. 

Формування видавничої культури біографічної книги відбувається в 

«гравітаційному полі» національного та світового видавничого ринку. 
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Біографічна книга, маючи власні типологічні риси й закономірності розвитку, 

іманентно вписана в контексти розвитку всього видавничого ринку — неминуче 

корелює з його глобальними проблемами і тенденціями. Тому ці ринкові 

проблеми важливо збагнути — як одночасно перепони і спонуки розвитку 

видавничої культури біографічної книжки. 

Світовий та національний книжковий ринок упродовж 2005–2017 рр. 

трансформувався: змінилися гравці ринку і відповідне конкурентне середовище, 

асортимент і ціни, естетичні смаки і дизайн видань, технології і канали донесення 

інформації до аудиторії, змінився читач. Питання трансформацій книжкового 

ринку, інноваційного розвитку видавничої галузі досліджували за кордоном 

Д. Ґаммел [189], Дж. Даріуш [182], Дж. Кларк [178], Дж. Томпсон [218], Н. Говард 

[197] та ін., серед українських дослідників — С. Водолазька [28], К. Горська [34], 

М. Женченко [47], В. Теремко [133] та ін. Дослідники наголошують, що актуальні 

умови книжкового ринку є складною конфігурацією позитивних і негативних 

тенденцій, креативних явищ і проблем, що сукупно детермінують кінцеву 

пропозицію від видавців, спонукають їх зважати при розробленні книжкових 

концепцій на матеріальні та матеріальні ресурси, конкуренцію, канали і 

перспективи збуту тощо. 

До того ж, В. Теремко, Н. Черниш, В. Барикін, В. Гульчинський, Л. Татлок та 

ін. вважають, що рівень національного книговидання корелює із рівнем культури 

кожної книжки зокрема і рівнем культури валового книжкового продукту. 

Дослідник В. Теремко наголошує: «майбутнє української книги, розвиток галузі 

залежатимуть від стратегічної культури в усіх її ланках» [136, с. 493].  

Оскільки розвиток загального ринку нон-фікшну і біографічної книги 

зокрема має численні проблеми (про них йшлося у Вступі), то вивчати і ринкові, 

і культуротвірні аспекти становлення сегменту біографічної книги перспективно 

в проблемному розрізі. При цьому розуміємо: проблема — це складне теоретичне 

або практичне питання, що потребує вирішення [117]. Причому проблеми 

функціонують зазвичай у комплексі — як проблематика, тобто сукупність 

проблем [118]. 
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На думку філософа К. Поппера, «наука починається з проблем і розвивається 

від них до конкуруючих теорій, які оцінюються критично» [111, с. 144], тож 

«починати варто з проблем — або практичних, або проблем теорії, що 

зіштовхнулась із труднощами» [111, с. 249]. А. Маслоу вказував на велике 

значення проблематизації певних реалій для наукового пізнання: «Розв’язана 

проблема перестає бути проблемою, вона стає методом чи технікою, а та, яка ще 

не сформульована — практично і не існує» [90].  

Існує безпосередній зв’язок між проблемами книговидавничої діяльності та 

реальним книжковим продуктом. Неартикульовані, невідрефлексовані проблеми 

книготворення формують образ книги, а актуальний образ книги приховує 

проблеми її концептуального розроблення і видання, стримує подальший 

розвиток відповідного книжкового сегменту. Тому комплексне осмислення 

проблем у сегменті книг нон-фікшн дає змогу розблокувати розвиток її 

інноваційних видавничих концепцій. 

Дослідниця Н. Черниш зауважує: «Гострі проблеми культури книги 

і культури книговидання не можуть бути успішно вирішені лише на стихійно-

практичному рівні, без втручання вчених-книгознавців, об’єднання зусиль 

навчальних закладів, наукових інституцій та державних установ, дотичних до 

видавничої справи. Нині будь-який об’єкт книговидання варто розглядати не 

лише з точки зору його економічної доцільності та практичної потреби (що 

переважає), а й з позицій культури книги» [157, с. 34]. 

Світовий книжковий ринок має низку проблем і тенденцій, які впливають на 

формування сегменту нон-фікшн видань. 

Зростання попиту і пропозиції нон-фікшну та загострення галузевої 

конкуренції. У період 2005–2017 рр. на зарубіжних ринках сформувався і 

зміцнився сегмент нехудожньої книги. Причому тенденція посилюються. До 

прикладу, в Польщі біографізм називають трендом 2018 р.: «Польські автори 

заполонили ринок життєписами відомих постатей: альпіністів, які підкорювали 

Гімалаї, священиків, культурних діячів та історичних постатей. Історії поразок та 

успіху не так світових кумирів, як саме людей народжених у Польщі, входять до 
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списків бестселерів. Вартим уваги є те, що біографії саме духовних лідерів нації 

визнані найкращими книжками в Польщі, наприклад, книжка спогадів та 

автобіографія священика Яна Качковського»15.  

Українське книговидання теж активно розвивається в цьому напрямі. «Якщо 

поглянути на ТОП-продажів книгарень, то можна спостерігати певні тенденції, які 

простежуються і на світових ринках, і в Україні. 2017-2018 були роками 

активного зростання попиту українців на non-fiction літературу. Після складних 

2014-2016 рр. у людей з'явилося активне бажання щось змінювати у своєму житті, 

і вони вирішили почати саме із себе.  

Мотиваційні, психологічні, наукові видання наразі на вершинах ТОПів 

продажів. Завжди користуються стійким попитом світові бестселери, перекладені 

українською»,— стверджує PR-менеджер видавництва «Клуб сімейного дозвілля» 

Іван Лопатченко16.  

Актуальну ситуацію з біографічною книгою на українському видавничому 

ринку експерти культурно-видавничого проєкту «Читомо» І. Батуревич, 

Т. Петренко, О. Тищук за результатами «Книжкового арсеналу 2018» тлумачать 

так: «Це півріччя відзначилося цікавістю до біографій для дітей, кульмінацією 

якого стали видані до Арсеналу збірки біографій видатних жінок з феміністичним 

акцентом «Це зробила вона», «Казки на ніч для дівчат-бунтарок», «Сила дівчат». 

Що цікаво на дорослі біографії також існує великий попит (увага до автобіографії 

Марини Абрамович та Річарда Фейнмана тому свідченням)»17. 

Літературний критик Є. Стасіневич, розмірковуючи над причинами 

популярності нон-фікшн літератури, стверджує, що після Революції Гідності 

(2014 р.) з’явився попит на мотиваційну та ділову книгу, оскільки виникла 

величезна кількість стартапів: «З’явився попит — і пропозиція не змусила на себе 

чекати: багато видавництв переглянули свою політику та стали активно займатись 

 

15 Книжкові тренди 2018 року на книжковому ринку Польщі // Читомо. URL: http://www.chytomo.com/knyzhkovyj-

rynok/ (дата звернення: 02.12.18) 
16 Огляд ринку. Книговидання // Aval. URL: https://msb.aval.ua/news/?id=26190 (дата звернення: 02.12.18)  
17 Книжковий Арсенал 2018: що говорять видавці // Читомо. URL: http://www.chytomo.com/kny-zhkovy-j-arsenal-
2018-shho-govoryat-vy-davtsi/ (дата звернення: 02.12.18)  

http://www.chytomo.com/knyzhkovyj-rynok/
http://www.chytomo.com/knyzhkovyj-rynok/
https://msb.aval.ua/news/?id=26190
http://www.chytomo.com/kny-zhkovy-j-arsenal-2018-shho-govoryat-vy-davtsi/
http://www.chytomo.com/kny-zhkovy-j-arsenal-2018-shho-govoryat-vy-davtsi/
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бізнес нон-фікшном. Ця історія про те, як працюють класичні ринкові відносини. І 

це приємна історія: ринок показав себе гнучким і готовим до змін. Звісно, не 

варто забувати, що права на подібні книжки коштують менше, ніж права на 

світові художні бестселери»18. 

Цифровізація видавничої продукції, співіснування друкованої та електронної 

книги. Цифровізація комунікацій та медіапродукції — вже стабілізований тренд 

видавничого ринку. Кожне книжкове видавництво намагається мати сайт як 

віртуальний офіс, вести сторінки в соцмережах, підтримувати з читачем зв’язок в 

онлайні. Цифровізація також трансформує продукцію — перекладені на цифрові 

платформи продукти стають миттєво доступними, інтерактивними, 

мультимедійними й більш «чіпкими» в плані захоплення читацької уваги. 

Тривалий час точаться дискусії про дилему «паперу й цифри» — думки щодо 

їхнього співіснування розділилися. 

Віце-президент Франкфуртського книжкового ярмарку Тобіас Фосс 

налаштований досить скептично щодо перемоги електронних книг над 

друкованими: «Я не вірю, що електронні книжки затьмарять або знищать ринок 

паперових книжок. Проте конкуренція між ними триватиме. Можна припустити, 

що електронними книжками користуватимуться, коли важливим буде тільки 

контент. Якщо ж людина захоче тримати книжку у себе на поличці все життя, 

вона купуватиме гарну паперову версію. І дизайн книги відіграватиме в цьому 

випадку велику роль»19. 

Засновник та головний редактор онлайн-видання Publishing Perspectives 

Едвард Навотка стверджує, що в трендах продажу електронних книжок, майбутнє 

за концептом «сплачую лише за прочитане»: «Тобто читач має змогу завантажити 

певний «пакет» книг, однак заплатити уже за фактом прочитання, а не за усе, що 

він завантажив. Це насправді зручно і психологічно комфортно, бо у читача немає 

 

18 Стасіневич Є. Бізнес-книга як дзеркало суспільства: чому ми зачитуємось чужими історіями успіху // Кfund Мedia. 
URL: https://kfund-media.com/biznes-knyga-yak-dzerkalo-suspilstva-chomu-my-zachytuyemos-chuzhymy-istoriyamy-
uspihu/ (дата звернення: 02.12.18) 
19 Тобіас Фосс: електронні книжки не знищать паперові // BBC. URL: 
http://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/04/160427_voss_view_upd_om (дата звернення: 02.12.18)  

https://kfund-media.com/biznes-knyga-yak-dzerkalo-suspilstva-chomu-my-zachytuyemos-chuzhymy-istoriyamy-uspihu/
https://kfund-media.com/biznes-knyga-yak-dzerkalo-suspilstva-chomu-my-zachytuyemos-chuzhymy-istoriyamy-uspihu/
http://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/04/160427_voss_view_upd_om
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відчуття, що він витратив гроші на вітер, якщо завантажив щось, але не 

прочитав»20. 

Цифровізація книжкової продукції невпинна. Однак українська біографічна 

книга на неї наразі відгукується доволі стримано — сегмент доволі 

консервативний щодо прийняття новітніх технологічних ідей. І це виглядає як 

опір інноваціям, що є проблемою для розвитку цього книжкового сегменту. 

Поширення самвидаву. На електронних майданчиках частка цифрового 

самвидаву поступово збільшується. Е. Навотка зауважує: «Тенденція, яку можна 

спостерігати майже скрізь у світі — це self-publishing, самвидав, що може 

реалізуватись через видавничу міні-майстерню. Таку майстерню, обслуговує 

переважно лише одна людина, яка самотужки робить книжку «від і до» та 

розповсюджує її серед своїх фоловерів (їх може бути не надто багато, до прикладу 

500). Самвидав стрімко розвивається і в інтернеті»21. Е. Навотка називає самвидав 

найгіршим руйнівним чинником для видавничого бізнесу, оскільки книгу може 

видати будь-хто. Водночас збільшується кількість назв видань у загальному обігу: 

«До прикладу, цифровізація та самвидав спричинилися до того, що кількість назв 

у США зросла з 250 тисяч за рік до 850 тисяч за рік»22. 

Проблема перекладів. Значна кількість нон-фікшну в Україні — це 

перекладні видання. Серед біографічних книг цей показник становить близько 

18 % (за нашими підрахунками, про що це детальніше йдеться у п. 2.4.3 цієї 

дисертації). На українському книжковому ринку спостерігається тенденція 

перекладів не з мови оригіналу, а з «мови-посередника», що не може не вплинути 

на якість самого тексту, оскільки втрачається стиль викладу та основна думка 

автора. Письменник та співзасновник видавництва «Видавництво» Ілля 

Стронґовський, вказує на приклади таких книг: «Говорю про те, що доведено. 

Одне з комерційних видавництв перекладає всі шведські книги, зокрема Стіга 

Ларссона, з російської мови. Крім того, зібрання творів про Шерлока Холмса, хоч 
 

20 Книговидання в еру глобалізації: чудово, хвилююче, що далі? — Е. Навотка // Читомо. URL: 
http://archive.chytomo.com/news/edvard-navotka-knigovidannya-v-eru-globalizaciii-chudovo-xvilyuyuche-shho-dali-
konspekt-lekciii (дата звернення: 02.12.18)  
21Там само. 
22 Там само. 

http://archive.chytomo.com/news/edvard-navotka-knigovidannya-v-eru-globalizaciii-chudovo-xvilyuyuche-shho-dali-konspekt-lekciii
http://archive.chytomo.com/news/edvard-navotka-knigovidannya-v-eru-globalizaciii-chudovo-xvilyuyuche-shho-dali-konspekt-lekciii
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і не в повному обсязі, але теж перекладено з російської. Також багато дитячих 

книг перекладаються не з оригіналу. У більшості з них навіть написано, з якої 

мови зроблений переклад. У нас всі книги угорських авторів перекладені з третіх 

мов. Яскравий приклад — книга початку 2000-х років «Остання Вікножирафа» 

Петера Зілаги. Вона перекладена з німецької»23. Видавці тлумачать цю проблему 

по-різному. Дехто хоче здешевити вартість видання книги, оскільки переклад з 

фінської, норвезької, грузинської мов коштує дорожче, ніж з російської, польської 

чи англійської. Інші видавці нарікають на брак фахових перекладачів. 

Проблема піратства. Зростання цін на друковані книги призводить до ще 

більшого поширення піратства. Генеральний секретар Міжнародної асоціації 

видавців Хосе Боргіно стверджує: «Навала електронного піратства впливає не 

лише на фінансові показники, але також значно погіршує психологічний стан 

видавців. Деякі з них навіть стримують технологічний розвиток своїх внутрішніх 

ринків, надаючи перевагу знайомому злу — піратській підробці друкованих 

книжок, перед запаморочливою загрозою втрати контролю над своїми 

електронними файлами. Це серйозна проблема, особливо на деяких менш 

розвинених світових ринках»24. 

Директор відділу аналізу піратства NetNames Девід Прайс у звіті за 2013 р. 

зазначив, що «У січні 2013 р. 432 мільйони унікальних користувачів інтернету 

шукали саме контрафактний контент. У Європі, Північній Америці та Азійсько-

Тихоокеанському регіоні, де проживає більшість (82,6 %) користувачів світового 

інтернету (які на той час споживали 95,1 %). Обсяг споживання контрафактного 

контенту збільшився на 159 % з 2010 по 2013 р. і становив майже 24 % загального 

обсягу споживання контенту всіма користувачами інтернету в цих регіонах. 

13,9 млрд переглядів сторінок були зафіксовані на піратських веб-сайтах лише 

у січні 2013 р.»25. 

 

23 Книжный перевод в Украине, или Читайте много, но не многое // For UA. URL:  https://for-
ua.com/analytics/2013/08/07/080000.html (дата обращения: 10.11.18)  
24 Хосе Боргіно про піратство і міф «безкоштовного контенту» // Читомо. URL: http://www.chytomo.com/news/xose-
borgino-pro-piratstvo-i-mif-bezkoshtovnogo-kontentu (дата звернення: 10.11.18) 
25 Там само. 

https://for-ua.com/analytics/2013/08/07/080000.html
https://for-ua.com/analytics/2013/08/07/080000.html
http://www.chytomo.com/news/xose-borgino-pro-piratstvo-i-mif-bezkoshtovnogo-kontentu
http://www.chytomo.com/news/xose-borgino-pro-piratstvo-i-mif-bezkoshtovnogo-kontentu
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Криза читання, зміна моделей читацької поведінки. За результатами 

дослідження 2017 р. компанії Research & Branding Group щодо читацьких звичок 

українців, більше половини наших співвітчизників не читають книг. А ті, які 

читають (43%), в середньому здолали за рік сім книжок [144]. Якщо порівнювати 

ці дані із дослідженням 2013–2014 рр. від компанії GFK Ukraine, то стан 

погіршився. Адже у попередньому дослідженні частка нечитаючих становила 

40 % [42]. Схожу тенденцію демонструють і зарубіжні країни. До прикладу, в 

США кожна п’ята людина у віці від 14 років не читає взагалі, у Великобританії — 

кожна третя. Але це не заважає цим країнам входити до трійки найбільше 

«книжних» в світі та щороку нарощувати оберти. 

Як зазначено у дослідженні «Ставлення населення до ЗМІ та споживання 

різних типів ЗМІ в Україні (2017 р.)», аудиторія сприймає друковані видання як 

досить дорогі, проте мобільні (можна взяти в дорогу) і позбавлені реклами. 

Цільовою аудиторією друкованих видань респонденти називають старше 

покоління, пенсіонерів, та мандрівників, які читають в дорозі [127].  

З цього приводу Тобіас Фосс висловився так: «Зараз у нас є смартфони. І в 

одному смартфоні постійно точиться боротьба між електронною книгою, медіа, 

музикою та відео. Це пряма боротьба між контентом та візуальними, аудіо й 

іншими ефектами. І звичайно, переможуть тільки дійсно цікаві історії»26. Він 

зауважує, що зміна моделі читацької поведінки зумовлює зміну підходів до 

книговидання: «В Азії великий успіх має формат щоденних коротких історій. Ти 

щодня отримуєш на телефон нову історію, яка є продовженням попередньої. А 

найпопулярніші з них потім видаються у друкованому форматі. В Ісландії одна 

компанія створила комп’ютерну гру, яка мала науково-популярний характер. 

Вона була популярною кілька років. Зараз на її основі вирішили видати книгу. 

Тобто усе починається з іншого боку: не з надрукованого літературного твору, а з 

цифрового проєкту»27. 

 

26 Тобіас Фосс: електронні книжки не знищать паперові // BBC. URL: 
http://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/04/160427_voss_view_upd_om (дата звернення: 02.12.18)  
27 Там само. 

http://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/04/160427_voss_view_upd_om
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Численні проблеми, що існують на світовому та національному видавничому 

ринку детермінують розвиток нон-фікшн книг в Україні та рівень загальної 

культури біографічних видань. 

 

1.2.2. Видавнича культура — характеристика книжкового сегменту 

та видавничого проєкту 

У цьому дослідженні одним із головних є поняття «видавнича культура», 

оскільки ми маємо на меті простежити формування видавничої культури 

біографічної книги в Україні в 2005–2017 рр. Для цього нам потрібно чітко 

усвідомлювати, який зміст та обсяг має поняття «видавнича культура». Проте 

аналіз фахової літератури демонструє неясність, різночитання, змішування понять 

«культура книги», «видавнича культура», «культура видання» у теорії видавничої 

справи та редагування. 

Проаналізувавши погляди А. Мільчіна, В. Гульчинського, С. Пайчадзе, 

А. Сидорова, І. Жаркова, Н. Зелінської, Н. Черниш, Т. Крайнікової, М. Женченко, 

В. Барикіна, О. Тимчишин, В. Фокєєва, Н. Зубко, Е. Огар, М. Сікорського та 

інших учених, ми спробували збудувати ієрархією понять «культура книги», 

«видавнича культура», «культура видання». 

Найбільш широким та всеохопним вважаємо поняття «культура книги». 

Покликаємося на аналогічний погляд С. Пайчадзе, що виводить поняття 

«культура книги» на найвищий щабель: «Культура книги — це рівень, досягнутий 

книжною справою разом з традиціями та реаліями, які склалися історично 

у ставленні народу до книги (і друку загалом) у конкретній країні (або регіоні) на 

певному щаблі розвитку суспільства» [107, с. 4]. Тож культура книги 

є показником рівня технічного розвитку держави і свідчить про інтелектуальний 

потенціал населення, у тому числі на окремих територіях його проживання. 

В. Гульчинський пропонував розглядати культуру книги «як історично 

зумовлену суспільну діяльність, що має на меті створення, розповсюдження, 

використання і збереження книги та інших носіїв інформації. Через культуру 

суспільства з культурою книги пов’язані і її взаємообумовлюють продуктивні 
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сили й продуктивні відносини, політичні та юридичні підрозділи (соціальні 

інститути, організації та заклади), визначені форми свідомості людей» [37, с. 12].  

Власне в такому тлумаченні поняття «культура книги» охоплює не лише 

видавничу культуру, а й культуру авторського оригіналу, культуру просування 

книги тощо. В. Гульчинський також визначив структуру «культури книги», але 

він назвав фактично усі складники книжної справи: «матеріально-технічна база; 

духовна та естетична цінності загальної культури, які знайшли відображення 

у книзі і через книгу; творча діяльність, спрямована на «пізнання книги», книжної 

справи і книгознавства; підприємства та організації книжної справи та 

книгознавства; освіта, виховання та пропагування книг; художня культура книги» 

[37, с. 13]. 

Складником культури книги є видавнича та довидавнича культура (культура 

авторського оригіналу). На нижчому щаблі після поняття «видавнича 

культура» — поняття «культура видання». Ці поняття тісно взаємопов’язані та, на 

перший погляд, синонімічні. Саме в частині значення, стосовній «видання», часто 

виникає між ними синонімія, що спричиняє не раз паралельне їх уживання, 

підміну, сплутування. Однак перше поняття має все-таки більший обсяг, адже 

видавничий — стосовний і видання, і видавництва28. Друге — вужче й 

конкретніше, сфокусоване тільки на конкретному виданні. 

Дослідження видавничої культури — це передовсім аналіз культури окремих 

видань. На це вказує і А. Сидоров: «Зараз в науці встановилася загальна думка, 

що вивчення видавничої культури, книжкової справи в її розвитку може бути 

плідним лише в комплексі: спочатку диференційоване і спеціалізоване вивчення 

об’єктів — окремих книг, примірників видань і варіантів рукописів, потім — 

інтеграція знайденого, вивченого, отриманого. Культура книги — частина 

суспільної культури певного періоду — мислиться нині тільки як комплекс 

всього, що вивчено окремо. Ми повинні вміти і виділити в книзі її неповторно 

індивідуальні риси і поряд з тим бачити їх спільність, невіддільність історії 

 

28 Академічний тлумачний словник // СУМ. URL: http://sum.in.ua/s/vydavnychyj (дата звернення: 02.12.18) 

http://sum.in.ua/s/vydavnychyj
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книжкової справи від історії культури в цілому, від історії розвитку суспільства» 

[124, с.9] 

А. Мільчин визначає «культуру видання як ступінь відповідності матеріалу 

загалом і всіх його компонентів для ефективного використання читачем. Для 

високої культури книги характерна наявність у виданні всіх елементів, 

необхідних для його повноцінного і різноманітного використання різними 

читачами та посередниками між ними і видавцями; і такий вибір змісту і форми 

цих елементів, за яким будь-яка дія читача з виданням (пошук його в бібліотеці, 

наведення довідок про нього, орієнтація в структурі) може бути здійснено 

максимально швидко і успішно; таке художньо-технічне оформлення видання, яке 

не тільки створює умови для найкращого сприйняття змісту, а й налаштовує на 

це, радує око досконалістю форм і гармонійністю співвідношення» [93, с. 187]. 

Дослідження в царині культури видання узагальнює Н. Зубко: «Розуміння 

культури видання сучасними дослідниками здебільшого позначається як 

гармонійна єдність змісту й форми та пов’язується або з якістю авторського 

тексту, або із художнім оформленням та поліграфічним виконанням (при цьому 

увиразнюються мистецькі акценти книготворення), або ж беруться до уваги усі 

чинники загалом» [62]. 

В. Барикін тлумачить культуру видання на основі системного методу, як 

«поняття видавничої практики, а також теоретичну концепцію про гармонійну 

єдність змісту книги та її форми, що досягається за допомогою певних засобів 

і прийомів. На відміну від власне «мистецтва книги», яке використовується на 

шляху від автора до читача художньо-естетичний інструментарій, культура книги 

базується на семантико-філологічному та філософсько-соціальному боці 

розуміння (сприйняття) тексту, що знаходить втілення, зокрема, у терміні «апарат 

книги» [6, с. 354] 

Т. Крайнікова вважає, що визначення поняття «культура видання» має: 

«встановлювати, образно кажучи, планку майстерності редакційно-видавничої 

підготовки в усіх її аспектах, відтак довершеності видавничого продукту; 

відображати те, що видання (і друковане, і електронне) є цілісністю змістових, 



53 

художньо-графічних та маркетингових характеристик та елементів, що 

підпорядковані певній концепції; акцентувати увагу на оформленні 

бібліографічної інформації у виданні, без чого його інтеграція в сучасні 

інформаційні дискурси неможлива; узалежнювати культуру видання від якості 

його технологічного виконання; стверджувати товарний характер видання, адже 

в сучасних умовах випуск та успіх видання підпорядковані читацьким потребам, 

смакам, купівельній спроможності». [76, с. 134] 

Дослідниця подає власну дефініцію цього терміна: «Культура видання — 

рівень досконалості видання, що виявляється в концептуальній цілісності його 

змістових, художньо-графічних і маркетингових елементів та характеристик; 

правильності оформлення бібліографічної інформації; міра добротності видання 

як специфічного товару, призначеного для задоволення пізнавальних, естетичних, 

розважальних та інших потреб читача» [76, с. 135]. 

У теорії видавничої справи та редагування поняття «культура видання» 

посідає провідне місце, адже воно відсилає нас до кінцевої мети будь-якої 

редакційно-видавничої діяльності — видавничого продукту. 

Слушно з цього приводу зауважує Н. Черниш: «…Поняття «культура 

видання» нині набуло особливої ваги і повинно стати важливим (якщо не 

основним) критерієм рівня редакційно-видавничої підготовки та поліграфічного 

відтворення не лише елітарних книг, а й масових, багатотиражних книг, … які 

ставлять собі за мету підносити культурний рівень населення, сприяти духовності 

українського суспільства» [157, с. 29].  

У багатозначному понятті як «культура видання» варто виокремити такі 

основні чинники: змістова, маркетингова, бібліографічна культура, культура 

художнього оформлення видання та його технологічного виконання. 

Визначення рівня культури видання повинно здійснюватися саме за цими 

складниками, за вдалим їх поєднанням. Проте, змістова культура серед цих 

чинників є чи не найголовнішою. До прикладу, в працях з теорії видавничої 

справи та редагування змістова культура видання не раз здобуває провідне 

значення в його загальній оцінці. Так автори «Энциклопедии книжного дела» 
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(Москва, 2004) стверджують: «…головне в книзі — ті твори, які в ній 

надруковані», «…художньо-технічне оформлення книги (шрифт, формат, береги, 

ілюстрації, прикраси) сприяє сприйманню авторських думок, образів, фактів, а не 

ускладнює його». Пріоритет змісту видання та допоміжність елементів форми для 

авторів є безсумнівним.  

То що ж варто називати змістовою культурою видання? На думку 

Т. Крайнікової, «змістова культура видання — це рівень змістової підготовки 

основного та додаткових текстів у виданні, що виражається в інформаційній 

насиченості та структурованості матеріалів, ідейно-тематичній вартості видання» 

[75, с. 134]. 

Уживаючи термін «змістова культура видання», варто усвідомлювати 

інтегрованість кожного окремого тексту в загальний зміст видання, адже це 

призводить до цілісного сприйняття, винесення читачем загального враження про 

його цікавість та корисність. Отже, варто надавати великого значення 

змістовності кожного тексту у виданні, а ще більшого — їхньому спільному 

смисловому звучанню. 

Т. Крайнікова називає два головні чинники змістової культури книги: 

наявність у виданні смислової концепції; якість змістової підготовки кожного 

матеріалу в ньому. 

Змістова культура кожного окремого матеріалу полягає у його змістовності, 

мовній досконалості, відповідності потребам читача. Тут варто погодитися 

з думкою К. Серажим: «Для кожного виду видавничої продукції, кожного виду 

тексту існують свої специфічні вимоги до якості. Вони залежать від читацького та 

цільового призначення тексту чи видання загалом. Провідними ж в оцінці тексту, 

з погляду його якості, є комунікативні характеристики, тобто ознаки 

комунікативності тексту, його контактності з читачем» [123, с. 411] 

Важливі літературні та мовні складники тексту, їхній вплив на загальну 

змістову культуру видання. М. Феллер стверджує, що до літературних достоїнств 

повідомлення належать відповідність його структури інформаційній ситуації, 

завданням повідомлення й умовам спілкування, змістовність, органічність, 
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пропорційність, зручність читання, інтелектуальна та емоційна насиченість 

викладу, що, властиво, по-різному виявляються залежно від типу повідомлення 

[146, с. 139]. О. Тимчишин, досліджуючи мовну культуру сучасних видань, 

стверджує: «Українські видання повинні діяти за національним принципом: 

формувати національний зміст видань, пропагувати рідну мову, збільшувати 

власні наклади рідною мовою» [138].  

На важливості мовної культури видань наголошує також О. Пономарів: 

«Знання мови, вправне володiння нею передбачають увагу до тонкощів змісту й 

особливостей функцiонування її одиниць» [110, с. 125].  

Поняття про видавничу концепцію. Т. Крайнікова пропонує таке визначення 

видавничої концепції: «видавнича концепція — це множина поглядів на видання, 

що його організовує, дисциплінує, створює певний змістово-художній «образ», 

робить його успішним та ефективним на ринку» [74]. Дослідниця зауважує, що 

певне видання може мати три концепції: смислову, художньо-графічну та 

маркетингову.  

«Смислова концепція — це розділ концепції видання, в якому 

обґрунтовуються найсуттєвіші підходи до його змістового наповнення: вид 

видання, мета, ідейно-тематичне спрямування, жанрова та рубрикаційна системи, 

мовностилістичні особливості та інші подібні аспекти. Смислова концепція 

організовує зміст видання в площині «про що і як воно мовить, на яких ціннісних 

позиціях засновується» [75, с. 135]. 

Створити художньо-графічну концепцію — означає спроєктувати майбутнє 

видання: знайти й обґрунтувати її параметри і за типологічними ознаками, і за 

оформленням — художнім, технічним, форматом, обкладинкою. В. Шевченко 

стверджує, що концепція є початковим етапом для створення макета: «Основою 

макета є художня концепція видання, відповідність мети і засобів утілення цієї 

мети. Усе в публікації — від стилю тексту до якості паперу — сприяє 

формуванню враження від неї» [165]. 

Маркетингова концепція видання тісно переплетена із маркетинговою 

культурою видавництва і формується відповідно до її основних засад. В. Теремко 
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наголошує на важливості формування також маркетингово кваліфікованого 

авторського середовища, що є «справою видавництв, які, виробивши осмислені 

концептуальні засади своєї діяльності, виявляють належні ініціативу та стійкість 

у взаємодії з авторами, винахідливість у прилученні їх до маркетингової культури. 

У цій справі важливий кожен аспект взаємодії: спільний пошук видавничої ідеї, 

обґрунтування концепції видання, редакційно-видавнича підготовка і просування 

його на ринок, навіть спільна розробка угоди на випуск твору» [135]. 

Концепція видання та його культура взаємозумовлені. Цю думку підтверджує 

О. Гулін, яка вважає основною причиною недосконалості видань відсутність або 

недостатньо продуману концепцію друкованого продукту [36]. 

 

1.2.3. Комплексне оцінювання культури книжкового біографічного 

видання (авторський підхід) 

 

Аналізування ринкового сегменту біографічної книги, а також конкретних 

відповідних проєктів — широке багатоаспектне дослідження, що фокусується на 

оцінюванні рівня їхньої культури. І це закономірно: видавнича культура — 

складник національної культури, один із маркерів духовного розвитку 

суспільства, а культура видання — підсумкова характеристика будь-якої 

редакційно-видавничої діяльності. Тому важливо мати критерії визначення рівня 

видавничої культури в тому чи тому сегменті книжкового ринку. 

Щодо біографічної книги, то це питання проблемне: у проаналізованих нами 

працях із теорії видавничої справи та редагування (див. Розділ 1, підрозділ 1.2 

«Видавнича культура в розрізі проблемного підходу») немає чітко 

артикульованих дефініцій видавничої культури біографічної книги, змістової 

культури біографічної книги, дизайнерської культури біографічної книги, 

маркетингової культури біографічної книги. Немає також критеріїв, за якими 

такий аналіз треба здійснювати. Щобільше, немає комплексу критеріїв 

оцінювання видавничої культури нон-фікшну — пізнавальних, ділових, 

мотиваційних книг загалом (потреба в розробленні критеріїв культури кожного з 
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цих підсегментів є перспективним завданням теорії видавничої справи та 

редагування, видавничої критики). 

Поняття «видавнича культура біографічної книги» варто застосовувати, 

аналізуючи загальний рівень відповідної продукції — як типологічного сегменту 

книжкового ринку, а також якщо йдеться про сумарну оцінку рівня якості 

продукції, виготовленої певним суб’єктом видавничої діяльності. 

Отже, видавнича культура біографічної книги — категорія теорії видавничої 

справи та редагування, книгознавства, що описує: 1) характерну для світового, 

національного чи регіонального ринків сукупність концепцій, організаційно-

управлінських моделей, редакційно-видавничих практик, технік і технологій, 

пов’язаних із підготовкою, випуском та просуванням книжкових біографічних 

видань (наприклад, видавнича культура української біографічної книги 2005–

2017 рр. тощо); 2) підсумковий показник розвиненості сегменту біографічної 

книжки на відповідних ринках (наприклад, видавнича культура біографічної 

книги ХХ ст., видавнича культура біографічної книги Харківщини тощо). 

Натомість поняття «культура книжкового біографічного видання» надається 

до опису лише конкретної біографічної книжки. Культура книжкового 

біографічного видання — рівень добротності книжкового біографічного видання 

встановлений у взаємопов’язаних аспектах змісту та дизайну, зумовлений 

розумінням ринкової ситуації, читацьких потреб, компетентністю автора, 

редакційно-видавничого колективу, достатністю матеріальних ресурсів 

видавництва (наприклад, культура книжкового біографічного видання «Богдан 

Хмельницький» (Київ: ДАК «Укрвидавполіграфія», 2013)). 

Культура книжкового біографічного видання зумовлюється розробленістю 

змістової концепції та якістю змістової підготовки матеріалу, якістю розроблення 

та втілення дизайн-концепції, а насамперед рівнем культури маркетингової 

діяльності видавництва під час роботи із такою книгою. 

З огляду на предмет нашого дослідження, ми зосереджені на розробленні 

критеріїв культури книжкових біографічних видань та подальшому 

узагальненому оцінюванні біографічних книг, випущених в Україні в 2005–
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2017 рр. Далі представляємо авторську розробку комплексу критеріїв оцінювання 

культури книжкового біографічного видання. 

Критерії змістової культури книжкового біографічного видання: 

• доцільність вибору героя книги в розрізі суспільної значущості, 

відповідності соціокультурній ситуації, читацьким зацікавленням більшої чи 

меншої аудиторної групи; 

• новизна контенту (невідома для читача постать, невідомі факти життя 

відомої постаті, нестандартний погляд на факти життя відомої постаті, 

концептуальне об’єднання біографій кількох постатей за проблемним принципом, 

що дає можливість пізнавати раніше не зауважені закономірності певного 

суспільного явища); 

• повнота і достовірність біографічних фактів, покладених в основу розповіді; 

• об’єктивність оцінки діяльності героя; 

• дотримання балансу між фактами та їх авторською інтерпретацією; 

• наявність в оповіді чіткої ціннісної зорієнтованості та мотиваційного 

складника; 

• відповідність стилю оповіді рівню фонових знань та інформаційних запитів 

цільової аудиторії; 

• грамотність викладу та бібліографічного оформлення. 

Критерії культури дизайну книжкового біографічного видання: 

• відповідність художньо-технічного оформлення естетичним смакам 

цільової аудиторії; переважання класичного стилю оформлення книжки для 

дорослої аудиторії та впровадження експериментальної верстки — для дитячої та 

підліткової; 

• раціональність макету, шрифтового комплексу як ієрархії шрифтів для 

рубрик різного порядку, що дає змогу орієнтуватися в інформаційному масиві;  

• відповідність технологічного виконання видання читацьким моделям 

цільової аудиторії, застосування інноваційних рішень у дизайні (використання 

відео-, аудіофайлів у контенті електронних книг, інтерактивних книг тощо); 
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• представлення в контенті видання візуальних матеріалів документального 

характеру (фото, карти, інфографіка), що сприяють розкриттю теми, дають змогу 

зрозуміти хід подій, причиново-наслідкові зв’язки (таймлайни, алгоритми та ін.); 

• гармонізація візуального матеріалу з текстом. 

 

1.3. Пасіонарна особистість — суб’єкт соціальних комунікацій та об’єкт 

біографістики 

 

Основою біографічних книг є життя переважно публічних осіб, наділених 

певними здібностями, здатністю до творчості й творення, лідерськими якостями. 

Одні з них відчутно впливали на цілий світ чи свою країну, інші — на свою 

професійну галузь чи іншу, ще вужчу соціальну групу. Тому в дисертації 

засадничими є поняття «пасіонарність», «харизма» та «харизматичний лідер».  

 

1.3.1. Пасіонарність як індивідуальна та популяційна активність 

Поняття «пасіонарність». Біографічні книги описують людей дії, причому в 

різних сферах суспільного життя, в різних масштабах та із різним резонансом, 

щобільше — із різним спрямуванням у системі координат етики і моралі. Не всі 

вони були «героями» та яскравими «лідерами», проте всі вони були заангажовані 

в якійсь справі.  

Для таких неординарних осіб складно дібрати «типологічну» характеристику. 

Старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ 

Наталія Марченко в інтерв’ю нам зауважила, що «досі немає чіткої класифікації 

та тлумачення, хто є героями біографічних книг. Теоретична база з цього питання 

не розроблена».  

У нашій дисертації ми оперуємо терміном «пасіонарність», який у ХХ ст. 

увів філософ Л. Гумільов на позначення індивідуальної та популяційної 

активності. 

Він писав: «Пасіонарність окремої людини поєднується із можливими 

організованостями здібностей; вона не залежить від зовнішніх впливів, будучи 
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атрибутивною рисою конституції людини; не стосується етичних норм, однаково 

легко породжуючи подвиги і злочини, творчість і руйнування, благо і зло, 

виключаючи тільки байдужість; вона не створює з людини “героя”, який веде 

“натовп”, адже більшість пасіонаріїв перебувають у “натовпі”, визначаючи його 

потентність і міру активності в той чи той момент повсякдення. Модуси 

пасіонарності різноманітні: тут і гордість, що стимулює жагу влади й слави у 

століттях; марнославство, яке штовхає на демагогію і творчість; жадібність, що 

породжує скупих, користолюбців і вчених, які накопичують знання замість 

грошей; ревнощі, які примножують жорстокість і стимулюють охорону вогнища, 

а в застосуванні до ідеї створюють фанатиків і мучеників» [38, с. 125]. 

Водночас Л. Гумільов характеризував пасіонарну особистість як 

цілеспрямовану, вольову, діяльнісну. Вона готова віддати своє життя за ідею, за 

досягнення мети. Тож пасіонарність — це «інтегративна характеристика 

особистості, якості якої спрямовані на вдосконалення себе і суспільства, 

базуються на особистісній активності людини та мають соціальну значущість: 

цілеспрямованість, здатність до подолання перешкод і до наднапруження, 

компліментарність, лідерство, адаптивність, розвинену інтуїцію, конструктивну 

агресивність і зрілу емоційність» [38, с. 266].  

За теорією Л. Гумільова, пасіонарністю володіють не тільки окремі люди, а й 

цілі етноси (народи). Природа пасіонарності пов’язана з еволюційним процесом 

розвитку соціального життя. На цьому пасіонарність «ламає інерцію традицій та 

ініціює нові етноси; вона присутня в усіх етногенетичних процесах, оскільки 

пов’язана з народженням і смертю етносу; має зворотний вектор інстинкту 

самозбереження, тому що змушує людей жертвувати собою і своїм потомством 

заради вищих цілей; це важлива спадкова ознака, що збуджує до життя нові 

комбінації етнічних субстратів, перетворюючи їх на нові суперетнічні системи; 

завжди пов’язана зі зміною оточення, формує новий стереотип поведінки» [38, с. 

182]. Спосіб життя, світогляд, рівень та напрям розвитку етносів (народів) 

безпосередньо залежить від кількості пасіонаріїв, що належать до них, і, 

відповідно, загального рівня пасіонарності цього етносу. 



61 

Теорія множинності інтелекту. Біографічні книги описують життя людей, 

що зреалізувалися в політиці, військовій справі, громадській діяльності, економіці 

та бізнесі, музиці, живописі, літературі, спорті тощо.  

Активність людини — безмежна, як і можливості людського інтелекту. Саме 

цю тезу підтверджує теорія множинного інтелекту американського психолога 

Г. Ґарднера, вперше опублікована у 1983 р. в роботі «Структура розуму: теорія 

множинного інтелекту».  

Відповідно до теорії множинності інтелекту існує сім типів інтелектуальних 

здібностей: логіко-математичний, вербально-лінгвістичний, просторовий, тілесно-

кінестетичний, музичний, міжособистісний, внутрішньособистісний. Вияв типів 

інтелектуальних здібностей автор називає «інтелектуальним профілем людини». 

Провідний тип інтелектуальних здібностей вказує на головний канал отримання 

людиною інформації про зовнішній світ і, маючи відомості про нього, можна 

прогнозувати ефективний спосіб взаємодії людини з предметним та соціальним 

середовищем [31]. 

Теорії «креативної меншості». Сучасне суспільство дедалі більше схильне 

орієнтуватися на професіоналів у різних галузях. До прикладу, вельми 

популярною концепцією демократії є теорія елітарної демократії, згідно з якою 

при владі мають бути лише визнані фахівці — еліта галузей. Свого часу 

Д. Донцов також писав про «вибрану ініціативну меншість».  

Схоже витлумачив структуру суспільства і Х. Ортега-і-Гассет у роботі 

«Повстання мас»: «Будь-яке суспільство — це динамічна єдність двох чинникій, 

меншості і маси. Меншість — це особистості або групи особистостей особливого, 

спеціального достоїнства. Маса — це середня, пересічна людина». Втім, автор 

дещо уточнює: «Розподіл суспільства на маси й обрану меншість — поділ не на 

соціальні класи, а на типи людей; це зовсім не те, що ієрархічна відмінність 

„вищих” і „нижчих”» [106]. 

До цього ж «креативна меншість» зазвичай задає певний комунікаційний 

канон, систему соціальних конструктів. 
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Поняття соціального конструкту — наріжне в концепції соціального 

конструктивізму — теорії пізнання, обґрунтованій П. Бергером, Т. Лукманом. 

В основі соціального конструктивізму лежить думка, що соціальний конструкт 

є ідеєю, яку сприймають як природну і очевидну ті, хто приймає її, втім вона 

залишається винаходом або штучно створеним культурним артефактом, що 

належить конкретній культурі або спільноті.  

За П. Бергером і Т. Лукманом, індивідууми і групи людей беруть участь 

у створенні реальності, яку вони сприймають: «Якщо людина в суспільстві — 

конструктор світу, то це можливо завдяки її конституційно даній відкритості 

світу, яка вже містить конфлікт між порядком і хаосом. Людське існування 

ab initio — безперервна екстерналізація. Відповідно до того, як людина 

виявляється в діяльності, вона конструює світ, в котрому екстерналізує себе. 

У процесі екстерналізації вона проєктує свої значення на реальність» [13, с. 170].  

Пасіонарна особистість конструює себе і світ навколо себе. Щобільше, серед 

пасіонарних людей є чимало тих, кого називають харизматичними, адже вони 

здатні впливати на інших, перетворючи їх на своїх шанувальників, прибічників та 

послідовників. Саме такі особи є першорядними об’єктами біографічних книг 

(про це докладніше йдеться в п. 3.3.1 дисертації). 

 

1.3.2. Харизма — інструмент перетворення соціальної реальності 

(тлумачення харизми в різних науках) 

Слово «харизма» походить від грецького χάρισμα (khárisma), що означає 

«милість, благодать, дар». Стародавні греки застосовували поняття «харизма» до 

своїх богів. Приписуючи богам чарівність, красу, здатність до творчості або 

родючості, вони називали їх харитами (Χάριτες). Згодом богослови та вчені 

розширили та змінили первісне грецьке значення, внаслідок чого постали два 

поняття, що позначають різні почуття: харизма особистості; божественна харизма. 

Сьогодні значення харизми суттєво змінилося. Дж. Поттс, проаналізувавши 

історію терміна, підсумовує трансформацію його значення: «Сучасна харизма 

досі має той характер, який приписав їй Вебером: вона зберігає таємничу, 
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невловиму суть. У медіа регулярно описують харизму як «X-фактор». ... 

Загадковий характер харизми також передбачає зв’язок, принаймні до певної 

міри, із найпершими виявами харизми як духовного дару» [210]. 

Починаючи з 1950-х рр., цей термін широко використовується в різних 

значеннях у богословських трактатах, суспільних науках, біологічних науках, 

засобах масової інформації, в політичних та інших практиках сучасного 

суспільства. Поняття «харизма» описує зазвичай особливий тип лідера, який 

використовує сигнальну інформацію на основі цінностей, символічних та 

емоційних посилів. 

Веберівська теорія харизми. Поняття «харизма» набуло популярності після 

того, як М. Вебер вивів його за межі релігійної сфери. Відтак воно поширилися 

в гуманітарних науках: соціології, політології, антропології, історії, психології, 

філософії. М. Вебер визначив: «Харизма є певною якістю індивідуальної 

особистості, через яку вона відрізняється від звичайних людей і тлумачиться як 

наділена надприродними, надлюдськими або, принаймні, винятковими силами 

або якостями. Вони як такі недоступні звичайній людині, але розглядаються як 

божественне походження або як зразкові, і на підставі їх відповідна особа 

розглядається як лідер» [23, с. 39]. Тож М. Вебер тлумачив харизму широко — від 

виняткових сил і якостей до надприродних і навіть надлюдських. Причому 

вирішальним для виявлення харизми особистості є визнання з боку тих, хто 

підпорядковується владі цієї особистості — соратників і послідовників, які 

підносять її до влади. 

Веберівську концепцію неодноразово критикували, зокрема Карл Фрідріх 

стверджував, що один і той самий термін не може об’єднувати таких різних 

людей, як Гітлер й Ісус, Ганді та Сталін [188, с. 7]. Натомість соціолог 

П. Дж. ДіМаджіо встановив, що «за допомогою простих, але глибоко послідовних 

фраз, таких як «вважаються» та «обробляються», харизма стає реляційною, 

приписною і, нарешті, правильною соціологічною концепцією» [183, с. 147]. 
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Із соціології категорія харизматичного лідерства була запозичена до 

політології, оскільки має великий евристичний потенціал для вивчення 

політичного лідерства. 

Плюралістична концепція. Е. Шилз вважає, що «крім «інтенсивної», 

«концентрованої» харизми (яку вивчав Вебер і його прихильники), є також 

харизма «ослаблена», «дисперсна». Якщо перша здійснює функцію інновації, то 

друга — підтримання порядку» [216, с. 141]. 

Теоретики цього підходу надають великого значення символічним аспектам 

політики та культурної сфери загалом. Харизма постає якістю, яку приписують 

індивідам, діям, інститутам, символам і матеріальним об’єктам через їх 

ймовірного зв’язку з силами, що підтримують порядок. Її можна розглядати як 

характеристика панування, оскільки забезпечує віру в зв’язок земної влади 

з вищою, «неземною». 

Загалом соціологічні та політологічні теорії розглядають харизму як 

інструмент створення і підтримування суспільного порядку. 

Дослідники менеджменту та організаційної поведінки, зокрема 

Дж. Антонакіс та Р. Гаус, виявляли до проблематики харизми не менший інтерес, 

ніж соціологи. Однак їхнє тлумачення харизми більш прагматичне — пов’язане з 

пошуком практичних способів оперування харизмою, а також оцінюванням 

причин і наслідків маніпулятивного використання харизми в бізнесі та політиці. 

Теорія харизматичного лідерства. Теорія Р. Гауса розглядає риси лідера, 

його поведінку та ситуації, що сприяють вияву харизми. Акцент робиться на 

взаємодії лідера з групою. Зокрема, згідно з теорією Р. Гауса, послідовники 

вважають ідеї лідера правильними; беззастережно його приймають; відчувають 

довіру і прихильність; емоційно залучені до виконання місії; ставлять високі цілі; 

вважають, що спроможні зробити власний внесок в успіх загальної справи. 

Відтак проведено низку досліджень, які підтвердили теорію Гауса. Так, сам 

Гаус з колегами провів дослідження колишніх президентів США [196, с. 189]. 

Виділивши 31 президента, які протрималися на посаді, як мінімум, два роки, вони 

здійснили контент-аналіз їхньої мови і вивчили біографії членів кабінету. 
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Ефективність лідерства вимірювалася на основі оцінок, які дала група істориків, 

а також аналізу президентських рішень. У результаті дослідження отримано дані, 

що підтвердили гіпотезу. Потреба у владі показувала хорошу кореляцію з рівнем 

харизматичності президентів. Харизматичну поведінку і частоту криз, було 

позитивно пов’язано з їх ефективністю. А харизматичне лідерство найчастіше 

було пов’язано з президентами, які займали посаду в недавньому минулому. 

Теорія трансформаційного лідерства. Б. Басс, створюючи теорію 

трансформаційного лідерства, розширив поняття харизматичного лідера, 

включивши до нього і лідерів бізнесу [174, с. 56]. Трансформаційне лідерство 

базується на впливові лідера. Лідер творить картину змін, спонукає послідовників 

досягати їх. Компонентами теорії трансформаційного лідерства є: уміння вести за 

собою, індивідуальний підхід, інтелектуальне стимулювання, «надихаюча» 

мотивація, залучення інших у взаємодію, за якої лідер і члени групи сприяють 

взаємному зростанню. Розвиток трансформаційного лідерства передбачає 

формування базових характеристик стилю управління (помітність і доступність 

керівника; створення хороших робочих груп; підтримка і наснагу людей; 

використання навчання; створення особистого кодексу цінностей) й аналіз стадій 

процесу зміни організації. 

У теорії менеджменту особистість лідера та розвиток його харизми 

витлумачується здебільшого як зреалізована потреба у владі та управлінні, яку 

можна набути. 

Харизма у проблематиці психології. Психологія харизматичної особистості 

є однією з найскладніших і малорозроблених галузей сучасної науки, проте 

протягом останнього десятиліття в психології спостерігається дедалі активніше 

зацікавлення учених цим феноменом. Західні психологи розглядають харизму як 

вроджену або набуту якість, акцентуючи дослідження на пошуку відповідей на 

питання: хто такий харизматичний лідер, яку роль відіграє він у сучасному 

суспільстві (Дж. П. Канджемі, К. Дж. Ковальські [176], Ч. Майджер [64]), якими 

якостями володіє носій харизми (Н. Енкельман [169], Дж. Конґер, Р. Канунґу [180; 

181]). Проте такі дослідження характерні для західної психологічній науці. 
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В українській психології дослідження харизми, а поготів харизматичної 

особистості (факторів становлення, структури харизматичної особистості) ще 

відкриті. 

Західні психологи (Б. Басс, Дж. Конґер, Р. Канунґу), що працюють у напрямі 

теорії трансформаційного лідерства, вважають, що харизма є цілком 

вимірюваною якістю особистості. За результатами досліджень із проблематики 

харизматичного лідерства було виокремлено певний набір властивостей, 

вимірюючи які, можна визначити ступінь харизматичності особистості. 

Розроблений інструментарій, як вважають представники цього підходу, 

рівнозначно застосовний до всіх організацій (політичні партії, військові 

й релігійні структури, будь-які громадські організації). 

Харизматична особистість у психотерапії. Психотерапія заснована на тому, 

що психотерапевт для клієнта — особистість харизматична: «Не секрет, що 

переважна більшість пацієнтів переконані (або, у всякому разі, очікують цього), 

що психотерапевт не просто несе в собі суму знань і навичок, які дають йому 

змогу раціонально зрозуміти суть розладу і розумно побудувати хід 

терапевтичного процесу. Він, терапевт, вважають вони, обдарований якимись 

незвичайними здібностями, що дозволяють йому з особливою силою, яка не 

піддається раціональному поясненню, впливати на особистість і здоров’я 

пацієнта. Часто доводиться бачити, як це очікування пацієнтів експлуатують ті, 

хто робить свою ставку саме на видимість таких властивостей, не бажаючи 

пояснювати сутність свого методу. Саме терапевтичні гуру задовольняють часто 

попит на харизматичну особистість в психотерапії» [126]. 

Психологічне та психотерапевтичне тлумачення харизми зводиться до 

розуміння цього явища як набутої чи вродженої якості особистості та отримує 

практичну інтерпретацію. 
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1.3.3. Харизма як синтез шарму, статусу й комунікаційного лідерства 

(тлумачення теорії соціальних комунікацій) 

Концепція харизматичного лідерства зазвичай використовується для аналізу 

політичних процесів. Однак чи не найбільшою мірою ця ідея підходить для опису 

трансляції цінностей під час соціальної комунікації.  

Теорія двоступеневого потоку комунікації. У середині ХХ ст., під час 

виборчої кампанії Франкліна Рузвельта і Венделла Вілкі, П. Лазарсфельд, 

Б. Берельсон і X. Ґоде [204] вивчали чинники, що визначають вибір виборців 

в окрузі Ері, штат Огайо. Вони виявили, що міжособистісні контакти здійснювали 

сильніший вплив на думку виборців, ніж ЗМІ. Інформація, передана засобами 

масової комунікації, досягала впливових громадян, так званих «лідерів 

громадської думки», які передавали цю інформацію іншим людям. Цей процес 

був названий двоступеневим потоком комунікації [200]. 

У подальшому модель двоступеневого потоку переросла в модель 

багатоступеневого потоку комунікації: «Пізніші дослідження привели до 

висновку, що вплив лідерів громадської думки не завжди був «низхідним», як 

у випадках тлумачення новин для менш поінформованої аудиторії. Як 

з’ясувалося, лідери громадської думки передавали інформацію «по висхідній» 

виробникам новин (редакторам газет, радіо) , а також «по горизонталі», тобто 

іншим лідерам громадської думки» [195, c. 349]. 

Харизматична модель комунікації. Ґ. Ґолдхаберг створив харизматичну 

модель комунікації, базуючись на тому, що телебачення більше впливає на емоції, 

ніж на розум, тобто успіх залежить від тієї особистості, яку глядач бачить на 

екрані і її харизми. Дослідник виділив три типи харизматичної особистості:  

«1) герой — ідеалізована особистість, виглядає так «як ми хочемо», говорить 

те, «що ми хочемо»;  

2) антигерой — «проста людина», один з нас, виглядає «як ми всі», говорить 

те саме, «що і ми»;  

3) містична особистість — чужий для нас («не як ми»), незвичайний, 

непередбачуваний» [192, с. 239]. 
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Дослідниця А. Трофімова вважає, що в центрі проблеми сприйняття 

героїчної особистості є поняття харизми. У роботі «Моделі сприйняття 

особистості героя в соціокультурному просторі і проблема харизми» вона 

зауважує: «Люди винятково сприйнятливі до привабливості харизматичних 

особистостей. Вплив образу героя, реального або спроєктованого, дає відчуття 

правильності життєвого вибору і причетності до чогось дуже важливого 

і потрібного. В образі героя сконцентровані сили, почуття й інстинкти, 

в найзагальнішому вигляді — потреби, які володіють натовпом, основою героя 

стає дія, що характеризується з позицій соціальної значущості, тобто герой 

формується і відтворюється самою соціальною реальністю» [142, с. 192]. 

Концепція «синтетичної харизми» в ЗМІ. Дослідник Р. Лінґ створив 

концепцію «синтетичної харизми», що розкриває проблему харизми в засобах 

масової інформації. «Відмінність синтетичної від штучної харизми в тому, що 

перше з понять має на увазі розуміння харизми як інструменту ЗМІ. Синтетична 

харизма базується на поділі суспільства на тих, хто виграє від виборчої кампанії, 

і всіх інших. На відміну від перших, виборці отримують тільки символічні 

дивіденди: почуття гордості, радості або смутку, зміцнення відчуття власної 

ідентичності та ін.» [205, с. 162]. 

Н. Фреїк зосереджувала увагу на різних версіях «псевдохаризми» як 

характерного соціального конструкту сучасного суспільства: «У міркуваннях 

теоретиків концепції «псевдохаризми» надзвичайно велике місце займає проблема 

«культурної індустрії» або «індустрії свідомості», вивчення механізмів створення 

харизми, а також облік «дехаризмаційного» ефекту ЗМІ. Зауважимо, що і ЗМІ 

дуже зацікавлені в підтримці харизми, «драматичності», «захопливості» 

політичної кампанії і політичного життя загалом (як можливість розширення 

аудиторії, підвищення розцінок на рекламу тощо)» [148]. 

Харизма та пасіонарність. А. Трофімова також проводить паралель між 

теорією харизматичної особистості М. Вебера і теорією «пасіонарності» 

Л. Гумільова [142]. 
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Цю думку також розвиває дослідниця К. Дорошок у роботі «Енергія 

пасіонарності в соціальній комунікації»: «Наукова думка звертається до феномену 

енергії в соціальних комунікаціях з різних боків. Енергія і воля окремих людей, 

харизма лідерів, дух нації, руйнівна сила масових народних рухів, агресивність 

етносу, креативність особистості — є щось, що об’єднує ці категорії» [41, с. 67]. 

Отже, в теорії соціальної комунікації поняття «харизма» найчастіше 

тлумачиться як синтез шарму, статусу й комунікаційного лідерства.  

 

Висновки до розділу 1 

 

На світовому та українському видавничому ринку впродовж останніх 

десятиліть активно розвивається книга нон-фікшн та її конкретний сегмент — 

біографічна книга. Зростання частки ринку відповідних видань підтверджено 

в дослідженнях «Видавництво і книгорозповсюдження в Україні» (BookPlatform 

та УАВК) [24], «Дослiдження читaння книжок в Укрaїнi» (GfK Ukraine нa 

зaмовлення «Київстaр») [42], «Дослідження книжкового ринку Польщі» [212] та 

ін. 

Серед зарубіжних видавництв, що наповнюють світовий ринок такими 

книгами: Random House, HarperCollins Publishing, Little A, Simon & Schuster, 

Grand Central Publishing, AmazonCrossing, серед українських — «Фоліо», «Наш 

формат», «Клуб сімейного дозвілля» та ін (див. дод. К). Явище є, проте наукової 

рефлексії — обмаль. 

Збільшення ринку нон-фікшну загалом і біографічної книги зокрема можна 

пояснити актуальними реаліями соціокультурного життя. По-перше, людське 

знання в сучасних умовах швидко змінюється; відповіддю на це стала концепція 

неперервної освіти, згідно з якою людині, щоб не відставати від життя, не 

втрачати професійні компетенції тощо, доводиться займатися постійною 

самоосвітою (яка, за словами Ж. Бодріяра, зводиться радше до культурної 

перепідготовки) [16, с. 134]). По-друге, сучасне суспільство функціонує через 

механізми конкуренції, практики лідерства, на чому наголошують соціологи 
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якісного напряму соціологічного аналізу Х. Буде, Г. Гарфінкель, Д. Гелен, 

І. Гофман, Ф. Знанецький, К. Литлер, У. Томас, К. Шоу, І. Щютце [15]. По-третє, 

змінюється підхід у вивченні історії, яка сьогодні розвивається в напрямах 

мікроісторії (вивчення історії однієї людини), історії повсякденності, 

генеалогічної історії роду та історії пам’яті [143]. Ці тенденції суспільного і 

культурного життя детермінують кардинальні зміни читацьких потреб, інтересів, 

моделей поведінки, зокрема, посилюють зацікавлення аудиторії нехудожньою 

книгою. 

Поняття «нон-фікшн» потребує інтенсивного теоретичного розроблення. Як 

англіцизм, воно породжує дискусію про доцільність його термінологізації й 

припускає необхідність пошуку власного питомого відповідника; водночас постає 

проблема гармонізації термінології під час роботи із закордонними колегами 

та партнерами. Нон-фікшн ототожнюють із нехудожньою літературою, 

документальною (документалістикою), науково-популярною, прикладною, 

літературою для дозвілля та ін., що засвідчує неясність його лексичного значення. 

Семантична розмитість спричиняє некоректне розуміння головних ознак 

відповідних видавничих продуктів — знижує рівень видавничої культури. 

Поняття fiction і non-fiction в англомовній довідковій літературі, наприклад 

«Oxford Dictionaries», «Encyclopedia Britannica» (звідки вони й запозичені 

в український науковий дискурс), є антонімічними, проте fiction має більший 

обсяг лексичного значення, ніж non-fiction [186; 207; 208]. Аналогічна 

закономірність простежується в зарубіжній книгорозповсюджувальній 

практиці — у представленні літератури в розділі Best Sellers на сайтах Amazon 

(https://www.amazon.com/), ThriftBooks (https://www.thriftbooks.com) та ін. 

Поняття «нон-фікшн» і «біографічна книга» в українському науковому 

дискурсі розроблюються переважно в роботах літературознавців. Найбільш 

глибоко опрацювали їх М. Варикаша [18], Н. Колошук [72; 73], Н. Торкут [140]. 

Однак зацікавлення дослідниць обмежується власне твором нехудожнього 

характеру, що, зрозуміло, визначено рамковими завданнями літературознавчого 

аналізу. 

https://www.amazon.com/
https://www.thriftbooks.com/
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Поняття «нон-фікшн» і «біографічна книга» потребують термінологізації в 

межах теорії видавничої справи та редагування, з огляду на її предметне поле. 

У розділі запропоновано авторську дефініцію поняття «книга нон-фікшн», при 

цьому виділено два значення — ширше і вужче. Книга нон-фікшн — 1) у ширшому 

значенні — книжкове видання нехудожнього змісту, 2) у вужчому значенні — 

видання, засноване на подіях, інших реаліях, документах, біографічних фактах, 

викладених та інтерпретованих автором із використанням художніх засобів, 

проте без спотворення правдивості оповіді. 

Основними видами нон-фікшну в ширшому значенні є: офіційна, наукова, 

суспільно-політична, науково-популярна, популярна, виробничо-практична, 

навчальна, довідкова книга та видання для організації дозвілля. 

Нон-фікшн у вужчому значенні класифіковано, з огляду на функціональні 

і тематичні особливості літератури, спрямованої на розвиток компетенцій 

людини,— виокремлено такі її масиви: 

1. Пізнавальна (інтелектуальна): документалістика, або література факту: 

біографії, автобіографії, мемуаристика, есеїстика, публіцистика; науково-

популярні видання іншої тематики: мистецтво, культура, наука, винаходи, історія, 

комп’ютерна техніка, технології, природа, космос, етнографія, національні 

традиції. 

2. Ділова література (бізнес-література): право, економіка, маркетинг, 

менеджмент. 

3. Мотиваційна література: батьківство, виховання дітей, стосунки, 

гендерні особливості, сімейні цінності, тайм-менеджмент, селф-менеджмент, 

розвиток особистісних якостей, фітнес, дієти, спорт, здоров’я, туризм, травелоги, 

хобі, хендмейд. 

Тож нон-фікш у вужчому значенні є комплексом трьох масивів літератури: 

пізнавальної, ділової та мотиваційної, в основі яких — оперування фактами, 

достовірними свідченнями, документами, спрямованість на всебічний розвиток 

особистісних компетенцій читача. 
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Авторську дефініцію поняття «біографічна книжка» розроблено в двох 

аспектах — типологічному і продуктному: біографічна книжка — 1) один із видів 

книжок нон-фікшн, який представляє біографії пасіонарних людей у 

публіцистичному стилі, з документальною точністю; 2) конкретне друковане 

або електронне книжкове видання біографічного змісту. 

На матеріалі вивчення ринку української біографічної книги, випущеної 

в 2005–2017 рр. (див. дод. Д, ресурс https://biografii.pp.ua) та на на підставі 

ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» [26] 

розроблено фасетну класифікацію біографічних видань — виділено такі її види: 

За цільовим призначенням: суспільно-політичні, науково-популярні, 

популярні видання. 

За читацькою адресою: масовий читач, фаховий читач, дитячий читач. 

За складом основного тексту: моновидання, полівидання. 

За мовною ознакою: оригінальні видання, перекладні видання. 

За структурою: однотомник, багатотомник, серія. 

За способом виготовлення: друковані, електронні видання. 

За повторністю випуску: перше видання, повторне видання. 

Становлення ринку біографічної книги в Україні (і його поступ, і 

стримування) детермінують численні проблеми, що існують на світовому та 

національному видавничому ринку: а) зростання попиту і пропозиції нон-фікшну 

та загострення галузевої конкуренції; б) цифровізація видавничої продукції, 

перерозподіл ринку між друкованою та електронною книгою; в) поширення 

самвидаву; г) зростання сегменту перекладних видань та невисокий рівень 

перекладів в Україні; ґ) поширеність книжкового піратства; д) криза читання, 

зміна моделей читацької поведінки та ін. Випуск біографічної книги закономірно 

пов’язаний із розв’язанням цих проблем — пошуком сучасних маркетингових 

підходів, нестандартних видавничих концепцій тощо. 

Проблематику видавничої культури вивчали І. Жарков, Н. Зелінська, 

Н. Черниш, Т. Крайнікова, В. Барикін, О. Тимчишин, А. Мільчин, В. Фокєєв, 

https://biografii.pp.ua/
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Н. Зубко, З. Монгуш, Е. Огар, В. Ляхов, М. Сікорський, В. Теремко, Л. Шеремет 

та інші вчені. 

Ринкова успішність біографічної книги залежить від усіх аспектів її 

видавничої культури: досконалості змістового наповнення, оригінальності 

дизайнерських рішень, цілісності образу та його відповідності читацьким запитам 

тощо. Визначення цих параметрів є розробленням видавничої концепції, що 

доцільно здійснювати на основі маркетингового підходу.  

Основою біографічних книг є життя переважно публічних осіб, наділених 

здібностями, здатністю до творчості й творення, лідерськими якостями. Одні з 

них відчутно впливали на цілий світ чи свою країну, інші — на свою професійну 

галузь чи іншу, ще вужчу соціальну групу. Тому в дисертації засадничими є 

поняття «пасіонарність», «харизма» та «харизматичний лідер». 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ РИНКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ БІОГРАФІЧНОЇ КНИГИ (2005–2017) 

 

 

У розділі досліджено ринок української біографічної книги 2005–2017 рр. за 

множиною параметрів: обсяги ринку, конкурентне середовище, сила і чинники 

конкуренції, стабільні й ситуативні видавництва-лідери, проведено сегментацію 

ринку за підприємствами, продуктами та споживачами. Кількісний аналіз 

поєднано з якісним — проаналізовано тренди ринкових сегментів, простежено 

динаміку розвитку ринку. 

 

2.1. Аналітика книжкового ринку України: оцінки, тенденції, прогнози 

 

Дослідження біографічної книги передбачає чітке усвідомлення ринкових 

масштабів цього явища. Для цього потрібні точні дані — видавнича статистика 

й аналітика, на основі чого можна буде оцінювати розвиненість і вагомість 

сегменту літератури нон-фікшн загалом і біографічної книги зокрема в межах 

усього національного видавничого ринку. 

Видавничий ринок, як і будь-який інший, характеризується своїми об’єктами 

та суб’єктами. На думку В. Теремка, «видавничий ринок — це сукупність 

економічних відносин між суб’єктами видавничої справи щодо купівлі-продажу 

авторських прав, видавничої продукції, послуг із її підготовки, виготовлення, 

просування тощо. Його суб’єктами є автор, видавництво, поліграфічні, 

книгорозповсюджувальні підприємства, агенції, що спеціалізуються на купівлі-

продажу авторських прав, редакційні підрозділи, дизайн-центри тощо, а також 

споживачі їх продукції та послуг» [131, с. 28]. Об’єктами видавничого ринку 

є фінансові ресурси, які вкладаються у видавничий процес та власне книга.  
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Провадження кількісних та якісних досліджень має велике значення для 

розвитку видавничого ринку: дані про його загальний обсяг, величину сегментів, 

конкурентне поле, асортиментну пропозицію тощо дають змогу видавництвам 

стратегічно планувати діяльність, розуміти тренди, формувати видавничі 

концепції, визначатися з позиціюванням продуктів. Тобто діяти обґрунтовано, а 

не інтуїтивно, менше помилятися, раціонально розподіляючи матеріальні і 

нематеріальні ресурси. Несистемні дослідження й певну статистику провадять 

державні установи, професійні асоціації, приватні організації та окремі науковці. 

Проте стверджувати, що галузь має чітку ринкову статистику, зокрема дані про 

ринок нон-фікшн і його конкретний сегмент — біографічну книгу, немає підстав. 

 

2.1.1. Державний облік та аналітика українського видавничого ринку від 

незалежних дослідницьких організацій 

Статистичний облік виданої книжкової продукції й відповідну аналітику 

провадить ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» на основі 

статистичних звітів видавництв і надходження обов’язкового примірника згідно із 

Законом України «Про обов’язковий примірник документів» (1999) [51]. Проте 

видавці не завжди добросовісно та вчасно надають звіти, що зазначають 

працівники відділу наукового опрацювання обов’язкових примірників Книжкової 

палати України В. Поляков та Т. Жигун: «Запорукою успішної видавничої 

діяльності є відповідальне ставлення суб’єктів видавничої справи й суб’єктів 

діяльності друкованих ЗМІ до складання звітів про випуск книжкової продукції та 

продукції друкованих ЗМІ […] у I півріччі 2016 р. вчасно надали звіти про випуск 

видавничої продукції лише 776 видавців книжкових видань. Це становить майже 

17 %» [109, с. 9]. Аналітика книжкового ринку спотворюється.  

Працівники Книжкової палати України зазначають, що багато видавців 

складають видавничі звіти безвідповідально: «Заповнюючи форму звітності 

№ 1-В (книги), зазначають назви не всіх випущених видань, а вибірково, тоді як 

доставляють обов’язковий примірник всіх видань. Доставлені ОП опрацьовують, 

передають на зберігання в архів, всі дані про них вносять в електронні бази даних 
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Книжкової палати України. Дані електронних баз даних відрізняються від даних 

звітів за кількістю й тиражами видань, а такі розбіжності неприпустимі» [109, 

с. 10]. 

Окрім того, що видавці невчасно та неповно подають звіти, вони також 

затримують обов’язкові примірники. Своєчасність доставляння ОП видань за 

кількісними параметрами упродовж кількох останніх років працівники Книжкової 

палати України визначають як незадовільну. На основі даних, отриманих під час 

аналізу з обов’язкових примірників, двічі на місяць створюються державні 

бібліографічні покажчики «Літописи книг». Щоправда, дані в цих Літописах дуже 

часто не відповідають часовим проміжкам, за які вони були видані. До прикладу, 

в «Літописі книг» № 11 за червень 2010 р. представлено і книги, видані у 2009 р. 

(Микольський Ю. Політ у вічність головного командира УПА генерал-хорунжого 

«Тараса Чупринки», Львів, 2009), і книги, видані ще у 2007 р. (Бондарчук П. 

Володимир Куликівський у Балті: біографія поета, Херсон, 2007), проте жодної 

книги, виданої власне у 2010 р.29 Це надзвичайно ускладнює ведення статистики 

й аналіз видавничого ринку загалом. 

С. Водолазька у дослідженні, присвяченому інноваціям у видавничій галузі, 

аналізує стан української видавничої галузі в межах східноєвропейського 

видавничого простору та зауважує, що статистика в цьому сегменті вкрай 

неповна: «Складність полягає у відсутності комплексного щорічного дослідження 

особливостей діяльності суб’єктів книжкової торгівлі, існують тільки поодинокі 

розрізнені згадки. Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів 

і Держкомтелерадіо оприлюднюють часткові дані щодо кількості гравців на ринку 

роздрібної торгівлі книжковою продукцією (це стосується книжкових магазинів 

та книжкових кіосків і прилавків), проте оновлення і впорядкування аналітичної 

інформації не носить системного характеру, у зв’язку з цим не можна відстежити 

динаміку розвитку та встановити тенденції» [28, с. 37].  

 

29 Літопис книг : [держ. бібліогр. покажч. України] // Державна наукова установа «Книжкова палата України імені 
Івана Федорова». — Київ, 2010. — № 11. — С. 98-99 
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За даними, які подає відділ статистичного моніторингу та аналізу друку 

Книжкової палати України щоквартально, щопіврічно та щорічно у розгорнутих 

статистичних звітах випуску видавничої продукції (див. дод. Б1), а також за 

окремими показниками: за ознакою територіальною (див. дод. Б2), за 

призначенням (див. дод. Б3), за розділами тематично (див. дод. Б4), маємо змогу 

сформувати орієнтовне уявлення про обсяги книжкового ринку України, а також 

про основні тенденції його розвитку в досліджуваний період 2005–2017 рр.  

Загалом, за даними ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», 

спостерігається зростання кількості видавничої продукції за назвами від 96,1 тис. 

друк. од. у 2005–2009 рр. до 119,8 тис. друк. од. у 2010–2014 рр. Період 2015–

2017 рр. демонструє низхідну тенденцію до 63,3 тис. друк. од. (див. діагр. 1, 

дод. Б1).  

Аналізуючи динаміку видань за накладами, бачимо, що тенденція корелює із 

показниками за назвами: 271 млн примірників у першому періоді, до 278,6 млн 

примірників у другому та 130,5 у третьому (див. діагр. 2, дод. Б1). Ситуація 

останніх трьох років може бути зумовлена загальними тенденціями до зниження 

кількості друкованих книг, а також зміною читацьких практик і тяжінням до 

електронних книг (про що йдеться в п. 1.2.1 дисертації). 

Офіційна статистика видавничого ринку за мовною ознакою. Щодо мовної 

ситуації, то і за назвами, і за накладами переважає видавнича продукція 

українською мовою (див. діагр. 3-4, дод. Б1). За назвами частка українськомовної 

книги досить стабільна — 67 %, 64 %, 69 % впродовж трьох періодів. А от за 

накладами спостерігаємо зростання кількості примірників, виданих українською в 

2015–2017 рр — від 53 до 65 %.  

Аналізуючи мовний аспект видання книг нон-фікшн у 2005–2017 рр., беремо 

до уваги тогочасну мовну політику. У 2005–2009 рр. політика в галузі культури 

підпорядковувалась ідеї побудови української нації, що передбачало активний 

розвиток програм із популяризації української мови у різних сферах життя 

суспільства: конференції, круглі столи тощо. Однак деякі науковці підкреслюють 

дещо декларативний характер змін. До прикладу, в доповіді на пленарному 
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засіданні Міжнародної конференції «Мовні права та їх оборона» публіцист та 

мовознавець Т. Марусик так прокоментувала мовну політику тих часів: «Великі 

надії українського суспільства на зміну мовної політики покладалися на 

новообраного президента. Вони виправдалися лише частково. 2005–2010 рр. 

характеризуються не лише намаганнями втілити положення статті 10 Конституції 

України про всебічний розвиток і функціонування української мови як державної 

в усіх сферах суспільного життя на всій території України, але й непослідовністю, 

суперечливістю і, значною мірою, декларативністю» [87]. 

За статистичними даними ДНУ «Книжкова палата України імені Івана 

Федорова», простежується значне збільшення кількості українськомовних книг 

за назвами у 2008–2009 рр. (див. діагр. 5, дод. Б1). Якщо у 2005 р. українською 

видавалося понад 10 тис. найменувань, то у 2008 р. цей показник становив понад 

16 тис. найменувань. Кількість найменувань, виданих російською, коливалася 

у межах 4-6 тис. на рік. 

Починаючи з 2010 р. політика в галузі культури підпорядковувалась ідеї 

зближення України з Росією, що не передбачало активного розвитку програм із 

популяризації української мови у різних сферах життя суспільства. Навпаки, 

у 2012 р. був прийнятий закон «Про засади державної мовної політики» (так 

званий «закон Ківалова-Колесніченка»), що надавав російській мові статусу 

регіональної30. Такі тенденції відчутно позначилися на книговиданні. Після 

прийняття закону кількість україномовних видань впала до 61 %, а наклад книг та 

брошур, виданих іншими мовами, склав понад 57 % від загальної кількості 

виданих книг. До прикладу, в 2012 р. видано українською мовою 16 949,3 тис. 

примірників, а російською — 17 386, 2 тис. примірників [129]. 

У 2012–2014 рр простежується значне зменшення кількості 

українськомовних книг за назвами (див. діагр. 6, дод. Б1). Якщо у 2010 р. 

українською видано понад 14 тис. найменувань, то у 2012 р. ця цифра становила 

 

30 Дуда А. Законопроєкт Колесніченка-Ківалова робить українську мову бездержавною // Тиждень. URL: 
http://tyzhden.ua/Politics/51307 (дата звернення: 23.04.17)  
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близько 10 тис. найменувань. Кількість найменувань, що вийшли російською, 

коливалася у межах 4-6 тис. на рік.  

У третьому періоді, 2015–2017 рр., кількість виданих в Україні загалом 

українськомовних книг стрімко зростає (див. діагр. 7, дод. Б1). У 2015 р. цей 

показник становив 14,1 тис. найменувань, а в 2017 р. — уже 15,8 тис. 

найменувань. Кількість російськомовних видань впала у 2015 р., порівняно із 

2014 р. на 1,6 тис. найменувань. Упродовж 2016–2017 рр. кількість 

російськомовних книг демонструє низхідну тенденцію, втім, не настільки 

кардинальну. 

Офіційна статистика видавничого ринку за територіальною ознакою. На 

основі даних Книжкової палати можемо виокремити регіони-лідери за назвами 

і накладами. У всі досліджувані роки лідером за назвами м. Київ, охоплюючи 

третину всього видавничого ринку (див. діагр. 8-10, дод. Б1). Це свідчить про 

централізацію видавничої справи в Україні, зосередженість значної кількості 

суб’єктів видавничої діяльності в столиці.  

Друге місце за назвами протягом усіх років посідає Харківська обл., 

нарощуючи свою частку із 20 до 24 %. Третю позицію з 2005 по 2013 р. посідає 

Донецька область, де видавалося 6-7 % книг. Із початком АТО у 2014 р. Донецька 

обл. спустилася на 8 сходинку, із показником 2 % від усіх виданих книг в Україні.  

Львівська обл. стабільно трималася на четвертій позиції у перших двох 

періодах, проте постійно збільшуючи свій показник (з 5 до 7 %), у 2015–2017 рр. 

вийшла на третю сходинку. 

За накладами бачимо іншу ситуацію: в першому періоді м. Київ лідирує із 

показником в 42 %, що корелює з позицією за назвами. У 2010–2014 рр. у лідери 

виходить Харківська обл., яка з 35 % збільшила показник до 43 % та стабільно 

демонструє цей показник і в 2015–2017 рр. Київ зменшив кількість виданих 

примірників до 38 %. Донецька обл. і за назвами, і за накладами в перші два 

періоди — на третій позиції, а в третьому періоді поступається місцем 

Тернопільській та Львівській обл.  
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Можемо підсумувати, що регіональна ситуація на видавничому ринку 

корелює із соціально-політичною та економічною ситуацією в регіонах. Стабільно 

високі показники мають культурно-видавничі центри Київ та Харків, де 

зосереджено 82 % від усіх примірників книг, надрукованих в Україні.  

Офіційна статистика видавничого ринку за цільовим призначенням 

виданням. Найбільше за назвами і накладами впродовж усіх трьох досліджуваних 

періодів було видано навчальних та методичних книг (див. діагр. 11–13, дод. Б1). 

Далі зауважуємо розбіжності, оскільки за назвами друге місце посідають наукові 

видання, а за накладами вони посідають 10 позицію в 2005–2009 рр., 7 позицію в 

2010–2014 рр. та 6 позицію в 2015–2017 рр. Літературно-художні видання для 

дорослих за назвами посідають третє місце, а за накладами друге, випереджаючи 

науково-популярні видання і видання для дітей та юнацтва.  

Науково-популярні книги в першому періоді посідають 4 позицію за назвами 

(6,5 тис. друк. од.) і накладами (17,9 млн пр.), а в другому і третьому періодах — 

5 позицію. Це свідчить про стабільне зацікавлення читачів таким видом 

літератури. І це важливо для нас, адже до масиву науково-популярних книг 

належать також біографічні видання. 

Аналітичні дослідження провадять не тільки державні установи, а й 

громадські організації, які також усвідомлюють важливість цієї справи. 

Як зауважив президент Української асоціації видавців 

книгорозповсюджувачів О. Афонін у 2012 р. у звіті про результати дослідження 

видавничого ринку в Україні, «протягом двадцяти одного року існування 

незалежної держави Україна системні дослідження його стану на 

загальнодержавному рівні жодного разу не проводились» [2]. На 28-му році 

незалежності нашої держави, кардинальних зрушень у цьому напрямі, на жаль, 

немає, проте поодинокі розвідки все-таки ведуться. 

Стратегічні дослідження книговидання. Національний інститут стратегічних 

досліджень, видав кілька аналітичних записок про український видавничий ринок. 

У 2013 р. працівники відділу гуманітарної політики А. Астаф’єв та М. Степико 

підготували аналітичну записку «Формування ринку української електронної 
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книжки: проблеми і перспективи» [147]. У 2013 р. О. Розумна (із відділу 

гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень) 

підготувала аналітичну записку «Пріоритетні напрями підтримки національного 

книговидання», в якій проаналізовано тенденції розвитку книговидання в Україні 

та виділено головні проблеми галузі [114]. Новіших аналітичних досліджень, 

присвячених книговиданню, ця наукова інституція не проводила. 

Із приватних ініціатив, спрямованих на дослідження книжкового ринку, 

варто згадати розвідку Л. Чупрія, опубліковану в 2010 р. на сайті «Агентства 

стратегічних досліджень», в якій проаналізовано тогочасний стан розвитку 

видавничої галузі [163]. Втім, після цієї розвідки більше жодних статей на 

подібну тематику на цьому порталі не зафіксовано.  

Проєкт «Книжкова платформа». Ретельніші дослідження проведено в 2012–

2014 рр. за підтримки програми «Культура» Східного Партнерства Європейського 

Союзу, в рамках проєкту «Книжкова платформа». В Україні партнером проєкту 

була ГО «Форум видавців». У 2012–2013 рр. Українська асоціація видавців та 

книгорозповсюджувачів (УАВК) на замовлення ГО «Форум видавців» досліджено 

сферу українського книговидання [24]. У такому обсязі дослідження предмета 

книговидання та розповсюдження книг в Україні проведено вперше. У звіті, 

підготованому О. Афоніним, президентом УАВК, подано інформацію про стан 

української видавничої галузі від 2002 до 2012 р. 

У рамках проєкту «Книжкова платформа» експерти організації pro.mova 

спільно із партнером і замовником ГО «Форум видавців» на межі 2013–2014 рр. 

провели загальнонаціональне репрезентативне дослідження конкретних 

читацьких звичок та ставлення українців до читання загалом. Як зауважила 

в передмові Е. Огар, «у фокусі уваги соціологів перебувало кілька ключових 

питань, що торкалися кількісних та якісних характеристик читання, місця читання 

серед інших інформаційно-культурних практик, а також у структурі дозвілля; 

виявлення ставлення у суспільстві до читання, його місця в системі культурних 

цінностей, з’ясування причин нечитання та чинників, які могли б сприяти 

підтримці престижу цієї культурної практики» [161].  
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Дослідження читання в Україні у 2014 р. також проводила незалежна 

аналітична організація «GfK Ukraine» на замовлення компанії «Київстар» [42]. 

Результати цього дослідження, отримані на основі проведення фокус-групових 

дискусій та особистих інтерв’ю із 1000 респондентів, містять не лише аналіз 

читання та купівлі книжок, а й соціально-демографічний портрет цільових 

аудиторій та ставлення до читання книжок серед дорослого та дитячого населення 

України. 

У 2017 р. читацькі практики досліджувала компанія Research & Branding 

Group [144]. Результати представлені на основі опитування (особистого 

формалізованого інтерв’ю) 1802 респондентів у віці від 18 р., вибірка репрезентує 

населення України за статтю, віком, типом поселення та регіоном проживання. 

Аналітика ГО «Форум видавців» і культурно-видавничого проєкту 

«Читомо». Найновішу аналітику видавничого ринку (2015–2017 рр.) можемо 

знайти на сайті Культурно-видавничого проєкту «Читомо» [63; 151]. 

У публікаціях зазначено, що статистичні дані для аналізу надано Книжковою 

палатою України, оскільки статистична інформації від Книжкової палати 

України — це нині єдине офіційне джерело для відстеження змін і зрушень 

у книговидавничих процесах України. 

Самостійним шляхом пішли аналітики ГО «Форум видавців» у 2017 р., 

провівши власне дослідження статистики друку, через опитування 

55 найактивніших видавництв. Проте відповіли на запитання лише 38 видавництв, 

добровільно надавши інформацію про наклади і кількість виданих назв за рік. 

«Форум видавців» оприлюднив рейтинг видавництв за накладами та назвами, 

а також список книжок, проданих найбільшими накладами у 2017 р. [121]. Така 

інформація є надзвичайно важливою для розуміння, куди рухається український 

видавничий ринок, та як розвиватися видавцям у майбутньому.  

Найновішими дослідженнями читання та книговидання в Україні (Ukrainian 

Reading and Publishing Data 2018) займалися також Культурно-видавничий проєкт 

«Читомо» спільно із цифровим видавництвом Gutenbergz та аналітичним центром 

«Центр Разумкова» [162]. Всеукраїнський проєкт мав на меті представити зріз 
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сучасного стану книговидавничого ринку й читацьких вподобань та надати 

матеріал для презентації українського ринку за кордоном в ефективному і 

візуальному форматі інфографічної презентації. 

Статистика й аналітика видавничого ринку поступово обсервує різноманітні 

явища видавничого ринку, різні платформи книговидання, численні канали 

читання. Втім, можемо констатувати недостатню розробленість цієї проблеми. 

Основними тенденціями натепер є невелика кількість статистичних розвідок, 

низький рівень зацікавлення книговидавничою тематикою у великих 

статистичних інституціях та аналітичних центрах, точковий і фрагментарний 

характер досліджень. Саме тому аналітика українського книговидання потребує 

уваги не лише поодиноких ентузіастів, а системного підходу профільних 

організацій та колективів до опису видавничого ринку загалом, а також сегменту 

нон-фікшн книги в загальному масиві видавничої продукції. 

 

2.1.2. Ринок біографічної книги в загальній структурі українського нон-

фікшну (за даними Книжкової палати України, 2005–2017) 

 

Проблемою сьогодні є відсутність обліку статистики за окремими 

сегментами, зокрема статистика книги нон-фікшн загалом і біографічної зокрема. 

Це ускладнює не лише роботу дослідників, а й видавців. До прикладу, директорка 

видавництва Yakaboo Publishing Оксана Форостина в інтерв’ю ствердила, що без 

таких досліджень важко будувати стратегії. «Якщо можна порахувати скільки 

приблизно книг купують українці на рік, то детально проаналізувати, що це за 

книги, і хто конкретно купує,— ніхто за це не береться». 

Зважаючи на потребу в таких розвідках, ми простежили формування ринку 

української біографічної книги у 2005–2017 рр. [54; 220]. Ми опрацьювали: 

• 288 випусків бібліографічного покажчика «Літопис книг» Державної 

наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», що містять 

дані про публікації, які були видано в досліджуваний період, а також дані з 

електронного каталогу Книжкової палати України імені Івана Федорова; 
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• 13 випусків щорічного статистичного збірника «Друк України» [43], що 

дало змогу з’ясувати загальну картину видавничої активності періоду 2005–

2017 рр. у сегменті біографічних видань.  

За результатами вивчення цих джерел укладено бібліографічний покажчик 

біографічних книг, виданих у 2005–2017 рр. (див. дод. Д), а також створено 

електронний ресурс https://biografii.pp.ua, на якому зібрано бібліографічні записи 

всіх книг, які ми проаналізували. Ресурс дає змогу здійснювати пошук та 

сортувати за такими параметрами: місто, видавництво, рік, автор, ключові слова. 

Кількісні показники сегменту нон-фікшну. Величина сегменту нон-фікшну 

загалом, а поготів величина сегменту біографічної книги на українському 

видавничому ринку наразі нез’ясовані. Брак відповідних системних досліджень 

відчувають насамперед видавці. М. Шейко, директор «Видавництва Старого 

Лева», зазначив: «Немає жодного джерела, яке показало б об’єктивну картину 

книжкового ринку. Є аналітика, яку ведуть окремі гравці ринку: продавці, які 

вивчають і досліджують ринок своїми інструментами; Книжкова палата України, 

аналітика якої дуже узагальнена і тому не дає достовірної інформації (до переліку 

видань за поточний рік може потрапити книга 5-річної давності, якщо 

видавництво з якихось причин прислало сигнальний примірник через 5 років 

після її виходу); є дані окремих видавництв»31. 

Щоб оцінити обсяги ринку біографічної книги, ми спробували знайти 

деталізовану статистику. Виявлено, що в статистичному збірнику «Друк України» 

біографічна книга не винесена в окремий тематичний розділ, а обрахована разом 

із мемуарами. Водночас вона внесена до розділу «Художня література», що йде 

у розріз із нашим розумінням поняття нон-фікшн та біографічної книги як 

складника відповідного літературного масиву. До того ж, в розділі художньої 

літератури обраховані також документалістика та публіцистика. Такий підхід до 

визначення сегментів нон-фікшн як художньої літератури є не зовсім логічним. 

Ми виявили також окремий пункт «Науково-пізнавальні видання для дітей», які 
 

31 Мочарник І. Микола Шейко: Український книжковий ринок довго не поповнювався новими силами // Читомо. 
URL:  http://archive.chytomo.com/news/mikola-shejko-ukraiinskij-knizhkovij-rinok-dovgo-ne-popovnyuvavsya-novimi-
silami (дата звернення: 08.09.17)  

https://biografii.pp.ua/
http://archive.chytomo.com/news/mikola-shejko-ukraiinskij-knizhkovij-rinok-dovgo-ne-popovnyuvavsya-novimi-silami
http://archive.chytomo.com/news/mikola-shejko-ukraiinskij-knizhkovij-rinok-dovgo-ne-popovnyuvavsya-novimi-silami
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можемо вважати дитячими книгами нон-фікшн, з огляду на класифікацію Е. Огар 

[102].  

Аналізуючи отриману статистику, усвідомлюємо, що йдеться радше про 

приблизні тенденції сегменту нон-фікшн на українському видавничому ринку 

(див. табл. 57–59, дод. В2). Оскільки, спостерігаючи за асортиментом 

біографічних відділів книгарень, виявляємо невідповідність кількості 

біографічних книг на полицях та у переліках Книжкової палати України. Понад 

50 % біографічних книг, які можемо побачити в продажу, не обліковані 

Книжковою палатою та не внесені до «Літописів книг» у відповідний розділ. 

Наприклад: «Довженко без гриму» (Київ: Комора, 2014); «Інґа» Скотта Ферріса 

(Київ: Yakaboo Publishing, 2017); «Олег Сенцов» Олександра Мимрука (Харків: 

Фоліо, 2017); «Михайло Грушевський у Москві» Володимира Мельниченка (Київ: 

Либідь, 2016) та ін. Тож результати, наведені в графіках, можуть містити 

неточності, найбільшою мірою в даних за 2015–2017 рр., оскільки обов’язкові 

примірники надходять зі значним запізненням — багато книг ще не потрапили до 

Книжкової палати України, отже, й не відображені у статистиці. 

За кількістю виданих мемуарів та біографій у період 2005–2017 рр. лідирує 

2014 р. із показником у 330 назв книг, проте за накладами найбільше було видано 

у попередньому році — 1153,6 тис. примірників (середня кількість примірників 

по роках — 220 тис.). Щодо документальних та публіцистичних книг отримуємо 

найкращий результат за кількістю назв у 2008 р. — 317. За накладами виявився 

найуспішнішим 2005 р. — 384,7 тис. примірників. Щодо дитячих науково-

пізнавальних книг, то лідером за назвами є 2017 р. — 341 книга. А за накладами 

найбільше книг видали у 2008 р. — 1323,9 тис. примірників. 

Якщо простежити динаміку кількості виданих книг за назвами (див. діагр. 17, 

дод. В2), то можна побачити серед мемуарів і біографій незначні коливання, що 

свідчить про стабільно високий попит на цей вид видань серед читачів упродовж 

досліджуваного періоду. У дитячому нон-фікшні спостерігаємо зростання 

кількості назв — від 109 назв у 2005 р. до 341 у 2017 р. При цьому 
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документалістика та публіцистика демонструють протилежну спадну 

тенденцію — від 317 назв у 2008 р. до 126 назв у 2017 р. 

Простеживши динаміку кількості книг за тиражами (див. діагр. 18, дод. В2), 

можемо стверджувати, що лідером є дитячий нон-фікшн, який має стабільно 

високі наклади, незалежно від кількості назв. Документалістика та публіцистика 

демонструють падіння за накладами, що корелює із тенденцією за назвами. 

Втім, наведені дані демонструють лише статистику випущених книг. 

Натомість кількість затребуваних книг, динаміку купівельної статистики 

українців простежити не маємо змоги, оскільки таких офіційних даних немає. 

Обсяги та динаміка українського ринку біографічної книги в 2005–2017 рр. 

Дані про власне біографічні видання ми отримали із 288 номерів бібліографічного 

покажчика «Літопис книг» та із каталогу Книжкової палати України.  

Вивчення закономірностей динаміки конкурентного середовища, 

асортименту тощо дало змогу виявити в досліджуваному періоді три етапи 

розвитку українського ринку біографічних книг (див. діагр. 19, дод. Г1):  

• 2005–2009 рр. 

• 2010–2014 рр. 

• 2015–2017 рр. 

У 2005–2009 рр. чітко простежується висхідна динаміка, у 2010–2015 рр. 

спостерігається різке падіння у кількостях назв. Далі у 2015–2017 знову 

спостерігається піднесення. 

2005–2009 рр. За нашими підрахунками, загальна кількість опублікованих 

біографічних видань у 2005–2009 рр. становить 723 найменування. Особливо 

плідними виявився 2008 р. (див. табл. 60, дод. Г1), проте піднесення можемо 

спостерігати вже у 2007, коли кількість біографічних книг порівняно із 2005 р. 

зросла понад у 1,5 раза. Це може бути зумовлено економічним піднесенням 

країни в той час, а також формуванням громадського зацікавлення історичними 

постатями та українськими видатними діячами. Загалом можемо спостерігати 

збільшення кількості виданих книг та брошур за назвами у 2008 р. За даними 

Книжкової палати України (див. табл. 4, дод. Б1), у 2008 р. було видано 
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24040 назв книг та брошур, загальним накладом 58 млн примірників. Після 

світової економічної кризи 2008 р. видавнича галузь України також зазнала змін, 

у 2009 р. було видано на 1,5 тис. менше найменувань книг і брошур (наклад 

зменшився на 9,5 млн примірників). Втім, значного падіння в сегменті 

біографічної книги не відбулося, адже у 2009 р. кількість таких видань за назвами 

зменшилася усього на 4 назви, порівняно з 2008 р. На сьогодні аналізувати 

можемо кількість виданих книг лише за назвами, адже даних щодо загальних 

накладів саме біографічної книги за цей період немає. 

2010–2014 рр. За нашими підрахунками, загальна кількість опублікованих 

біографічних видань становила 413 найменувань. Найбільше книг було видано 

в 2010 р. — 124 найменування. Далі спостерігаємо спадну тенденцію (див. 

табл. 61, дод. Г1).  

Якщо порівнювати кількість найменувань біографічних книг, виданих за 

попередні до цього періоду п’ять років, то така тенденція набуває значних 

масштабів. Є підстави стверджувати, що кількість біографічних книг за 

досліджувані п’ять років впала майже вдвічі. З чим може бути пов’язане таке 

падіння? Дані Книжкової палати України свідчать, що кількість виданих книг 

у 2010–2014 рр. навпаки збільшується і за назвами, і за накладами (див. табл. 6-9, 

дод. Б1). Особливий стрибок накладів простежується у 2012–2013 рр. Вірогідно, 

українці в той час надавали перевагу нон-фікшн літературі у широкому значенні 

та літературно-художній книзі, а власне біографічна книга користувалася меншим 

попитом. 

2015–2017 рр. Кількість біографічних книг зменшилася — 209 найменувань. 

Проте маємо сумнів, чи достовірний цей показник, оскільки цей період найбільш 

наближений до нас у часі, а надходження обов’язкових примірників може 

затримуватися на кілька років. Саме тому ми не маємо підстав гарантувати 

абсолютну точність цієї статистичної інформації. За даними «Літописів книг» 

Книжкової палати України, у 2014 р. вийшло найменше книг біографічного 

характеру за всі роки — 51 найменування. Така реалія може зумовлюватися 

падінням загальної кількості виданих книг (на 4 тис. назв, порівняно із 2013 р.), 
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що пов’язано із загальною складною економічною та політичною ситуацією 

в Україні після Революції Гідності, анексії Криму і початку АТО. У 2016 р. 

спостерігаємо поступове збільшення кількості біографічних книг — 86 

найменувань (див. табл. 62, дод. Г1). У видавничій галузі загалом також помітне 

поліпшення ситуації. У 2016 р. усього книг і брошур було видано 21,3 тис. назв, 

що на 1,4 тис. більше, ніж у попереднього року. 

Аналізуючи сегмент біографічних видань у загальній структурі видавничого 

ринку того часу, порівняймо кількість виданих у 2005–2017 рр. книг загалом та 

нон-фікшн зокрема (див. діагр. 20, дод. Г2). Як показують статистичні дані, надані 

Книжковою палатою України, співвідношення літератури нон-фікшн до загальної 

кількості виданих книг та брошур протягом 2005–2009 та 2015–2017 рр. 

становило приблизно 1:32. У період 2010–2014 рр. це співвідношення становило 

1:51. Якщо відокремлювати частку саме біографічної книги, то її відсоток у складі 

нон-фікшн сегменту демонструє спадну тенденцію: 

• 2005–2009 рр. — 24 %,  

• 2010–2014 рр. — 12 %,  

• 2015–2017 рр. — 9,5 %. 

Такі дані неоднозначні. Наші якісні спостереження, здійснені впродовж 

2015–2018 рр. на Форумі видавців у Львові та Книжковому Арсеналі в Києві, 

свідчать про значне зростання читацького інтересу до нон-фікшну загалом та 

біографій відомих особистостей зокрема. Попит на такі книги відзначають і самі 

видавці. Тож статистика, припускаємо, неповна.  

 

2.2. Сегментація ринку української біографічної книги (2005–2017) за 

групами підприємств 

2.2.1. Універсальні та спеціалізовані видавництва — продуценти 

біографічних книг 

На ринку української біографічної книги в 2005–2017 рр. працювало 594 

видавництва, які склалои конкуретне середовище. За спеціалізацією їх можна 

поділити на такі групи:  
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Універсальні: 

• видавництва широкого профілю, що мають у своєму видавничому портфелі 

і художню, і нон-фікшн літературу (124 видавництва);  

• малі видавництва, які працюють із приватними замовниками та видають 

біографії коштом автора (412 видавництв). 

Спеціалізовані: 

• видавництва, що спеціалізуються на нон-фікшн виданнях (36 видавництв); 

• університетські видавництва, що видають біографічні книги 

(22 видавництва). 

До першої групи універсальних видавництв належать такі видавництва, як 

«Фоліо» (Харків), «Клуб сімейного дозвілля» (Харків), «Каменяр» (Львів), 

«Свічадо» (Львів), «Наукова думка» (Київ), «Либідь» (Київ) та ін. У структурі 

видавничої політики зазначених видавництв біографічні видання мають не 

основне місце, проте, відповідаючи на попит читачів та вимоги того часу, вони 

публікують біографії відомих особистостей. Ці видавництва зазвичай не беруться 

за неприбуткові проєкти, тому тематика їхніх біографічних видань скоординована 

з інтересами читачів. 

Окрім широкопрофільних видавництв із досить мвеликим видавничим 

репертуаром до першої групи відносимо також малі приватні видавництва, які 

є найчисельнішими в сегменті біографічних видань, адже найчастіше такі 

видавництва погоджуються опублікувати будь-які за тематикою книги, за умови 

повної фінансової відповідальності автора чи спонсора. Серед таких 

видавництв — «Видавничий дім «Адеф-Україна» (Київ), «Коло» (Дрогобич), 

«Цюпак» (Хмельницький) та ін.  

Друга група — видавництва, що спеціалізуються на нон-фікшн літературі — 

представлена в Україні значно меншою кількістю видавців: «Аксіома» 

(Кам’янець-Подільський), «Астропринт» (Одеса). До цієї групи можемо також 

віднести університетські видавництва, а також видавництво НАН України 

(Інститут історії). У цій групі представлені всі видавництва та видавничі центри, 

що функціонують при університетах («Видавничий дім Києво-Могилянської 
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академії», Видавничо-поліграфічний центр КНУ імені  Тараса Шевченка, 

Видавництво НПУ імені М. Драгоманова). Авторами біографічних видань, 

надрукованих у таких центрах, зазвичай є провідні фахівці цих вишів, а також 

науковці високого рівня.  

Книги, видані у різних великих і малих видавництвах відрізняються 

дизайном, загальним оформленням та поліграфічним виконанням. Простежується 

тенденція дотримання високих стандартів поліграфічної якості у великих 

видавництвах. У малих й середніх видавництвах найчастіше можна спостерігати 

використання газетного паперу, неякісно оформлені обкладинки і помилки 

у верстці.  

 

2.2.2. Регіональна приналежність видавців біографічних книг та 

осередки біографістики в Україні 

Вище вже йшлося про регіональну диспропорційність українського 

книжкового ринку — наявність чітких центрів (Київ, Харків), високу видавничу 

активність одних областей (Львівська, Тернопільська) на тлі млявої видавничої 

активності інших (Кіровоградська, Херсонська). Як зауважує Я. Прихода, 

«спостереження за книговидавничою галуззю дає підстави говорити про 

регіональні видавничі феномени, за прикладом літературних: львівський, 

тернопільський, київський, харківський, донецький, івано-франківський тощо. 

Кожне видавництво цікаве і має свій штрих і в профілі конкретного міста, і в 

загальноукраїнському видавничому візерунку» [115, с.140].  

Цю думку підтверджує спостереження за ринком біографічної книги. 

У регіональному розподілі активності видавців біографічної книги можна 

виокремити кілька цікавих тенденцій. У табл. 63–65, дод. Г3 продемонстровано: 

у три проаналізовані періоди з 2005 по 2017 рр. лідерами у випуску нон-фікшну 

були київські видавництва, далі у трійці лідерів Харків та Львів. У перші два 

періоди друге місце — у Харкова, а в третій період на другу позицію піднявся 

Львів, випередивши Харків лише на одну книгу. Зауважимо, що ці три міста 

значно випереджають решту обласних центрів. Втім, зібрані вторинні та первинні 
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дані дають підстави стверджувати, що видавнича активність на ринку 

біографічної книги 2005–2017 рр. спостерігалася у всіх регіонах України.  

2005–2009 рр. Серед тенденцій першого періоду (див. табл. 63, дод. Г3) 

можемо виокремити приблизно однакову кількість виданих найменувань 

біографічних книг нон-фікшн у 2005–2009 рр. у кількох обласних центрах 

України, переважно середніх за розміром містах: Вінниця, Донецьк, Сімферополь, 

Полтава — 15-16 видань. Однакова кількість книг, опублікованих у місті із 

населенням 1,7 млн мешканців (Донецьк) та у місті, де проживає 300 тис. осіб 

(Полтава), спонукає до висновку про нерівномірну видавничу активність у різних 

регіонах. Варто додати, що в Луганську, де проживало 400 тис. осіб, було видано 

лише 6 книг. 

Якщо порівнювати кількість виданих книг загалом за територіальною 

ознакою (див. табл. 15–19, дод. Б2) із кількістю опублікованих біографій, то 

кореляція зберігається тільки для Києва та Харкова (Київ — 218 видань, Харків — 

83 видання). До прикладу. У Львові та Донецьку загалом видавалася приблизно 

однакова кількість книг та брошур, втім різниця між кількістю виданих біографій 

суттєва (Львів — 69 книг, Донецьк — 16 книг). 

Найменша видавнича активність серед обласних центрів у цей період, за 

нашими даними, була в Кіровограді та Херсоні, де за 5 років вийшло лише по 

2 найменування біографічних книг. 

Переважна більшість видавництв, що видали понад одну книгу нон-фікшн у 

зазначений період, розташовані у обласних центрах, значна активність також 

спостерігалася у містах Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.) — 18 книг, та 

Дрогобич (Львівська обл.) — 10 найменувань. 

Загалом в обласних центрах у 2005–2009 рр. видано 86 % від усіх 

біографічних книг. Решту ринку поділили між собою невеликі видавництва 

у районних центрах та маленьких містах. 

2010–2014 рр. Лідерство у випуску нон-фікшн книг тримали київські 

видавництва, далі — харківські та львівські, які сумарно видали книг менше, ніж 

столичні (відповідні дані наведено в табл. 64, дод. Г3). Стрімкий вихід в лідери 
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продемонстрував Тернопіль, який у попередній період був на 6 сходинці, а тепер 

вийшов на четверту позицію, обійшовши Дніпропетровськ. 

Загалом можемо спостерігати зменшення активності не тільки обласних, 

а й регіональних видавництв. Кількість видавництв, що випустили за 

досліджуваний період лише по одному виданню, зберігається у межах 20. Як 

і в попередні роки, це видавництва, розташовані у невеликих містах та районних 

центрах. Луганськ — єдиний обласний центр, в якому було видано лише одну 

біографічну книгу за 5 років. 

2015–2017 рр. У цей період (див. табл. 65, дод. Г3) лідерство тримає Київ, 

далі Львів та Харків. До п’ятірки найактивніших міст потрапили також Дніпро та 

Рівне. Можемо зауважити, що Дніпро (Дніпропетровськ) стабільно утримує 4–

5 місце за кількістю виданих біографій. Проте Рівне у попередньому періоді 

посідало 11 позицію (6 книг), а у 2014–2017 рр. тут було видано вже 12 книг. 

Втім, якщо порівнювати цей показник із 2005–2009 рр., то бачимо, що Рівне 

повертається до своїх колишніх результатів (19 книг).  

Однією з тенденцій розвитку сегменту є зменшення кількості міст, де видано 

по одній книзі за досліджуваний період. У 2015–2017 рр. таких міст всього 11: 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), Кременчук (Полтав. обл.), смт Брошнів-Осада 

(Івано-Франківськa обл.), Маріуполь (Донец. обл.), Лубни (Полтав. обл.), 

Мелітополь (Запоріз. обл.), Мена (Чернігівська обл.), Кобеляки (Полтав. обл.), 

Надвірна (Івано-Франківськa обл.), Житомир, Вижниця (Чернівец. обл.).  

Проблемним в аналізі біографічних видань за регіональними параметрами 

є брак достовірних даних про наклади опублікованих книг. Адже видавничу 

активність можемо аналізувати лише за кількістю назв, проте не можемо 

порівнювати кількість виданих книг у регіонах за реальними накладами. Така 

ситуація не дає повної картини. Не маємо підстав впевнено свідчити про низький 

інтерес до біографічної тематики в певних регіонах країни, адже невідомо яким 

тиражем видано ці книги, а також немає інформації про читацькі вподобання та 

наскільки швидко розкуповувалися ці видання у книгарнях. 
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2.2.3. Конкурентне середовище ринку біографічних книг та 

видавництва-лідери 

У період 2005–2017 рр. на ринку біографічних книг видавнича активність 

змінювалася: найвищою вона була в 2005–2009 рр., дещо знизилася в 2010–

2013 рр. і впала (за даними Книжкової палати) в 2014–2017 рр. До даних 2014–

2017 рр. маємо сумніви: аналіз асортименту українських видавництв та книгарень 

свідчать про висхідну тенденцію. 

2005–2009 рр. За нашими підрахунками, проведеними на основі вивчення 

«Літописів книг» біографічні книги випускало 381 видавництво. 

Лідерські позиції за кількістю одиниць випущеної біографічної книги 

утримували:  

• «Фоліо» — 48 найменувань; 

• «Астропринт» — 14 найменувань; 

• «Галицька видавнича спілка» — 13 найменувань; 

• «Ґражда» — 10 найменувань; 

• «Аксіома» — 9 найменувань; 

• «Веселка» та «Фенікс — по 7 найменувань. 

Крім того, чотири видавництва («Атлант ЮЕмСі», ЛНУ ім. І. Франка, Олег 

Зень, «Прут Принт») випустили по 6 книг, а 11 видавництв («Доля», «Либідь», 

«Літопис УПА», «Місіонер», «Мрія-1», «Нова Зоря», «Посвіт», «Пульсари», 

«Темпора», «Юго-Восток», «Ярославів Вал») — по 5 книг. 

Лідерство за загальною кількістю назв випущених книг тримав Київ, однак 

найпродуктивнішими були не столичні видавництва: «Фоліо» (Харків), 

«Астропринт» (Одеса), «Галицька видавнича спілка» (Львів) (див. табл. 66, 

дод. Г4). 

2010–2014 рр. Для другого періоду 2010–2014 рр. характерна менша кількість 

видавництв, що видали понад 5 біографічних книг — усього 7 видавництв із 230, 

які випускали біографічні книги.  

Лідером, як і в попередній період, є харківське «Фоліо» (21 найменування). 

Також досить велику активність продемонструвало видавництво Харківської 
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національної академії державного управління (ХНАДУ) — 14 найменувань. На 

третьому місці — львівське видавництво «Літопис УПА», яке збільшило вдвічі 

кількість книг, порівняно із попереднім періодом.  

Зауважмо, що лідери 2005–2009 рр. тут демонструють стримані показники, 

видаючи максимум 3 («Аксіома», «Юго-Восток»), а частіше одну-дві книги 

(«Прут Принт», «Ґражда», «Галицька видавнича спілка»). Видавництво 

«Астропринт» взагалі зникло із ринку біографічних книг.  

2015–2017 рр. Основною рисою біографічного сегменту літератури нон-

фікшн 2015–2017 рр. є відсутність яскраво виражених лідерів. Про це свідчить 

аналіз кількості книг, виданих у різних видавництвах протягом досліджуваного 

періоду, та порівняння із ситуацією, що простежувалась у попередні періоди. 

У 2015–2017 рр. в Україні видавали біографічні книги і універсальні, 

і спеціалізовані видавництва — 180 видавництв. 

За нашими підрахунками, найбільшу кількість найменувань біографічних 

книг у цей період видали харківське «Фоліо» та черкаське видавництво 

«Чабаненко Ю. А.» — по 5 книг. Якщо порівнювати із результатом «Фоліо» 

у 2005–2009 рр. (48 книг), то ця цифра виглядає надзвичайно малою. Чотири 

книги вийшли у видавництві «Темпора», що є стабільним показником для цього 

київського видавництваІнші видавництва маюли в своєму активі не більше 

чотирьох біографічних книг.  

Відсутність лідера серед видавництв є суттєвою проблемою для галузі, адже 

спричиняє неоднозначні тенденції. Така ситуація може впливати на якість 

видавничої продукції, адже немає на кого рівнятися, за чиїм досвідом стежити, 

чого прагнути. Звісно, не завжди кількість виданих книг дорівнює якісним 

показникам, однак лідери за кількісними параметрами задають загальний робочий 

ритм усій галузі. 

Конкурентне середовище ринку біографічної книги впродовж 2005–2017 рр. 

формувалося під синергетичним впливом особливих чинників: політичних 

обставин (Революція Гідності, анексія Криму, бойові дії на Сході України), 

кризових явищ в економіці, процесів формування громадянського суспільства, 
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цифровізації медіавиробництва, посилення зацікавлення пізнавальною книгою 

тощо.  

Автура біографічних книг. Автор (авторський колектив) — надзвичайно 

важливий складник успішного та фахового нон-фікшн видання. Над 

біографічними книгами у 2005–2017 рр., за нашими підрахунками, працювало 

понад 770 авторів. 

Найчастіше видавництва співпрацювали з істориками та науковцями у різних 

галузях (див. табл. 67, дод. Г4). Авторами біографічних видань були люди, чий 

життєвий шлях перетинався із шляхом видатних особистостей (дружини та 

чоловіки, діти, друзі та колеги). Часто автори цієї категорії ініціювали та 

спонсорували вихід біографічних видань. 

На окрему увагу заслуговує творча активність авторів. Із зазначеної кількості 

(770) 673 автори випустили по одній книзі та 68 авторів — по дві книги. 

Найбільшу кількість книг (9) випустив у світ О. Завальнюк, за ним 

А. Кокотюха — 7 книг та В. Скляренко — 6 книг. О. Завальнюк — доктор 

історичних наук, ректор Кам’янець-Подільського національного університету 

ім. Івана Огієнка присвячував роботи ректорам та видатним діячам alma mater. 

А. Кокотюха — український сучасний письменник, присвячував книги біографіям 

сучасних українських політиків (Ю. Тимошенко, Л. Кравчука, Ю. Луценка, 

Л. Черновецького, В. Кличка та ін.). В. Скляренко — письменниця, що видавала 

самостійно або у співавторстві книги, присвячені видатним особистостям з різних 

сфер діяльності. Тож рівень найактивніших авторів високий. 

Активність авторів залежить від вартості публікації книги. Невеликі 

видавництва беруться за публікацію, якщо автор оплачує всі видатки. Такий 

підхід залежить від забезпеченості авторів та їхніх фінансових можливостей. 

Результатом подорожчання видавничо-поліграфічних послуг стало зменшення 

кількості книг, виданих одним автором. 
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2.3. Сегментація ринку української біографічної книги (2005–2017) за 

групами продуктів 

 

Біографічна книга — специфічне явище в типології книжкової продукції, 

зокрема нон-фікшну. Такі книги підносять інтелектуальний рівень читача, 

а водночас приносять естетичне задоволення від спілкування з текстом як 

літературним феноменом. Вони раціональні та емоційні водночас (діють на різні 

когнітивні сфери людини), стають у пригоді і висококваліфікованому читачеві, 

і нефахівцю, знадобляються для реалізації різних потреб: наукових розвідок, 

навчання, а водночас дозвілля та відпочинку (що є вітально різне).  

Сучасні біографічні книги публікуються на різних платформах (традиційні 

паперові, цифрові, мультимедійні), мають різний дизайн — від простого 

бюджетного до подарункового. Вони виходять різними мовами, із різною мірою 

докладності висвітлюють життя і діяльність публічних постатей, що зумовлює 

різний обсяг матеріалу.  

Усе це свідчить про те, що біографічна книга має складну типологічну 

природу, що детермінує продуктну сегментацію українського ринку біографічної 

книги. 

 

2.3.1. Сегменти біографічних книг за цільовим призначенням 

Керуючись чинним стандартом ДСТУ 3017:2015, виокремлюємо суспільно-

політичне, науково-популярне та популярне цільове призначення біографічних 

видань.  

Суспільно-політичні біографічні видання містять відомості про життєвий 

шлях відомих політиків та громадських діячів. У цьому феномен персоналії: її 

життя цікаве суспільству з багатьох ракурсів. Книги про них мають великий 

функціональний потенціал і можуть обслуговувати різноманітні сфери 

суспільного життя. Такі видання можуть розповідати про життя наших сучасників 

(Е. Франчук «Леонид Кучма: „Историю своей страны мы писали с чистого 

листа...”», Київ: Новий друк, 2008; «Гладкіх Василь Іванович: український 
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політик, народний депутат Верховної Ради України», Кам’янець-Подільський: 

Медобори, 2013), і політиків минулого (Р. Пиріг «Михайло Грушевський», Київ: 

Атлант Ю Ем Сі, 2007; «Богдан Хмельницький» (Київ: ДАК 

«Укрвидавполіграфія», 2013). За нашими підрахунками, в 2005–2017 рр. в Україні 

було видано 289 суспільно-політичних біографічних видань. 

Науково-популярні біографічні видання відповідають потребам досить 

фахового читача та містять біографічні розвідки науковців. Вони містять 

розгорнуті та поглиблені відомості про особу, її життєвий шлях та її діяльність. 

Прикладом таких видань є праці Р. Горака, присвячені Іванові Франку («Іван 

Франко: біографічне дослідження», «Вершини людського духу: до життєпису І. 

Франка», «Друга спроба Івана Франка стати доцентом Львівського університету», 

«Так званий перший соціалістичний процес Івана Франка» (Луцьк: ВНУ ім. Лесі 

Українки, 2009), а також книги «Член-корреспондент НАН Украины Анатолий 

Николаевич Довбня» (Харків: ХФТИ, 2010), «Життєві імперативи та наукова 

школа професора Петра Сауха» (Житомир: ЖДУ, 2010) та ін. У досліджуваний 

період вийшло 429 науково-популярних видань. 

Популярні біографічні видання мають на меті донести до масового читача 

інформацію про особистість цікаво та зрозуміло. Оскільки це нон-фікшн видання, 

то воно вимагає чіткої перевірки фактів та уникання вимислу, однак у науково-

популярній біографічній книзі можлива авторська інтерпретація поданої 

інформації — авторське прочитання матеріалу, що зацікавлює читача яскравістю 

суб’єктивних спостережень і висновків. Такі видання можуть мати нестандартний 

формат подачі матеріалу, як наприклад книга О. Ковалевської «Іван Мазепа: 

у запитаннях та відповідях» (Київ: Темпора, 2008). Популярні видання в Україні в 

досліджуваний період були досить затребуваними. Йдеться про книги, зміст яких 

викладений у доступній формі та задовольняє непрофесійні інтереси читачів: 

«Микола Лисенко. Дні і роки» (Київ: Музична Україна, 2015), «Стів Джобс. 

Людина, яка мислила по-іншому» (Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2016). За 

нашими підрахунками таких книг вийшло 579 найменувань. 
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Найбільшою серед біографічної літератури за цільовим призначенням є 

частка популярних видань, вона становить 43 %. Відповідно науково-популярні та 

суспільно-політичні видання мають частки 34 і 22 %. 

Віднесення біографічних книг до того чи того сегменту за цільовим 

призначенням не раз проблематично, що закономірно. Держстандарт окреслює 

обмежене коло видань, залишаючи поза своїм обрисом велике поле для дискусій. 

У цьому просторі можемо зауважити багато проблемних тез (які, вочевидь, 

будуть розв’язані на рівні докторських дисертацій). У зазначеному стандарті 

немає визначення для поширеного серед нон-фікшн літератури поняття 

інтелектуальна та мотиваційна книга. Така книга стає дедалі популярнішою 

у видавничій практиці. Як зауважив редактор видавництва «Дух і літера» Леонід 

Фінберг: «Серйозна українська інтелектуальна книга з’явилася тільки в останні 

десятиліття. Раніше як винятки теж з’являлися, зокрема історичні праці, але це 

тільки підтверджує правило. Думаю, що за десятиліття випущені сотні 

українських книг, і серед них — десятки, безумовно, світового рівня, книги, які 

вписуються у контекст світової культури»32.  

Сьогодні спостерігаємо високий рівень взаємопроникності різних видів нон-

фікшн літератури. До прикладу, книги А. Кокотюхи «Юля (спроба розгадати 

«феномен Ю. Тимошенко»)» (Харків: Фоліо, 2007) та «Юля. Второе дыхание 

(история успеха Ю. Тимошенко)» (Харків: Фоліо, 2008) одночасно можна 

зарахувати до суспільно-політичної та мотиваційної біографічної книги. Науково-

популярна і популярна біографічна книга часто використовується із навчальною 

метою і в навчальному процесі, і під час самоосвіти в контексті концепції 

неперервної освіти. Однак у жодному із досліджених видань не виявлено таких 

обов’язкових елементів навчального видання, як поділ на параграфи, питання для 

закріплення тощо, що давало би змогу виокремлювати за цільовим призначенням 

навчальні біографічні видання. 

 
 

32 Хмельовська О. Леонід Фінберг: що інтелектуальніша книга, то краще вона продається // Читомо. URL:  
http://www.chytomo.com/interview/leonid-finberg-shho-intelektualnisha-kniga-to-krashhe-vona-prodayetsya (дата 
звернення: 08.10.17) . 

http://www.chytomo.com/interview/leonid-finberg-shho-intelektualnisha-kniga-to-krashhe-vona-prodayetsya
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2.3.2. Сегменти біографічних книг за складом тексту і структурою 

Склад тексту. За складом тексту біографічні видання поділяємо на моно- та 

полівидання. Переважна більшість біографічних книг — це моновидання, що 

містять один твір одного автора про одну особу. Однак є також видання, що 

охоплюють кілька творів. Це можуть бути збірки спогадів сучасників, або ж 

кілька розвідок різних науковців про одну особу («Олександр Маландій: 

прикмети людяності, із письменницького зошита, путівник доробку, судження з 

приводу» (Київ: УВС 2007). Полівидання можуть об’єднувати під однією 

обкладинкою історії багатьох людей (В. Скляренко «100 знаменитых женщин» 

(Харків: Фоліо, 2007–2009).  

У 2005–2017 рр. у сегменті моновидань було 1039 книжок («Блаженна 

Йосафата», Трускавець: Релігійне видавництво «Св. Володимира та Ольги», 2013; 

«Незгасимий вогонь: життєвий та творчий шлях М. М. Боголюбова», Полтава: 

Шевченко Р. В., 2012), а сегмент полівидань 261 одиниця продукції («100 великих 

діячів культури України», Київ: Арій, 2010; «Отчий дом: очерки истории семей 

Поспишилей, Бондаровских, Михайловых», Київ: Наш час, 2010; «Дворянский 

род Анненковых», Київ: Ін Юре, 2013), причому впродовж усього досліджуваного 

періоду моновидання стабільно домінували над полівиданнями у співвідношенні 

4:1. Тяжіння до моновидань у сегменті біографічної книги можна пояснити тим, 

що така книга концептуально цілісніше подає інформацію про одну особу. 

За структурою біографічні видання можуть бути однотомними, 

багатотомними, або ж об’єднаними в серію. Видавець зазвичай обирає структуру 

видання залежно від кількості матеріалу, цільового призначення та запланованих 

публікацій. Якщо біографічний текст науково-популярний, його обсяг не дуже 

великий, то доцільніше видати однотомник, до прикладу книга В. Терлецького 

«Розіллюсь по ріднім краю: П. Куліш у взаєминах із земляками (Суми: Мрія-1, 

2006). Якщо ж видання розраховане на фахового читача, містить у собі ґрунтовні 

дослідження, описи сучасників, документи, то тут доцільніше обрати формат 

двотомника. Наприклад, видання у 2 томах Є. Нахліка «Пантелеймон Куліш: 

особистість, письменник, мислитель» (Київ: Укр. Письменник, 2007).  
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Однотомні видання переважають над багатотомними у співвідношенні 6:1. 

Багатомники представлені власне двотомниками (інших багатотомних проєктів не 

виявлено); серед них найбільший обсяг мають: «Гетьман: нариси до біогр. 

гетьмана І. Мазепи» (Київ: Темпора, 2009), «Станіслав Людкевич. Життя і 

творчість» (Львів: Місіонер, 2009).  

У серію зазвичай збирають науково-популярні видання, одного або кількох 

авторів, що об’єднані однією темою. Наприклад, серія видавництва «К. І. С.», яка 

має назву «Жінки в науці» містить перекладні видання одного автора С. Черрато 

«Атомна сила: Невигадане життя Лізе Майтнер» та «Радіоактивність у родині: 

Невигадане життя Марії та Ірен Кюрі» (Київ: К. І. С., 2006). Виявлено, що 46 % 

біографій, виданих у 2005–2017 рр., входять до серій. Найчисленнішими є серії 

«100 знаменитих» (2005–2008 рр.) та «Знамениті українці» (2009–2017 рр.) від 

«Фоліо» — по 15 видань у кожній. 

 

2.3.3. Сегменти біографічних книг за мовною ознакою 

За мовною ознакою біографічні книги поділяються на оригінальні та 

перекладні видання. На книжковому ринку України впродовж 2005–2017 рр.  

традиційно домінували українськомовні та російськомовні видання; така 

тенденція правдива й для ринку біографічних книг. 

У 2005–2009 рр. 70 % біографій було видано українською. У 2010–2013 рр. 

частка українськомовних біографічних книг уже 58 %, натомість суттєво зросла 

частка російськомовних книг — до 40 %. Переважна більшість біографічних книг, 

виданих в Україні в період з 2005 по 2017 р. — це оригінальні видання, тобто такі, 

що з’явилися вперше, не перекладені та не перевидані.  

Серед досліджуваних біографічних книг 80 % становили книги українською 

мовою, решта 19,5% — це російськомовні видання, а також 0,5 % — видання 

іншими мовами.  

Частка перекладних видань, за нашими підрахунками, становить близько 

18 %. До таких видань належать біографії всесвітньо відомих діячів, життєвий 

шлях яких цікавий для українського читача (Ґаєр М. «Світ Канта: Біографія» (пер. 
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з нім. Л. Харченко), (Київ, Юніверс, 2007), а також життєпис українських діячів, 

який був виданий раніше іншими мовами та перекладений згодом українською 

(«Отець Сергій Булгаков: Нариси про християнського філософа та богослова 

(1871—1944)» (пер. з фр. І. Роговська), (Львів: Український Католицький 

університет, 2007).  

Деякі видавництва в 2010–2011 рр. готували та видавали книги російською 

мовою, а в 2015–2017 рр. перекладали ці видання українською і робили новий 

наклад. Саме таку історію має частина книг серії «Знамениті українці» 

видавництва «Фоліо»: біографії Данила Галицького, Ярослава Мудрого та інших 

видатних українських діячів(див. фото 29, дод. К). 

Проблемою розвитку українського ринку біографічних книг є брак видань 

іноземними мовами, окрім російської. Варто було б запроваджувати державні 

програми підтримки перекладів українських біографій за кордоном. Це дасть 

змогу презентувати біографії видатних українських діячів іноземцям, поширити 

відомості про Україну. У програмі Українського інституту книги задекларовано 

саме таку програму зі сприяння розвитку міжнародних зв’язків та збільшенню 

кількості перекладів українських книг за кордоном.  

 

 

2.4. Сегментація українського видавничого ринку (2005–2017) 

за споживачами біографічної книги  

 

Читацька адреса для сучасного видавничого проєкту як системи 

концептуально взаємопов’язаних рішень і дій — точка відліку. В теорії 

редагування набуває поширення поняття «тонке налаштування контенту», яке 

означає формування контенту під точно з’ясовані інформаційні потреби та 

зацікавлення конкретно визначеної цільової аудиторії. У цифровому просторі 

йдеться про SEO-оптимізацію, у медіакультурі загалом — про створення 

наративів, що гарантовано привернуть увагу «цілі» — читацької групи, 

визначеної шляхом маркетингового дослідження. 
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Ми погоджуємося з думкою Н. Кирилової, що «медіакультура містить в собі 

культуру передавання інформації та культуру її сприйняття» [68, с. 8]. 

Національна медіакультура іманентно містить ці взаємопроникні та корелюючі 

явища — культуру медіаспоживання та культуру медіавиробництва. І розвиток 

сегменту біографічної книги в 2005–2017 рр. також розвивався за логікою 

зв’язності медіаспоживання та медіавиробництва. Тому, аналізуючи ринок 

біографічної книжки, важливо простежити його сегментацію за аудиторним 

критерієм. 

Біографічна книга на світовому ринку, за нашими спостереженнями, 

адресована різноманітним аудиторіям, визначеним за конкретними соціально-

демографічними та поведінковими характеристиками: читацькими 

зацікавленнями (від книг, цікавих усім, до книг для представників різних 

професій, інших соціальних груп), віковими (книги для дорослих та дітей), 

гендерними (для чоловіків та жінок), мовними звичками тощо. Для цього 

маркетингові відділи видавництв провадять споживчі традиційні та онлайн-

дослідження, часто вдаючись до комплексного підходу (традиційне анкетування 

та гугл-форми, фокус-групи та Google Analytics тощо). 

Оглядаючи відповідну сегментацію ринку української біографічної книги, 

виокремлюємо кілька груп, яким призначений основний масив видань. 

 

2.4.1. Масовий читач — основна цільова аудиторія біографічної книги 

Українське книговидавництво зорієнтоване переважно на масового читача. 

Автори і видавці, прагнучи доступитися до щонайбільшої кількості читачів, 

орієнтуються переважно на «універсальні» теми — важливі для людей із різними 

смаками та потребами. Таку загальну тенденцію підтримує також ринок 

біографічних книг, про що вже ми зауважували аналізуючи кількість виданих 

популярних біографічних книг (у п. 2.4.1 дисертації). 

Упродовж 2005–2017 рр. на українському ринку біографічних книг, за 

нашими даними, вийшло 897 найменувань, адресованих масовому читачеві. Це 
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становить 69 % від усього масиву відповідної продукції. Тож масовий читач є 

основною цільовою аудиторією біографічних книг. 

Найбільше серед біографічних видань, адресованих масовому читачеві, за 

цільовим призначенням, є популярними (563 книг) та суспільно-політичними 

(217 книг) біографіями. Наприклад: «100 знаменитых людей Украины» (Харків: 

Фоліо, 2002), «Михайло Грушевський (Київ: Вид. дім «Альтернативи», 2005).  

Питанням масовості читацької аудиторії та виданої для неї літератури 

цікавилося багато науковців (С. Аверинцев, М. Бахтін, Д. Лихачов, Ю. Лотман та 

ін.), однак вони акцентували увагу на літературознавчих аспектах. Дослідників 

власне видавничої компоненти небагато. О. Біличенко у статті «Соціальне 

функціонування масової літератури в загальній системі текстів» визначає такі 

риси «масової» літератури: «вона популярна, тобто має комерційний попит; 

розповсюджується серед широких верств суспільства, впливає на світовідчуття 

читачів; вона демонстративно тривіальна, тобто змістовно спирається на 

розповсюдження певних «загальних місць», стереотипів, важливих у системі 

ціннісних уподобань суспільства в певний конкретно-історичний період; вона 

чітко структурована, тобто організована у відповідності з канонами, що базуються 

на найуспішніших зразках-попередниках» [10, с. 46].  

Сьогодні на ринку комунікації відбувається співіснування масового і 

фахового типів літератури, що постійно конкурують між собою. Комерціалізація 

літератури призводить до постійних пошуків нових стратегій літературної та 

видавничої комунікації, осмислення шляхів досягнення успіху певних видань. У 

цих умовах обрані видавцями стратегії впливають не лише на процес створення 

тексту, а й на підготовку видання загалом. Може бути використана так звана 

подвійна адресація — коли видання зорієнтовані і на масового, і на фахового 

читача.  

Саме наявність дещо протилежних аудиторій впливає на ефективність 

ринкових стратегій конкурентної боротьби на видавничому ринку.  

Дослідники зазначають, що в тексті для масового читача принципово не 

може бути однозначного повідомлення, а тільки багатозначне. Так, Дж. Фіске та 
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У. Еко зазначають, що «популярні тексти повинні пропонувати не множинність 

значень, а множинність шляхів прочитання, моделей ужитку» [44, с. 361]. 

Масовий читач зазвичай цікавиться біографіями відомих людей щоб 

розширити свій кругозір, зрозуміти хід історичних подій та діяльність 

особистостей певної епохи. Як зауважував Ж. Бодріяр, вивчаючи споживацьке 

суспільство: «Усі долучені до культури (зрештою навіть освічені люди від цього 

не вислизають або не вислизнуть) мають право не на культуру, а на культурну 

перепідготовку. Це означає „бути втаємниченим”, „знати те, що відбувається”, 

оновлювати щомісяця і щороку свій культурний арсенал. Це означає відчувати 

тиск короткої амплітуди, постійно рухомої, як мода, і такої, що є абсолютною 

протилежністю культурі» [16, с. 134]. 

Саме «культурна перепідготовка» формує бажання у масового читача 

дізнаватися нове, ставати освіченішим, навчатися протягом життя. Цьому 

сприяють популярні біографічні книги, які у легкій для сприйняття формі 

подають цікаві факти з життя харизматичних особистостей, лідерів свого часу, до 

прикладу книга В. Сергійчука «Кого предал гетман Мазепа» (Київ : Просвіта, 

2006).  

Масовому читачеві також цікаво детальніше пізнавати біографії своїх 

сучасників: політиків, громадських діячів (В. Качмарик «Юлія Тимошенко. Жінка 

із зовнішністю моделі і розумом Соломона» (Тернопіль: Підручники і посібники, 

2007), М. Жулинський «Віктор Ющенко: Випробування владою» (Харків: Фоліо, 

2005). Часто йдеться про осіб неоднозначних, діяльність яких викликає 

суперечливі оцінки,— дискусійність привертає увагу до постаті. 

Світовий ринок біографічної книги також зорієнтований на масового читача. 

За даними дослідження Harris Poll33, яке проводилось серед інтернет-користувачів 

США у 2010 р. серед 2775 дорослих, 78 % опитаних вказали, що прочитали 

принаймні одну нон-фікшн книгу за останній рік. Серед найпопулярніших тем — 

історичні діячі, політика, бізнес.  

 

33 Males, Older Readers Like Non-Fiction // MarketingCharts. URL: https://www.marketingcharts.com/industries/media-
and-entertainment-14496 (date of access: 02.12.18)  

https://www.marketingcharts.com/industries/media-and-entertainment-14496
https://www.marketingcharts.com/industries/media-and-entertainment-14496
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2.4.2. Фахова цільова аудиторія біографічної книги як споживач нішевої 

біографічної книги 

Ринок біографічної книги поступово розвивається у напрямі «точкової» 

книги — адресованої вужчому колу читачів, причому часто професійно 

заанґажованому. За нашими підрахунками, в 2005–2017 рр. побачило світ 

286 біографічних книг, виданих для фахового читача. Це приблизно 22 % від 

загальної кількості біографічних книг. 

Біографічних книг для фахового читача, порівняно з виданнями для масового 

читача, на ринку втричі менше. Це закономірно: проєкти «нішевих» видань, з 

одного боку, більш ризиковані, оскільки книга, відома тільки певній групі 

читачів, виконує соціально-комунікаційну функцію в локальнішому масштабі. З 

другого боку, вона є більш адресна, відповідна профілю читача, тому й точніша, 

потрібніша.  

Біографічні книги для фахового читача зазвичай адресовані історикам, 

етнографам, педагогам («Вчений європейського рівня І. С. Винокур: Життя та 

наукова діяльність відомого українського вченого-археолога та громадського 

діяча», Житомир: Вид. М. Косенко, 2005; «Павло Петрович Смирнов: життєвий та 

науковий шлях (1882–1947 рр.) Історик-русист, дослідник середньовічної 

урбаністики», Київ: Основа, 2005). На ринку представлені видання про дуже 

вузьких фахівців, до прикладу, аграріїв («Жизнь и деятельность академика 

Потёмкина Николая Дмитриевича», Київ: Аграрна наука, 2006; «Велика єдність 

праці і культури: Штрихи до портрету сортовипробувальника та селекціонера 

Петра Шеренгового», Полтава: Верстка, 2006). 

До фахових читачів біографічної книги належать спеціалісти, що 

звертаються до біографічного видання по інформацію, необхідну для наукової чи 

виробничої діяльності. На цю категорію читачів розраховані також «нішеві» 

видання, в яких подається біографія відомих у вузькому колі діячів, чиє життя та 

діяльність можуть бути цікавими для фахівців певної галузі. Наприклад, книга 

І. Готь «Професор Олександр Васильович Коваль — перший декан 
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стоматологічного факультету у Львові» (Львів: «Кварт», 2007), О. Кіян 

«Володимир Антонович: історик й організатор "Київської історичної школи"» 

(Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2005).  

 

2.4.3. Дитяча цільова аудиторія та потенціал ринку біографічної книги 

На українському ринку біографічних книг упродовж 2005–2017 рр. 

поступово окреслився сегмент продуктів, адресованих дитячій аудиторії. Таких 

біографічних видань поки що мало. За нашими підрахунками, лише 9 %. Це 

свідчить про незаповненість відповідної ніші та несистемність видавничих 

проєктів.  

Однак цей сегмент динамічно розвивається: саме в ньому з’явилися такі 

резонансні біографічні серії як «Від А до Я» (книги про А. Шептицького, І. 

Франка, Т, Шевченка, Б.-І. Антонича, Львів: «Видавництво Старого Лева», 2015–

2017) та ін. Насамперед такі видання розраховані на молодший та середній 

шкільний вік.  

Перспективність розвитку дитячої цільової аудиторії біографічних видань 

підтверджується експертною думкою О. Лущевської: «Дитяча література як 

глобальний культуротворчий маркер розмаїта й багатогранна у своїх функціях. 

Книжка для дітей — це цільовий продукт, довкола якого формуються потужні 

напрями консумеризму. Дитяча література суттєво впливає на розвиток 

економічних процесів у багатьох країнах світу»34.  

Дитячий нон-фікшн демонструє тенденцію до зростання в світі. За даними 

тижневика Publishers Weekly, в 2017 р. продажі дитячого та молодіжного нон-

фікшну в США зросли на 8 %, порівняно із 2016 р. Найбільше зростання показав 

сегмент саме біографічних видань — 26 %35. Причиною цього стала популярність 

двох книг про розумних жінок. Видання «Жінки в науці» було продано тиражем 

 

34 Активно творити відображення у «дзеркалах» // Літакцент. URL:  http://litakcent.com/2018/01/15/aktivno-tvoriti-
vidobrazhennya-u-dzerkalah/ (дата звернення: 02.12.18)  
35 Nonfiction Categories Continued to Grow in 2017 // Publishers Weekly. URL: 
https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/bookselling/article/75877-nonfiction-categories-
continued-to-grow-in-2017.html (date of access: 02.12.18)  

http://litakcent.com/2018/01/15/aktivno-tvoriti-vidobrazhennya-u-dzerkalah/
http://litakcent.com/2018/01/15/aktivno-tvoriti-vidobrazhennya-u-dzerkalah/
https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/bookselling/article/75877-nonfiction-categories-continued-to-grow-in-2017.html
https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/bookselling/article/75877-nonfiction-categories-continued-to-grow-in-2017.html


107 

128 тис. примірників, а книга «Приховані символи» розійшлась тиражем у 

115 тис. примірників.  

Починаючи з 2010 року, категорія американської дитячої нон-фікшн 

літератури зростає швидше, ніж загальний ринок друкованих книжок у США, з 

річним зростанням на 3,4 % з 2010 по 2016 рік і 5,3 % порівняно з 2013 роком. 

Водночас художня література для юнацтва демонструє низхідну тенденцію з 2015 

по 2016 рік36. 

Результати зондажного опитування учнів першого та п’ятого класів37 

засвідчують, що зацікавлення серед дітей молодшого шкільного віку 

біографічною літературою зростає. Якщо у першому класі лише 20 % опитаних 

ствердно відповіли на запитання «Чи читали ви (читали вам батьки) книжки про 

відомих людей?», то у п’ятому класі 78 % опитаних зазначили, що читали такі 

книги. 

Серед визначних людей, із біографіями яких хотілось би ознайомитись, 

першокласники називали і сучасних особистостей (автогонщика Міхеля 

Шумахера), й історичних діячів (гетьмана Богдана Хмельницького, князів 

Володимира, Ольгу). Серед зацікавлень першокласників — життєписи археологів, 

науковців та винахідників. 

Учні п’ятого класу серед особистостей, чиї біографії найбільше 

запам’ятались, називали Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана Франка, Леоніда 

Глібова. Ці результати свідчать про обмеження читацького досвіду взаємодії із 

біографічною літературою лише шкільною програмою. Втім, коло читацьких 

зацікавлень п’ятикласників сягає значно далі: 30 % опитаних хотіли би прочитати 

біографії відомих спортсменів (Сергія Бубки, Яни Клочкової, Андрія Шевченка), 

20 % — космонавтів (Юрія Гагаріна, Леоніда Каденюка, Ніла Армстронга), 

10 % — історичних діячів (Володимира Великого, Івана Мазепи, Михайла 

Грушевського), 20 % — письменників (Ліни Костенко, Василя Симоненка, Василя 

 

36 Delivering a Deep-Dive Analysis of Trends in Children’s Books // BookWeb. URL: https://www.bookweb.org/news/ci5-
delivering-deep-dive-analysis-trends-children’s-books-36001 (date of access: 02.12.18)  
37 Було опитано 31 учня 1-А класу та 28 учнів 5-Б класу СЗШ № 73 м. Львова. 

https://www.bookweb.org/news/ci5-delivering-deep-dive-analysis-trends-children's-books-36001
https://www.bookweb.org/news/ci5-delivering-deep-dive-analysis-trends-children's-books-36001
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Сухомлинського, Галини Малик). Один із респондентів відповів, що цікавиться 

біографією кіноактора Сильвестра Сталлоне. 

Отже, читацький досвід учнів перших та п’ятих класів, пов’язаний із 

біографічними книгами, досить обмежений, проте життєписи відомих 

особистостей цікавлять школярів. Це свідчить про перспективність біографічних 

видань для дітей на українському видавничому ринку.  

 

Висновки до розділу 2 

Книжковий ринок України є об’єктом статистичних досліджень, які 

провадять державні установи, професійні асоціації, приватні організації та окремі 

науковці. Проте стверджувати, що галузь має чітку ринкову статистику, зокрема 

дані про ринок нон-фікшн та його конкретний сегмент — біографічну книгу, 

немає підстав. 

Дослідження обсягів ринку, конкурентного середовища, видавничої 

активності географічну сегментацію проведено шляхом вивчення 288 «Літописів 

книг», що випускає Книжкова палата України, а також вивчення електронного 

каталогу Книжкової палати України. Кількісні результати представлено в 

Додатках А, Б, В. 

У 2005–2017 рр. біографічну книгу випускали в світ 594 українські 

видавництва, зокрема 537 універсальних та 58 спеціалізованих. 

Серед універсальних видавництв: а) видавництва широкого профілю, що 

мають у своєму видавничому репертуарі і художню літературу, і нон-фікшн: 

«Фоліо» (Харків), «Клуб сімейного дозвілля» (Харків), «Каменяр» (Львів), 

«Свічадо» (Львів), «Наукова думка» (Київ), «Либідь» (Київ); б) малі видавництва, 

які працюють із приватними замовниками та видають біографії коштом автора: 

«Чабаненко Ю. А.» (Черкаси), «Фенікс» (Київ), «Олег Зень» (Рівне), «Посвіт» 

(Дрогобич), «Мрія-1» (Суми). 

Серед спеціалізованих видавництв: а) видавництва, що спеціалізуються на 

нехудожніх виданнях: «Аксіома» (Кам’янець-Подільський), «Астропринт» 

(Одеса); б) університетські видавництва, в асортименті яких є біографічні книги: 
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«Видавничий дім Києво-Могилянської академії», Видавничо-поліграфічний центр 

КНУ ім. Тараса Шевченка, Видавництво НПУ ім. М. Драгоманова; в) видавництво 

НАН України (Інститут історії). 

Найбільше біографічних книг видають малі універсальні видавництва, які 

публікують будь-які за тематикою книги, за умови повної фінансової 

відповідальності автора або спонсора (412 видавців).  

Найактивніше на ринку біографічної книги в 2005–2017 рр. діяли 

видавництва «Фоліо» (Харків), «Літопис УПА» (Львів), «Темпора» (Київ), 

«Астропринт» (Одеса), «Аксіома» (Кам’янець-Подільський). 

Упродовж 2005–2017 рр. видавнича активність на ринку біографічної книги 

спостерігалася в усіх, без винятку, регіонах України. Основними географічними 

центрами випуску біографічних книг були Київ, Харків та Львів. Активність 

видавців з інших міст була нижчою в середньому в 5-6 разів. 

Видавнича активність у простежені періоди змінювалася: найвищою вона 

була в 2005–2009 рр., дещо знизилася в 2010–2014 рр. У 2015–2017 рр., за даними 

Книжкової палати України, вона впала — за назвами і накладами, а кількість 

суб’єктів видавничої діяльності, що продукували біографічну книгу, різко 

скоротилася. Водночас такі дані можуть мати велику похибку, що не заперечує 

відділ статистики Книжкової палати України. Виявлено, що у 2014–2017 рр. низка 

біографічних книг активно розповсюджувалася в книгарнях, інтернет-магазинах, 

на книжкових виставках, однак ці книги не внесено до «Літопису книг»: 

«Довженко без гриму» (Київ: «Комора», 2014); «Інґа» Скотта Ферріса (Київ: 

Yakaboo Publishing, 2017); «Олег Сенцов» Олександра Мимрука (Харків: «Фоліо», 

2017); «Михайло Грушевський у Москві» Володимира Мельниченка (Київ: 

«Либідь», 2016) та ін. Видання, пропущені в офіційній статистиці Книжкової 

палати, під час дослідження виявлені та внесені в розроблений бібліографічний 

покажчик «Біографічні книги, видані в Україні в 2005–2017 рр.» (Додаток Г). 

У 2005–2009 рр., біографічні книги випускало 381 видавництво. Лідерські 

позиції за кількістю одиниць випущеної біографічної книги утримували: «Фоліо» 

(Харків) — 48 найменувань, «Астропринт» (Одеса) — 14 найменувань, «Галицька 
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видавнича спілка» (Львів) — 13 найменувань (див. табл. 66, дод. Г4). Більшість 

видавництв, що працювали з біографічними книгами в 2005–2009 рр., випустили в 

середньому по 1-2 видання. У цей час на ринку біографічної книги домінували 

видання науково-популярні та суспільно-політичні. У центрі уваги були постаті 

героїв ОУН та УПА, гетьмани, полководці (див. дод. Ж). 

У 2010–2014 рр. конкуренція на ринку біографічної книги знизилася. 

Загальна кількість видавництв зменшилася до 230, тобто на 40 %, порівняно з 

попереднім періодом. П’ять та більше біографій за період 2010–2013 рр. 

випустило лише 8 видавництв: «Фоліо», ХНAДУ, «Лiтопис УПA», «Журфонд», 

«Темпорa», «Aстон», «Имекс-ЛТД», «Фенiкс» (див. табл. 66, дод. Г4). Лідерську 

позицію, як і в попередній період, утримувало харківське «Фоліо» 

(21 найменування), друге місце посідало видавництво Харківської національної 

академії державного управління (ХНАДУ) — 14 найменувань, третє місце — 

«Літопис УПА» (Львів), 11 найменувань. У 2010–2014 рр. відбувся перерозподіл 

ринку: видавництво «Літопис УПА» вдвічі збільшило кількість біографічних книг 

у своєму асортименті, порівняно із попереднім періодом, натомість із ринку пішло 

одеське видавництво «Астропринт», яке було серед лідерів попереднього періоду. 

У період 2010–2014 рр. основу асортименту біографічних книг становили видання 

популярні та науково-популярні. Найбільше в цей період видано біографій 

письменників та вузькопрофільних спеціалістів у різних галузях (шахтарів, 

геологів, фізиків, агрономів).  

У 2015–2017 рр. на ринку біографічної книги працювало 180 українських 

видавництв, це на 52 %, ніж у 2005–2009 рр., та на 21 % менше, ніж у 2010–

2013 рр. Найбільшу кількість найменувань видало черкаське видавництво 

«Чабаненко Ю. А.» та харківське «Фоліо» — 5 книг. Решта видавництв у 2015–

2017 рр. мали в своєму асортименті не більше п’яти біографічних книг (див. 

дод. Г4). У 2015–2017 рр. через різке зниження видавничої активності 

харківського «Фоліо», по-перше, відбулася географічна децентралізація ринку 

біографічної книги, по-друге, ринок втратив вираженого лідера. У 2015–2017 рр. 

на ринку домінували видання науково-популярного та суспільно-політичного 
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спрямування. У цьому періоді з’явилися ілюстровані перекладні видання про 

діячів мистецтва («Видавництво Старого Лева»), дитячі біографічні видання про 

відомих жінок («Видавництво ІРІО», «Видавництво»). 

Конкурентне середовище ринку біографічної книги впродовж 2005–2017 рр. 

формувалося під синергетичним впливом численних факторів: політичних 

обставин (Революція Гідності, анексія Криму, гібридна війна, бойові дії на Сході 

України), кризових явищ в економіці, зниження рівня життя населення, процесів 

формування громадянського суспільства, цифровізації медіавиробництва, зміни 

естетичних смаків та читацьких моделей, посилення інтересу до пізнавальної 

книги тощо. При цьому важливим ресурсом видавництв біографічної книги 

незмінно була автура. 

Найчастіше видавництва співпрацювали з істориками, науковцями інших 

спеціальностей (див. табл. 67, дод. Г4). Також авторами біографічних видань 

ставали люди, що не були професійними вченими, але зналися особисто з 

відомими людьми — героями книг (дружини та чоловіки, діти, друзі, колеги). 

Часто такі автори не тільки ініціювали, й а спонсорували вихід відповідних 

біографічних видань. 

Усього над біографічними книгами у 2005–2017 рр. працювало понад 

770 авторів. 673 автори випустили по одній книзі та 68 авторів — по дві книги. 

Найбільш продуктивним автором був О. Завальнюк, який написав 9 книг-

біографій про ректорів та викладачів, що в різний час працювали в університеті 

м. Кам’янця-Подільського (книги вийшли у видавництві «Аксіома», Кам’янець-

Подільський). Теж системно працював над конкретною темою в біографістиці 

А. Кокотюха — 6 книг про постаті сучасного політикуму (Л. Кравчук, 

Ю. Тимошенко, В. Кличко та ін.), крім того книга про І. Кожедуба. До плідних 

авторів належить також В. Скляренко — 6 книг, присвячених найрізноманітнішим 

постатям: Чингісхану, Майклу Джексону, династії Романових. А. Кокотюха та 

В. Скляренко співпрацювали з «Фоліо» (Харків). 
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Продуктну сегментацію ринку проведено за комплексом критеріїв — 

виділено сегменти книжкових продуктів за цільовим призначенням, за складом 

тексту і структурою, за мовною ознакою. 

За цільовим призначенням біографічну продукцію сегментовано на масиви 

суспільно-політичних, науково-популярних та популярних видань.  

У 2005–2017 рр. найбільшу частку ринку становили популярні біографії — 

579 найменувань (43 % від усіх біографій). Йдеться про книги, зміст яких 

викладений у доступній формі та задовольняє непрофесійні інтереси читачів: 

«Іван Мазепа: у запитаннях та відповідях» (Київ: «Темпора», 2008), «Микола 

Лисенко. Дні і роки» (Київ: «Музична Україна», 2015), «Стів Джобс. Людина, яка 

мислила по-іншому» (Тернопіль: «Навчальна книга Богдан», 2016).  

Науково-популярних книг було опубліковано 429 назв (34 %); це видання, що 

популяризують наукові знання у доступній для широкого читача формі: («Іван 

Франко: біографічне дослідження», (Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2009), «Член-

корреспондент НАН Украины Анатолий Николаевич Довбня» (Харків: ХФТИ, 

2010), «Життєві імперативи та наукова школа професора Петра Сауха» (Житомир: 

ЖДУ, 2010).  

Найменшу частку ринку становили біографічні книги суспільно-політичного 

цільового призначення — 289 назв (22 %); серед них: «Степан Бандера: людина і 

міф» (Київ: «Країна мрій», 2015), «Богдан Хмельницький» (Київ: ДАК 

«Укрвидавполіграфія», 2013), «Гладкіх Василь Іванович: український політик, 

народний депутат Верховної Ради України» (Кам’янець-Подільський: 

«Медобори», 2013). 

За складом тексту біографічну продукцію сегментовано на масиви 

моновидань та полівидань. У 2005–2017 рр. сегмент моновидань — це 

1039 одиниць продукції («Блаженна Йосафата», Трускавець: Релігійне 

видавництво «Св. Володимира та Ольги», 2013; «Незгасимий вогонь: життєвий та 

творчий шлях М. М. Боголюбова», Полтава: Шевченко Р. В., 2012), а сегмент 

полівидань — 261 одиниця продукції («100 великих діячів культури України», 

Київ: «Арій, 2010; «Отчий дом: очерки истории семей Поспишилей, 
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Бондаровских, Михайловых», Київ: «Наш час», 2010; «Дворянский род 

Анненковых», Київ: Ін Юре, 2013). Упродовж усього досліджуваного періоду 

моновидання стабільно домінували над полівиданнями у співвідношенні 4:1. 

За структурою біографічну книжкову продукцію сегментовано на 

однотомники, багатотомники та серії. 

За мовною ознакою біографічну продукцію 2005–2017 рр. сегментовано на 

масиви оригінальних та перекладних, а також українськомовних та 

російськомовних книг. 80 % біографічних книг вийшли українською мовою, 

19,5% — російською, 0,5 % — іншими мовами. Переважна більшість біографічної 

книги, виданої в Україні в період 2005–2017 рр., є оригінальними виданнями, 

тобто опублікованими вперше, неперекладеними і неперевиданими. Частка 

перекладних видань становить близько 18 %. Найбільше перекладали з 

англійської та російської мов. 

Диференціюючи ринок біографічної книги за аудиторіями, виділено такі 

сегменти: масовий читач біографічних книг, фаховий читач та дитяча аудиторія.  

Найбільше біографічних книг у 2005–2017 рр. адресовано масовому 

читачеві — 897 книг, що становить 69 % від загальної кількості. Характерно, що в 

цьому сегменті з’явилися проєкти, тематично сфокусовані на біографіях відомих 

жінок: «100 знаменитых женщин» (Харків: «Фоліо», 2005), «Визначне жіноцтво 

України (Київ: «Ярославів вал», 2007), «Жінки і математика» (Харків: «Основа», 

2008), «Жінки в космосі» (Київ: «Варто», 2013). 

Книг, націлених на фахову аудиторію, виявлено значно менше — 286, це 

приблизно 22 % від загальної кількості біографічних книг. 

Біографічних книг, орієнтованих на дитячу цільову аудиторію, виявлено 9 %, 

що свідчить про незаповненість ринкової ніші. Однак цей сегмент динамічно 

розвивається: саме в ньому з’явилися такі резонансні біографічні серії, як «Від А 

до Я» (книги про А. Шептицького, І. Франка, Т, Шевченка, Б.-І. Антонича, Львів: 

«Видавництво Старого Лева», 2015–2017), «Удевительные личности для детей» 

(книги про С. Джобса, Б. Паскаля, Н. Теслу, Коко Шанель, Київ: ІРІО, 2015–2017). 

Проведене нами зондажне опитування учнів 1-го та 5-го класів (м. Львів, 
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СШ № 73) продемонструвало високе зацікавлення дитячої читацької аудиторії 

біографічними книжками, що може свідчити про перспективність таких видань на 

українському видавничому ринку.  
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РОЗДІЛ 3 

ВИДАВНИЧА КУЛЬТУРА БІОГРАФІЧНОЇ КНИГИ:  

КОНЦЕПЦІЇ, ПРАКТИКИ, ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 

У розділі досліджено видавничу культуру української біографічної книги 

2005–2017 рр. Для встановлення рівня видавничої культури української 

біографічної книги розроблено комплекс критеріїв оцінювання відповідних 

видань. За допомогою цього методологічного інструменту проаналізовано 

конкретні проєкти та дано узагальнену оцінку видавничої культури української 

книжкової біографістики — в аспектах її змісту, форми та просування на ринку. 

Простежено роль читацьких потреб і моделей поведінки, професійної 

компетентності авторів та редакторів та інших маркетингових детермінант. 

 

3.1. Маркетингові детермінанти та культура просування книжкового 

біографічного видання 

 

У сучасних умовах розвитку світового та національного ринку біографічних 

видань культура успішної біографічної книги формується на маркетинговій 

основі, зумовлюється ефективністю маркетингового підходу в роботі 

видавництва — тим, чи вивчає воно ринкову ситуацію, книжковий асортимент, 

позиціювання та цінову політику конкурентних видавничих брендів та їхніх 

проєктів, реальні аудиторні потреби, реакції, як використовує ці знання, 

розроблюючи нові видавничі концепції, залучаючи кваліфікованих авторів і 

редакторів до власних проєктів, наскільки швидко та якісно їх реалізує, чи здатне 

вибирати дієву стратегію просування продуктів тощо. На ринку української 

біографічної книги домінують видавництва, які мають маркетингові стратегії та 

успішно їх реалізують і розвивають. 
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3.1.1. Маркетингова стратегія — тригер діяльності видавництва 

біографічної книги 

Активний розвиток нон-фікшну загалом і біографічної книги зокрема — 

стратегічна закономірність розвитку українського видавничого ринку: про це 

свідчить поступове зростання сегменту такої літератури, читацьке зацікавлення 

нею, становлення типологічного канону та формування видавничої культури. 

Формування репертуару видавництв та робота над новими книгами пов’язані 

з впровадженням новітніх видавничих стратегій. В. Теремко подає таке 

визначення: «Маркетингова стратегія — система дій щодо формування і реалізації 

маркетингового комплексу видавництва» [132, с. 264]. На думку Н. Карачиної, 

«маркетингова стратегія — це певна сукупність маркетингових інструментів, на 

основі яких розробляється ефективна політика просування товарів, послуг до 

споживачів, яка є основним довгостроковим планом маркетингу компанії, 

спрямованим на вибір цільових сегментів споживачів» [65, с. 172]. 

В. Васильєв співвідносить розвиток стратегічного планування не лише із 

збалансуванням попиту і пропозиції на книгу в суспільстві, а й із зростанням 

рівня книжкової культури [19]. 

Тож маркетингова стратегія видавництва біографічної книги — те, що рухає 

всю активність видавництва, тригер його розвитку, внутрішня логіка ринкової 

поведінки, запорука цілісності та закономірності всіх рішень і заходів. 

Видаючи біографічну книгу, яка іманентно несе суспільно важливе 

повідомлення, може змінювати цінності, спонукати читача до певних дій, 

видавець повинен не лише перейматися економічним зиском, а й стратегічно 

оцінювати умови та наслідки поширення такої інформації для читача й 

суспільства.  

Тому у видавничих проєктах, пов’язаних із випуском біографічних книжок, 

доцільно проводити PEST-аналіз для виявлення політичних (P-political), 

економічних (E-economical), соціокультурних (S-sociocultural) і технологічних (T-

technological) аспектів зовнішнього середовища, що впливатимуть на процес 
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створення біографічної книги (про суть PEST-аналізу йдеться в працях 

Дж. Річардсона [214], Р. Коллінса [179] та ін.). 

Політичні чинники (стабільність політичної ситуації в державі, законодавче 

забезпечення та державна підтримка видавничого бізнесу, релігійні та національні 

відносини, інформатизація суспільного життя та ін.) важливі при формуванні 

стратегії виробництва біографічних книг, адже вони визначають можливості 

формування репертуару, впливають на відкритість архівів і джерел, відновлення 

забутих та репресованих попередніми політичними режимами імен. До прикладу, 

книги нон-фікшн можуть бути використані під час передвиборчої кампанії, щоб 

розкрити біографії кандидатів. Так, у 2009 р., напередодні президентських виборів 

у видавництві «Фоліо» вийшла книга «Юлія Тимошенко» Андрія Кокотюхи. 

Видання цієї книги — вдалий піар-хід, адже книга ненав’язливо знайомила 

читачів із життям та діяльністю кандидатки, привертала до неї увагу виборців. 

Економічні чинники (темпи інфляції та цінова політика, стан інвестування в 

бізнес, рівень платоспроможності населення та ін.) вивчаються для створення 

картини розподілу ресурсів на рівні держави. Вони безпосередньо впливають на 

купівельну спроможність потенційних читачів та спроможність авторів видавати 

книжки власним коштом, що не може не позначитися на видавничій активності 

кожного окремого суб’єкта видавничої діяльності в країні.  

Соціокультурні чинники (особливості соціальних відносин, цінностей, 

суспільного устрою, демографічні зміни у суспільстві та ін.) беруться до уваги для 

формування видавничого репертуару, що відповідатиме соціальним запитам 

суспільства на певному етапі його розвитку. Відповідаючи на потреби та запити 

конкретної аудиторії, видавець формує план роботи над проєктом та запрошує 

відповідних фахівців.  

Технологічні чинники (використання сучасних технологій опрацювання 

інформації, наявність ефективних технологій на стадії поліграфічного 

виготовлення продукції та ін.) детермінують форму матеріалу, впровадження 

інновацій і на етапі власне редакційно-видавничого процесу (системи організації 

роботи редакції, нові методи та технології верстки і дизайну), і на етапі 
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розповсюдження готових видань, популяризації їх серед читачів та отриманні 

зворотного зв’язку від них. 

Вивчення та аналіз сукупності зазначених реалій дає підстави видавцю 

зрозуміти потреби своєї аудиторії, відтак своєчасно зреагувати на них 

відповідними якісними видавничими продуктами. 

Наше дослідження форсайтингу в діловій культурі суб’єктів видавничої 

діяльності України шляхом опитування видавців-практиків викладені у статті 

«Форсайтинг у видавничому ландшафті України» [57], дає підстави стверджувати, 

що ситуація неоднозначна.  

Є видавці («Видавництво Старого Лева», «Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія»), які усвідомлюють важливість стратегічного планування 

та пошуку інноваційних підходів у роботі. Водночас є видавці, які не 

зосереджуються на стратегічних аспектах. Також очевидно, що українські видавці 

біографічних книг опановують стратегічне планування — наразі нерідко діють 

несистемно, «навмання», орієнтуючись здебільшого на досвід та інтуїцію. Такий 

підхід не може забезпечити вагомих результатів та суттєво поступається 

стратегічно спланованій діяльності.  

Основою стратегічного планування діяльності видавництва є маркетинг-мікс 

(система засобів маркетингу). Ф. Котлер визначає маркетинг-мікс як «набір 

маркетингових інструментів, які компанія використовує для досягнення власних 

маркетингових цілей» [202, с. 9]. Таким чином, маркетинговий комплекс 

стосується чотирьох широких рівнів маркетингових рішень (4Р): продукту 

(product), ціни (price), просування (promotion) і місця (place).  

У видавничій діяльності оптимальний маркетинг-мікс становить таку 

комбінацію маркетингових інструментів, завдяки якій забезпечується досягнення 

окреслених цілей за раціонального використання наявних коштів. 

 

3.1.2. Біографічна книга: продуктні та цінові аспекти 

Продуктний аспект біографічної книжки полягає у відпрацюванні її змістової 

та дизайнерської культури на рівні добору ідей, критичного їх осмислення, 
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здатності реалізувати ці ідеї, ресурсів (матеріальних та людських), якими володіє 

видавець тощо. Продукт є головним елементом маркетинг-міксу. 

Під час планування роботи над продуктом видавець осмислює, з якими 

аудиторіями комунікуватиме, які меседжі продукуватиме, які форми й 

тональності матиме продукований контент. Рівень культури біографічної книги як 

видавничого продукту детермінується багатьма чинниками, зокрема здатністю 

оперативно й адекватно реагувати на потреби аудиторії, також компетентністним 

рівнем авторів та редакторів, що працюють над виданням. 

Реагування на читацькі потреби. Сучасна людина хоче, щоб її потреби в 

контенті, задовольнялись практично миттєво. Для виробника видавничого 

контенту пріоритет вибору тематичного спрямування книг зсувається із смаків 

головних редакторів чи директорів до т. зв. мікромаркетингу — цільового 

маркетингу, що передбачає «дрібне», нішеве сегментування аудиторії, «точковий» 

підхід до інформаційних потреб аудиторії. На цей зсув видавці не завжди 

реагують гнучко, що впливає на якість книги, і на способи її доправлення до 

аудиторії. 

Проблема несвоєчасного реагування на читацькі потреби у видавців 

біографічних книг виникає найчастіше за відсутності маркетингових та 

соціологічних досліджень читацької аудиторії. Хоча сьогодні каналів зв’язку 

читача із видавництвом досить багато: це і сторінка в соцмережах, і сайт 

видавництва, і особисте спілкування під час виставок та ярмарків, однак 

розуміння і реагування на читацькі потреби у видавців не завжди вчасне. 

У великих видавництвах, що спеціалізуються на літературі нон-фікшн, 

персоналії для біографічних книг обирають маркетинговий відділ і директор. 

Саме так це відбувається, до прикладу, у видавництві «Наш формат». «Це 

залежить від актуальності персоналії для наших реалій, близькості національному 

світогляду, а також від потреб цільової аудиторії. Для видавництва нон-фікшн 

літератури це передусім успішні бізнесмени, економісти, стартапи тощо»,— 

відповіла в опитуванні головна редакторка Ольга Дубчак. Наближення 



120 

видавничого асортименту до читацьких потреб сприятиме задоволенню запитів 

суспільства. 

У видавництві «Фоліо» персоналії обирає головний редактор. «Готуються 

великі списки, потім головний редактор обирає — які видання необхідні в першу 

чергу, які у другу, які можна поки відкласти. Чинників добору кілька, але 

головним є попит»,— розповіла під час опитування редакторка біографічної серії 

«Знамениті українці» Маріанна Фумарова. 

Однак у невеликих видавництвах маркетингові дослідження не проводяться, 

і покладаються видавці лише на власні смаки та спостереження за трендами. 

Наприклад, Костянтин Кожем’яка, президент фонду ArtHuss, який видає нон-

фікшн мистецького спрямування, пояснив в опитуванні, що вибір книг 

відбувається лише за рейтингом на Амазоні у відповідному розділі.  

Однак такий підхід не завжди може дати очікувані результати. Як зазначає 

Оксана Форостина (Yakaboo Publishing), «успішність книги на Заході абсолютно 

не проєктується на український ринок. Закордонний бестселер може дуже 

повільно продаватися на нашому ринку».  

Якщо поглянути на полиці українських книгарень, то побачимо російські 

видання, які досить оперативно відповідають на зацікавлення широкої аудиторії 

споживачів масового продукту (біографії популярних зірок телебачення, серіалів, 

кіно, естради). Є книги із біографіями Хью Лорі (актор серіалу «Доктор Хаус»), 

Стефані Маєр (авторка саги «Сутінки»), Джонні Депа (актор), героїв телешоу 

«Дом-2» тощо, надруковані не в Україні. Це зумовлює певну проблему. Адже 

читач, зацікавлений у останніх новинах в світі шоу-бузнесу чи кіно, змушений 

купувати не український продукт, а імпортовані книги. Український ринок не 

настільки швидко видає реакцію на зміни в суспільних настроях та вподобаннях 

українців. Із останніх прикладів реакції на потреби суспільства можемо назвати 

публікацію біографічних книг про політичного в’язня Олега Сенцова, який 

перебуває в російській в’язниці («Олег Сенцов», Фоліо, 2017). Ще одним 

прикладом є поява біографічних книг про лідера музичного гурту «Скрябін» 

Андрія Кузьменка, який загинув кілька років тому в автокатастрофі («Ми, дороги 
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і Кузьма», Фоліо, 2016; «Група «Скрябін» та друзі по сцені», ВСЛ, 2016; «Моя 

дорога птаха», ВСЛ, 2015). 

Компетентнісний рівень авторів та редакторів. Робота над книгою нон-

фікшн дуже відрізняється від редакційного опрацювання художньої книги. 

Досліджуючи закордонні публікації на цю тему (Л. Філліп, Н. Віссер, Л. Шарп, 

І. Гатнер, В. Зінссера, В. Вольф, Ф. Фрідмана та ін), ми дійшли висновку, що 

«редагування літератури нон-фікшн, як і художньої, вимагає від редактора поваги 

до авторського стилю і задуму, але в нон-фікшн головна мета в тому, щоб донести 

інформацію до читача. Зарубіжні дослідники та практики вважають, що в нон-

фікшн редактор працює для уточнення слів автора і зміцнення організації його 

ідей, він має більше можливостей, ніж редактор художньої книги» [Помилка! 

Джерело посилання не знайдено., с. 116]. Дібрати найважливіші факти біографії 

людини, не вирвавши їх із контексту життя, викласти їх без спотворень і 

маніпуляцій, зацікавити інформацією, виклавши її не в сухому стилі «довідки», 

залучити доречне ілюстрування тощо — це ті головні параметри культури 

видання, яких мають досягнути в ідеалі автор і редактор біографічної книги. Але 

це вдається не завжди і не тільки через брак коштів. 

Видавці, які взяли участь у нашому експертному опитуванні, артикулюють 

щонайперше проблему недостатньої професійної компетентності авторів та 

редакторів.  

Директорка видавництва Yakaboo Publishing Оксана Форостина в опитуванні 

розповіла: «Переважна більшість редакторів ще до недавнього часу були більшою 

мірою заточені на фікшн. Відповідно, в них виникали проблеми із спеціальною 

термінологією та сучасною розмовною мовою. Основна проблема — нерозуміння 

точності мови. Редактори не завжди знаються на вузькій тематиці, в якій часто 

спеціалізуються головні герої біографічних книг, адже історія героя — це завжди 

історія його справи, діяльності. Цього не вчать на філфаці. Саме тому працюючи 

над біографією Ілона Маска ми залучали двох учених з галузі дотичної до галузі 

Ілона Маска, які займаються конденсаторами, батареями, щоб вони вивірили нам 

всі технічні терміни». 
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У книзі нон-фікшн загалом та біографічній зокрема пріоритетний фактаж — 

його повнота, достатність, об’єктивність, достовірність. Хоч повну 

відповідальність за точність тексту несе автор, роль редактора на варто 

применшувати: чуття і досвід повинні підказувати редакторові, які факти слід 

перевірити додатково, з якими джерелами їх звірити. Натепер є проблема із 

компетентністю авторів та редакторів у питаннях фактчекінгу, що позначається на 

рівні змістової культури таких видань. Головна редакторка видавництва «Наш 

формат» Ольга Дубчак у експертному опитуванні наголосила: «Робота над 

біографічним текстом особлива своєю фактуальністю: тут обов’язково потрібно 

вивіряти всю фактологічну інформацію, що стосується життєпису головного 

героя. Якщо видання перекладне, то важливо зосередитися на адекватності 

перекладу, бо дуже часто трапляються поняття і визначення, які в українській 

мові ще не з’явилися або не усталилися, це змушує постійно звертатися до 

термінологічних словників і, безперечно, шукати в інтернеті». 

Біографічна книга — не лише оповідь про конкретну людину, а й про 

історичний контекст, в якому вона жила, працювала, не тільки про її творчі 

досягнення, а й про те, як ця діяльнісь змінила світ, певну галузь науки і техніки, 

мистецтво чи ін. Тож редактор, працюючи над біографічним виданням, повинен 

передовсім розуміти цей широкий наратив — мати широке і чітке концептуальне 

бачення теми. Як зауважує пані Оксана Форостина, «ми заохочуємо редакторів 

читати англомовну пресу та наукову літературу, дивитися серіали, що можуть 

підвищити рівень знань та розуміння специфіки мови».  

Тож постійне прагнення до фаховової перепідготовки, самовдосконалення 

редакторів нон-фікшну, оперативна відповідь на зазначені виклики можуть стати 

важливим чинником підвищення культури українських біографічних книг. 

Ціновий аспект. Ціна є важливим складником маркетинг-міксу. Розглядаючи 

ціновий аспект біографічної книги, варто пам'ятати, що книговидавнича сфера є 

не тільки духовним виробництвом, а й бізнесом. Як зауважив директор 

«Видавництва Старого Лева» М. Шейко, «книжковий ринок — теж ринок, 

виготовляєте і продаєте ви пластмасові деталі до сантехніки чи книжку — 
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глобальні економічні закони ті самі»38. Один із важливих економічних законів — 

закони попиту і пропозиції. Їхня суть зводиться до того, що попит на товар 

визначає верхній (максимальний) рівень цін. Між ціною і величиною попиту існує 

обернена залежність: «Зниження попиту із зростанням ціни пояснюється тим, що 

при цьому споживач намагається замінити певний товар іншим, а також тим, що 

людина стає біднішою і починає споживати деякі товари у менших кількостях» 

[98, с. 232]. 

Український читач не має фінансової спроможності купувати дорогі книжки. 

Низький рівень попиту українців на вітчизняну видавничу продукцію зумовлений 

зростанням цін на неї і зменшенням реальних доходів населення. За даними 

Держстату України, середня заробітня плата по Україні у 2018 р. становить 

10 тис. грн39. Проте це дуже узагальнений середній показник, адже той же 

Держстат подає дані, що у 2018 р. дохід близько 14 млн осіб (33,9% українців) є 

меншим за фактичний прожитковий мінімум40. 

Відвідувачі Форуму видавців 2018 у Львові стверджували готовність 

витратити на книги від 500 до 1500 грн41. Тобто в середньому українець готовий 

витратити на книги 10 % власного щомісячного доходу. Проте це стосується 

таких великих книжкових ярмарків, як Форум видавців у Львові чи «Книжковий 

Арсенал» у Києві. Зазвичай українці в книгарнях залишають значно менше 

коштів. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного 

Громадською організацією «Форум видавців» за підтримки програми 

Європейського Союзу «Книжкова платформа»: 42 % українців упродовж року не 

придбали жодної книги42.  

 

38 Мочарник І. Микола Шейко: Український книжковий ринок довго не поповнювався новими силами  // Читомо. 
URL:  http://archive.chytomo.com/news/mikola-shejko-ukraiinskij-knizhkovij-rinok-dovgo-ne-popovnyuvavsya-novimi-
silami (дата звернення: 05.11.2018) 
39 Середня заробітна плата за регіонами за місяць // Укрстат. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/reg_zp_m/reg_zpm_u/arh_zpm_u.htm (дата звернення: 
25.12.2018) 
40 Держстат: за межею бідності живе 14 млн українців [Електронний ресурс] (25.12.2018) // News.Finance. URL: 
https://news.finance.ua/ua/news/-/440309/derzhstat-za-mezheyu-bidnosti-zhyve-14-mln-ukrayintsiv (дата звернення: 
25.12.2018) 
41 Українці – читаюча нація? А скільки ми готові платити за книги? // YouTube. URL https://youtu.be/dNhIgtY0bqE 
(дата звернення: 25.12.2018) 
42 Огляд ринку. Книговидання / Aval. URL: https://msb.aval.ua/news/?id=26190 (дата звернення: 08.06.2018) 

http://archive.chytomo.com/news/mikola-shejko-ukraiinskij-knizhkovij-rinok-dovgo-ne-popovnyuvavsya-novimi-silami
http://archive.chytomo.com/news/mikola-shejko-ukraiinskij-knizhkovij-rinok-dovgo-ne-popovnyuvavsya-novimi-silami
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/reg_zp_m/reg_zpm_u/arh_zpm_u.htm
https://news.finance.ua/ua/news/-/440309/derzhstat-za-mezheyu-bidnosti-zhyve-14-mln-ukrayintsiv
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Дослідивши асортимент книгарень, доходимо висновку, що біографічні 

книги можуть залежуватися на полицях дуже довго. До прикладу, не рідко 

в 2018 р. знаходимо книги, видані в 2008–2009 рр. Тобто за 10 років цих книг не 

вдалося реалізувати. Чимало з них урешті-решт потрапляють до розпродажів — 

ціну на них значно знижують (зі 150 до 25 грн). 

У нашому опитуванні про цю ситуацію Лілія Омеляненко («Видавництво») 

розповіла: «Ціни на наші книги вище середнього, але ми ніколи не позиціонували 

себе в сегменті мас-маркету. Ми надзвичайну увагу приділяємо якості, дуже 

багато вкладаємось і морально, і матеріально у видання. Книга «Це зробила вона» 

робилася щодня протягом восьми місяців, над нею працювало більше сотні 

людей. Саме тому така книжка не може коштувати дешево». А якщо видавець 

хоче зекономити на якісь ланці редакційно-видавничого процесу,— це 

позначається на якості кінцевого продукту. 

 

3.1.3. Просування біографічних книг як розширення індивідуальної та 

національної культури 

Розвиток біографічної книги в Україні асоційований із контекстами культури 

медіаспоживання загалом та культури читання книг біографічного характеру 

зокрема. У численних наукових працях [34, 76, 105], критичних статтях [61, 88] 

висловлена думка про «кризу читання», «суспільство телеглядачів». Ці 

песимістичні оцінки корелюють із твердими результатами досліджень читацьких 

звичок, які демонструють низький рівень індивідуальної, а відтак національної 

читацької культури [42, 79, 162]. 

Для біографічної книги в Україні це серйозний виклик: без стабільного 

читацького зацікавлення і попиту годі сподіватися на стрімкий розвиток ринку, 

здорової конкуренції на ньому, цікавих видавничих ідей і проєктів. Оскільки 

видавнича культура біографічної книги й культура її читання/нечитання — 

взаємопов’язані явища, то потрібно дослідити, що зроблено й робиться в Україні 

для того, щоб біографічна книга стала трендовим явищем. Отже, постає питання 
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про популяризацію біографічної книги, що важливо і з прагматичного, і з 

культуротворчого погляду. 

В умовах невисоких показників книговиробництва, а також масованої 

цифровізації медіакультури перед кожним видавцем постає бізнес-завдання вийти 

на кінцевого споживача. Щоби біографічна книга зацікавила читача, необхідна не 

тільки грамотна інформаційна кампанія про неї, її вихід, її важливість тощо, а й 

системне формування позитивного іміджу видавництва, а ще глобальніше — 

потрібне пропагування читання. 

Як зауважує Г. Ключковська, дієвим є процес «творення популярності книги 

та автора через інтегрований у ринковий механізм маркетинг, у кінцевому 

результаті спрямований на формування попиту» [69, с. 4]. У популяризації 

біографічних книг можуть брати участь самі автори, маючи у руках такий 

потужний інструмент, як соціальні мережі, де вони розповідають своїм читачам 

над чим працюють, чим збуджують зацікавлення до нових книг. 

Окрім самих авторів, лідери думок в суспільстві можуть також спонукати 

читачів до прочитання тих чи тих книг. До прикладу, відома американська 

телеведуча Опра Вінфрі заснувала свій читацький клуб, починаючи з мемуарів 

«Дика: небезпечна подорож як спосіб знайти себе» авторки Шеріл Стрейд, і книга 

одразу стала бестселером. Цей феномен називається «ефект Опри». 

Схожий ефект можуть мати рекомендації до прочитання від відомих 

українських постатей, якщо їх розмістити на обкладинці нон-фікшну. Такий хід 

уже використовувало видавництво «Країна мрій» у художній літературі, видаючи 

спочатку книги дитячого письменника Всеволода Нестайка, а потім продовживши 

серію «Нестайко радить прочитати». Ім’я відомого автора на обкладинці 

допомогло підживити інтерес навіть до такої класики дитячої літератури, як 

«Робінзон Крузо» Даніеля Дефо. 

Популяризаторські акції. У 2016 р. Кабінет Міністрів України схвалив 

Концепцію державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та 

популяризації читання на період до 2020 р. [116], яка передбачає організацію 

видавничих подій — книжкових виставок, ярмарків, літературних конкурсів та 
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премій тощо. Конкретні механізми перебувають сьогодні у стадії розроблення, 

однак можна зауважити, що переважна більшість літературних та видавничих 

премій спрямована на художню літературу. Видання нон-фікшн, а поготів 

біографічного спрямування, сьогодні поза увагою журі премій та конкурсів. 

Донедавна у Всеукраїнському рейтингу «Книга року» не існувало номінації нон-

фікшн. Лише у 2017 р. за ініціативи Володимира і Антона Тихих та 

літературознавця Ростислава Семківа було впроваджено таку номінацію. 

Перемогу здобув Ярослав Тинченко з книгою «Лицарі Зимових походів. 1919–

1922 рр.» (видавництво «Темпора») про учасників Першого та Другого Зимових 

походів армії Української Народної Республіки.  

Єдина біографічна книга, що фігурувала у списках лауреатів щорічної премії 

Президента України «Українська книжка року» — це видання «Марія 

Заньковецька» Володимира Корнійчука (видавництво «Криниця»), яке у 2016 р. 

здобуло перемогу в номінації «За вагомий внесок у розвиток українознавства». 

Інших нон-фікшн видань у списках переможців не було.  

Такий стан справ не може не позначитися на процесі формування здорової 

конкуренції між видавцями нон-фікшн книг, адже конкурси та премії не лише 

популяризують читання, а й впливають на розвиток національної видавничої 

справи загалом.  

До прикладу, в Австралії ще у 1996 році було започатковано Національну 

премію біографістики (National Biography Award), яка мала на меті «заохочувати 

найвищі стандарти написання біографії та автобіографії та сприяти підвищенню 

інтересу суспільства до цих жанрів»43. Показовим є той факт, що спочатку премія 

вручалась раз на два роки, а з 2002 року її проводять щорічно. 

Біографічний рейтинг Інституту біографічних досліджень Національної 

бібіліотеки України імені Вернадського. Позитивним зрушенням в популяризації 

та відзначенні саме біографічних видань є проведений уперше у 2018 р. 

«Біографічний рейтинг» [89], заснований Інститутом біографічних досліджень 

 

43 NATIONAL BIOGRAPHY AWARD // NSW. URL: https://www.sl.nsw.gov.au/national-biography-award (date of access: 
08.11.2018) 
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НБУВ. Організатори цього рейтингу мали на меті виявити та популяризувати 

доробок в галузі біографістики та біографіки, який із року в рік вносять українські 

вчені, краєзнавці та бібліологи. Мета конкурсу також полягала в оприлюдненні 

краєзнавчих і регіональних праць, виконаних на високому рівні, однак не відомих 

широкому читачеві. Провідні бібліотечні установи України пропонували 

номінантів, які склали «Довгий список» рейтингу. До участі у номінаціях 

«Колективна біографія», «Життєпис», ««Джерелознавча праця». 

Біобібліографічний покажчик» допускалися видання, що побачили світ в Україні 

у 2017 р., та мали наклад до 500 примірників. 

Видання-переможці Рейтингу відбирала експертна комісія, до складу якої 

увійшло 25 провідних дослідників-біографістів України, хто безпосередньо 

створює, аналізує та рецензує біографічну літературу, популяризує біографічне 

знання. Експертами стали 15 докторів наук із різних галузей гуманітаристики 

(історики, філософи, філологи, фахівці з соціальних комунікацій, педагоги), які 

представляли наукові та освітні центри Києва, Львова, Запоріжжя, Харкова, 

Одеси, Чернігова, Дрогобича, Кропивницького, Острога. 

Під час першого етапу експерти оцінили понад 200 видань, які були 

запропоновані до розгляду бібліотеками з різних областей України. До десятки 

найкращих І Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу» потрапили 

книги, опубліковані у 17 містах України: Києві, Харкові, Дніпрі, Вінниці, Одесі, 

Запоріжжі, Кам’янці-Подільському, Івано-Франківську, Луцьку, Чернігові, 

Полтаві, Рівному, Ужгороді, Бердянську, Дрогобичі, Умані, Чернівцях. Серед 

40 видань із шорт-листа конкурсу 19 вийшли друком в обласних центрах України, 

а 21 — у Києві. 

Результатом другого етапу експертної сесії, що відбувався одночасно із 

тематичною виставкою у головному корпусі НБУВ, стало визначення лауреатів 

І Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу». 

Про значення «Біографічного рейтингу» для суспільства, а також про 

особливості створення такої відзнаки розповіла нам в експертному інтерв’ю 

координатор проєкту, старший науковий співробітник Інституту біографічних 
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досліджень НБУВ Наталія Марченко: «Ще кілька років тому в суспільстві не було 

сформованого широкого запиту на вітчизняну біографічну продукцію. Потреба 

у біографічній інформації була, а потреби нових форм і способів бачення не було. 

Вони почали формуватися нещодавно, тоді й виникла потреба Рейтингу. 

Розпочати було складно суто з фінансових і суб’єктивних причин. Усе робилося 

на ентузіазмі у вільний від життя час. Іде виявилася плідною й цікавою, ми 

отримали значну підтримку від колег, чудово спрацювали експерти, допомагали 

різні підрозділи НБУВ. Для себе ми назвали свою діяльність «Книжники 

Вилюднюють Україну». У команді організаторів зібралися філолог, історик, ІТ-

спеціаліст та психолог, які спеціалізуються на біографістиці й мають досвід 

бібліотечної роботи понад 10 років.  

Для створення Рейтингу були залучені інформаційні ресурси бібліотечної 

системи, робота над ним була поставлена на чіткій теоретичній платформі 

менеджменту й комунікативних стратегій, з урахуванням психології користувача, 

тому Рейтинг одразу зайняв нішу в інформаційному просторі. Це пов’язано також 

із тематичною нішевістю, оскільки інші відзнаки й рейтинги здебільшого 

всеохопні. 

Наталія Марченко так схарактеризувала мету цього проєкту: «Ми першими 

поставили за мету не оцінювання видання, а пропагування біографічного знання 

шляхом суспільної «гри» — Рейтингу, залучивши до неї найпрофесійнішу нині 

в цій сфері спільноту — бібліотечну. Ідея Рейтингу також у налагодженні 

співпраці між популяризаторами знання і його «продуцентами». Саме тому в нас є 

номінації за видання, які зазвичай випадають із «погляду» спільнот — 

біобібліографічних видань, джерел тощо». 

Відгук на «Біографічний рейтинг» за неповний рік існування у суспільстві 

досить значний. Сторінку активно відвідують та популяризують бібліотеки 

й викладачі вишів. Було проведено заходи в рамках «Книжкового Арсеналу-2018» 

та «Форуму видавців-2018». Організатори проводили виступи-презентації 

у Полтаві, Ужгороді, Запоріжжі, Одесі та Києві. 
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Популяризація біографічних видань через уведення їх до рейтингу може 

підвищити рівень зацікавленості читачів. Щоправда, поки немає жодних науково 

достовірних даних, оскільки спеціалізованих опитувань чи статистичних 

досліджень не було. Проте книги, які ввійшли до Рейтингу, мали більший 

розголос і втрапили до переможців інших рейтингів і конкурсів. 

Для авторів та видавців — це значний крок до створення позитивного іміджу. 

Про це Наталія Марченко розповіла під час нашого інтерв’ю: «Автори та видавці 

мають безкоштовну рекламу у фаховому середовищі і, що ще важливіше, оскільки 

закупівлі по програмі «Українська книга» будуть формувати з наступного року 

бібліотеки,— то знання саме про їхні видання й висока оцінка бібліотеками 

гарантує потрапляння в ті закупівлі. Також ми рецензуємо видання-переможців, 

влаштовуємо виставки, проводимо семінари й зустрічі з авторами, презентації 

книг топу на Форумі та Арсеналі, розповідаємо про них на радіо Культура та на 

виступах в областях і на зібраннях бібліотекарів». 

Організатори наголошують, що сьогодні важлива не відзнака як така, 

а консолідація біографістів. Скажімо, уже перший Рейтинг виявив лакуни 

в біографічних книжках, типові помилки в оформленні покажчиків тощо. Тепер 

фахівці Інституту біографічних досліджень НБУВ готують методички й семінари, 

які допоможуть це виправити. 

Такі події в українському видавничому просторі сприяють згуртуванню 

наукового, бібліотечного та видавничого співтовариства довкола спільної ідеї 

поширення та примноження достовірних та науково виважених відомостей про 

відомих людей України у цікавих користувачу формах, а також сприяння 

розширенню доступності та фаховості біографічної інформації в країні. Що 

сприятиме розвиткові індивідуальної так національної культури.  

PR-заходи у книгарнях. Проведення презентацій та зустрічей із 

письменниками є одним із найпоширеніших видів просування біографічних 

видань. Найактивніше такі заходи проводяться на базі книгарень, книгарень-

кав’ярень та креативних просторів. До прикладу, книгарня «Є» регулярно 
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організовує такі події для підвищення попиту на певні книги та формування 

читацької культури.  

Галина Сафроньєва, координатор регіональних культурних програм 

книгарні «Є», розповіла нам в експертному опитуванні, що з початку існування 

(2007 р.) книгарня позиціонує себе як платформа для культурних подій. Зокрема, 

в книгарні «Є» вже склалася традиція проводити презентації біографічних книг. 

До прикладу: 

• у травні 2011 р. в Києві — 

презентація книги Ігоря Калинця «Знане і незнане про Антонича: матеріяли 

до біографії Богдана Ігоря Антонича»44,  

• у січні 2012 р. у львівській книгарні 

«Є» — презентація книжки Волтера Айзексона «Стів Джобс. Біографія 

засновника компанії Apple»45,  

• у лютому 2012 у тернопільські скаути 

провели презентацію книг про засновника скаутського руху Роберта 

Бейден-Пауелла «Короткі біографічні відомості про Бі-Пі»46,  

• у 2016 р. Дніпровська книгарня 

«Є» — презентація книги Жерара де Кортанза «Фріда Кало. Безжальна 

врода»47,  

• у липні 2018 р. у Києві — презентація 

біографії «Ван Гог. Іскріння» видавництва «Нора Друк»48. 

 

44 Презентація книжки «Знане і незнане про Антонича» // Книгарня Є. URL: https://book-
ye.com.ua/calendar/lviv/prezentatsiya-knyzhky-znane-i-neznane-pro-antonycha-amp-
quot/?fbclid=IwAR3NuBiLURNLVcHt9nqDOWgDEEF-ISuiv40CK5sBffudkteCl0B2O48vl-Y (дата звернення: 21.12.2018)  
45 Презентація книги Вольтера Айзексона «Стів Джобс: біографія засновника компанії Apple» // Інфо Львів. URL: 
http://infolviv.net/event/prezentatsiya-knyzhky-voltera-ajzeksona-stiv-dzhobs-biohrafiya-zasnovnyka-kompaniji-
apple?fbclid=IwAR2HRbrIl4bZXxTLDaa-6RScCTifrmWlBXDrZAemLpDcvSz-qFqZguZwCK0 (дата звернення: 21.12.2018)  
46 Пластуни проведуть презентацію книги про засновника скаутського руху Роберта Бейдена Пауела у книгарні «Є» 
// Пласт. URL: http://plast.te.ua/2012/02/16/plastuny-provedut-prezentaciju-knyh-pro-zasnovnyka-skautskoho-ruhu-
roberta-bejdena-pauella-u-knyharni-
je/?fbclid=IwAR281AHflVO9u6DEE6N1bXaSo_tKnqm5Vgx0em9T8BKakuxfQZlRTQZaHps (дата звернення: 21.12.2018)  
47 Презентація книги Жерара Де Кортанза «Фріда Кало» // Афіша. URL: https://afisha.guru.ua/ua/event-8411-
prezentaciya_knigi_zherara_de_kortanza_frida_kalo/?fbclid=IwAR0QkAVGOVzOiliN_n6K6Uc-
6Qh51q_UxekHPHj77L1jONjUgCFMlFdYTGU (дата звернення: 21.12.2018)  

https://book-ye.com.ua/calendar/lviv/prezentatsiya-knyzhky-znane-i-neznane-pro-antonycha-amp-quot/?fbclid=IwAR3NuBiLURNLVcHt9nqDOWgDEEF-ISuiv40CK5sBffudkteCl0B2O48vl-Y
https://book-ye.com.ua/calendar/lviv/prezentatsiya-knyzhky-znane-i-neznane-pro-antonycha-amp-quot/?fbclid=IwAR3NuBiLURNLVcHt9nqDOWgDEEF-ISuiv40CK5sBffudkteCl0B2O48vl-Y
https://book-ye.com.ua/calendar/lviv/prezentatsiya-knyzhky-znane-i-neznane-pro-antonycha-amp-quot/?fbclid=IwAR3NuBiLURNLVcHt9nqDOWgDEEF-ISuiv40CK5sBffudkteCl0B2O48vl-Y
http://infolviv.net/event/prezentatsiya-knyzhky-voltera-ajzeksona-stiv-dzhobs-biohrafiya-zasnovnyka-kompaniji-apple?fbclid=IwAR2HRbrIl4bZXxTLDaa-6RScCTifrmWlBXDrZAemLpDcvSz-qFqZguZwCK0
http://infolviv.net/event/prezentatsiya-knyzhky-voltera-ajzeksona-stiv-dzhobs-biohrafiya-zasnovnyka-kompaniji-apple?fbclid=IwAR2HRbrIl4bZXxTLDaa-6RScCTifrmWlBXDrZAemLpDcvSz-qFqZguZwCK0
http://plast.te.ua/2012/02/16/plastuny-provedut-prezentaciju-knyh-pro-zasnovnyka-skautskoho-ruhu-roberta-bejdena-pauella-u-knyharni-je/?fbclid=IwAR281AHflVO9u6DEE6N1bXaSo_tKnqm5Vgx0em9T8BKakuxfQZlRTQZaHps
http://plast.te.ua/2012/02/16/plastuny-provedut-prezentaciju-knyh-pro-zasnovnyka-skautskoho-ruhu-roberta-bejdena-pauella-u-knyharni-je/?fbclid=IwAR281AHflVO9u6DEE6N1bXaSo_tKnqm5Vgx0em9T8BKakuxfQZlRTQZaHps
http://plast.te.ua/2012/02/16/plastuny-provedut-prezentaciju-knyh-pro-zasnovnyka-skautskoho-ruhu-roberta-bejdena-pauella-u-knyharni-je/?fbclid=IwAR281AHflVO9u6DEE6N1bXaSo_tKnqm5Vgx0em9T8BKakuxfQZlRTQZaHps
https://afisha.guru.ua/ua/event-8411-prezentaciya_knigi_zherara_de_kortanza_frida_kalo/?fbclid=IwAR0QkAVGOVzOiliN_n6K6Uc-6Qh51q_UxekHPHj77L1jONjUgCFMlFdYTGU
https://afisha.guru.ua/ua/event-8411-prezentaciya_knigi_zherara_de_kortanza_frida_kalo/?fbclid=IwAR0QkAVGOVzOiliN_n6K6Uc-6Qh51q_UxekHPHj77L1jONjUgCFMlFdYTGU
https://afisha.guru.ua/ua/event-8411-prezentaciya_knigi_zherara_de_kortanza_frida_kalo/?fbclid=IwAR0QkAVGOVzOiliN_n6K6Uc-6Qh51q_UxekHPHj77L1jONjUgCFMlFdYTGU
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Окрім презентацій у книгарнях, стають дедалі популярнішими заходи у 

кав’ярнях та відкритих просторах (т. зв. «треті місця»), які долучаються до 

популяризації книг та читання. До прикладу, львівська кав’ярня «Копальня кави» 

часто стає майданчиком для зустрічей із письменниками49. 

Мерчандайзинг біографічних видань. Місце — частина маркетинг-міксу, що 

характеризує процес дистрибуції товару в конкретному місці для конкретного 

споживача. Мерчендайзинг є важливим аспектом дистрибуції видавничої 

продукції. Погляди дослідників на поняття мерчандайзингу зводяться до 

розуміння його як складової частини маркетингових комунікацій. К. Чанаян і 

Р. Чанаян вважають, що «мерчандайзинг — це маркетинг у роздрібній 

торговельній точці, розроблення і реалізація методів і технічних рішень, 

спрямованих на вдосконалення пропозиції товарів у тому місці, куди споживач 

традиційно приходить, щоб зробити покупку» [154, с. 7]. 

Мерчандайзинг у книгарні зазвичай спрямований на привернення уваги 

покупця до книг певних видів, стимулювання купівельної активності та 

формування споживацької культури загалом. 

У книгарнях полички з біографічною літературою розташовані зазвичай на 

стелажах поряд з історичними книгами та мемуарами. До прикладу, в книгарні 

«Смолоскипа» біографії винесені на стелаж «Мемуаристика» (див. фото 25, 

дод. К). Там є історичні книги та біографічна література, а також мемуари та 

спогади. На стелажі «Літературознавство» є біографічні книги, присвячені 

відомим письменникам. Таке розташування нераціональне, воно розпорошує 

увагу читача. У представленому видавничому асортименті переважають книги 

видавництва «Смолоскип», а також біографічні книги видавництв 

«ПП Сергійчук», «Либідь», «Віват», «Книга роду», «Свічадо». Менеджерка 

Вікторія розповіла під час опитування: «Останнім часом відвідувачі цікавляться 
 

48 Презентація Книжки «Ван Гог. Іскріння» // Сфера. URL: 
https://www.sferaua.com/2018/07/19/audio160718/?fbclid=IwAR2AIa6aTtVqQ1xTlzkeDqTAornAml4Y1axb5bHZg-
gDJxz6Ha0hKgtBdHI (дата звернення: 21.12.2018)  
49 Зустріч з авторами: Дорж Бату, Андрій Цаплієнко, Ілларіон Павлюк у місті Львів // LIST. URL: 
https://list.in.ua/Львів/afisha/51124-
Зустріч%20з%20авторами:%20Дорж%20Бату%2C%20Андрій%20Цаплієнко%2C%20Ілларіон%20Павлюк (дата 
звернення: 21.12.2018)  

https://www.sferaua.com/2018/07/19/audio160718/?fbclid=IwAR2AIa6aTtVqQ1xTlzkeDqTAornAml4Y1axb5bHZg-gDJxz6Ha0hKgtBdHI
https://www.sferaua.com/2018/07/19/audio160718/?fbclid=IwAR2AIa6aTtVqQ1xTlzkeDqTAornAml4Y1axb5bHZg-gDJxz6Ha0hKgtBdHI
https://list.in.ua/Львів/afisha/51124-Зустріч%20з%20авторами:%20Дорж%20Бату%2C%20Андрій%20Цаплієнко%2C%20Ілларіон%20Павлюк
https://list.in.ua/Львів/afisha/51124-Зустріч%20з%20авторами:%20Дорж%20Бату%2C%20Андрій%20Цаплієнко%2C%20Ілларіон%20Павлюк
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біографіями історичних діячів більше, ніж життєписами письменників. Якщо 

глянути на нашу поличку із мемуаристикою, то бачимо там уже багато простору, 

хоча ще в серпні вона була вщент забита. Тобто літературу беруть, нею 

цікавляться. Користуються популярністю серія «Мемуари» видавництва «Книга 

роду», книги про митрополита Андрея Шептицького, Йосифа Сліпого, 

подарункові видання «Микола Гоголь у Москві», «Михайло Грушевський 

у Москві». 

У «Книжковому супермаркеті» біографічна книга також не виставлена на 

окремому стелажі, проте їй відведено кілька окремих поличок (див. фото 26, 

дод. К). Біографії стоять поряд з історичними нон-фікшн книгами. Переважна 

більшість книг цієї тематики — від видавництва «Фоліо». Тут є індивідуальні 

біографії, збірники на кшталт «50 знаменитих українців», «100 жінок України». 

Менеджерка Надія розповіла в опитуванні, що у неї зазвичай купують книги 

зарубіжних авторів: «Часто беруть біографії політиків. Найпопулярніша біографія 

Черчилля. Цікава тенденція, що біографія Вінстона Черчилля різних авторів та 

видавництв є хітом в останні 10 років. Її постійно запитують і купують. Зараз 

у нас в продажі три книги про Черчиля, всі активно купують. Серія мемуарів та 

автобіографій видавництва «Фоліо» користується популярністю (окрім книги 

Михайла Саакашвілі). Біографічну книгу часто беруть на подарунок. Популярні 

також біографії художників. Їх зазвичай купують студенти, які навчаються на 

мистецьких спеціальностях». 

У книгарні «Є» стелаж із біографіями стоїть окремо, проте не підписаний, що 

ускладнює пошук для читача (див. фото 27, дод. К). На поличках лише життєписи 

відомих людей, тобто добір книг спрямованіший. Інша література нон-фікшн, 

включно з мемуарами та спогадами,— на окремих стелажах. Асортимент 

видавництв значно ширший, ніж в інших книгарнях. Представлена продукція 

і великих видавництв («Фоліо», «Видавництво Старого Лева», «Наш формат»), 

і менших («Брайт Стар Паблішинг», «Адеф-Україна»). Менеджерка Олена 

розповіла: «Зазвичай купують книги, які на піку популярності, ті що нещодавно 

вийшли. Зараз дуже рідко купують книги, що вийшли кількома роками раніше. 
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Тут існує певна мода. І ще досить неактивно беруть книги про українських 

особистостей. Хоча, до прикладу, про Винниченка книги розкуповують, але 

переважно епістолярного жанру. Порівняно із мотиваційною та бізнес-

літературою, біографічну беруть в рази рідше». 

У книгарні «Буква» для стелажа з біографіями та мемуарами відведена стіна 

в одній із кімнат — досить великий, порівняно з іншими книгарнями, простір 

(див. фото 28, дод. К). Основна тенденція, яку можемо спостерігати,— наявність 

на полицях великої кількості (понад 60 %) книг, виданих у Росії. Ще однією 

особливістю є те, що більшість книг представлені відразу в кількох примірниках, 

бо літературу розкуповують повільно. Менеджер Віталій так прокоментував 

ситуацію: «У нас дуже рідко запитують саме біографічні книги, з нон-фікшну 

частіше хочуть читати бізнес-літературу, книги про рецепти успіху, ніж про 

конкретних людей. З останнього, що в нас добре розходилося,— це книги про 

Любомира Гузара та Леоніда Каденюка (якраз після їхніх смертей). Також 

користується популярністю біографія Олександра Шовковського». 

Книгарня-кав’ярня «Моя книжкова поличка» — новий, проте вже досить 

популярний формат облаштування креативного простору, який поєднує у собі 

заклад харчування та книжковий магазин. У такому закладі переважну більшість 

становлять новинки книжкового ринку, біографічна література представлена 

лише частково, не винесена на окремий стелаж. Менеджерка Аліна зазначила: 

«До нас часто заходять, аби почитати книгу за горнятком кави. Але й купують 

книги теж досить часто. Біографії запитують рідко, часом шукають «Інгу» 

видавництва Yakaboo Publishing, часом біографії Стіва Джобса. Найчастіше 

біографічні книги беруть на подарунок». 

Формування споживчої культури читачів біографічних книг в Україні 

сьогодні перебуває у зародковому стані. Втім україніці дедалі частіше цікавляться 

біографічними виданнями. За рейтингом книгарні «Буква», до 

60 найпродаваніших книг нон-фікшн потрапили 7 біографічних книг. Вони не 

ввійшли до першої десятки, однак на 18 сходинці опинилася книга про тренера 

Пепа Гвардіолу («Пеп: конфиденциально», Фоліо), на 31 та 38 сходинках книги 
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про Олександра Шовковського («Все в твоих руках», КМ-Букс) російською та 

українською мовами відповідно. 40, 47 та 50 сходинки займали книги 

видавництва «КМ-Букс» «Думати як Стів Джобс», «Думати як Леонардо да Вінчі» 

та «Думати як Біл Гейтс» відповідно. На 52 сходинку рейтингу потрапила книга із 

біографіями успішних жінок «Успішні жінки в чоловічому світі» видавництва 

«Брайт Стар Паблішинг».  

Результати досліджень читацьких звичок, проведених у 2013–2018 рр. [42, 

79, 162] свідчать про те, що сучасні читачі не пов’язують читання з успіхом. 

Проте статистика підтверджує, що активні читачі демонструють більш діяльнісну 

життєву позицію, вищий рівень доходів та ширше коло зацікавлень. 

Мотиваційний потенціал біографічних книг може сприяти підвищенню 

успішності читачів таких книг, отже, і стати ключовою ідеєю в розробленні 

програм популяризації таких книг. 

 

3.2. Змістова культура та функціональний потенціал біографічної книги 

 

3.2.1. Образ харизматичної особистості та ціннісний вимір біографічної 

книги 

Потреба самоідентифікації. Для українського суспільства — суспільства 

перехідного типу — впродовж історії незалежності перманентно значною була 

проблема соціокультурної невизначеності. Ця тема висвітлена в постколоніальних 

дослідженнях пострадянського простору, зокрема Оксана Грабович досліджувала 

культурну спадщину колоніалізму в Україні [35]. Постколоніальне прочитання 

текстів української літератури проводили літературознавці Мирослав Шкандрій 

[167] та Марко Павлишин [108], а також філософ Вахтанг Кебуладзе [67].  

В інтелектуальних колах проблема самоідентифікації вже давно сприймалася 

як серйозна безпекова обставина. Для всієї країни ця загроза з усією очевидністю 

постала в 2014, коли попередня тривала інформаційна війна із РФ переросла 

в гарячу фазу. Однією з причин анексії Криму та війни на Сході стало незнання-

нерозуміння-недооцінювання історії, її уроків, хорошого й прикрого досвіду 
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діяльності лідерів нації. Треба було-таки більше читати й аналізувати, а відтак 

адекватно діяти. Тут могли би знадобитися біографічні книги — як посібники, 

транслятори фундаментальних цінностей. 

«Культурні війни», які ведуться в українському медіапросторі впродовж 

останніх років, мають багато рівнів. В ідеологічній площині, на думку 

Н. Зражевської, «культурна війна спрямована на руйнування фундаментальних 

світоглядних орієнтирів великих груп людей і зміни їх на інші, вигідні 

протилежному боку» [61, с. 106]. Культурна війна зазвичай здійснюється за 

допомогою трансформації культурних орієнтирів: інтерпретації історії, 

трансформації мови, створення нових героїв, розриву устояних зв’язків. 

Біографічна книга дає межі розуміння світу в категоріях «свого і чужого», 

«героїв та антигероїв», підкреслює відмінності й подібності, дає основи для 

ідентифікації та диференціації в свідомісному просторах і на рівні окремого 

читача, і всього суспільства. Постколоніальна концепція біографічної книги 

сприяє створенню структур сенсів, упорядковує коди й норми, сприяє 

встановленню системи цінностей. Це вкрай важливо в мультикультурному світі.  

Як зазначив видавець Ростислав Семків у програмі «Остання барикада» від 

12.12.2015, що виходила на «Центральному каналі» (КДРТРК), зростання 

популярності нон-фікшну пов’язане з доланням пострадянського комплексу: 

«У Радянському Союзі була популярна художня література, бо це вигадка. А 

документальна література була брехнею, бо обслуговувала напряму пропаганду і 

давала викривлену загальну картину світу … Чесного нон-фікшну не було, а тепер 

він з’явився»50. 

Біографічна книга активно працює на формування національної семіосфери.  

Семіосфера — це семіотичний простір, в якому відбуваються комунікаційні 

процеси на соцієтальному рівні; це простір ідей, кодів і символів. Ю. Лотман 

висунув ідею семіосфери як результату та умови розвитку культури. Він 

розглядає будь-який «текст як фундаментальне поняття сучасної семіотики, 

першоелемент базової одиниці культури» [86, с. 507]. 
 

50 ОСТАННЯ БАРИКАДА 34  // YouTube. URL: https://youtu.be/DQ_SBbiYUno?t=607 (дата звернення: 15.12.2018)  

https://youtu.be/DQ_SBbiYUno?t=607
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Національна семіосфера характеризується обігом певних медіаперсонажів. 

Серед них є ті, що супроводжують людину із самого дитинства. Філософ Ж.-Ф. 

Ліотар у роботі «Стан постмодерну» стверджував, що «людська дитина ще до 

свого народження, а можливо, самим уже отримуваним ім’ям, виявляється 

співвіднесеною з історією через своє оточення, і відносно цієї історії вона згодом 

почне переміщатися» [85, с. 46]. 

Увесь цивілізований світ активно працює над відтворенням національної 

пам’яті. До прикладу, поляки активно проводять дослідження, т. зв. «війну за 

пам’ять». У Німеччині також активно розгортається Erinnerungspolitik (політика 

пам’яті), в межах якої переосмислюється роль їхніх національних героїв. 

Українське суспільство також реконструйовує свою історію. Точаться дискусії 

довкола багатьох імен: Б. Хмельницького, І. Мазепи, С. Бандери та ін., і ці імена 

функціонують як ментальні маркери національної картини світу. 

Духовний курс суспільства безпосередньо залежить від рецепцій і тлумачень 

в інформаційному просторі біографій «батьків-засновників» нації, інших значних 

постатей, що спричинилися до творення національної історії та культури. Не 

менше важить і те, які саме з цих імен навмисно замовчуються. М. Шульга 

слушно зауважує: «На стан сучасної колективної пам’яті в контексті маніпуляції 

суспільною свідомістю, особливо в умовах інформаційного перенасичення, 

великий вплив чинить організоване, цілеспрямоване замовчування. Завдяки 

останньому в групі, в суспільстві в цілому формується суспільний склероз. Він 

проявляється як феномен масового забування, як спосіб витіснення на далеку 

периферію суспільної свідомості пам’яті про те, що було в групі, що було з 

групою, із суспільством в цілому ще кілька років, а нерідко й кілька тижнів, днів 

тому» [168, с. 111–112]. Саме за допомогою замовчування можна стирати 

незручну інформацію з колективної пам’яті, а замість неї, записувати потрібні 

дані. Таким методом активно користувалися у радянській пропаганді, не згадуючи 

численних імен й фактів про людей, які були не «вигідні» з погляду тогочасної 

ідеології. 
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Потреба в самоідентифікації та заповненні «білих плям» в історії власного 

народу привертає увагу читачів до біографічних видань із високою змістовою 

культурою. 

Заповнення історичних «білих плям». Сприйняття читачем героя 

біографічних книг, осмислення його життєвого шляху і діяльності пов’язане з 

іманентним вилученням із прочитаної інформації та інтериорізацією 

(у варіативній мірі) певних цінностей і норм. У роботі «Моделі сприйняття 

особистості героя» А. Трофімова, стверджує що «харизматичний герой вводить 

нові цінності або замінює звичні в ієрархії старих. Він досягає посвяти 

послідовників саме тому, що являє екстраординарне і нечуване, невідоме, далеке 

всім правилам і традиціям, втілює надію і ентузіазм, роблячи індивіда 

сприйнятливим до крайніх зусиль заради справи» [142, с. 193]. 

Бажання самоідентифікації, потреба в заповненні «білих плям» в історії свого 

народу спонукала українців більше цікавитись історичними подіями та 

особистостями. Найбільше ця тенденція стала помітною після Помаранчевої 

революції. Це стимулювало видавців зосередити значну частину уваги на 

підготовці біографічних видань (детальніше про видавничу активність у період 

2005–2009 рр. йдеться у п. 2.2 дисертації). Привернення уваги до історичних 

постатей та розвінчування різноманітних історичних міфів інспірувався також 

державною культурною політикою, що провадилася в цей період. У зверненні до 

українського народу після інавгурації В. Ющенко висловив думку, що українці 

мають захищати свій духовний спадок: «Разом з вами я буду невтомно доглядати 

сад української культури, берегти його древні і молоді дерева. Наше коріння не 

дасть вітрам історії погнати нас перекотиполем. Наша культура змусить світ 

побачити нашу неповторність»51. Відомо, що в цей час було створено 

національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

Арсенал» (2006 р.), проведено масштабні реставраційні роботи на пам'ятках 

 

51 Звернення Президента України Віктора Ющенка до українського народу // Constituanta. URL:  
http://constituanta.blogspot.ru/2014/10/2004_33.html (дата звернення: 23.08.2016)  
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Батуринського історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» (2008 

р.). 

Саме в 2005–2009 рр. відбувався сплеск видавничої активності з підготовки 

книг історичної тематики, що було пов’язано з відкриттям доступу до історичних 

архівів з інформацією про репресованих осіб. Юрій Шухевич в інтерв’ю газеті 

«День» стверджує: «Дуже важливим є відкриття архівів. Подібна спроба була за 

часів Ющенка. І СБУ під керівництвом Валентина Наливайченка тоді зробила 

багато, щоб розсекретити архіви колишнього НКВД, КГБ, ГПУ, різних трибуналів 

і т. д. із 1917 по 1991 рр.»52. 

Потреби українців у самоусвідомленні та формуванні національної 

самоідентичності спричинилися до зростання сегменту біографічної книги, що 

повертає до контексту української історії та культури викреслені постаті відомих 

діячів, що за радянських часів належали до «зрадників та ворогів народу». Саме 

доцільність вибору героя в розрізі суспільної значущості є одним із основних 

критеріїв змістової культури біографічних видань.  

Н. Зелінська у книзі «Наука байдужа до біографій своїх творців» зазначає: 

«За роки незалежності в українську історію, науку, культуру було повернуто 

(звичайно, з різним ступенем дослідженості) чимало ідеологічно затаврованих, 

насильно вилучених або просто «забутих» подій, фактів та імен,— що 

є безумовним надбанням сучасності та відкриває нові дослідницькі перспективи» 

[59, с. 291]. Новизна контенту біографічних видань дає змогу пізнавати раніше не 

зауважені закономірності суспільних явищ. 

Брак достовірної інформації про харизматичних особистостей — лідерів 

українського історичного минулого — вплинув на соціокультурну модернізацію 

нашого суспільства. У 2012 р. Центр соціальних досліджень «Софія» доходив 

висновку: «Різне сприйняття історичного минулого розколює культурний простір 

України та ускладнює процес соціокультурної модернізації. Особливо наочно це 

проявляється у ставленні по певних історичних діячів. Більшість мешканців 
 

52 Білоусова Н. Мають з’явитися лідери, які виростуть на відкритих архівах КДБ // День. URL:  
http://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/mayut-zyavytysya-lidery-yaki-vyrostut-na-vidkrytyh-arhivah-kdb (дата 
звернення: 23.10.2016)  
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західних областей позитивно ставиться до лідера ОУН Степана Бандери, тоді як в 

інших регіонах країни він сприймається як негативний персонаж української 

історії. В Донбасі й Криму та на Заході країни істотно відрізняється ставлення до 

Симона Петлюри, Івана Мазепи, Нестора Махна, Леоніда Кравчука. У Донбасі й 

Криму домінує позитивне ставлення до цариці Катерини Другої та Володимира 

Леніна, тоді як на Заході країни до них ставляться переважно негативно» [79, с. 

15]. 

У 2005–2017 рр. було опубліковано книги, присвячені ключовим історичним 

особистостям та діячам культури, таким як Симон Петлюра, Роман Шухевич, 

Степан Бандера тощо (див. табл. 68, дод. Ж). Ці медіагерої цікавили читачів, 

проте політична ситуація в країні не завжди сприяла публікуванню таких 

біографічних розвідок. Після Помаранчевої революції пропозиція та можливості 

видавництв дали відповідь на читацький попит. 

Ще у 2005–2009 рр. були спроби досягти визнання вояків ОУН-УПА, проте 

лише в січні 2010 р. був підписаний указ «Про вшанування учасників боротьби за 

незалежність України в ХХ столітті», згідно з яким учасниками боротьби за 

незалежність України визнаються члени формувань Української центральної 

ради, Української народної республіки, Західноукраїнської Народної республіки, 

Української Держави (Гетьманату) гетьмана Скоропадського, Української 

військової організації, Українського визвольного ради, Організації народної 

оборони «Карпатська січ», Організації українських націоналістів ОУН-УПА, 

Української повстанської армії та інших військових формувань, організацій, 

партій і рухів, які боролися за незалежність України. 22 січня 2010 р. також було 

оголошено про присвоєння звання Героя України посмертно керівникові 

Організації українських націоналістів (ОУН) Степану Бандері. Раніше, в жовтні 

2007 р., це звання було присвоєне звання командиру Української повстанської 

армії Роману Шухевичу53. 

 

53 Ющенко визнав вояків ОУН-УПА борцями за незалежність // ТСН. URL: http://tsn.ua/ukrayina/yushchenko-viznav-
voyakiv-upa-bortsyami-za-nezalezhnist.html (дата звернення: 23.10.2016)  
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За нашими підрахунками, у 2005–2017 рр. в Україні було опубліковано 

10 книг про Романа Шухевича, 7 книг про Степана Бандеру і 7 книг про Симона 

Петлюру. Це свідчить про попит на книжки про дискредитованих особистостей 

ОУН-УПА. 

Отже, простежуємо закономірність: попит на книгу про історичних діячів був 

великою мірою інспірований культурною державною політикою і, звісно, 

стимульований відповідною пропозицією від видавництв. Водночас працював і 

зворотний вектор: у межах формування громадянського суспільства (яке завжди 

прагне до реконструкції своєї справдешньої історії) сформувався читацький запит 

на книгу про найкращих людей минулого, очільників нації. Цей запит впливав і на 

владу, спонукаючи її до відповідних рішень у культурній царині, і на видавців, які 

відповідно стали верстати свої видавничі програми. 

У досліджуваний період також зростала популярність документальних книг 

про тривалий час замовчувані теми Голодомору, репресій, дисидентства тощо54. 

В основі таких книг — біографії людей, розповіді очевидців тих подій. Історична 

наука сьогодні тяжіє не стільки до роботи з документами, як до збирання 

матеріалу від живих свідків подій, відбувається так званий «поворот до людини». 

Напрямками такої історії є мікроісторія (вивчення історії однієї людини), історія 

повсякденності, генеалогічна історія роду та історія пам’яті [143]. Однак йдеться 

не про власне біографічну книгу, а класичну документалістику, яка показує 

певний історичний період через добірку людських історій. Натомість біографічна 

книга зосереджується на конкретній особі, лідерові думок, креаторові історії, 

харизматичній особистості, а не на масовій людині. 

Лідери малих соціальних груп як герої біографічних книг. На українському 

видавничому ринку відбуваються процеси глокалізації: місцеві газети — читані, 

місцевий матеріал — артикульований, аудиторія цікавиться ним. 

Це підтверджують соціологи. У звіті компанії InMind «Ставлення населення 

до ЗМІ та споживання різних типів ЗМІ в Україні» (2017 р.) стверджується, що 

 

54 Національна Книга пам′яті жертв Голодомору 1932–1933 pp. в Україні // Memorial Holodomor. URL: 
http://memorialholodomor.org.ua/holodomor/national-book-of-memory (дата звернення: 23.10.2016)  
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рівень користування регіональними друкованими ЗМІ (68 %) переважає над 

рівнем загальнонаціональних (50 %) [127]. А в звіті КМІС йдеться: «Не вистачає 

опитаним розповідей про історію краю, його видатних людей, не лише минулого, 

а й сучасників, які зробили щось „позитивне, цікаве”, тобто позитивних прикладів 

реальних дій реальних співгромадян» [цит. за 77, с. 307].  

Ринок біографічної книги 2005–2017 рр. зреагував на ці тенденції. За нашими 

підрахунками, близько 60 % — книги про постаті, які відзначилися у вузькій 

спеціальності або на регіональному рівні, тож навряд відомі масовому 

українському читачеві. До прикладу, «Серце хірурга [Текст] : [життя і діяльність 

Г. Д. Ковбасюка]» (Біла Церква, О. В. Пшонківський, 2008), «Алексею 

Александровичу Коржу — 85: Жизнь и творчество нашего кумира [ортопеда и 

травматолога]» (Харків, «Оберіг», 2009), «Деловая элита Бердянска [современ. 

история Бердянска в лицах: 50 самых влиятел. персон]» (Дніпропетровськ, «Арт-

Прес», 2007), «Кто он — директор Радин? [о директоре Мариупол. металлург. з-да 

им. Ильича]» (Мариуполь, «Новый мир», 2006). Прикметно, що такі герої 

біографічних книг належать і до минулого, і до сучасності. 

Агрономи, художники, інженери, науковці — постаті, що представляють 

певні професійні цехи і мають там ім’я, постаті, що представляють певні 

українські краї, де вони народилися, працювали і стали місцевою гордістю.  

Серед цього масиву книгу — багато книг про діячів церкви різних конфесій: 

«Святитель Феодосий архиепископ Черниговский» (Дубно, «Мелиса», 2005), 

«В пам'ять архієпископа Володимира Стернюка» (Львів, «МС», 2007), «Святіший 

Отець Іван Павло II для України» (Львів, НВФ «Укр. Технології», 2007), 

«Архитектор от Бога. Архиепископ Черкасский и Каневский Софроний» (Харків, 

«Інфобанк», 2008). Це зумовлено тим, що Віктор Ющенко вважав справою 

історичної ваги створення в Україні єдиної помісної православної церкви, про що 

заявляв у привітанні з нагоди Дня хрещення Київської Русі у липні 2009 р.55  

 

55 Ющенко: Помісна православна церква — не абстрактне питання // Правда. URL:  
http://www.pravda.com.ua/news/2009/07/25/4113680/ (дата звернення: 23.10.2016)  
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Усі вони, світські та духовні лідери місцевих громад, менших соціальних 

груп,— теж харизматичні особистості, щоправда, для менших читацьких 

аудиторій (порівняно з масовою). Їхні імена згадують не тільки в краєзнавчих 

музеях — їм присвячені окремі видання від місцевих видавництв «Лілея» (Івано-

Франківськ), «Апекс» (Донецьк), «Аксіома» (Кам’янець-Подільський). Наклади 

переважно не великі: видавці у вихідних відомостях зазначають 300 примірників 

(вочевидь, це максимальний наклад). 

Біографічні книги про лідерів малих соціальних груп (професійних, 

територіальних) є вкрай важливими в медіакультурі: вони сприяють 

самопізнанню, є чинниками локальної ідентичності, котра, що є умовою інтеграції 

на вищих щаблях, а в підсумку — в площині національної медіакультури. 

Резонанс серед аудиторії. Деякі книги біографічного спрямування мали 

резонанс у читацькому середовищі та експертних колах. До прикладу, книга 

Валерія Корнійчука «Ліричний універсум Івана Франка» (видавець — Львівський 

національний університет ім. Івана Франка) отримала відзнаку «Форуму 

видавців — 2005» за оригінальну інтерпретацію еволюції естетичної свідомості 

Івана Франка. 

Книги про гетьмана Мазепу, яких було видано 5 за досліджуваний період 

мали і позитивні, і негативні відгуки. Скандальний журналіст Олесь Бузина 

у статтях в газеті «Сегодня»56 неодноразово ставив під сумнів інформацію, яка 

подавалась у цих виданнях. Такий резонанс свідчить про те, що українці 

цікавляться біографічними виданнями. 

Біографічна книга є каталізатором ідейних пошуків, вона спричиняє 

зіткнення ціннісних систем. Через конфліктні коди та норми різних ідеологічних, 

етнічних, релігійних та інших груп вона встановлює межі розуміння, визначає 

подальші дії та події в соціальному просторі, запускає механізми соціального 

включення та виключення. 

 
 

56 Истории от Олеся Бузины: Как земляки Ющенко Мазепу «за зраду» били питання // Сегодня. URL: 
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3.2.2.  Пізнавальний та інтерпретаційний потенціал біографічної книги 

Біографічна книга робить із певної постаті об’єкт пізнання: вона спонукає 

читача довідатися про її життя, активізує допитливість. Цією своєю особливістю 

біографічна книга цілком відповідає процесам, що відбуваються в світовій 

культурі та науці від 1960-х рр. — тоді розпочалося стрімке зацікавлення 

проблемами людини, диференціація предметних знань про людину і подальша їх 

інтеграція. Біографічна книга, як і будь-яке явище нон-фікшну, побудована на 

фактах (докладніше про суть поняття нон-фікшн йдеться у пункті 1.1 дисертації). 

Гносеологічне значення такого видання полягає у накопичуванні уявлень про світ, 

приверненні уваги до науки, політики та інших царин через «персоніфікацію» цих 

сфер людської діяльності. Політика, економіка, мистецтво, спорт, історія і 

сучасність — завдяки біографічій книзі все ці сфери перестають бути безликими, 

а набувають конкретики дій і вчинків людей із їхніми унікальними долями та 

характерами. 

Аналізуючи біографічні видання про Нобелівського лауреата, 

американського фізика Річарда Фейнмана («Та ви жартуєте, містере Фейнман!», 

Наш формат, 2018) та працівницю Центру керування польотами супутників 

у НАСА Франческу («Франческа. Повелителька траєкторій», Видавництво 

Старого Лева, 2018), авторка Культурно-видавничого проєкту «Читомо» Аліна 

Штефан зауважує: «Будь-яка професійна діяльність неодмінно потребує 

олюднення. І чим складніше зробити це у реальному житті, тим популярнішими 

стають книжки й фільми про халепи і перипетії професіоналів»57. 

Водночас біографічна книга — завжди простір інтепретацій. Адже вона не 

довідкове видання із статтями про персоналії, не така стилістично стримана, 

зазвичай не має «сухого» викладу — вбирає в себе декотрі оціночні судження та 

емоційно-публіцистичні звороти. Це розмиває межі «чистих» фактів — і 

відкриває простір для інтерпретацій. Тож якби не прагнули автори й редактори 

 

57 Штефан А. Життєписи професіоналів, або Кожному потрібна Франческа і своя фрігідейра // Читомо. URL: 
http://www.chytomo.com/zhyttiepysy-profesionaliv-abo-kozhnomu-potribna-francheska-i-svoia-frihidejra/ (дата 
звернення: 28.11.2018) 

http://www.chytomo.com/zhyttiepysy-profesionaliv-abo-kozhnomu-potribna-francheska-i-svoia-frihidejra/
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бути максимально об’єктивними,— життя й діяльність героя в будь-якому разі 

приречені на концептуальне витлумачення. 

Порівняльний аналіз кількох книг про певну особистість від різних 

видавництв дає підстави стверджувати, що існують більші чи менші відмінності в 

представленні постаті, тлумаченні її життя й діяльності. Це зумовлено й 

особливостями цільової аудиторії, відповідно, читацькими очікуваннями, і мірою 

компетентності та креативності автора й редактора, і роллю та особливостями 

художнього оформлення, й ідеологічно відмітними акцентами.  

Найбільш виразні відмінності представлення героя пов’язані з читацькою 

адресою видання, залежно від якої формується і контент, і дизайн. 

До прикладу, про Патріарха Йосифа Сліпого за досліджуваний період 

вийшло друком три книги — у 2012, 2016, 2017 рр. 

Перше видання — «Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів 

державної безпеки 1939–1987 у 2 томах» — вийшло друком у в київському 

видавництві «ПП Сергійчук» у 2012 р. Це видання розраховане на фахову цільову 

аудиторію, яка зацікавлена не лише в біографічних даних Йосифа Сліпого, а й 

хоче побачити документи, що підтверджують наведені факти. До редакційної 

ради проєкту входять доктори та кандидати історичних наук. Оформлення цього 

видання лаконічне та консервативне, подача матеріалу не передбачає зображень, 

лише текстові виділення. Видання практично не містить оцінних суджень,  суто 

інформуючи читача й даючи йому змогу зробити висновки самостійно, що 

характерно для книг, адресованих фахівцям.  

Друге видання — «Йосиф Сліпий» Ольги Жаровської — надруковане у 

львівському видавництві «Свічадо» у 2016 р. Книга входить до серії «Визначні 

постаті» та розрахована на масового читача. Подача інформації спрямована на 

ознайомлення читачів з основними віхами життя Патріарха, не заглиблюючись у 

деталі його біографії. Книга має лише 48 сторінок, видана в м’якій обкладинці та 

не претендує називатися монументальним біографічним твором. Автор описує 

життя головного героя простими та зрозумілими для широкого загалу словами, 

акцентуючи увагу на періоді ув’язнення Йосифа Сліпого.  
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Третє видання — «Будьмо собою! [життя і заповіт патріарха Йосифа 

Сліпого]» (упорядник О. Турій) — вийшло друком у видавництві Українського 

католицького університету у Львові в 2017 р. Видання має нестандартний формат 

і досить цікаве оформлення обкладинки (про що детальніше йтиметься у п. 3.4.1 

дисертації), містить багато ілюстративного матеріалу. Упорядник зібрав в одній 

книзі не лише біографічний нарис, а й «Завіщання» самого Патріарха та подав 

вступне пастирське слово Блаженнійшого Святослава Шевчука. Видання може 

зацікавити і масову, і фахову аудиторію, даючи можливість дізнатись не лише 

біографію відомої особистості, а й одразу ознайомитись із його творами.  

Ще один приклад — дві книги про художника-постімпресіоніста Вінсента 

ван Гога: «Ван Гог. Іскріння» (Київ: «Нора друк», 2018) та «Це Ван Гог» (Львів: 

«Видавництво Старого Лева», 2018). Перша книга адресована дорослому 

читачеві; класична оповідь доповнена графічними зображеннями; увага 

акцентована на маловідомих або хибно витлумачених епізодах з життя Ван Гога. 

Друга книга, апелюючи радше до дитячої аудиторії (хоч може зацікавити й 

дорослих), має стилістику комікса: біографію героя намальовано, тексту — 

обмаль. Оповідь зосереджена на основних фактах біографії Ван Гога — тих, про 

які конче має довідатися культурна людина.  

Існує тонка грань між фактом та фікцією, на якій балансують біографічні 

видання. Дотримання балансу між фактами та їх авторською інтерпретацією є 

показником культури таких видань. На цьому наполягають також автори 

«Читомо» Анатолій Пітик, Катерина Грицайчук, називаючи біографічну книгу 

«спробою поглянути на відомих культурних діячів без маски. А точніше, на ті 

маски, які вони вдягають, коли намагаються видаватися цілком щирими. Власне, 

саме це і є найприкметнішим в автодокументальній прозі, адже, попри формальну 

належність до нон-фікшну, вона перебуває у вкрай непевному становищі. Автори 

відштовхуються від фактів, інтерпретація яких цілком залежить від їхніх 

особистих пріоритетів. Дуже часто автобіографічний текст перетворюється на 

автофікціональний, схиляючи мемуари в бік художньої літератури. Те саме 
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стосується і життєписів. У таких працях цікаво не стільки те, про що говорять, як 

те, про що мовчать»58.  

Деякі видавництва публікують біографії в серіях, тож авторський стиль 

припасовують до відповідних вимог серії. До прикладу, у видавництва «Фоліо» є 

книжки про Івана Мазепу, Степана Бандеру, Романа Шухевича. Тональність 

викладу матеріалу в цих виданнях досить стала, хоча редактори та автори різні. 

Можемо назвати книгу біографічну книгу своєрідним «портретом» епохи чи 

конкретної людини. Це книги, які через призму авторського бачення презентують 

читачеві логіку історії, можуть розкрити реальні факти та взаємозв’язки між 

ними. Хоча текст нон-фікшн і заснований на різних документальних джерелах, 

однак він завжди буде містити суб’єктивну позицію автора.  

Як стверджується у дослідженні «Ставлення населення до ЗМІ та 

споживання різних типів ЗМІ в Україні (2017 р.)»: «Основні вимоги до новин 

протягом останніх трьох років — це їх чесність і достовірність» [127]. Такі 

вимоги читач висуває не лише до ЗМІ, а й до нон-фікшн видань. 

Задля формування в читача об’єктивного уявлення про діяльність медіагероя 

та час, в якому він жив, у біографічному виданні слід дотримуватися повноти і 

правдивості фактів, точності усіх викладених подій, імен, чисел тощо. Автори 

українських біографічних книг часто зосереджуються на певних аспектах 

життєпису, не беручи до уваги інших фактів біографії особистості. До прикладу, 

редакторка видавництва «Фоліо» Маріанна Фумарова зауважила в нашому 

експертному опитуванні: «Повнота фактажу часто дуже «шкутильгає» в 

біографічних текстах. Автори зациклюються на одній із сторін життя героя та не 

звертають увагу на інші аспекти. Редактори під час роботи із такими текстами 

мають помічати такі тенденції та коригувати їх, але не завжди все вдається».  

Одним із чинників високої змістової культури книжкового видання є 

об’єктивність оцінок діяльності героя автором, його неупередженість. 

Співзасновниця видавництва «Видавництво» Лілія Омеляненко розповіла в 
 

58 Пітик А. Криве дзеркало біографій: три розмови про митців // Читомо. URL:  http://www.chytomo.com/kry-ve-
dzerkalo-biografij-try-rozmovy-pro-my-ttsiv/ (дата звернення: 28.11.2018) 
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опитуванні про труднощі співпраці з авторами під час підготовки до друку 

дитячої біографічної книги «Це зробила вона»: «Іноді авторка не одразу 

вловлювала ідею, як потрібно писати про героїню. Дуже багато авторок 

намагалися писати про жінок із позиції їх зв’язку з чоловіками. Наприклад, 

розповідаючи історію жінки, писали, що особисте життя в неї, на жаль, не 

склалося. Насправді, це зовсім не те, на чому ми би хотіли акцентувати увагу 

в даній книзі. Та й яке ми маємо право робити такі оціночні судження? У таких 

випадках редакторка просила авторів переробити текст». Видавчиня розповіла 

нам і про інші проблеми роботи з авторами: «Часом були безвідповідальні 

авторки, які обіцяли та не надсилали тексти, і в середині роботи над книжкою 

доводилось шукати нових. Кілька текстів забракував науковий редактор, 

вказавши, що вони антиісторичні, тож нам доводилося шукати інших авторів, які 

переписували ці тексти». 

Виходом із складної ситуації є підвищення рівня кваліфікації редакторів та 

авторів. Тож керівники видавництв спонукають своїх працівників постійно 

вдосконалювати рівень володіння іноземними мовами, поглиблювати знання 

із галузевої тематики, відвідувати профільні заходи. 

Як зазначила директорка видавництва Yakaboo Publishing, під час 

опрацювання будь-якої нон-фікшн книги потрібно залучати наукових редакторів, 

які будуть проводити верифікацію фактів. Пані Оксана працює над перекладними 

виданнями і в її досвіді бували випадки, коли хороший редактор знаходив 

помилки навіть в оригінальному тексті. «Проте тут делікатний момент, адже ми 

не маємо права вносити зміни в оригінал, бо це суперечить контракту. Щоправда 

іноді ми робили разом із авторами оновлення даних по певних проєктах. Зазвичай 

автори відкриті до контакту і ці питання вирішуються через емейл-листування»,— 

розповіла нам в експертному опитуванні пані Оксана. 

Інтерпретація життєпису харизматичної особистості та форма подачі 

інформації у виданні детермінує загальний рівень змістової культури таких книг. 
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3.2.3. Мотиваційна природа біографічної книги як чинника 

безперервного саморозвитку 

Біографічна книга як типологічний масив у книжковій культурі, є не тільки 

великим архівом знань із різних царин людської діяльності, а й чинником 

сугестивного впливу на людську свідомість, засобом формування думки і моделі 

поведінки читача. 

Медіагерої біографічних книг. Людина схильна шукати приклади для 

наслідування, а також аналізувати ситуацію через призму особистостей. 

В. Теремко зазначає: «Усі явища культури здобували визнання на основі 

людиномірності — тотожності буттю, збереженню і розвитку людського у світі» 

[134]. Процес пізнання людиномірності сьогодні перетворюється на пошук та 

формування нових медіагероїв.  

Звернімось до поняття «медіагерой», яке Т. Крайнікова характеризує так: 

«Медіагерой — 1) вигаданий персонаж медіапродукції, котрий втілює культові 

риси певного часу та його головні ідеї; 2) публічна особа, прикметна своїми 

позитивними чи негативними здібностями й діяльністю, носій рис певного 

оточення, популярність якої в суспільстві створюється/підтримується 

інформаційними засобами» [77, с. 299]. Дослідниця подає три найпоширеніші 

типи медіагероїв: історичні діячі, відомі сучасники та сучасні політики.  

Усі три запропоновані типи медіагероїв є у досліджуваних біографічних 

виданнях, проте значно переважають книги саме про історичних діячів, про що 

йшлося у попередньому підпункті дисертації. 

Медіагерої біографічних книг є креативною меншістю, лідерами думок, котрі 

мотивують пересічного читача до активної життєвої позиції, зміни соціального 

статусу тощо. Психолог А. Бандура, автор теорії соціального научіння, 

стверджував, що «научіння у людей значною мірою визначається процесами 

моделювання, спостереження і наслідування. Рівень мотивації людини може 

поліпшувати або погіршувати ці процеси. Люди спостерігають і згодом освоюють 

широке розмаїття соціальних реакцій, таких як агресія, сексуальна поведінка, 

способи емоційного реагування і багато іншого» [173, с. 84]. Таким чином, 
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змотивований читач може перейняти на себе поведінкові моделі харизматичної 

особистості, запропоновані у книзі.  

Дж. Антонакіс провів дослідження організаційної поведінки в Лозанському 

університеті [171], завдяки якому виявив 12 тактик харизматичного керівництва. 

Відштовхуючись від принципу, що харизма — це навичка, яку можна опанувати, 

Антонакіс навчав керівників компаній тактикам харизматичного лідерства та 

оцінював, як вони створюють враження все більш ефективних лідерів. 

Дослідження свідчать, що люди сприймають харизматичних лідерів як більш 

ефективних, порівняно із іншими, які не мають харизми. Згідно з Антонакісом, 

під час восьми із останніх десяти президентських виборів у США кандидати, що 

отримали перемогу, використовувати тактики харизматичного лідерства [172, 

с. 23]. 

«Значущі інші»59 відіграють вирішальну роль у соціалізації індивіда. 

Судження та дії «значущих інших» є орієнтиром при формуванні власних думок, 

дій, оцінок, поведінки людей.  

У цьому розрізі важливою змістовою характеристикою біографічної книги є 

наявність в оповіді чіткої ціннісної зорієнтованості, мотиваційного складника. До 

прикладу, досвід юної Малали Юсуфзай («Я — Малала. Історія незламної 

боротьби за право на освіту», Наш формат, 2016) спонукав тисячі жінок та дівчат 

боротися за свої права не лише в ісламських країнах, а й по всьому світу, а сама 

авторка була занесена до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією 

журналу «Тайм»60. 

Як зазначив після засідання Генеральної Асамблеї ООН представник молоді 

Пакистану Джалал Аван: «Малала — справжнє джерело натхнення для молоді — 

не лише в Пакистані, а й по всьому світу. Особливо надихає її рішучість у 

 

59 «Значимий інший» — психологічний термін, введений в 30-х роках ХХ століття американським психологом 
Р. Саллівеном. 
60 The 100 Most Influential People: Malala Yousafzai // Time. URL: http://time.com/70822/ (date of access: 20.11.2018) 
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досягненні мети в сфері освіти. Вона одна із тих, хто не лише говорить, але й 

діє»61. 

Розповідь у популярній формі емоційно наближує відомі постаті до читача, 

формує повагу. Або, навпаки, викликає засудження й неприйняття, якщо йдеться 

про великих тиранів. До прикладу, книга «Таємниці письменницьких шухляд: 

Детективна історія української літератури» С. Цалика та П. Селігея («Наш час», 

Київ, 2011) містить розвідки про класиків української літератури ХХ століття. 

Літератори демонструються читачеві не із «заїждженої», «хрестоматійної» 

сторони, а через маловідомі факти і документи, незнані сторінки біографій. 

Читачі завжди прагнуть дізнатися більше про реальне життя своїх кумирів та 

харизматичних особистостей. Так було в літературі віддавна: популярним на Русі 

були житія святих (агіографія) — перші твори, що дозволяли не лише отримати 

приклад для наслідування, а й збагнути, що святі теж були людьми. 

Мотивування дитячої аудиторії. Як зауважує Е. Огар, «для обґрунтованого 

формування масиву видань дитячої літератури, для ефективної реалізації окремих 

видавничих проєктів видавцеві необхідно чітко уявляти собі об'єкт впливу 

дитячої книги — дитину певної вікової групи, а також характер та наслідки цього 

впливу» [103, с. 91]. 

Розвиток ринку біографічних видань для дитячої аудиторії супроводжується 

певними дискусійними питаннями з приводу якості таких книг. Н. Марченко 

стверджує, що «сучасні біографічні видання для дітей характеризуються: 

а) зміщенням уваги із суспільно-політичних персоналій до загальнокультурних; 

б) комерціалізацією форм втілення задуму (звернення до незвичайних, не 

обов’язково етично або суспільно значимих фактів долі персонажа; розповідь 

ведеться у фентезійному, містичному, пригодницькому стилі тощо); в) низьким 

рівнем використання науково достовірної інформації; г) суб’єктивністю 

інтерпретації фактів і біографічних сюжетів; д) орієнтованістю при відборі 

персоналій на шкільні програми та «моду» [88, с. 516]. 

 

61 Малала Юсуфзай – источник вдохновения для молодежи. Новости ООН // NEWS. URL: 
https://news.un.org/ru/audio/2017/04/1318062 (дата обращения: 20.11.2018) 

https://news.un.org/ru/audio/2017/04/1318062
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Розглядаючи специфіку дитячої біографічної літератури, необхідно окремо 

розглянути особливості образу героя таких книг, оскільки він допомагає дитині в 

самопізнанні. Адже прочитання біографічних творів дає дітям можливість 

приміряти на себе різні життєві ситуації та отримати приклади для наслідування. 

За рахунок цього розширюється та збагачується досвід малих читачів.  

Такі видання мають не лише науково-популярний характер, а й можуть 

використовуватися з освітньою метою. Адже розповіді про видатних людей 

мають виховне значення — є матеріалом для научіння, прикладом змістовно 

прожитого життя. Біографічні книги зацікавлюють дітей певною епохою, її 

ключовими постатями, мотивують до поглибленого вивчення історичних подій, 

творів тощо. Прикладом може бути серія книг видавництва «Грані-Т» «Життя 

видатних дітей» (Київ, 2006–2017), яка об’єднує понад 30 книжок сучасних 

українських авторів. Кожен автор мав змогу особисто обрати своїх кумирів 

і написати про їхнє дитинство. Ця серія розповідає про життя маленьких 

майбутніх письменників, художників, архітекторів, математиків, медиків, фізиків, 

які надихають читачів прагненням досягти мрії. 

У нашому опитуванні 65 % учнів 5 класу відповіли, що біографії відомих 

людей надихають їх, мотивують ставати кращими: «Я часто читаю книги про 

життя спортсменів, хочу бути таким як Сергій Бубка! Він сильний та крутий»; 

«Дуже сподобалась книга про княгиню Ольгу. Вона дуже хоробра і розумна 

жінка, мрію стати такою»62. 

Дитяча біографічна книга щораз популярніша в Україні, що свідчить про 

вибудовування певної вертикалі:  

• біографія особистості для найменших; 

• біографія особистості для школярів; 

• біографія особистості для дорослих. 

На кожному етапі відбувається розкриття різних фактів із життя відомої 

людини, що мотивує читача до роздумів та наслідування. Концепт навчання 

 

62 Результати опитування 28 учнів 5-Б класу СЗШ № 73 м. Львова. 
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впродовж всього життя63, що набуває популярності в останні десятиліття, 

підкріплюється мотивацією пізнання та вивчення життєписів рольових 

моделей — харизматичних лідерів суспільства.  

Гендерно-орієнтовані проєкти. Аналізуючи асортимент біографічних книг 

українських видавців на міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» та 

«Міжнародному форумі видавців» у Львові упродовж 2015–2018 рр., можемо 

дійти висновку, що кількість видань, головними героями яких є чоловіки вдвічі 

перевищує кількість біографій жінок. Таке відставання від зарубіжних практик 

говорить не лише про вповільнене реагування на читацькі потреби, а й про 

величезну лакуну, яка потребує заповнення. До слова, за кордоном випуск таких 

книг — вже звична справа, громадськість цікавить питання успішних жінок, до 

прикладу, біографія Опри Вінфрі (Х. Гарсон «Опра Вінфрі: біографія», 2004), 

принцеси Діани (Е. Мортон «Діана: її правдива історія», 1992) та інших.  

За словами Лілії Омеляненко («Видавництво»), в Україні книжок про жінок 

майже немає. «За кордоном зараз тренд на феміністичну літературу. В Україні ця 

ніша не заповнена, раніше таких книг не було. Роль жінок не була настільки 

видимою. Саме тому цей тренд буде зростати і попит на такі книги буде рости»,— 

стверджує видавець. 

Сьогодні бачимо лише поодинокі випадки створення біографічних книг про 

жінок. Серед глобальних серій, на кшталт «Знамениті Українці» видавництва 

«Фоліо» є лише кілька книг про жінок (Ольга Кобилянська, Марко Вовчок, Леся 

Українка). Досить популярним є формат збірок біографій кількох відомих жінок. 

Проте контент цих книг становлять переважно життєписи іноземок. До прикладу, 

видавництво «Брайт Стар Паблішинг» опублікувало книгу «Успішні жінки 

в чоловічому світі», в якій розміщено життєписи 14 жінок від часів Клеопатри до 

Мерилін Монро. Історій про українок в книзі дві — про Княгиню Ольгу та Лесю 

Українку, хоча автор книги українець Валентин Бадрак. Ще одна книга цього ж 

 

63 Навчання протягом життя — серцевина сучасного освітнього процесу // VNZ. URL: http://vnz.org.ua/statti/7038-
navchannja-protjagom-zhyttja-sertsevyna-suchasnogo-osvitnogo-protsesu-petro-talanchuk (дата звернення: 02.12.18)  
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автора «7 женщин, изменивших мир» видавництва «Фоліо» взагалі не містить 

навіть згадки про українок. 

Однак у 2018 р. ситуація почала змінюватися — одразу кілька видавництв 

опублікували біографії відомих жінок у форматі дитячого нон-фікшну: 

• «Видавництво» — книга «Це зробила вона» про 50 видатних українок;  

• «КМ Букс» — серія перекладних видань Марії Ісабель Санчез Веґари (в 

перекладі Марії Пухлій) «Маленьким про великих» про Фріду Кало, Коко 

Шанель, Одрі Хепберн, Марію Кюрі;  

• «Видавництво мотиваційної літератури IPIO» — серія книг українських 

авторів «Видатні особистості», де серед інших є біографії Маргарет Тетчер, Коко 

Шанель та Одрі Гепберн. 

Отож, за такими критеріями, як доцільність вибору героя, новизна контенту, 

наявність в оповіді ціннісної зорієнтованості українські біографічні видання 

демонструють належний рівень змістової культури. Натомість за критеріями 

достовірності та повноти біографічних фактів, об'єктивності оцінок діяльності 

героя автором, грамотності викладу український нон-фікшн ще далекий від 

ідеалу. 

 

3.3. Культура дизайну біографічної книги: між традицією та 

новаторством 

 

Культура біографічної книжки залежить не тільки від змістового її 

наповнення — важливою також є форма. Від художнього оформлення фактів 

залежить бажання читати, результативність читання. Такий ефективний дизайн 

нині називають комунікаційним: він сам є промовистим, осмисленим — дизайн-

зміст. 

Створити комунікаційний дизайн складно і потребує майстерності, про що 

В. Шевченко пише: «Головною в оформленні є тенденція: всіма можливими 

друкарськими й композиційними способами чітко відобразити зміст тексту, 

винайти в кожному окремому випадку таку художньо-поліграфічну форму, що 
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відповідає читацькому призначенню. Для правильного формулювання загального 

задуму оформлення, який враховує теми для ілюстрацій, формат видання, формат 

набору, шрифт, оформлення обкладинки або палітурки, необхідно досконало 

володіти матеріалом, розуміти зміст твору, а також уявляти читацьку аудиторію, 

умови читання, характер розповсюдження тощо» [166]. Лише зважаючи на всі 

перелічені аспекти конкретної біографічної книги можна створити не просто 

привабливий видавничий продукт, а концептуально цілісне видання із високим 

рівнем культури дизайну, яке зможе задовольнити потреби читачів.  

Тож культура дизайну біографічної книги залежить від комплексу чинників: 

типологічних особливостей книжки, відповідності дизайнерських рішень 

естетичним потребам аудиторії, а найдужче — від умінням створити 

концептуально цілісний продукт (продукт-ґештальт), в якому кожен елемент 

взаємодіятиме з рештою елементів художнього ансамблю, візуально траслюючи 

змісти книги. При цьому стилістичні підходи у творенні біографічних книг 

можуть бути різноманітними — від естетики косервативної традиції до 

новаторських авторських рішень, що ламають канон. 

 

3.3.1. Консервативність як основа естетики біографічної книги 

Художні та композиційні підходи в творенні біографічної книги асоційовані з 

відповідними рішеннями продукції всього масиву нон-фікшн. Втім, є й 

відмінності, наприклад, дизайн біографічної книги більш консервативний, ніж 

дизайн бізнес-літератури. 

Володимир Михaйлевич, дизaйнер видaвництвa «Aстролябiя», зауважив в 

експертному опитуванні: «Книги про видатних людей в Україні зазвичай мають 

класичне оформлення, яке не передбачає новаторських дизайнерських рішень. 

Портрет на обкладинці, невеликий формат, тверда палітурка, невибагливе 

поєднання шрифтів — так виглядають сьогодні більшість біографій на нашому 

ринку». Звісно, з цим твердженням можна спробувати посперечатися, навести 

альтернативні приклади, однак безперечним є те, що зазначений підхід у дизайні 

біографічної книги (переважно для дорослого читача) не тільки є, а й домінує. 
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Формат. Вибір форматних характеристик біографічного видання розпочинає 

зазвичай формування її дизайну.  

Критерієм цього вибору, по-перше, стає зручність у користуванні книгою, 

можливість читати в різних ситуаціях, наприклад, у дорозі. Біографічні видання, 

розраховані на дорослу аудиторію, мають здебільшого стандартний формат 

84×1081/32. Наприклад, у цьому форматі виконані: «Симон Петлюра» (Київ: «Нора 

друк», 2016), «Степан Бандера. Людина і міф» (Київ: «КМ-Букс», 2017), 

«Володимир Сосюра» (Харків: «Фоліо», 2018). 

По-друге, перевага стандартних форматів (60×841/16, 60×901/16, 84×1081/32) 

зумовлена ще й тим, що відповідні розмірні характеристики дають змогу 

заверстати в просторі сторінки та розгорту наявний матеріал, композиційно 

доречно поєднати текст і зображення, при цьому максимально економно 

використавши паперовий аркуш. 

Однак у форматних вирішеннях біографічної книги є й інші тендеції. 

Наприклад, є спроби видавати біографію певної персоналії в різних форматах та 

оформленнях, що дає змогу доступитися до різних покупців — більшою чи 

меншою мірою вибагливих / заможніх. Видавництво «АДЕФ-Україна» випустило 

дві книги про Ігоря Сікорського авторства І. Шпака (див. фото 1-3, дод. І), одну в 

2014 р. у палітурці, великого формату, а другу — в 2016 р. в обкладинці, меншого 

формату, із меншою кількістю сторінок. Деякі розділи повністю дублюються в 

обох книгах, інші в менщому форматі вилучені. Такий хід дозволив здешевити 

вартість книги із 300 грн (за великий формат в палітурці) до 80 грн (за малий 

формат в обкладинці).  

Усе охочіше експериментують з оформленням та форматом видавці дитячих 

біографічних книг. До прикладу, «Видавництво Старого Лева» випустило 

біографії відомих художників Далі, Ван Гога, Ворхола у форматі 70×901/16 — 

більшому за 84×1081/32, що дозволило розмістити більше графічних елементів, а 

також помітно виділитися з-поміж інших видань на полиці в книгарні.  

Матеріальна конструкція. Розглядаючи дизайн біографічних видань, 

звертаємо увагу на якість паперу та види покриття. Найчастіше бачимо видання, 
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надруковані на тонкому папері низької якості. Це зумовлено намаганням видавців 

зменшити собівартість видання, скоротивши витрати на папір. Такий підхід 

свідчить про низьку культуру технічного виконання книг, адже одним із критеріїв 

якісного видання є використання відповідних витратних матеріалів при створенні 

видавничого продукту. Проте не можемо не зауважити зрушення в цьому напрямі. 

З’являються видання, надруковані на якісному кремовому папері, який дає 

змогу активно ілюструвати книгу. До видавництв, що дотримуються високих 

стандартів щодо паперу, можемо віднести «Видавництво Старого Лева», «А-БА-

БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Видавництво УКУ», «Наш формат». Ті видавництва, які 

бажають видавати ілюстровані книги, економлячи на папері, зазвичай 

користуються методом вклейки кількох аркушів крейдованого паперу 

(див. фото 4-5, дод. І), або ж друкують чорно-білі ілюстрації замість кольорових. 

Сьогодні на ринку біографічних видань переважають книги в палітурках, 

таких серед досліджуваних видань за нашими підрахунками близько 60 %. 

Застосування суперобкладинки, футляру в матеріальній конструкції 

досліджуваних нами видань не виявлено: дизайн біографічної книги тяжіє до 

демократичності і бюджетності. 

Оформлення обкладинки / палітурки. Дизайн обкладинки зумовлює не лише 

маркетингову привабливість видання, а й реалізацію загального концепту книги. 

Графічна дизайнерка Альона Соломадіна тенденції в книжковому дизайні бачить 

таким чином: «В першу чергу потрібно відзначити інтерес до матеріалів, 

звернених до тактильних відчуттів. Крім цього, зараз, як ніколи, в друкованій 

книзі яскраво виражені різноформатні блоки, фарби… Але найголовніше — це 

концептуальність! Наприклад, не можна стверджувати, що в моді синій колір або 

типографічна обкладинка. Важлива суть: яку проблематику зачіпає книга і як це 

виражається візуально»64. 

Українські видавці біографічних книг недооцінють можливості та значення 

художнього оформлення покриття книжкового блока. Часто йдеться про дефіцит 

 

64 Дизайн книг: не робити нудно // Розмова. URL: https://rozmova.wordpress.com/2017/05/24/alona-solomadina/ 
(дата звернення: 29.11.2018)  

https://rozmova.wordpress.com/2017/05/24/alona-solomadina/
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креативних ідей: на обкладинці чи палітурці традиційно розміщують зображення 

особи (чи осіб), про яку йдеться в книзі (див. фото 6, дод. І) плюс назва книги, 

подана цікавим шрифтом.  

Втім, є й пошук, різні підходи в оформленні покриття, залежно від стилю 

серії чи авторського замислу художника. До прикладу, книги про певну особу, 

видані в різних видавництвах, можуть мати абсолютно різні за стилем 

портрети — настільки різні, що без підпису важко й здогадатися, що йдеться про 

ту саму людину (див. фото 7–9, дод. І). 

Прикладом концептуальної і тактильно привабливої обкладинки можемо 

вважати оформлення видання «Будьмо собою! Життя і заповіт Патріарха Йосифа 

Сліпого» (Видавництво УКУ, Львів, 2017). Палітурка цього видання виконана із 

шорсткого крафтового картону з аплікацією — наклеєним матовим зображенням 

(див. фото 10, дод. І). Якщо порівнювати цю обкладинку з обкладинкою книги 

про Йосифа Сліпого від іншого видавництва — ПП Сергійчук, то зауважуємо 

кардинальні відмінності в художньому оформленні: кольорова гама подібна, 

однак композиційне вирішення, стилі зображень і шрифтів відрізняються (див. 

фото 11, дод. І). 

Ілюстративний матеріал. Загалом ілюстрування українських біографічних 

книг можемо охарактеризувати як таке, що намагається відповідати потребам 

конкретної аудиторії. Книги для дорослої фахової аудиторії тяжіють до 

представлення візуальних матеріалів документального характеру. До прикладу, в 

книгах про Ігоря Сікорського видавництва «АДЕФ-Україна» представлені 

фотографії документів (див. фото 3, дод. І). Такі ілюстрації дозволяють краще 

розкрити біографію особистості.  

У книгах, розрахованих на широкий загал, вдало дібрані зображення можуть 

нести не лише цінне інформаційне навантаження, візуалізуючи, доповнюючи 

текст біографічної книги, а й емоційно розширювати межі її сприйняття. Т. Жалко 

зазначає: «Вартісним ілюстративним матеріалом та цілісним художнім 

конструюванням забезпечується висока видавнича культура» [45, с. 246]. До 

прикладу, книга «Ван Гог. Іскріння», що вийшла друком в серії «Біографії» 
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у видавництві «Нора друк» позиціонується як «писана і мальована біографія». 

Малюнки в книзі чорно-білі, верстка має незрозумілі розриви в тексті (див. фото 

12–14, дод. І). Книга про ту саму особу «Це Ван Гог», видана «Видавництвом 

Старого Лева» та розрахована як на дорослу, так і на дитячу аудиторію, містить 

кольорові ілюстрації й подає життєпис художника у форматі, схожому на комікс 

(див. фото 15–16, дод. І). Такий підхід дає змогу посилити асоціативний зв’язок 

візуального матеріалу з текстом.  

Порівняльна характеристика згаданих проєктів спонукає наголосити на 

впливах західного книжкового мистецтва на українську біографічну книгу. 

Купуючи права на закордонні видання із уже готовою дизайн-концепцією та 

ілюстраціями тощо українським видавцям простіше перейняти зарубіжний досвід 

оформлення біографічних видань. Втім, дизайнери та ілюстратори не відстають, 

використовуючи західні тенденції книжкового дизайну під час оформлення 

українських біографічних видань. До прикладу, у «Видавництві Старого Лева» 

вийшла збірка біографій «#НАШІ на карті світу», із багатим ілюстративним 

оформленням від Антона Селлешія (див. фото 17, дод. І).  

Отже, серед проаналізованих книг дитячі біографічні видання виділяються 

великою кількістю ілюстрацій та цікавою їх подачею (містять ілюстрації 96 % 

дитячих біографічних книг). Для видання, зорієнтованих на дорослу аудиторію, 

притаманні стримані ілюстрації, частіше за все чорно-білі (70 % від усіх 

проілюстрованих біографічних видань для дорослих), або ж кольорові, 

розташовані на вклейках із крейдованого паперу (див. фото 4-5, дод. І), як в книзі 

«Інґа» (Київ: YakabooPublishing, 2017). 

Дизайн серій. При оформленні серії книг дизайнер має дотримуватись 

єдиного стилю для всіх її видань. Важливим є не лише факт єдності, а й факт 

доцільності та якості розробленого стилю. Стиль серії має відповідати читацьким 

запитам, бути впізнаваним, допомагати ідентифікувати окреме видання на 

книжковій полиці з усією серією та видавництвом. 

У 2005–2017 рр. лідером за кількістю сформованих серій біографічних книг є 

видавництво «Фоліо» — за нашими підрахунками, 8 серій: «Патріотична 
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бібліотека», «Знамениті українці», «Знамениті люди планети» та ін. Книги, що 

входять до цих серій, мають невеликий формат, небагато сторінок (від 64 до 

128 сторінок), найчастіше тонку м’яку обкладинку і належать до невисокого 

цінового діапазону. Розглядати їх як зразки високого книжкового мистецтва немає 

підстав. З іншого боку, книжка стала приступною за ціною для масового читача. 

До прикладу, серія «Патріотична бібліотека» складається з понад 

20 біографій відомих політичних діячів (полководці, гетьмани, очільники УПА та 

ін.). Книжки (чи за матеріальним вирішенням радше бюджетні брошури) формату 

А5 надруковані на газетному папері, мають обкладинку із крейдованого паперу, 

дротошвейне скріплення блока (див. фото 18–19, дод. І). Зменшення вартості 

матеріалів корелює із зниженням ціни на такі видання: у вересні 2018 р. 

у «Книжковому супермаркеті» такі книги коштували 25 грн. 

«Фоліо» видає також серію «Знамениті українці», засновану у 2009 р. У цій 

серії побачили світ уже понад 50 книг про видатних героїв минулого і сучасності 

(див. фото 20, дод. З). Формат таких книг практично кишеньковий (70х1081/32), 

кількість сторінок — від 100 до 200. Ціна у різних книгарнях відрізняється — від 

25 грн до 100 грн. Оформлення стандартне для всіх видань цієї серії, змінюються 

лише обличчя на обкладинках. Покриття блока використовується і м’яке (див. 

фото 21, дод. І), і тверде (див. фото 22, дод. І). Закономірності між 

використанням обкладинки чи палітурки та кількістю сторінок чи іншими 

параметрами ми не виявили. 

Цікавим явищем на ринку біографічних книг є серії відповідних видань для 

дітей. Їхнє оформлення кардинально відрізняється від книг для дорослих. До 

прикладу, у видавництві «КМ-Букс» є серія «Маленьким про великих», 

призначена для читачів від 3 років. Дизайнери, з огляду на особливості читача, 

використали формат книжки-картинки: текстову інформацію мінімізовано, 

основне смислове навантаження перекладено на ілюстрації. У такому стилі 

візуальної історії розказані основні моменти біографій видатних жінок сучасності: 

Коко Шанель, Фріда Кало, Марія Кюрі, Одрі Хепберн.  
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Окреме місце в усьому форматі дитячого біографічного нон-фікшну має серія 

«Від А до Я» «Видавництва Старого Лева», подана у вигляді абеток про відомих 

особистостей. Наразі серія налічує чотири видання: про Т. Шевченка, І. Франка, 

А. Шептицького та Б.-І. Антонича (див. фото 23, дод. І). Такі книги кардинально 

відрізняються у поданні інформації від інших біографічних видань. У цих книгах 

постаті великих людей подаються психологічно наближено, адже вони зображені 

через побут, звички, характер. Дизайнерський хід із використанням колажів із 

різноманітного візуального матеріалу (фото, карти, інфографіка) перетворює 

хрестоматійні персоналії у близьких читачеві за вподобаннями й життєвими 

моментами людей (див. фото 24, дод. І). Нестандартні, творчі, креативні підходи 

дають змогу активізувати зацікавлення малого читача біографічною книгою. 

 

3.3.2. Проблеми формування нових дизайнерських концептів 

біографічних видань 

Українська біографічна книга практично зупинилась у розвитку своєї форми. 

Аналіз оформлення відповідної видавничої продукції дає підстави стверджувати, 

що впродовж 2005–2017 рр. активних спроб редизайну, оновлення традиційних 

художніх моделей було обмаль. Навіть продукція лідерських видавництв 

змінювалася мало: дизайн книжок 2009 р. (див. фото 21, дод. І), дизайн 2012 р. 

(див. фото 22, дод. І) і дизайн 2018 р. (див. фото 6, дод. І) кардинально не 

відрізняється. Вірогідно, причина цього — недостатній рівень 

експериментування, застосування інноваційних рішень у дизайні, зрештою 

авторської творчості. А без цього неможливо вийти на вищий рівень видавничої 

культури, адже «книжка є в значній мірі продуктом творчості дизайнера, який 

відповідну графічну, поліграфічну та інформаційну компоненти конструкції 

книжки та носіїв інформації проєктує та створює. Всі ці компоненти в сукупності 

представляють собою дизайн книжкового видання» [3, с. 195]. 

Тож сьогодні консервативність дизайну біографічної книги (особливо книги 

для дорослого читача) є стримувальним чинником її розвитку як типологічного 

явища, сегменту ринку. Біографічна книга, щоб привернути увагу сучасного 
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читача, повинна набувати різних художніх втілень, ставати унікальною, не такою 

передбачуваною. Зважаючи на різну природу фікшн та нон-фікшн видань не 

варто сліпо наслідувати прийоми оформлення художньої книги, проте слід 

шукати нові дизайнерські інструменти, які даватимуть змогу поліпшити культуру 

біографічних видань. 

Поліграфічні експерименти. У поліграфічному оздобленні української 

біографічної книги рідко застосовуються складні сучасні техніки і прийоми. 

У цьому сенсі варто вивчити наявний зарубіжний досвід. Популярним серед 

художніх дитячих книг як на Заході, так і в Україні є експериментування зі 

спеціальними ефектами. Серед таких експериментів — використання у виданні 

об’ємного ілюстративного матеріалу, зображень, з якими можна взаємодіяти. 

Т. зв. поп-ап книги (книжки-іграшки) сприяють розвитку дрібної моторики дітей, 

заохочують малих читачів до розглядання книг, пожвавлюють інтерес дитячої 

читацької аудиторії до продукту через задіювання мультисенсорного сприйняття 

читачем матеріалу. Ці експериментальні варіанти ілюстрування можуть бути 

використані також і в біографічних та інших нон-фікшн виданнях. До прикладу, у 

2017 р. в американському видавництві Sparkhouse Family вийшла друком поп-ап 

книга для дітей віку2–5 років «Життя Мартіна Лютера»65. 

Ще одним трендом, який не завадило би перейняти українським видавцям 

дитячого нон-фікшну, є додавання різноманітних інтерактивних елементів до 

стандартної конструкції книги. До прикладу, видавництво Pelican Publishing ще у 

2012 р. випустило біографічну книгу «Джордж Вашингтон: інтерактивна 

біографія»66 для дітей середнього шкільного віку (8–12 р.). Усвідомлюючи, що 

така аудиторія не надто любить читати, а поготів біографії історичних діячів, 

видавець додав елементи інтерактивності. Кожна глава містить довідковий 

матеріал і захопливі подробиці про життя Дж. Вашингтона, а всередині 

 

65 The Life of Martin Luther: A Pop-Up Book // Amazon. URL: https://www.amazon.com/Life-Martin-Luther-Pop-Up-
Book/dp/150642192X (date of access: 23.10.2018)  
66 George Washington: An Interactive Biography // Аmazon. URL: https://www.amazon.com/George-Washington-
Interactive-Rod-Gragg/dp/1589808940 (date of access: 23.10.2018)  

https://www.amazon.com/George-Washington-Interactive-Rod-Gragg/dp/1589808940
https://www.amazon.com/George-Washington-Interactive-Rod-Gragg/dp/1589808940
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прихованих кишень та конвертів лежать документи, листи і цікаві факти, які, 

вірогідно, зацікавлять читачів. 

Інновації в електронних книгах. Електронні біографічні книги мають 

необмежений потенціал для застосування інтерактивних технологій. Деякі 

зрушення в їхньому застосуванні в українському сегменті біографічної книжкової 

продукції вже простежуються. До прикладу, бібліотека української літератури 

«УкрЛіб» запустила сайт з інтерактивною біографією Т. Шевченка67. В онлайн-

біографії міститься Шевченковий життєпис, його картини та ескізи, а також 

цитати, публікації та поезія. Творці сайту вважають, що інтерактивна біографія 

може спростити вивчення життя та творчості поета школярами, оскільки сучасній 

освіті  необхідні новітні технології візуалізації інформації. Такий формат подачі 

матеріалу можна застосувати і в електронній книзі, з якою читачі змогли би 

взаємодіяти на планшеті чи мобільному пристрої. Адже застосування 

інноваційних рішень у дизайні (використання відео-, аудіофайлів у контенті 

електронних книг тощо) є важливим чинником розвитку культури таких видань. 

Ще один приклад української розробки із використанням новітніх 

технологій — біографія Всеволода Нестайка, створена за допомогою 

інтерактивної карти68. Цей продукт, створений на безкоштовному сервісі, має не 

зовсім довершене дизайнерське втілення, проте цікавий за ідеєю, яку могли би 

запозичити видавці біографічних книг. На карті України позначені точки, до яких 

прив’язана інформація з біографії письменника. Це дає змогу зацікавити читача та 

візуалізувати життя медіагероя.  

Інфографіка стає дедалі поширенішим трендом, проникаючи із журналістики 

даних до різних медійних продуктів. Не стали винятком і біографії харизматичних 

особистостей. До прикладу, на українському сайті AIN.UA, присвяченому IT-

 

67 Біографія Тараса Шевченка // УкрЛіб. URL: http://shevchenko.ukrlib.com.ua/#dytyachi_roky (дата звернення: 
23.10.2018)  
68 Всеволод Нестайко — дитячий письменник // Кnightlab. URL: 
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/e6719d26a5e97098afc0959862c6a314/vsevolod-nestaiko-
zhittiepis/index.html (дата звернення: 23.10.2018)  

http://shevchenko.ukrlib.com.ua/#dytyachi_roky
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/e6719d26a5e97098afc0959862c6a314/vsevolod-nestaiko-zhittiepis/index.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/e6719d26a5e97098afc0959862c6a314/vsevolod-nestaiko-zhittiepis/index.html
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бізнесу, стартапам, технологіям та підприємництву, з’явився матеріал «Все життя 

Ілона Маска в одній інфографіці: від народження до сьогоднішнього дня»69.  

Такий спосіб подачі інформації про особу зосереджує увагу читача на 

конкретних життєвих етапах героя та дає змогу швидко ознайомитися з великим 

масивом даних. Міланська студія, яка займається рекламою і інфографікою H-57, 

створила серію плакатів, які, використовуючи піктограми, розповідають різні 

біографії в формі інфографіки70. В культурі медіаспоживання важлива 

візуалізація, адже сучасна людина — візуал та краще й швидше засвоює 

інформацію у вигляді відео, фото, рисунків, діаграм, інфографіки. 

«Упаковування» інформації за допомогою інфографіки, на їхню думку, «підвищує 

перформативність (дієвість) інформації, її комунікаційний ефект і сприяє 

кращому засвоєнню, запам’ятовуванню і головне — розумінню інформації» [48, с. 

22] Прийоми інфографіки можна використовувати для ілюстрування біографічних 

книг. Це підвищить культуру таких видань: збагатить форму представлення 

тематики, дасть змогу читачеві зрозуміти хід подій, причиново-наслідкові зв’язки 

між фактами. 

Віртуальна реальність. З огляду на сучасні технологічні можливості, 

цифровізацію видавничої сфери та впровадження VR-технологій (віртуальна 

реальність), біографічні книги виходять переважно в паперовому варіанті.  

Однак робота з мультимедійними форматами поволі розпочинається. 

Асортимент українських видавництв, представлених на «Книжковому 

Арсеналі — 2018» та на «Форумі видавців — 2018» у Львові, а також у книгарнях, 

свідчить про те, що художня книга дедалі частіше виходить на технологічно нові 

рівні, залучаючи, зокрема, засоби віртуальної реальності. До прикладу, 

«Видавництво Старого Лева» спільно з New Cave Media та Лакі Букс створили 

віртуальну прогулянку «Знайомство з Туконі», яка дала змогу ознайомити 

відвідувачів із серією дитячих художніх книг ілюстраторки Оксани Були.  

 

69 Біографія Ілона Маска в інфографіці // АІН. URL: https://ain.ua/2017/12/23/vsya-zhizn-ilona-maska/ (дата 
звернення: 23.10.2018)  
70 Біографія в інфографіці // Інфогра. URL: https://infogra.ru/infographics/biografiya-infografikoj (дата звернення: 
23.10.2018)  

https://ain.ua/2017/12/23/vsya-zhizn-ilona-maska/
https://infogra.ru/infographics/biografiya-infografikoj
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Отже, загальний рівень культури дизайну українських біографічних книг, 

представлених у 2005–2017 рр. на видавничому ринку, недостатньо високий. 

Концептуально дизайн переважно конвервативний, невибагливий (блок-склейка 

плюс обкладинка); обмежено впроваджуються технологічні рішення; у виданнях 

не завжди раціонально спланований макет; через прагнення зекономити, 

застосовано витратні матеріали ненайкращої якості. Однак є й кращі приклади. 

Дизайн біографічних книг видавництв «Наш формат», «Видавництво Старого 

Лева», K.Fund Books, ІРІО нестандартний, комунікаційно спрямований. 

Упродовж останніх трьох років досліджуваного періоду (2015–2017 рр.) 

спостерігається поліпшення культури дизайну біографічних книг, з’являються 

нові підходи до оформлення таких книг. Зокрема, варто відзначити роботи 

книжкових дизайнерів Анастасії Стефурак («Шевченко від А до Я», ВСЛ, 2017), 

Романи Романишин та Андрія Лесіва («Франко від А до Я», ВСЛ, 2016), Олени 

Марчишиної («Марія Кюрі», «Ілон Маск» та ін., ІРІО, 2017), Іллі Стронґовського 

(Книги видавництва «Видавництво»).  

Підвищити рівень культури дизайну української біографічної книги 

можливо, розвиваючи авторські її концепти на основі глибокого вивчення 

моделей читацької поведінки, інформаційних запитів, екпериментуючи в сегменті 

мультимедіа та впроваджуючи аудіовізуальні формати, VR-технологію, 

використовуючи сучасні поліграфічні можливості, якісні витратні матеріали. 

Біографічна книжка, як коцептуальна єдність змісту і форми, повинна стати 

явищем високого книжкового мистецтва, сучасної видавничої естетики.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Видавнича культура біографічної книги — категорія теорії видавничої 

справи та редагування, книгознавства, що описує: 1) сукупність концепцій, 

моделей, технік, редакційно-видавничих практик, пов’язаних із підготовкою та 

випуском книжкових біографічних видань, характерна для світового, 

національного, регіонального чи місцевого ринків у певний період часу; 2) 
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підсумковий показник розвиненості сегменту біографічної книжки на відповідних 

ринках; 3) рівень добротності й ринкової успішності конкретного біографічного 

книжкового видання як одиниці репертуару видавця. 

Натомість культура книжкового біографічного видання — рівень добротності 

книжкового біографічного видання, встановлений у взаємопов’язаних аспектах 

змісту та дизайну, зумовлений розумінням ринкової ситуації, читацьких потреб, 

компетентністю автора, редакційно-видавничого колективу, достатністю 

матеріальних ресурсів видавництва. 

Критерії змістової культури: доцільність вибору героя книги, відповідність 

інтересам аудиторної групи; новизна контенту; достовірність та повнота 

біографічних фактів; об’єктивність оцінок діяльності героя; дотримання балансу 

між фактами та їх авторською інтерпретацією; наявність в оповіді чіткої ціннісної 

зорієнтованості та мотиваційного тригера; відповідність стилю оповіді рівню 

фонових знань та інформаційних запитів цільової аудиторії; грамотність викладу 

та оформлення бібліографії. 

Критерії культури дизайну: відповідність художньо-технічного оформлення 

естетичним смакам цільової аудиторії; застосування оригінальних чи 

інноваційних рішень у дизайні; раціональність макету, шрифтового комплексу; 

асоційованість візуального матеріалу з текстом; представлення в контенті видання 

візуальних матеріалів документального характеру; використання якісних 

витратних матеріалів для книжкового блока та покриття. 

У сучасних умовах розвитку світового та національного ринку біографічних 

видань культура успішної біографічної книги формується на маркетинговій 

основі, зумовлюється мірою та ефективністю маркетингового підходу в роботі 

видавництва — тим, чи вивчає воно ринкову ситуацію, книжковий асортимент, 

позиціювання та цінову політику конкурентних видавничих брендів та їхніх 

проєктів, реальні аудиторні потреби, інтереси, реакції, як використовує ці знання, 

розроблюючи нові видавничі концепції, залучаючи кваліфікованих авторів і 

редакторів до власних проєктів, наскільки швидко та якісно їх реалізує, чи здатне 

вибирати дієву стратегію просування продуктів тощо. На ринку української 
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біографічної книги є видавництва («Видавництво Старого Лева», «Видавничий 

дім «Києво-Могилянська академія» та ін), які мають маркетингові стратегії та 

успішно їх реалізують і розвивають. У великих видавництвах («Фоліо», «Наш 

формат» та ін.) персоналії для біографічних книг обирають маркетинговий відділ, 

директор або головний редактор на підставі ринкових досліджень. Очевидно, що 

українські видавці біографічних книг ще лише опановують стратегічне 

планування, маркетинг-мікс — наразі нерідко діють несистемно, «навмання», 

орієнтуючись здебільшого на досвід та інтуїцію. 

Видаючи біографічну книгу, що несе суспільно важливий посил, може 

змінювати цінності та впливати на мотивацію до дій, видавець повинен не лише 

планувати економічний зиск від такого видавничого проєкту, а й оцінювати 

наперед знаннєві наслідки для читача. 

Тому доцільно проводити PEST-аналіз для виявлення політичних (P-political), 

економічних (E-economical), соціальних (S-social) і технологічних (T-

technological) аспектів зовнішнього середовища, що впливатимуть на процес 

створення біографічної книги. Вивчення та аналіз сукупності усіх чинників дає 

змогу видавцю не лише розуміти потреби своєї аудиторії, а й своєчасно реагувати 

на них відповідним якісним видавничим продуктом. Проблема несвоєчасного 

реагування на читацькі потреби у видавців біографічних книг виникає найчастіше 

за відсутності маркетингових та соціологічних досліджень читацької аудиторії. 

Популяризація біографічних книг повинна бути одним із важливих напрямків 

маркетингової діяльності видавництв, а також державних програм із підвищення 

рівня читання серед населення. Однак такі важливі книжкові премії, як 

«Українська книжка року» та «Книга року», лише нещодавно відкрили категорії 

для нон-фікшн номінантів. Позитивним зрушенням у напрямі популяризації та 

відзначення саме біографічних видань став «Біографічний рейтинг», заснований 

Інститутом біографічних досліджень НБУВ,— уперше проведений у 2018 р. 

Організатори цього рейтингу мають на меті виявити та популяризувати доробок в 

галузі біографістики та біографіки. Такі події в українському видавничому 

просторі згуртовують наукове, бібліотечне та видавниче співтовариство довкола 
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ідеї поширення та примноження достовірних та науково виважених відомостей 

про відомих людей України у цікавих користувачу формах, а також сприяють 

розширенню доступності та фаховості біографічної інформації в країні. 

Біографічна книга — значний гуманітарний ресурс: вона є чинником 

творення індивідуальної культури людини та національної культури. 

Найважливішими функціями біографічної книги в просторі соціальних 

комунікацій є пізнавальна, мотиваційна та ціннісна. 

Пізнавальне значення біографічної книги полягає в накопиченні уявлень про 

світ, поширенні відомостей про політику, економіку, науку, мистецтво тощо через 

«персоніфіковані» відповідні наративи. Маючи власний жанровий канон, 

біографічна книга «переупаковує» знання про різні явища цивілізації в 

портретний формат, що емоційно наближує матеріал, робить його інтелектуально 

приступнішим читачеві. 

Мотиваційна природа біографічної книги в тому, що вона оповідає про 

«креативну меншість», дає аудиторії приклади для наслідування. Багато героїв 

біографічних книг є харизматичними лідерами, які мотивують пересічного читача 

до активної життєвої позиції, зміни соціального статусу тощо. До прикладу, 

досвід юної Малали Юсуфзай, лауреатки Нобелівської премії миру 2014 р., 

спонукав тисячі жінок та дівчат боротися за свої права не лише в ісламських 

країнах, а й по всьому світу. Цей досвід поширився через біографічну книгу 

(«Я — Малала. Історія незламної боротьби за право на освіту», Наш формат, 

2016). 

Ціннісний вимір біографічної книги формується через образ харизматичної 

особистості — медіагероя видання. Біографічна книга дає межі розуміння світу і 

часу в категоріях «свого і чужого», «героїв та антигероїв», підкреслює культурні 

відмінності й подібності, дає етичну основу для ідентифікації та диференціації в 

свідомісному просторі суспільства та окремого читача. Постколоніальна 

концепція біографічної книги сприяє створенню структур сенсів, упорядковує 

коди й норми, сприяє встановленню системи цінностей. 
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Бажання самоідентифікації, потреба у заповненні «білих плям» в 

національній історії та культурі корелювали у період 2005–2017 рр. із виходом 

багатьох біографій великих українських діячів історії та культури: Тараса 

Шевченка, Івана Франка, Симона Петлюри, Івана Мазепи та ін. (див. табл. 68, 

дод. Ж). У книжковій продукції досліджуваного періоду зреалізувався інтерес до 

дискредитованих особистостей ОУН — УПА. За нашими підрахунками, у 2005–

2017 рр. опубліковано 10 книг про Романа Шухевича, 7 книг про Степана Бандеру 

і 7 книг про Симона Петлюру. 

Важливою тенденцією в змістовій культурі біографічної книги 

досліджуваного періоду є випуск книг, тематично звернених до локальних лідерів 

та адресованих переважно нішевим аудиторіям. У розвідці «Харизматична 

особистість в психотерапії» А. Сосланд зауважує, що «абсолютно невиправданою 

є сформована традиція, згідно з якою харизматичними визнаються лише певні 

видатні історичні персонажі. У визначенні немає жодних вказівок на те, що 

харизматичний — неодмінно так званий «великий», мова йде тільки про уміння 

створювати певне враження» [126]. 

За результатами проведеного статистичного зведення та групування, близько 

60 % — книги, присвячені особистостям, які відзначилися у вузькій спеціальності 

і маловідомі в національних масштабах. До прикладу, «Человек и Небо: книга о 

конструкторе авиадвигателей Ф. М. Муравченко» (Запоріжжя, «Дике поле», 

2009), «Алексею Александровичу Коржу — 85: Жизнь и творчество нашего 

кумира [ортопеда и травматолога]» (Харків, «Оберіг», 2009). Видавці та автори 

вважають, що агрономи, художники, інженери та науковці, імена яких відомі 

лише спеціалістам у вузьких галузях, заслуговують на те, щоб українці довідалися 

про них. 

Опитані видавці відзначили відставання українського книговидання від 

такого світового тренду, як феміністична література. На українському 

видавничому ринку наразі представлені поодинокі біографічні проєкти про жінок: 

«Співачка Поліського краю. Життєвий шлях поетеси Лідії Шевело» (Львів: 

«Кобзар», 2005), «Жінки й математика» (Харків: «Основа», 2008), «Катерина 
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Грушевська» (Снятин: «ПрутПринт», 2009). А в загальних серіях на кшталт 

«Знамениті Українці» видавництва «Фоліо» є лише кілька книг про жінок (Ольга 

Кобилянська, Марко Вовчок, Леся Українка). Зрушення в цьому напрямі 

відбуваються, причому у форматі дитячого нон-фікшну. У 2018 р. одразу кілька 

видавництв опублікували біографії відомих жінок: «Це зробила вона» (Київ: 

«Видавництво»); серія «Маленьким про великих» (Київ: «КМ Букс»), тож дитячі 

біографічні книги усе більше поширюються в Україні. 

Біографії пасіонаріїв (Андрей Шептицький, Іван Франко та ін.) натепер 

описані в книжках для різних за віком аудиторій: для найменших — для 

школярів — для дорослих. Це свідчить про вибудовування певної культурної 

вертикалі, якою проходить читач біографічної книги, на кожному етапі етапі 

пізнаючи постать, складніші й детальніші факти її життя. Тож у національній 

культурі біографічна книга стає іманентним освітнім і виховним рушієм, 

мотиватором до наслідування найкращих поведінкових моделей. 

Українські біографічні видання 2005–2017 рр. продемонстрували належний 

рівень культури за такими критеріями, як доцільність вибору героя, новизна 

контенту, наявність в оповіді ціннісної та мотивувальної зорієнтованості. 

Натомість за критеріями достовірності та повноти біографічних фактів, 

об’єктивності оцінок діяльності героя автором, грамотності викладу українська 

біографістика має неналежний якісний рівень. Успішність забезпечення цих 

необхідних параметрів змістової культури біографічних книг залежить від 

компетентнісного рівня редакторів та авторів — їхньої обізнаності в темі, 

здатності до контекстуального аналізу фактів, умінні побачити й подати цікаве й 

важливе, володіння іноземними мовами, відповідно, залучення різних джерел 

тощо. 

Загальний рівень культури дизайну біографічних книг, представлених на 

українському книжковому ринку, є недостатньо високим. Концептуально дизайн 

переважно конвервативний, невибагливий. Формати біографічних видань 

зазвичай є стандартними; видання, розраховані на дорослу аудиторію, мають 

здебільшого традиційний формат 84×1081/32; у виданнях не завжди раціонально 
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спланований макет. Нерідко застосовуються дешеві та неякісні витратні 

матеріали, що зумовлено намаганням зменшити собівартість продукту. 

Обкладинки й палітурки виглядають однотипно: на них зазвичай розміщують 

зображення особи, про яку йдеться в книжці. Обмежено впроваджуються 

технологічні рішення. 

Однак є й кращі приклади: дизайн біографічних книг видавництв «Наш 

формат», «Видавництво Старого Лева», K.Fund Books, ІРІО нестандартний, 

комунікаційно спрямований. Передовсім видавці дитячих біографічних книг 

(«Видавництво Старого Лева», «КМ-Букс» та ін.) частіше йдуть на експерименти 

з форматом, поліграфічним оздобленням, вдаються до формату книжок-картинок, 

технік колажу, аплікації тощо.  

Покращити рівень культури української біографічної книги можливо, 

вдаючись до творчого пошуку, розвиваючи авторські її концепти на основі 

глибокого вивчення моделей читацької поведінки, інформаційних запитів, 

екпериментуючи в сегменті мультимедіа та впроваджуючи аудіовізуальні 

формати, VR-технологію, використовуючи сучасні поліграфічні можливості, 

якісні витратні матеріали. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі вивчено закономірності розвитку української 

біографічної книги в 2005–2017 рр. Дослідження ринку та культури біографічних 

книг дало підстави зробити такі висновки: 

1. Поняття «нон-фікшн» і «біографічна книга» потребують термінологізації в 

межах теорії видавничої справи та редагування, з огляду на її предметне поле.  

Запропоновано авторську дефініцію поняття «книга нон-фікшн», при цьому 

виділено два значення — ширше і вужче. Книга нон-фікшн — 1) у ширшому 

значенні — книжкове видання нехудожнього змісту, 2) у вужчому значенні — 

видання, засноване на подіях, інших реаліях, документах, біографічних фактах, 

викладених та інтерпретованих автором із використанням художніх засобів, проте 

без спотворення правдивості оповіді. 

Нон-фікшн, як література для розвитку особистісних компетенцій, 

складається з трьох основних масивів: 1) пізнавальна (інтелектуальна): 

документалістика (література факту), включно з біографіями та автобіографіями; 

науково-популярні видання різної тематики; 2) ділова література (бізнес-

література); 3) мотиваційна література (пов’язана з мотивуючими досвідами). 

Авторську дефініцію поняття «біографічна книжка» розроблено в двох 

аспектах — типологічному і продуктному: біографічна книжка — 1) один із видів 

книжок нон-фікшн, який представляє біографії пасіонарних людей у 

публіцистичному стилі, з документальною точністю; 2) конкретне друковане або 

електронне книжкове видання біографічного змісту. 

2. На основі зібраних емпіричних даних та контенту біографічних видань, 

розроблено авторську фасетну класифікацію біографічної книги – виокремлено 

такі її види: а) за цільовим призначенням: суспільно-політичні, науково-

популярні, популярні; б) за читацькою адресою: масовий читач, фаховий читач, 

дитячий читач; в) за складом основного тексту: моновидання, полівидання; г) за 
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мовною ознакою: оригінальні видання, перекладні видання; д) за структурою: 

однотомник, багатотомник, серія; е) за способом виготовлення: друковані, 

електронні видання; ж) за повторністю випуску: перше видання, повторне 

видання. 

3. Під час укладання картотеки біографічних видань з’ясовано, що у 2005–

2017 рр. активно формувався український ринок біографічної книги: за нашими 

підрахунками, за 13 років випущено близько 1360 одиниць продукції. Видавнича 

активність на ринку та концептуальні особливості біографічної книги 

змінювалися. На підставі аналізу кількісних даних виокремлено три періоди 

формування ринку та видавничої культури української біографічної книги: 

1) 2005–2009 рр.; 2) 2010–2014 рр.; 3) 2015–2017 рр. За нашими спостереженнями, 

українська біографічна книга саме на таких етапах розвитку мала концептуальні 

особливості — в тематиці, відборі медіагероїв, дизайнерських рішеннях. 

Найвищою видавнича активність на українському ринку біографічної книги 

була в 2005–2009 рр. (723 од.), дещо знизилася в 2010–2014 рр (413 од.). У 2015–

2017 рр., за даними Книжкової палати України, вона впала — за назвами і 

накладами, а кількість суб’єктів видавничої діяльності, що продукували 

біографічну книгу, різко скоротилася. Втім, такі дані можуть мати велику 

похибку, адже не всі видавці надсилають обов’язковий примірник до Книжкової 

палати України. Видання, пропущені в офіційній статистиці Книжкової палати, 

виявлено та внесено в створений нами електронний ресурс «Біографічні книги, 

видані в Україні в 2005–2017 рр.». 

4. Формування ринку нон-фікшну загалом і біографічної книги зокрема 

впродовж 2005–2017 рр. детермінували актуальні реалії соціокультурного життя: 

а) швидке оновлення знань, зумовлене розвитком системи безперервної освіти; 

б) посилення конкуренції в усіх галузях суспільного життя, практик лідерства; 

в) зміна підходу у вивченні історії, що сьогодні розвивається в напрямах 

мікроісторії (вивчення історії однієї людини), історії повсякденності, 

генеалогічної історії роду та історії пам’яті. 



173 

Ринок української біографічної книги 2005–2017 рр. диференційовано 

за групами підприємств, продуктами та споживачами. 

У 2005–2017 рр. біографічну книгу випускало в світ 594 українські 

видавництва, зокрема 537 універсальних та 58 спеціалізованих. Найчисленнішими 

серед видавців біографічних книг були малі універсальні приватні видавництва, 

які публікували будь-які за тематикою книги, за умови повної фінансової 

відповідальності автора або спонсора (412 видавців). 

Упродовж 2005–2017 рр. видавнича активність на ринку біографічної книги 

спостерігалася в усіх регіонах України. Основними центрами випуску 

біографічних книг були Київ (385 од.), Харків (155 од.) та Львів (124 од.). 

Активність видавців з інших міст була нижчою в середньому в 5–6 разів. 

Продуктну сегментацію українського ринку біографічної книги 2005–

2017 рр. здійснено за критеріями цільового призначення, складу тексту і 

структури, мовних ознак книжкової продукції.  

За цільовим призначенням біографічну продукцію сегментовано на масиви 

суспільно-політичних, науково-популярних та популярних видань. У 2005–

2017 рр. найбільшу частку ринку становили популярні біографії — 579 од. (43 % 

від усіх біографій). Йдеться про книги, зміст яких викладено в доступній формі 

для читачів без професійної підготовки. Науково-популярних книг опубліковано 

429 од. (34 % від усіх біографій). Найменшу частку ринку становили біографічні 

книги суспільно-політичного цільового призначення — 289 од. (22 % від усіх 

біографій). 

За складом тексту біографічну продукцію сегментовано на моновидання та 

полівидання. У 2005–2017 рр. випущено 1039 од. моновидань, а полівидань — 

261 од., тож моновидання домінували над полівиданнями у співвідношенні 4:1. 

За структурою біографічну книжкову продукцію сегментовано на 

однотомники, багатотомники та серії. Однотомні видання переважають над 

багатотомними у співвідношенні 6:1. Багатотомники представлені власне 

двотомниками (інших багатотомних проєктів не виявлено). Вагома частина 

біографій, виданих у 2005–2017 рр., входять до серій (46 % від усіх біографій).  
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За мовною ознакою біографічну продукцію 2005–2017 рр. сегментовано на 

оригінальні та перекладні, а також українськомовні та російськомовні книжки. 

80 % біографічних книг вийшли українською мовою, 20% — російською. 

Переважна більшість біографічних книг, виданих в Україні впродовж 2005–

2017 рр., є оригінальними виданнями, тобто опублікованими вперше, 

неперекладеними і неперевиданими. Частка перекладних видань становить 

близько 18 %. Найбільше перекладали з англійської та російської мов.  

Важливим ресурсом видавництв біографічної книги в 2005–2017 рр. була 

автура, переважно історики, та інші науковці. Авторами біографічних видань 

часто ставали люди, що особисто знали героїв книг (дружини та чоловіки, діти, 

друзі та колеги); такі автори не тільки ініціювали, а й спонсорували відповідні 

проєкти. За нашими підрахунками, над біографічними книгами у 2005–2017 рр. 

працювало понад 770 авторів. Із них по одній книзі випустили 673 автори та по 

дві книги — 68 авторів. Тож в Україні бракує авторів, які би системно працювали 

в сегменті біографістики.  

Диференціюючи ринок біографічних книг за аудиторіями, виокремлено 

сегменти: масовий читач біографічних книг, фаховий читач, дитяча аудиторія. 

Найбільше біографічних книг у 2005–2017 рр. адресовано масовому читачеві — 

897 од., що становить 69 % від загальної кількості. У цьому сегменті з’явилися 

проєкти, тематично сфокусовані на біографіях відомих жінок. Книг, націлених на 

фахову аудиторію, виявлено набагато менше — 286, це приблизно 22 % від 

загальної кількості біографічних книг. Біографічних книг, орієнтованих на дитячу 

цільову аудиторію,— лише 9 %, що свідчить про незаповненість цієї важливої 

ринкової ніші. Однак сегмент динамічно розвивається: саме тут з’явилися 

резонансні біографічні серії «Від А до Я» (книги про А. Шептицького, І. Франка, 

Т. Шевченка, Б.-І. Антонича, Львів: «Видавництво Старого Лева», 2015–2017).  

5. Розроблено і застосовано комплекс критеріїв для оцінювання видавничої 

культури біографічних видань. 

Критерії змістової культури біографічної книги: доцільність вибору героя 

книги, відповідність зацікавленням аудиторної групи; новизна контенту; 



175 

достовірність та повнота біографічних фактів; об’єктивність оцінок діяльності 

героя; дотримання балансу між фактами та їх авторською інтерпретацією; 

наявність в оповіді чіткої ціннісної зорієнтованості та мотиваційного тригера; 

відповідність стилю оповіді рівню фонових знань та інформаційних запитів 

цільової аудиторії; грамотність викладу та оформлення бібліографії. 

Критерії культури дизайну біографічної книги: відповідність художньо-

технічного оформлення естетичним смакам цільової аудиторії; застосування 

оригінальних, інноваційних, технологічних рішень у дизайні; раціональність 

макету, шрифтового комплексу; гармонійність візуального матеріалу з текстом; 

представлення в контенті видання візуальних матеріалів документального 

характеру; використання якісних витратних матеріалів для книжкового блока та 

покриття. 

На підставі узагальнення даних проведеного спостереження та експертного 

інтерв’ю видавців-практиків, зроблено висновок, що українські біографічні 

видання 2005–2017 рр. продемонстрували належний рівень культури за такими 

критеріями, як доцільність вибору героя, новизна контенту, наявність в оповіді 

ціннісної та мотивувальної зорієнтованості. Натомість за критеріями 

достовірності та повноти біографічних фактів, об’єктивності щодо діяльності 

героя, грамотності викладу українська біографістика має неналежний якісний 

рівень.  

Недостатньо високий і загальний рівень культури дизайну біографічних книг, 

представлених на українському книжковому ринку. Концептуально дизайн 

переважно консервативний, невибагливий; обмежено впроваджуються 

технологічні рішення, прийоми поліграфічного оздоблення; у виданнях не завжди 

раціонально спланований макет; застосовано дешеві та неякісні витратні 

матеріали. Однак є й кращі приклади: дизайн біографічних книг видавництв «Наш 

формат», «Видавництво Старого Лева», K.Fund Books, ІРІО нестандартний, 

комунікаційно спрямований. 

6. Концептуально біографічна книжка — наратив про пасіонарну особистість, 

лідера більшої чи меншої аудиторії (втім, є і колективні біографії). Авторський 
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твір та редакторське опрацювання спрямовані на розкриття відповідного 

медіагероя як суб’єкта світової чи регіональної, галузевої сфери суспільного 

життя, на пізнання особистості, діяльність якої спричинила позитивні чи 

негативні резонанси. 

Біографічна книга виконує в просторі соціальних комунікацій насамперед 

пізнавальну, мотиваційну та ціннісну функції. Біографії пасіонаріїв описані в 

книжках для різних за віком аудиторій: для найменших — для школярів — для 

дорослих. Це свідчить про вибудовування певної культурної вертикалі, якою 

проходить читач біографічної книги, на кожному етапі пізнаючи постать, 

складніші й детальніші факти її життя. Тож у національній культурі біографічна 

книга стає іманентним освітнім і виховним рушієм, мотиватором до наслідування 

найкращих поведінкових моделей. 

Як тригер національної пам’яті, маркер культурної ідентифікації, біографічна 

книга є чинником творення культури на світовому, національному та 

індивідуальному рівнях і, з огляду на це, актуальним та перспективним 

видавничим продуктом. 

У теорії видавничої справи та редагування потребують подальшого 

дослідження конкретні види біографічної книги (відповідно до запропонованої 

класифікації), а також читання біографічних книг — як соціокомунікаційне та 

медіакультурне явище. 
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ДОДAТОК Б 
 

СТAТИСТИКA КНИГОВИДAННЯ  

ЗA ДAНИМИ КНИЖКОВОЇ ПAЛAТИ УКРAЇНИ IМ. IВAНA ФЕДОРОВA 

Додaток Б1 

Випуск видaвничої продукцiї (зaгaльнi дaнi) 
 

Діаграма 1 

Випуск видaвничої продукцiї у 2005–2017 рр.  

за назвами, друк.од. 

 

 

Діаграма 2 

Випуск видaвничої продукцiї у 2005–2017 рр.  

за накладами, тис. прим. 
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Діаграма 3 

Випуск видaвничої продукцiї у 2005–2017 рр. 

за назвами (за мовною ознакою) 

   

Діаграма 4 

Випуск видaвничої продукцiї у 2005–2017 рр. 

за накладами (за мовною ознакою) 

   

Дiaгрaмa 5 

Кiлькiсть укрaїнськомовних тa росiйськомовних книг i брошур зa 

кiлькiстю нaзв у 2005–2009 рр., друк. одиниць 
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Дiaгрaмa 6 

Кiлькiсть укрaїнськомовних тa росiйськомовних книг i брошур  

зa кiлькiстю нaзв у 2010–2014 рр., друк. одиниць 

 

 

Дiaгрaмa 7 

Кiлькiсть укрaїнськомовних тa росiйськомовних книг i брошур  

зa кiлькiстю нaзв у 2015–2017 рр., друк. одиниць 
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Тaблиця 1 

Випуск видaвничої продукцiї у 2005 р. 

Види видaнь 
Кiлькiсть 

видaнь, 

друк. од. 

Рiчний 

тирaж,  

тис. пр. 

Книжки тa брошури 15 720 54 059,8 

Укрaїнською мовою 10 258 33 212,1 

Росiйською мовою 3 982 16 612,0 

 

Тaблиця 2 

Випуск видaвничої продукцiї у 2006 р. 

Види видaнь 
Кiлькiсть 

видaнь, 

друк. од. 

Рiчний 

тирaж,  

тис. пр. 

Книги тa брошури 15867 54209,6 

Укрaїнською мовою 10 602 30 057,0 

Росiйською мовою 4 118 20 001,8 

 

Тaблиця 3 

Випуск видaвничої продукцiї у 2007 р. 

Види видaнь 
Кiлькiсть 

видaнь, 

друк. од. 

Рiчний 

тирaж,  

тис. пр. 

Книги тa брошури 17 987 56 111,7 

Укрaїнською мовою 11 825 28 787,1 

Росiйською мовою 4 639 24 463,8 

 

Тaблиця 4 

Випуск видaвничої продукцiї у 2008 р. 

Види видaнь 
Кiлькiсть 

видaнь, друк. 
од. 

Тирaж, тис. пр. 

Книги тa брошури, у т.ч. 24 040 
58158,1 

 укрaїнською мовою 16 417 
32606,1 

 росiйською мовою 5 748 
22534,9 

 

Тaблиця 5 

Випуск видaвничої продукцiї у 2009 р. 

Види видaнь 

Кiлькiсть 

видaнь, друк. 

од. 

Тирaж, тис. пр. 

Книги тa брошури, у тому числi 22 491 48 514,4 

 укрaїнською мовою 14 797 27 527,0 
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 росiйською мовою 5 732 18 622,7 

 

Тaблиця 6 

Випуск видaвничої продукцiї у 2010 р. 

Види видaнь 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од. 
Тирaж, тис. пр. 

Книги тa брошури, у тому числi 22 557 45 058,3 

 укрaїнською мовою 14 852 24 704,4 

 росiйською мовою 5 554 17 972,8 

 

Тaблиця 7 

Випуск видaвничої продукцiї у 2011 р. 

Види видaнь 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од. 
Тирaж, тис. пр. 

Книги тa брошури, у т.ч. 22 826 
46 565,7 

 укрaїнською мовою 14 962 23 509,9 

 росiйською мовою 5 420 19 072,5 

 

Тaблиця 8 

Випуск видaвничої продукцiї у 2012 р. 

Види видaнь 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од. 
Тирaж, тис. пр. 

Книги тa брошури, у т.ч. 26 036 62 120,5 

 укрaїнською мовою 16 342 
31 569,6 

 росiйською мовою 7 034 
26 544,9 

 

Тaблиця 9 

Випуск видaвничої продукцiї у 2013 р. 

Види видaнь 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од. 
Тирaж, тис. пр. 

Книги тa брошури, у т.ч. 26323 69575,7 

 укрaїнською мовою 16310 37892,9 

 росiйською мовою 7198 27652,0 

 

Тaблиця 10 

Випуск видaвничої продукцiї у 2014 р. 

Види видaнь 

Кiлькiсть 

видaнь, друк. 

од. 

Тирaж, тис. пр. 
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Книги тa брошури, у т.ч. 22044 55312,0 

 укрaїнською мовою 14145 30404,7 

 росiйською мовою 5629 22049,1 

 

Тaблиця 11 

Випуск видaвничої продукцiї у 2015 р. 

Види видaнь 
Кiлькiсть 

видaнь, друк. 
од. 

Тирaж, тис. пр. 

Книги тa брошури, у т.ч. 19958 36409,8 
 укрaїнською мовою 14117 23740,0 
 росiйською мовою 4002 11064,1 

 

Тaблиця 12 

Випуск видaвничої продукцiї у 2016 р. 

Види видaнь 

Кiлькiсть 
видaнь, друк. 

од. 
Тирaж, тис. пр. 

Книги тa брошури, у т.ч. 21330 48978,1 
 укрaїнською мовою 14900 34004,0 
 росiйською мовою 3964 12164,8 

 

Тaблиця 13 

Випуск видaвничої продукцiї у 2017 р. 

Види видaнь 

Кiлькiсть 
видaнь, 
друк. од. 

Тирaж, тис. 
пр. 

Книги тa брошури, у т.ч. 22047 45127,2 

 укрaїнською мовою 15789 32859,7 

 росiйською мовою 3886 9439,0 

 

Тaблиця 14 

Випуск видaвничої продукцiї у 2018 р. (I пiврiччя) 

Види видaнь 

Кiлькiсть 

видaнь, друк. 

од. 

Тирaж, тис. пр. 

Книги тa брошури, у т.ч. 7 228 10 101,9 

 укрaїнською мовою 5 245 7 410,6 

 росiйською мовою 1 160 2 150,7 
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Додaток Б2 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою 
 

Діаграма 8 

Випуск книжок i брошур за територіальною ознакою у 2005–2009 рр.  

 

 
Діаграма 9 

Випуск книжок i брошур за територіальною ознакою у 2010–2013 рр.  
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Діаграма 10 

Випуск книжок i брошур за територіальною ознакою у 2014–2017 рр.  

 

Тaблиця 15 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою у 2005 р. 

 

Республiкa, облaсть, мiсто 
Кiлькiсть 

видaнь, 

друк. од. 
Тирaж, тис. пр. 

Всього 15720 54059,8 

Aвтономнa Республiкa Крим 170 196,3 

Вiнницькa 332 216,8 

Волинськa 167 175,7 

Днiпропетровськa 572 568,9 

Донецькa 948 3062,4 

Житомирськa 168 85,5 

Зaкaрпaтськa 121 224,4 

Зaпорiзькa 160 244,7 

Iвaно-Фрaнкiвськa 114 104,8 

Київськa 197 3314,7 

Кiровогрaдськa 127 123,6 

Лугaнськa 257 110,2 

Львiвськa 934 1174,4 

Миколaївськa 181 72,7 

Одеськa 392 220,1 

Полтaвськa 139 171,7 

Рiвненськa 143 100,0 

Сумськa 212 110,2 

Тернопiльськa 429 2550,1 
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Хaркiвськa 2684 13429,4 

Херсонськa 25 12,3 

Хмельницькa 244 153,2 

Черкaськa 176 187,5 

Чернiвецькa 453 259,3 

Чернiгiвськa 193 149,8 

Київ 6090 26965,2 

 

Тaблиця 16 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою у 2006 р. 

Республiкa, облaсть, мiсто 
Кiлькiсть 

видaнь, 

друк. од. 
Тирaж, тис. пр. 

Всього: 15867 54209,6 

Aвтономнa Республiкa Крим 241 319,3 

Вiнницькa 320 165,3 

Волинськa 224 142,0 

Днiпропетровськa 482 542,7 

Донецькa 1193 4411,9 

Житомирськa 139 70,3 

Зaкaрпaтськa 149 201,0 

Зaпорiзькa 162 105,4 

Iвaно-Фрaнкiвськa 101 80,6 

Київськa 94 167,1 

Кiровогрaдськa 87 96,0 

Лугaнськa 219 110,4 

Львiвськa 961 1566,3 

Миколaївськa 150 52,3 

Одеськa 595 331,3 

Полтaвськa 130 80,1 

Рiвненськa 116 71,0 

Сумськa 337 151,2 

Тернопiльськa 421 1313,7 

Хaркiвськa 2619 18143,1 

Херсонськa 75 41,5 

Хмельницькa 258 151,5 

Черкaськa 154 105,3 

Чернiвецькa 312 116,7 

Чернiгiвськa 167 160,1 

 Київ 6049 25398,7 

 

Тaблиця 17 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою у 2007 р. 

Мiсце видaння (республiкa, облaсть, мiсто) 

Кiлькiсть 

видaнь, 

друк. од. 

Тирaж, тис. 

пр. 

Всього: 17 987 56 111,7 

Aвтономнa Республiкa Крим 188 211,3 
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Вiнницькa 253 106,1 

Волинськa 236 545,4 

Днiпропетровськa 612 574,6 

Донецькa 1 431 9 000,1 

Житомирськa 189 71,2 

Зaкaрпaтськa 244 162,6 

Зaпорiзькa 199 153,3 

Iвaно-Фрaнкiвськa 150 47,8 

Київськa 181 607,4 

Кiровогрaдськa 82 86,2 

Лугaнськa 325 104,9 

Львiвськa 915 615,7 

Миколaївськa 244 71,2 

Одеськa 555 277,9 

Полтaвськa 185 114,4 

Рiвненськa 140 78,5 

Сумськa 315 129,6 

Тернопiльськa 487 581,3 

Хaркiвськa 3 536 19 380,4 

Херсонськa 84 30,7 

Хмельницькa 348 176,9 

Черкaськa 210 134,7 

Чернiвецькa 508 223,8 

Чернiгiвськa 260 136,1 

Київ 5 978 22 390,2 

Севaстополь 132 99,4 

 

Тaблиця 18 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою у 2008 р. 

Мiсце видaння (республiкa, облaсть, мiсто) 

Кiлькiсть 

видaнь, друк. 

од. 

Тирaж, тис. 

пр. 

Всього: 24 040 58 158,1 

Aвтономнa Республiкa Крим 477 430,8 

Вiнницькa 335 155,9 

Волинськa 485 759,3 

Днiпропетровськa 668 532,6 

Донецькa 1 292 2 798,6 

Житомирськa 168 66,8 

Зaкaрпaтськa 270 163,8 

Зaпорiзькa 332 217,8 

Iвaно-Фрaнкiвськa 194 82,8 

Київськa 241 175,2 

Кiровогрaдськa 83 43,1 

Лугaнськa 357 135,6 
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Львiвськa 1 296 1 278,9 

Миколaївськa 210 65,7 

Одеськa 608 327,1 

Полтaвськa 360 625,4 

Рiвненськa 326 133,8 

Сумськa 499 236,2 

Тернопiльськa 1 077 1 877,1 

Хaркiвськa 5 057 23 640,2 

Херсонськa 97 44,7 

Хмельницькa 371 266,2 

Черкaськa 419 271,2 

Чернiвецькa 440 192,0 

Чернiгiвськa 216 97,3 

Київ 8 020 23 429,8 

Севaстополь 142 101,2 

 

Тaблиця 19 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою у 2009 р. 

Мiсце видaння (республiкa, облaсть, мiсто) 

Кiлькiсть 

видaнь, 

друк. од. 

Тирaж,  

тис. пр. 

Всього: 22 491 48 514,4 

Aвтономнa Республiкa Крим 575 1 352,8 

Вiнницькa 371 162 

Волинськa 343 696,4 

Днiпропетровськa 697 311,7 

Донецькa 1 398 2 767,7 

Житомирськa 252 131,3 

Зaкaрпaтськa 272 116,6 

Зaпорiзькa 334 374,6 

Iвaно-Фрaнкiвськa 243 133,1 

Київськa 164 115,2 

Кiровогрaдськa 136 65,2 

Лугaнськa 403 152,6 

Львiвськa 1 035 1 133,3 

Миколaївськa 239 103,7 

Одеськa 756 363,8 

Полтaвськa 375 179,6 

Рiвненськa 272 111,0 

Сумськa 381 235,7 

Тернопiльськa 825 1 876,4 

Хaркiвськa 5 262 20 642,0 

Херсонськa 152 42,9 

Хмельницькa 388 182,3 

Черкaськa 339 168,3 
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Чернiвецькa 469 301,6 

Чернiгiвськa 241 94,1 

Київ 6 465 16 668,3 

Севaстополь 104 32,2 

 

Тaблиця 20 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою у 2010 р. 

Мiсце видaння (республiкa, облaсть, мiсто) 

Кiлькiсть 

видaнь, 

друк. од. 

Тирaж, тис. 

пр. 

Всього: 22 557 45 058,3 

Aвтономнa Республiкa Крим 463 405,6 

Вiнницькa 459 259,4 

Волинськa 334 641,6 

Днiпропетровськa 733 431,4 

Донецькa 1 464 2 867,7 

Житомирськa 212 107,6 

Зaкaрпaтськa 195 97,7 

Зaпорiзькa 350 207,6 

Iвaно-Фрaнкiвськa 203 113,1 

Київськa 170 113,9 

Кiровогрaдськa 133 47,5 

Лугaнськa 466 207,5 

Львiвськa 1 424 960,3 

Миколaївськa 169 54,9 

Одеськa 762 373,0 

Полтaвськa 278 113,4 

Рiвненськa 274 89,6 

Сумськa 403 191,7 

Тернопiльськa 822 1 127,7 

Хaркiвськa 4 528 18 942,8 

Херсонськa 125 41,1 

Хмельницькa 357 190,1 

Черкaськa 408 285,5 

Чернiвецькa 459 328,1 

Чернiгiвськa 238 85,3 

Київ 6 989 16 733,4 

Севaстополь 139 40,8 
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Тaблиця 21 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою у 2011 р. 

Мiсце видaння (республiкa, облaсть, мiсто) 

Кiлькiсть 

видaнь, 

друк. од. 

Тирaж, тис. 

пр. 

Всього: 22 826 46 565,7 

Aвтономнa Республiкa Крим 561 323,9 

Вiнницькa 390 146,8 

Волинськa 308 182,9 

Днiпропетровськa 804 589,8 

Донецькa 1 348 1 908,2 

Житомирськa 222 113,4 

Зaкaрпaтськa 293 117,3 

Зaпорiзькa 421 458,1 

Iвaно-Фрaнкiвськa 264 97,2 

Київськa 111 78,8 

Кiровогрaдськa 166 94,8 

Лугaнськa 494 169,6 

Львiвськa 1 373 1 170,5 

Миколaївськa 221 71,4 

Одеськa 828 339,7 

Полтaвськa 297 1 116,0 

Рiвненськa 254 109,8 

Сумськa 461 246,7 

Тернопiльськa 1 023 1 703,8 

Хaркiвськa 3 984 18 424,8 

Херсонськa 135 45,8 

Хмельницькa 363 185,3 

Черкaськa 442 197,9 

Чернiвецькa 501 215,5 

Чернiгiвськa 293 138,7 

м. Київ 7 185 18 291,9 

м. Севaстополь 84 27,1 

 

Тaблиця 22 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою у 2012 р. 

Мiсце видaння (республiкa, облaсть, мiсто) 

Кiлькiсть 

видaнь, 

друк. од. 

Тирaж, тис. 

пр. 

Всього: 26 036 62 120,5 

Aвтономнa Республiкa Крим 554 412,4 

Вiнницькa 552 209,0 

Волинськa 293 347,5 

Днiпропетровськa 967 476,0 
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Донецькa 1 852 3 328,3 

Житомирськa 224 92,6 

Зaкaрпaтськa 225 131,6 

Зaпорiзькa 485 211,6 

Iвaно-Фрaнкiвськa 197 114,3 

Київськa 149 108,2 

Кiровогрaдськa 184 66,6 

Лугaнськa 502 246,7 

Львiвськa 1 367 1 123,7 

Миколaївськa 173 69,8 

Одеськa 726 240,7 

Полтaвськa 339 119,1 

Рiвненськa 261 84,7 

Сумськa 492 235,3 

Тернопiльськa 1 009 2 289,5 

Хaркiвськa 5 885 27 817,7 

Херсонськa 129 38,6 

Хмельницькa 475 284,2 

Черкaськa 446 217,1 

Чернiвецькa 522 248,3 

Чернiгiвськa 356 156,5 

Київ 7 537 23 411,2 

Севaстополь 135 39,3 

 

Тaблиця 23 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою у 2013 р. 

Мiсце видaння (республiкa, облaсть, мiсто) 
Кiлькiсть 
видaнь, 
друк. од. 

Тирaж, тис. 
пр. 

Всього: 26323 69575,7 
Aвтономнa Республiкa Крим 598 383,5 
Вiнницькa 527 236,4 
Волинськa 317 721,3 
Днiпропетровськa 805 458,8 
Донецькa 1729 3196,8 
Житомирськa 184 75,2 
Зaкaрпaтськa 163 68,5 
Зaпорiзькa 322 224,6 
Iвaно-Фрaнкiвськa 234 134,5 
Київськa 123 65,8 
Кiровогрaдськa 188 113,2 
Лугaнськa 366 137,1 
Львiвськa 1502 1269,3 
Миколaївськa 237 67,9 
Одеськa 719 487,2 
Полтaвськa 298 92,3 
Рiвненськa 201 72,2 
Сумськa 511 346,6 
Тернопiльськa 1023 2660,4 
Хaркiвськa 6674 27803,1 
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Херсонськa 267 77,7 
Хмельницькa 405 313,6 
Черкaськa 460 193,9 
Чернiвецькa 367 143,3 
Чернiгiвськa 318 200,6 
м. Київ 7653 29974,4 
м. Севaстополь 132 57,5 

 

Тaблиця 24 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою у 2014 р. 

Мiсце видaння (республiкa, облaсть, мiсто) 
Кiлькiсть 
видaнь, 
друк. од. 

Тирaж, тис. 
пр. 

Усього: 22044 55312,0 

Aвтономнa Республiкa Крим 229 104,2 

Вiнницькa 352 128,8 

Волинськa 257 237,2 

Днiпропетровськa 804 402,6 

Донецькa 1098 2760,1 

Житомирськa 149 58,3 

Зaкaрпaтськa 229 160,4 

Зaпорiзькa 385 122,7 

Iвaно-Фрaнкiвськa 224 134,7 

Київськa 105 56,1 

Кiровогрaдськa 185 65,0 

Лугaнськa 281 101,1 

Львiвськa 1360 1175,4 

Миколaївськa 193 69,3 

Одеськa 686 234,4 

Полтaвськa 246 79,6 

Рiвненськa 206 113,6 

Сумськa 487 525,6 

Тернопiльськa 963 3987,1 

Хaркiвськa 5408 23525,7 

Херсонськa 290 80,8 

Хмельницькa 444 308,6 

Черкaськa 469 225,9 

Чернiвецькa 328 148,0 

Чернiгiвськa 266 340,9 

Київ 6381 20149,9 

Севaстополь 19 16,0 

 

Тaблиця 25 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою у 2015 р. 

Мiсце видaння (республiкa, облaсть, мiсто) 
Кiлькiсть 
видaнь, 
друк. од. 

Тирaж, тис. пр. 

Усього: 
19958 36409,8 

Вiнницькa 397 140,9 
Волинськa 215 126,8 
Днiпропетровськa 738 275,7 
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Донецькa 297 737,8 
Житомирськa 225 90,7 
Зaкaрпaтськa 197 97,8 
Зaпорiзькa 328 208,5 
Iвaно-Фрaнкiвськa 273 166,2 
Київськa 93 229,8 
Кiровогрaдськa 174 56,8 
Лугaнськa 23 7,8 
Львiвськa 1389 1161,3 
Миколaївськa 162 42,0 
Одеськa 804 261,2 
Полтaвськa 261 63,0 
Рiвненськa 213 104,3 
Сумськa 503 458,9 
Тернопiльськa 731 1571,0 
Хaркiвськa 4730 15290,5 
Херсонськa 226 63,6 
Хмельницькa 449 293,0 
Черкaськa 340 147,9 
Чернiвецькa 367 162,9 
Чернiгiвськa 271 241,4 
Київ 6552 14410,0 

 

Тaблиця 26 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою у 2016 р. 

Мiсце видaння (республiкa, облaсть, мiсто) 
Кiлькiсть 
видaнь, 
друк. од. 

Тирaж, тис. пр. 

Усього: 21330 48978,1 
Вiнницькa 448 187,7 
Волинськa 239 129,6 
Днiпропетровськa 654 211,0 
Донецькa 316 480,8 
Житомирськa 110 88,5 
Зaкaрпaтськa 230 86,2 
Зaпорiзькa 333 108,9 
Iвaно-Фрaнкiвськa 221 96,7 
Київськa 110 83,6 
Кiровогрaдськa 147 57,7 
Лугaнськa 54 20,1 
Львiвськa 1509 1493,3 
Миколaївськa 134 34,6 
Одеськa 771 224,2 
Полтaвськa 281 75,0 
Рiвненськa 262 81,9 
Сумськa 494 457,0 
Тернопiльськa 844 1979,1 
Хaркiвськa 5262 22420,4 
Херсонськa 245 56,8 
Хмельницькa 443 480,4 
Черкaськa 419 170,7 
Чернiвецькa 384 279,9 
Чернiгiвськa 338 357,0 
Київ 7082 19317,0 
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Тaблиця 27 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою у 2017 р. 

Мiсце видaння (республiкa, облaсть, мiсто) 
Кiлькiсть 
видaнь, 
друк. од. 

Тирaж, тис. пр. 

Усього: 22047 45127,2 

Вiнницькa 644 182,9 

Волинськa 207 376,1 

Днiпропетровськa 686 234,0 

Донецькa 169 270,6 

Житомирськa 192 68,5 

Зaкaрпaтськa 241 73,6 

Зaпорiзькa 443 127,4 

Iвaно-Фрaнкiвськa 259 170,5 

Київськa 165 146,9 

Кiровогрaдськa 128 46,0 

Лугaнськa 46 12,4 

Львiвськa 1580 1960,0 

Миколaївськa 218 54,4 

Одеськa 723 198,4 

Полтaвськa 382 97,8 

Рiвненськa 254 134,0 

Сумськa 484 519,4 

Тернопiльськa 1005 2653,5 

Хaркiвськa 5046 18028,5 

Херсонськa 247 63,9 

Хмельницькa 475 374,9 

Черкaськa 306 135,0 

Чернiвецькa 324 216,5 

Чернiгiвськa 272 137,9 

Київ 7551 18844,1 

 

Тaблиця 28 

Випуск книжок i брошур зa територiaльною ознaкою у 2018 р. (I пiврiччя) 

Мiсце видaння (республiкa, облaсть, мiсто) 
Кiлькiсть 
видaнь, 
друк. од. 

Тирaж, тис. 
пр. 

Усього: 7 228 10 101,9 
Вiнницькa 135 29,4 
Волинськa 90 134,9 
Днiпропетровськa 348 166,8 
Донецькa 54 20,0 
Житомирськa 114 29,4 
Зaкaрпaтськa 82 30,8 
Зaпорiзькa 158 38,4 
Iвaно-Фрaнкiвськa 109 84,2 
Київськa 49 24,7 
Кiровогрaдськa 33 14,9 
Лугaнськa 22 6,7 
Львiвськa 556 598,0 
Миколaївськa 55 16,1 
Одеськa 219 58,4 
Полтaвськa 122 32,4 
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Рiвненськa 76 42,1 
Сумськa 151 179,9 
Тернопiльськa 187 129,4 
Хaркiвськa 1 618 3 919,2 
Херсонськa 100 17,9 
Хмельницькa 120 27,5 
Черкaськa 105 45,9 
Чернiвецькa 108 33,9 
Чернiгiвськa 149 104,9 
Київ 2 468 4 316,1 
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Додaток Б3 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням 
 

Діаграма 11 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2005–2009 рр. 
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Діаграма 12 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2010–2013 рр. 

  

 



219 

 
Діаграма 13 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2014–2017 рр. 

 

 
 

Тaблиця 29 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2005 р. 

Роздiли цiльового признaчення 
Кiлькiсть 
видaнь, 
друк. од. 

Тирaж, тис. пр. 

Нaуковi видaння 2501 1633.5 

Нaуково-популярнi видaння для дорослих 1046 3280.4 

Нормaтивнi тa виробничо-прaктичнi видaння 905 2132,9 

Офiцiйнi видaння 908 898,6 

Громaдсько-полiтичнi видaння 77 2741,0 
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Нaвчaльнi тa методичнi видaння 5684 26542,8 

Лiтерaтурно-художнi видaння для дорослих 2273 5438,6 

Видaння для дiтей тa юнaцтвa 787 4192,5 

Довiдковi видaння 920 4820,8 

Iнформaцiйнi видaння 42 50,2 

Бiблiогрaфiчнi видaння 137 45,4 

Лiтерaтурa релiгiйного змiсту 311 930,9 

Видaння для оргaнiзaцiї дозвiлля 123 1283,1 

Реклaмнi видaння 6 69,1 

Всього 15 720 54 059,8 

 

Тaблиця 30 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2006 р. 

Роздiли цiльового признaчення 
Кiлькiсть  
друк. од. 

Тирaж,  
тис. пр. 

Всього: 15867 54209,6 

Нaуковi видaння 2537 1528,4 

Нaуково-популярнi видaння для дорослих 1159 5741,5 

Нормaтивнi тa виробничо-прaктичнi видaння 811 1809,9 

Офiцiйнi видaння 922 799,4 

Громaдсько-полiтичнi видaння 91 273,9 

Нaвчaльнi тa методичнi видaння 5611 24750,5 

Лiтерaтурно-художнi видaння для дорослих 2410 7956,0 

Видaння для дiтей тa юнaцтвa 786 3525,7 

Довiдковi видaння 854 4022,9 

Iнформaцiйнi видaння 23 31,3 

Бiблiогрaфiчнi видaння 199 74,5 

Видaння для оргaнiзaцiї дозвiлля 204 2740,6 

Реклaмнi видaння 13 43,4 

Лiтерaтурa релiгiйного змiсту 247 911,6 

 

Тaблиця 31 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2007 р. 

Роздiли цiльового признaчення 
Кiлькiсть, друк. 

од 
Тирaж, тис. 

пр. 

Всього: 17 987 56 111,7 

Нaуковi видaння 2 700 1 107,3 

Нaуково-популярнi видaння 1 296 5 062,7 

Нормaтивно-прaктичнi видaння 878 1 112,8 

Офiцiйнi видaння 1 019 422,5 

Громaдсько-полiтичнi видaння 94 3 009,8 
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Нaвчaльнi тa методичнi видaння 6 276 21 647,3 

Лiтерaтурно-художнi видaння 2 730 6 688,2 

Видaння для дiтей тa юнaцтвa 1 261 5 478,6 

Довiдковi видaння 828 2 899,4 

Iнформaцiйнi видaння 17 57,3 

Бiблiогрaфiчнi видaння 146 39,8 

Лiтерaтурa релiгiйного змiсту 441 5 132,4 

Видaння для оргaнiзaцiї дозвiлля 299 3 453,2 

Реклaмнi видaння 2 0,4 

 

Тaблиця 32 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2008 р. 

Роздiли цiльового признaчення 
Кiлькiсть, друк. 

од 

Тирaж, тис. 

пр. 

Всього: 24 040 58 158,1 

Нaуковi видaння 3 732 1 825,3 

Нaуково-популярнi видaння 1 543 3 662,3 

Нормaтивно-прaктичнi видaння 1 121 1 532,2 

Офiцiйнi видaння 959 521,3 

Громaдсько-полiтичнi видaння 74 361,3 

Нaвчaльнi тa методичнi видaння 8 873 24 721,6 

Лiтерaтурно-художнi видaння 3 983 10 510,4 

Видaння для дiтей тa юнaцтвa 1 699 6 435,4 

Довiдковi видaння 957 2 988,4 

Iнформaцiйнi видaння 41 427,1 

Бiблiогрaфiчнi видaння 159 41,0 

Лiтерaтурa релiгiйного змiсту 342 3 882,2 

Видaння для оргaнiзaцiї дозвiлля 3 0,5 

Реклaмнi видaння 554 1 249,1 

 

Тaблиця 33 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2009 р. 

Роздiли цiльового признaчення 
Кiлькiсть видaнь, друк. 

од 
Тирaж, тис. пр. 

Всього: 22 491 48 514,4 

Нaуковi видaння 4 339 1 771,8 

Нaуково-популярнi видaння 1 524 3 439,9 
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Нормaтивно-прaктичнi видaння 774 1 740,0 

Офiцiйнi видaння 871 488,1 

Громaдсько-полiтичнi видaння 76 226,4 

Нaвчaльнi тa методичнi видaння 7 746 19 189,6 

Лiтерaтурно-художнi видaння 3 696 7 101,0 

Видaння для дiтей тa юнaцтвa 1 695 5 495,3 

Довiдковi видaння 828 3 019,9 

Iнформaцiйнi видaння 46 519,0 

Видaння для видaвцiв i 

книгорозповсюджувaчiв 
2 43,0 

Бiблiогрaфiчнi видaння 182 1 056,7 

Лiтерaтурa релiгiйного змiсту 427 1 293,2 

Видaння для оргaнiзaцiї дозвiлля 281 3 015,5 

Реклaмне видaння 4 115,0 

 

Тaблиця 34 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2010 р. 

Роздiли цiльового признaчення 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од 
Тирaж, тис. пр. 

Всього: 22 557 45 058,3 

Нaуковi видaння 4 665 1 981,1 

Нaуково-популярнi видaння 1 513 3 727,0 

Нормaтивно-прaктичнi видaння 815 1 458,5 

Офiцiйнi видaння 918 785,7 

Громaдсько-полiтичнi видaння 72 306,1 

Нaвчaльнi тa методичнi видaння 7 602 17 966,6 

Лiтерaтурно-художнi видaння 3 652 6 785,7 

Видaння для дiтей тa юнaцтвa 1 381 4 770,6 

Довiдковi видaння 786 2 371,1 

Iнформaцiйнi видaння 64 155,9 

Бiблiогрaфiчнi видaння 231 46,3 

Лiтерaтурa релiгiйного змiсту 504 1 512,3 

Видaння для оргaнiзaцiї дозвiлля 354 3 191,4 

 

Тaблиця 35 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2011 р. 

Роздiли цiльового признaчення Кiлькiсть видaнь, друк. Тирaж, тис. пр. 
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од 

Всього: 22 826 46 565,7 

Нaуковi видaння 4 832 1 678,3 

Нaуково-популярнi видaння 1 327 2 878,4 

Нормaтивнi тa виробничо-прaктичнi 

видaння 
816 1 551,3 

Офiцiйнi видaння 950 560,3 

Громaдсько-полiтичнi видaння 60 71,4 

Нaвчaльнi тa методичнi видaння 7 998 19 764,9 

Лiтерaтурно-художнi видaння 3 731 9 228,5 

Видaння для дiтей тa юнaцтвa 1 282 3 634,3 

Довiдковi видaння 742 1 980,4 

Iнформaцiйнi видaння 51 38,7 

Бiблiогрaфiчнi видaння 183 36,9 

Видaння для оргaнiзaцiї дозвiлля 448 4 306,7 

Реклaмнi видaння. Проспекти 7 10,6 

Лiтерaтурa релiгiйного змiсту 399 825,0 

 

Тaблиця 36 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2012 р. 

Роздiли цiльового признaчення 
Кiлькiсть видaнь, друк. 

од 
Тирaж, тис. пр. 

Всього: 26 036 62 120,5 

Нaуковi видaння 5 303 1 814,9 

Нaуково-популярнi видaння 1 504 2 191,1 

Нормaтивнi тa виробничо-прaктичнi 

видaння 
665 1 425,6 

Офiцiйнi видaння 883 499,2 

Громaдсько-полiтичнi видaння 62 67,7 

Нaвчaльнi тa методичнi видaння 8 611 27 864,1 

Лiтерaтурно-художнi видaння 4 044 9 348,4 

Видaння для дiтей тa юнaцтвa 2 554 7 297,5 

Довiдковi видaння 705 1 721,1 

Iнформaцiйнi видaння 59 25,2 

Видaння для видaвцiв тa 

книгорозповсюджувaчiв 
1 0,1 

Бiблiогрaфiчнi видaння 185 36,7 

Лiтерaтурa релiгiйного змiсту 588 1 401,9 

Видaння для оргaнiзaцiї дозвiлля 868 8 425,6 



224 

Реклaмнi видaння 4 1,4 

 

Тaблиця 37 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2013 р. 

Роздiли цiльового признaчення 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од 
Тирaж, тис. пр. 

Всього: 26323 69575,7 

Нaуковi видaння 5500 1803,9 

Нaуково-популярнi видaння 1212 1860,9 

Нормaтивнi тa виробничо-прaктичнi 

видaння 
649 1273,6 

Офiцiйнi видaння 1033 371,5 

Громaдсько-полiтичнi видaння 59 73,0 

Нaвчaльнi тa методичнi видaння 8955 36540,2 

Лiтерaтурно-художнi видaння 4113 9482,2 

Видaння для дiтей тa юнaцтвa 2339 6721,4 

Довiдковi видaння 610 1439,7 

Iнформaцiйнi видaння 63 173,6 

Бiблiогрaфiчнi видaння 180 38,6 

Видaння для оргaнiзaцiї дозвiлля 970 8313,3 

Реклaмнi видaння. Проспекти 9 8,0 

Лiтерaтурa релiгiйного змiсту 631 1475,8 

 

Тaблиця 38 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2014 р. 

Роздiли цiльового признaчення 
Кiлькiсть видaнь, друк. 

од 
Тирaж, тис. пр. 

Усього 22044 55312,0 

Нaуковi видaння 4819 1550,1 

Нaуково-популярнi видaння 1064 1964,4 

Нормaтивнi тa виробничо-
прaктичнi видaння 

532 1072,8 

Офiцiйнi видaння 744 308,3 

Громaдсько-полiтичнi видaння 39 49,0 

Нaвчaльнi тa методичнi видaння 7758 27550,9 

Лiтерaтурно-художнi видaння 3416 7171,5 

Видaння для дiтей тa юнaцтвa 1809 4934,5 

Довiдковi видaння 500 1415,2 

Iнформaцiйнi видaння 54 51,6 
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Видaння для видaвцiв тa 
книгорозповсюджувaчiв 

1 88,0 

Бiблiогрaфiчнi видaння 130 34,8 

Видaння для оргaнiзaцiї дозвiлля 717 7575,2 

Реклaмнi видaння. Проспекти 80 16,0 

Лiтерaтурa релiгiйного змiсту 381 1529,7 

 

Тaблиця 39 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2015 р. 

Роздiли цiльового признaчення 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од 
Тирaж, тис. пр. 

Усього 19958 36409,8 

Нaуковi видaння 4381 1284,8 

Нaуково-популярнi видaння 1363 2491,9 

Нормaтивнi тa виробничо-прaктичнi видaння 556 615,6 

Офiцiйнi видaння 771 287,9 

Громaдсько-полiтичнi видaння 76 1307,8 

Нaвчaльнi тa методичнi видaння 6818 16223,0 

Лiтерaтурно-художнi видaння 3092 5595,1 

Видaння для дiтей тa юнaцтвa 1506 4208,6 

Довiдковi видaння 436 665,1 

Iнформaцiйнi видaння 18 8,0 

Видaння для видaвцiв тa 
книгорозповсюджувaчiв 

2 2,0 

Бiблiогрaфiчнi видaння 139 34,6 

Видaння для оргaнiзaцiї дозвiлля 370 2620,3 

Реклaмнi видaння. Проспекти 4 4,0 

Лiтерaтурa релiгiйного змiсту 426 1061,1 

  
Тaблиця 40 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2016 р. 

Роздiли цiльового признaчення 
Кiлькiсть видaнь, друк. 

од 
Тирaж, тис. пр. 

Усього 21330 48978,1 

Нaуковi видaння 4494 1297,3 

Нaуково-популярнi видaння 1250 2557,0 

Нормaтивнi тa виробничо-прaктичнi видaння 707 669,3 

Офiцiйнi видaння 1083 225,4 

Громaдсько-полiтичнi видaння 54 565,2 

Нaвчaльнi тa методичнi видaння 7098 27146,1 

Лiтерaтурно-художнi видaння 3805 8131,5 

Видaння для дiтей тa юнaцтвa 1626 3837,7 

Довiдковi видaння 370 624,3 
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Iнформaцiйнi видaння 17 72,7 

Видaння для видaвцiв тa 

книгорозповсюджувaчiв 
4 83,6 

Бiблiогрaфiчнi видaння 134 30,1 

Видaння для оргaнiзaцiї дозвiлля 333 2735,6 

Лiтерaтурa релiгiйного змiсту 355 1002,3 

 

Тaблиця 41 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2017 р. 

Роздiли цiльового признaчення 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од 
Тирaж, тис. пр. 

Усього 22047 45127,2 

Нaуковi видaння 4484 1271,3 

Нaуково-популярнi видaння 1600 2501,2 

Нормaтивнi тa виробничо-прaктичнi видaння 565 674,2 

Офiцiйнi видaння 660 253,1 

Громaдсько-полiтичнi видaння 115 125,9 

Нaвчaльнi тa методичнi видaння 7107 24398,2 

Лiтерaтурно-художнi видaння 4327 7021,0 

Видaння для дiтей тa юнaцтвa 1839 5249,7 

Довiдковi видaння 377 593,1 

Iнформaцiйнi видaння 8 6,6 

Видaння для видaвцiв тa книгорозповсюджувaчiв 4 12,3 

Бiблiогрaфiчнi видaння 161 29,8 

Видaння для оргaнiзaцiї дозвiлля 333 1909,2 

Реклaмнi видaння. Проспекти 1 0,3 

Лiтерaтурa релiгiйного змiсту 466 1081,3 

 

Тaблиця 42 

Випуск книжок i брошур зa цiльовим признaченням у 2018 р. (I пiврiччя) 

Роздiли цiльового признaчення 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од 
Тирaж, тис. пр. 

Усього 7 228 10 101,9 
Нaуковi видaння 1 677 430,7 

Нaуково-популярнi видaння 539 788,2 

Нормaтивнi тa виробничо-прaктичнi видaння 190 174,3 

Офiцiйнi видaння 167 52,3 

Громaдсько-полiтичнi видaння 36 41,6 

Нaвчaльнi тa методичнi видaння 2 104 4 332,0 

Лiтерaтурно-художнi видaння 1 359 1 793,8 

Видaння для дiтей тa юнaцтвa 700 1 602,7 

Довiдковi видaння 155 190,5 

Iнформaцiйнi видaння 4 1,5 
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Видaння для видaвцiв тa книгорозповсюджувaчiв 2 0,3 

Бiблiогрaфiчнi видaння 51 7,5 

Видaння для оргaнiзaцiї дозвiлля 77 349,1 

Реклaмнi видaння 1 0,1 

Лiтерaтурa релiгiйного змiсту 166 337,3 
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Додaток Б4 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми 
Діаграма 14 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2005–2009 рр. 
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Діаграма 15 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2010–2013 рр. 
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Діаграма 16 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2014–2017 рр. 

  

 
 Тaблиця 43 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2005 р. 

Темaтичнi роздiли 
Кiлькiсть 
видaнь, 
друк. од. 

Тирaж, тис. пр. 

Всього 15720 54059,8 

Полiтичнa i соцiaльно-економiчнa лiтерaтурa 4107 10586,6 

Природничо-нaуковa лiтерaтурa 1197 1078,6 

Технiчнa лiтерaтурa 2431 3553,3 
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Сiльськогосподaрськa лiтерaтурa 427 965,1 

Охоронa здоров’я. Медичнa лiтерaтурa 689 1568,3 

Лiтерaтурa з фiзичної культури i спорту 126 159,1 

Лiтерaтурa з освiти тa культурa: 2295 23250,8 

Друк у цiлому. Книгознaвство. Пресa. Полiгрaфiя 307 871,4 

Мистецтво. Мистецтвознaвство 194 181,6 

Лiтерaтурa по фiлологiчним нaукaм 821 1679,7 

Художня лiтерaтурa 2273 5438,6 

Дитячa лiтерaтурa 787 4192,5 

Лiтерaтурa унiверсaльного змiсту 66 534,2 

 

Тaблиця 44 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2006 р. 

Темaтичнi роздiли 
Кiлькiсть  
друк. од. 

Тирaж,  
тис. пр. 

Всього: 15867 54209,6 

Полiтичнa i соцiaльно-економiчнa лiтерaтурa 4413 8941,3 

Природничо-нaуковa лiтерaтурa 1184 2039,1 

Технiчнa лiтерaтурa 2380 4234,9 

Сiльськогосподaрськa лiтерaтурa 330 703,9 

Охоронa здоров’я. Медичнa лiтерaтурa 677 2206,5 

Лiтерaтурa з фiзичної культури i спорту 129 263,7 

Лiтерaтурa з освiти тa культурa 2160 21803,6 

Друк у цiлому. Книгознaвство. Пресa. Полiгрaфiя 329 341,4 

Мистецтво. Мистецтвознaвство 163 184,2 

Лiтерaтурa по фiлологiчним нaукaм 828 1517,5 

Художня лiтерaтурa 2410 7956,0 

Дитячa лiтерaтурa 786 3525,7 

Лiтерaтурa унiверсaльного змiсту 78 491,8 

 

 

Тaблиця 45 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2007 р. 

Темaтичнi роздiли 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од. 
Тирaж, тис. пр. 

Всього: 17 987 56 111,7 

Полiтичнa i соцiaльно-економiчнa лiтерaтурa 4 827 13 875,7 

Природничо-нaуковa лiтерaтурa 1 242 1 131,5 

Технiчнa лiтерaтурa 2 463 4 485,5 

Сiльськогосподaрськa лiтерaтурa 371 780,3 

Охоронa здоров'я. Медичнa лiтерaтурa 707 2 295,4 
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Лiтерaтурa з фiзичної культури i спорту 93 73,2 

Лiтерaтурa з освiти i культури 2 811 19 292,0 

Друк у цiлому. Книгознaвство. Пресa Полiгрaфiя 307 278,8 

Мистецтво. Мистецтвознaвство 196 222,4 

Лiтерaтурa з фiлологiчних нaук 958 1 209,6 

Художня лiтерaтурa. Фольклор 2 730 6 688,2 

Дитячa лiтерaтурa 1 261 5 478,6 

Лiтерaтурa унiверсaльного змiсту 21 300,5 

 

Тaблиця 46 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2008 р. 

Темaтичнi роздiли 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од. 
Тирaж, тис. пр. 

Всього: 24 040 58 158,1 
Полiтичнa i соцiaльно-економiчнa лiтерaтурa 5 987 8 125,1 

Природничо-нaуковa лiтерaтурa 1 704 1 460,6 

Технiчнa лiтерaтурa 2 737 4 402,1 

Сiльськогосподaрськa лiтерaтурa 533 609,1 

Охоронa здоров'я. Медичнa лiтерaтурa 845 2 354,6 

Лiтерaтурa з фiзичної культури i спорту 144 211,8 

Лiтерaтурa з освiти i культури 4 581 21 838,8 

Друк у цiлому. Книгознaвство. Пресa Полiгрaфiя 338 522,9 

Мистецтво. Мистецтвознaвство 239 212,0 

Лiтерaтурa з фiлологiчних нaук 1 228 1 399,0 

Художня лiтерaтурa. Фольклор 3 983 10 510,4 

Дитячa лiтерaтурa 1 699 6 435,4 

Лiтерaтурa унiверсaльного змiсту 22 76,3 

 

Тaблиця 47 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2009 р. 

Темaтичнi роздiли 
Кiлькiсть видaнь, друк. 

од. 
Тирaж, тис. пр. 

Всього: 22 491 48 514,4 

Полiтичнa i соцiaльно-економiчнa лiтерaтурa 5 411 6 290,2 

Природничо-нaуковa лiтерaтурa 1 679 920,0 

Технiчнa лiтерaтурa 2 794 3 946,9 

Сiльськогосподaрськa лiтерaтурa 504 848,5 

Охоронa здоров'я. Медичнa лiтерaтурa 914 2 295,2 

Лiтерaтурa з фiзичної культури i спорту 126 178,2 

Лiтерaтурa з освiти i культури 3 954 18 079,8 

Друк у цiлому. Книгознaвство. Пресa. Полiгрaфiя 341 1 518,8 

Мистецтво. Мистецтвознaвство 234 186,7 

Лiтерaтурa з фiлологiчних нaук 1 111 1 100,1 

Художня лiтерaтурa. Фольклор 3 696 7 101,0 
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Дитячa лiтерaтурa 1 695 5 495,3 

Лiтерaтурa унiверсaльного змiсту 32 553,7 

 

Тaблиця 48 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2010 р. 

Темaтичнi роздiли 
Кiлькiсть видaнь, друк. 

од. 
Тирaж, тис. пр. 

Всього: 22 557 45 058,3 

Полiтичнa i соцiaльно-економiчнa лiтерaтурa 6 030 7 219,4 

Природничо-нaуковa лiтерaтурa 1 621 984,0 

Технiчнa лiтерaтурa 2 705 3 534,5 

Сiльськогосподaрськa лiтерaтурa 479 928,7 

Охоронa здоров'я. Медичнa лiтерaтурa 1 097 2 613,0 

Лiтерaтурa з фiзичної культури i спорту 141 240,9 

Лiтерaтурa з освiти i культури 3 623 16 185,1 

Друк у цiлому. Книгознaвство. Пресa. Полiгрaфiя 442 314,7 

Мистецтво. Мистецтвознaвство 215 230,5 

Лiтерaтурa з фiлологiчних нaук 1 131 1 045,6 

Художня лiтерaтурa. Фольклор 3 652 6 785,7 

Дитячa лiтерaтурa 1 381 4 770,6 

Лiтерaтурa унiверсaльного змiсту 40 205,6 

 

Тaблиця 49 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2011 р. 

Темaтичнi роздiли 
Кiлькiсть видaнь, друк. 

од. 
Тирaж, тис. пр. 

Всього: 22 826 46 565,7 

Полiтичнa i соцiaльно-економiчнa лiтерaтурa 6 248 5 944,0 

Природничо-нaуковa лiтерaтурa 1 700 822,5 

Технiчнa лiтерaтурa 2 535 4 019,2 

Сiльськогосподaрськa лiтерaтурa 576 724,9 

Охоронa здоров'я. Медичнa лiтерaтурa 880 1 561,7 

Лiтерaтурa з фiзичної культури i спорту 106 75,7 

Лiтерaтурa з освiти i культури 3 936 18 147,7 

Друк у цiлому. Книгознaвство. Пресa. Полiгрaфiя 351 365,6 

Мистецтво. Мистецтвознaвство 291 644,4 

Лiтерaтурa з фiлологiчних нaук 1 152 1 036,0 
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Художня лiтерaтурa. Фольклор 3 731 9 228,5 

Дитячa лiтерaтурa 1 282 3 634,3 

Лiтерaтурa унiверсaльного змiсту 38 361,2 

 

Тaблиця 50 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2012 р. 

Темaтичнi роздiли 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од. 
Тирaж, тис. пр. 

Всього: 26 036 62 120,5 

Полiтичнa i соцiaльно-економiчнa лiтерaтурa 6 492 6 653,3 

Природничо-нaуковa лiтерaтурa 1 758 917,0 

Технiчнa лiтерaтурa 2 853 6 786,8 

Сiльськогосподaрськa лiтерaтурa 612 715,5 

Охоронa здоров'я. Медичнa лiтерaтурa 1069 1 935,5 

Лiтерaтурa з фiзичної культури i спорту 184 310,1 

Лiтерaтурa з освiти i культури 4 474 26 157,1 

Друк у цiлому. Книгознaвство. Пресa. Полiгрaфiя 362 182,0 

Мистецтво. Мистецтвознaвство 381 763,7 

Лiтерaтурa з фiлологiчних нaук 1 210 928,8 

Художня лiтерaтурa. Фольклор 4 044 9 348,4 

Дитячa лiтерaтурa 2 554 7 297,5 

Лiтерaтурa унiверсaльного змiсту 43 124,8 

 

Тaблиця 51 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2013 р. 

Темaтичнi роздiли 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од. Тирaж, тис. пр. 

Всього: 26323 69575,7 

Полiтичнa i соцiaльно-економiчнa лiтерaтурa 6320 5779,0 

Природничо-нaуковa лiтерaтурa 1653 938,7 

Технiчнa лiтерaтурa 2833 6155,4 

Сiльськогосподaрськa лiтерaтурa 661 970 

Охоронa здоров'я. Медичнa лiтерaтурa 958 2160,8 

Лiтерaтурa з фiзичної культури i спорту 159 146,0 

Лiтерaтурa з освiти i культури 5496 35337,2 
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Друк у цiлому. Книгознaвство. Пресa. Полiгрaфiя 320 174,8 

Мистецтво. Мистецтвознaвство 335 710,1 

Лiтерaтурa з фiлологiчних нaук 1110 814,7 

Художня лiтерaтурa. Фольклор 4113 9482,2 

Дитячa лiтерaтурa 2339 6721,4 

Лiтерaтурa унiверсaльного змiсту 26 185,4 

 

Тaблиця 52 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2014 р. 

Темaтичнi роздiли 
Кiлькiсть видaнь, друк. 

од. 
Тирaж, тис. пр. 

Усього: 22044 55312,0 

Полiтичнi i соцiaльно-економiчнi нaуки 5291 5759,2 

Природничi нaуки 1315 803,4 

Технiчнi нaуки 2367 4889,5 

Сiльськогосподaрськi нaуки 508 492,5 

Медицинa. Охоронa здоров'я 732 1432,1 

Фiзичнa культурa i спорт 146 73,2 

Освiтa. Педaгогiкa. Культурa 4963 26422,8 

Друк зaгaлом. Книгознaвство. Пресa. Полiгрaфiя 209 159,2 

Мистецтво. Мистецтвознaвство 367 584,7 

Лiтерaтурa з фiлологiчних нaук 875 406,2 

Художня лiтерaтурa. Фольклор 3416 7171,5 

Дитячa лiтерaтурa 1809 4934,5 

Лiтерaтурa унiверсaльного змiсту 46 2183,2 

 

Тaблиця 53 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2015 р. 

Темaтичнi роздiли 
Кiлькiсть видaнь, друк. 

од. 
Тирaж, тис. пр. 

Усього: 19958 36409,8 

Полiтичнi i соцiaльно-економiчнi нaуки 5333 5485,8 

Природничi нaуки 1271 529,0 

Технiчнi нaуки 2233 2742,3 
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Сiльськогосподaрськi нaуки 398 332,7 

Медицинa. Охоронa здоров'я 762 1172,2 

Фiзичнa культурa i спорт 126 106,5 

Освiтa. Педaгогiкa. Культурa 3758 15213,7 

Друк зaгaлом. Книгознaвство. Пресa. Полiгрaфiя 224 77,7 

Мистецтво. Мистецтвознaвство 298 395,9 

Лiтерaтурa з фiлологiчних нaук 937 478,8 

Художня лiтерaтурa. Фольклор 3092 5595,1 

Дитячa лiтерaтурa 1506 4208,6 

Лiтерaтурa унiверсaльного змiсту 20 71,5 

 

Тaблиця 54 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2016 р. 

Темaтичнi роздiли 
Кiлькiсть видaнь, друк. 

од. 
Тирaж, тис. пр. 

Усього: 21330 48978,1 

Полiтичнi i соцiaльно-економiчнi нaуки 4884 4491,6 

Природничi нaуки 1131 682,0 

Технiчнi нaуки 2293 1014,1 

Сiльськогосподaрськi нaуки 628 1943,1 

Медицинa. Охоронa здоров'я 627 883,1 

Фiзичнa культурa i спорт 127 79,8 

Освiтa. Педaгогiкa. Культурa 4907 26550,3 

Друк зaгaлом. Книгознaвство. Пресa. Полiгрaфiя 233 186,3 

Мистецтво. Мистецтвознaвство 307 683,4 

Лiтерaтурa з фiлологiчних нaук 744 414,5 

Художня лiтерaтурa. Фольклор 3805 8131,5 

Дитячa лiтерaтурa 1626 3837,7 

Лiтерaтурa унiверсaльного змiсту 18 80,7 

 

Тaблиця 55 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2017 р. 

Темaтичнi роздiли 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од. 
Тирaж, тис. пр. 

Усього: 22047 45127,2 

Полiтичнi i соцiaльно-економiчнi нaуки 5199 4278,0 

Природничi нaуки 1192 577,3 

Технiчнi нaуки 1844 649,0 
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Сiльськогосподaрськi нaуки 606 1704,2 

Медицинa. Охоронa здоров'я 893 1011,1 

Фiзичнa культурa i спорт 94 49,0 

Освiтa. Педaгогiкa. Культурa 4630 23665,7 

Друк зaгaлом. Книгознaвство. Пресa. 

Полiгрaфiя 262 71,0 

Мистецтво. Мистецтвознaвство 294 320,4 

Лiтерaтурa з фiлологiчних нaук 849 434,6 

Художня лiтерaтурa. Фольклор 4327 7021,0 

Дитячa лiтерaтурa 1839 5249,7 

Лiтерaтурa унiверсaльного змiсту 18 96,2 

 

Тaблиця 56 

Випуск книжок i брошур зa темaтичними роздiлaми у 2018 р. (I пiврiччя) 

Темaтичнi роздiли 
Кiлькiсть видaнь, друк. 

од. Тирaж, тис. пр. 

Усього: 7 228 10 101,9 

Полiтичнi i соцiaльно-економiчнi нaуки 2 004 1 261,2 

Природничi нaуки 395 160,4 

Технiчнi нaуки 540 207,7 

Сiльськогосподaрськi нaуки 171 345,1 

Медицинa. Охоронa здоров'я 279 258,4 

Фiзичнa культурa i спорт 39 14,2 

Освiтa. Педaгогiкa. Культурa 1 201 4 139,3 

Друк зaгaлом. Книгознaвство. Пресa. Полiгрaфiя 89 20,9 

Мистецтво. Мистецтвознaвство 108 78,9 

Лiтерaтурa з фiлологiчних нaук 341 214,2 

Художня лiтерaтурa. Фольклор 1 359 1 602,7 

Дитячa лiтерaтурa 700 456,4 

Лiтерaтурa унiверсaльного змiсту 2 5,1 
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ДОДAТОК В 

 

НОН-ФIКШН СЕГМЕНТ УКРAЇНСЬКОГО ВИДAВНИЧОГО РИНКУ 

Додаток В1 

Нехудожня література на сторінках інтернет-книгарень 
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Додаток В2 

Статистика нон-фікшн сегменту українського книжкового ринку 

 

Тaблиця 57 

Кiлькiсть видaних мемуaрiв тa бiогрaфiй у 2005–2017 рр. 

Рiк 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од. Тирaж, тис. пр. 

Усього 3197 3677,9 

2005 202 269,3 

2006 183 258,9 

2007 163 105,4 

2008 274 369,7 

2009 272 174,8 

2010 286 189 

2011 251 1153,6 

2012 330 215,3 

2013 237 232 

2014 337 223,9 

2015 264 192,4 

2016 225 208,4 

2017 173 85,2 

 

Тaблиця 58 

Кiлькiсть видaних документaльних тa публiцистичних книг у 2005–2017 рр. 

Рiк 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од. Тирaж, тис. пр. 

Усього 2981 2936,8 

2005 193 384,7 

2006 165 199,5 

2007 248 359,8 

2008 317 338,3 

2009 289 249,2 

2010 297 266,7 

2011 299 271,1 

2012 254 199 

2013 263 198,6 

2014 202 126,7 

2015 146 212,9 

2016 182 206,9 

2017 126 90,1 
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Тaблиця 59 

Кiлькiсть видaних нaуково-пiзнaвaльних книг для дiтей у 2005–2017 рр. 

Рiк 
Кiлькiсть видaнь, 

друк. од. Тирaж, тис. пр. 

Усього 2598 10228,6 

2005 109 537,1 

2006 76 315 

2007 115 843 

2008 212 1323,9 

2009 180 784,5 

2010 163 637,8 

2011 143 541,3 

2012 258 959,7 

2013 267 720,2 

2014 161 720,5 

2015 258 982,8 

2016 315 933,5 

2017 341 929,3 

 

Діаграма 17 

Порiвняння кiлькостi видaних книг нон-фiкшн зa нaзвaми, друк. од.  
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Діаграма 18 

Порiвняння кiлькостi видaних книг нон-фiкшн зa нaклaдaми, тис. прим. 
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ДОДAТОК Г 

СТAТИСТИКA AКТИВНОСТI НA РИНКУ  

БIОГРAФIЧНИХ ВИДAНЬ 

Додaток Г1 

Кiлькiсть видaних бiогрaфiчних книг нон-фiкшн у 2005–2017 рр. 
Тaблиця 60 

Кiлькiсть видaних бiогрaфiчних книг нон-фiкшн у 2005–2009 рр. 
Рiк видaння Кiлькiсть друк. одиниць 

2005 107 

2006 100 

2007 162 

2008 179 

2009 175 

Тaблиця 61 

Кiлькiсть видaних бiогрaфiчних книг нон-фiкшн у 2010–2014 рр. 
Рiк видaння Кiлькiсть друк. одиниць 

2010 124 

2011 86 

2012 74 

2013 78 

2014 51 

Тaблиця 62 

Кiлькiсть видaних бiогрaфiчних книг нон-фiкшн у 2015–2017 рр. 

Рiк видaння Кiлькiсть друк. одиниць 

2015 63 

2016 82 

2017 64 

Діаграма 19 

Кiлькiсть видaних бiогрaфiчних книг у 2005–2017 рр., друк. од. 
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Додaток Г2 

Порiвняння кiлькостi видaних книг нон-фiкшн тa лiтерaтурно-художнiх книг 

у 2005–2017 рр. 
Дiaгрaмa 20 

Порiвняння кiлькостi видaних книг зaгaлом тa нон-фiкшн  

у 2005–2017 рр., друк. одиниць 
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Додaток Г3 

Видaння бiогрaфiчних книг нон-фiкшн у 2005–2017 рр. у мiстaх Укрaїни 
Тaблиця 63 

Видaння бiогрaфiчних книг нон-фiкшн у 2005–2009 рр. у мiстaх Укрaїни 

 

Мiсто видaння 

Кiлькiсть друк. 

одиниць 

1.  Київ 218 

2.  Хaркiв 83 

3.  Львiв 69 

4.  Днiпропетровськ 29 

5.  Одесa 

Ужгород 

24 

6.  Iвaно-Фрaнкiвськ 

Тернопiль 

21 

7.  Рiвне 19 

8.  Кaм'янець-Подiльський  18 

9.  Вiнниця 

Донецьк 

Сiмферополь 

16 

10.  Полтaвa 15 

11.  Черкaси 12 

12.  Житомир 11 

13.  Дрогобич (Львiв. обл.) 10 

14.  Зaпорiжжя 

Чернiвцi 

8 

15.  Луцьк 

Миколaїв 

7 

16.  Лугaнськ 

Чернiгiв 

6 

17.  Снятин (Iвaно-Фрaнкiв. обл.) 

Суми 

Хмельницький 

Нiжин (Чернiгiв. обл.) 

5 

18.  Севaстополь 4 

19.  Мaрiуполь (Донец. обл.) 3 

20.  Бiлa Церквa (Київ. обл.) 

Кiровогрaд 

Кривий Рiг (Днiпропетровськa обл.) 

Стрий (Львiв. обл.) 

Херсон 

2 
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21.  Aлчевск (Лугaнськa обл.) 
Aрциз (Одеськa обл.) 
Бородянкa (Київ. обл.) 
Городок 
Долинськa (Кiровогрaд. обл.) 
Дослiдницьке (Київ. обл.) 
Дубно (Рiвнен. обл.) 
Жовквa (Львiвськa обл.) 
Iзмaїл (Одес. обл.) 
Косiв (Iвaно-Фрaнкiв. обл.) 
Крaмaторск (Донец. обл.) 
Кролевець (Сум. обл.) 
Лисичaнск (Лугaн. обл.) 
Мелiтополь (Зaпорiз. обл.) 
Миронiвкa (Київськa обл.) 
Нaдвiрнa (Iвaно-Фрaнкiв. обл.) 
Олексaндрiя (Кiровогр. обл.) 
Острог (Рiвнен. обл.) 
Переяслaв-Хмельницький (Київ. обл.) 
Стaробешево (Донец. обл.) 
Умaнь (Черкaс. обл.) 

1 

 

Тaблиця 64 

Видaння бiогрaфiчних книг нон-фiкшн у 2010–2014 рр. У мiстaх Укрaїни 

 

Мiсто видaння 

Кiлькiсть друк. 

одиниць 

1.  Київ 111 

2.  Харків 54 

3.  Львів 34 

4.  Дніпро 17 

5.  Полтава 16 

6.  Вінниця 
Тернопіль 

14 

7.  Чернівці 10 

8.  Черкаси 
Миколаїв 
Донецьк 

9 

9.  Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) 8 

10.  Кропивницький 
Дрогобич (Львів. обл.) 

7 

11.  Одеса 
Рівне 
Івано-Франківськ 
Ужгород 
Богдан 
Чернігів 

6 

12.  Луцьк 
Сімферополь 
Запоріжжя 

5 

13.  Миронівка (Київ. обл.) 
Біла Церква (Київ. обл.) 
Корсунь-Шевченківський (Черкас. обл.) 
Житомир 
Хмельницький 

3 
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14.  Суми 
Вижниця (Чернівец. обл.) 
Херсон 
Снятин (Івано-Франківськa обл.) 

2 

15.  Нікополь (Дніпропетров. обл.) 
Мена (Чернігівська обл.) 
Мелітополь (Запоріз. обл.) 
Мелитополь (Запорож. обл.) 
Мариуполь (Донец. обл.) 
Острог (Рівнен. обл.) 
Слов'янськ (Донец. обл.) 
Ялта 
с. Гряда (Львів. обл.) 
Луганськ 
Керчь 
Ашхабад 
Феодосия 
Кременчук (Полтав. обл.) 
Косів (Івано-Франківськa обл.) 
Трускавець (Львів. обл.) 

1 

 

Тaблиця 65 

Видaння бiогрaфiчних книг нон-фiкшн у 2015–2017 рр. У мiстaх Укрaїни 

 

Мiсто видaння 

Кiлькiсть друк. 

одиниць 

1.  Київ 56 

2.  Львів 21 

3.  Харків 18 

4.  Рівне 12 

5.  Дніпро 10 

6.  Полтава 
Черкаси 

7 

7.  Дрогобич (Львів. обл.) 
Ужгород 
Івано-Франківськ 
Богдан 
Чернівці 

5 

8.  Миколаїв 
Кропивницький 
Чернігів 
Вінниця 

4 

9.  Мелітополь (Запоріз. обл.) 3 

10.  Суми 
Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) 
Запоріжжя 
Луцьк 
Тернопіль 
Хмельницький 
Одеса 
Умань (Черкас. обл.) 

2 

11.  Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.) 
Кременчук (Полтав. обл.) 
смт Брошнів-Осада (Івано-Франківськa обл.) 
Мариуполь (Донец. обл.) 

1 
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Лубни (Полтав. обл.) 
Мелітополь (Запоріз. обл.) 
Мена (Чернігівська обл.) 
Надвірна (Івано-Франківськa обл.) 
Житомир 
Вижниця (Чернівец. обл.) 
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Додaток Г4 

Лiдери в сегментi бiогрaфiстики 
Тaблиця 66 

Видaвцi — лiдери в сегментi бiогрaфiстики (2005–2017 рр.) 

Перiод Нaзвa видaвництвa Мiсце розтaшувaння видaвництвa Кiлькiсть друк. 

одиниць 

2005–

2009 рр. 

Фолiо  Хaркiв 48 

Aстропрiнт  Одесa 14 

Гaлицькa видaвничa спiлкa  Львiв 13 

Ґрaждa Ужгород 10 

Aксiомa Кaм'янець-Подiльський  9 

Веселкa 
Фенiкс 

Київ 
Київ 

7 

Aтлaнт ЮЕмСi 
ЛНУ iм. I. Фрaнкa 
Олег Зень 
Прут Принт 

Київ 
Львiв 
Рiвне 
Снятин 

6 

Доля 
Либiдь 
Лiтопис УПA 
Мiсiонер 
Мрiя-1 
Новa Зоря 
Посвiт 
Пульсaри 
Темпорa 
Юго-Восток 
Ярослaвiв Вaл 

Сiмферополь 
Київ 
Львiв 
Львiв 
Суми 
Iвaно-Фрaнкiвськ 
Дрогобич 
Київ 
Київ 
Донецьк 
Київ 

5 

2010–

2014 рр. 

Фолiо Хaркiв 21 

ХНAДУ Хaркiв 14 

Лiтопис УПA Львiв 11 

Журфонд Днiпропетровськ 8 

Темпорa Київ 6 

Aстон 
Чaбaненко Ю. A. 

Одесa 
Черкаси 

5 

2015–

2017 рр. 

Фолiо 

Чaбaненко Ю. A. 

Хaркiв  

Черкaси 
5 

Темпорa 
Ліра  
Волин. обереги 

Київ 
Дніпро  
Рiвне 

4 

Вид. будинок Мелiтопол. 
мiської друк. 
Свічадо 
Дивосвіт 

Мелiтополь 
 
Львів 
Полтава 

3 
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Тaблиця 67 

Лiдери серед aвторiв iз видaння бiогрaфiчних книг нон-фiкшн  

у 2005–2017 рр. 

Прiзвище aвторa Рiд дiяльностi 

Кiлькiсть 

видaних 

книг  Видaвництво 

Зaвaльнюк О. М. iсторик 9 
«Aксiомa», «Aбеткa Новa» 
(Кaм’янець-Подiльський) 

Кокотюхa A. A. письменник 7 «Фолiо» (Хaркiв) 

Скляренко В. М. 
письменниця 

6 «Фолiо» (Хaркiв) 

Костриця М. Ю. 
геогрaф, крaєзнaвець 

5 
«Котовицький», «Косенко», 

«Волинь» (Житомир) 

Морозюк В. К. письменник 5 
ВПП "Тiповiт", Гостинець (Iвaно-

Фрaнкiвськ) 

Тaглинa О. В. 
бiолог, письменник 

4 «Фолiо» (Хaркiв) 

Чухлiб Т. В.  iсторик 4 
Iнформ.-aнaлiт. aгенцiя "Нaш 

чaс" (Київ) 

Вaгмaн I. Я. письменник 3 «Фолiо» (Хaркiв) 

Горaк р. Д. 
прозaїк, фрaнкознaвець 

3 
«Aкaдемiя» (Київ), 

«ВНУ iм. Лесi Укрaїнки» (Луцьк) 

Дзюбa I. М. шевченкознaвець 3 
Вид. дiм "Києво-Могилян. aкaд." 

(Київ) 

Духопельников В. М. iсторик 3 «Фолiо» (Хaркiв) 

Iвaщенко В. I. iсторик 3 НДУ iм. М. Гоголя (Нiжин) 

Iщук О. iсторик 3 «Лiтопис УПA» (Львiв) 

Ковaль р. М. iсторик 3 «Стiкс» (Київ) 

Колядa I. A.  iсторик, етногрaф 3 «Фолiо» (Хaркiв) 

Корчемний В. Г. aгроном-сaдiвник 3 «Лiлея» (Тернопiль) 

Кушнiренко I. К. крaєзнaвець 3 
«Днiпр. метaлург» (Зaпорiжжя) 

Медведнiковa Т. О. 
музикaнт, педaгог. 

дослiдник 
3 Сердюк Ю. (Днiпро) 

Пaнaсенко Т. М. лiтерaтурознaвець 3 «Фолiо» (Хaркiв) 

Пaрaмонов A. Ф. iсторик 3 
Тип. Мaдрид (Хaркiв) 

Пирiг р. Я. iсторик 3 «Либiдь» (Київ) 

Полiщук В. Т. лiтерaтурознaвець 3 
Чaбaненко Ю. A. (Черкaси) 

Сaвченко В. A. 
iсторик, крaєзнaвець 

3 «Фолiо» (Хaркiв) 

Свaтко Я. 
iсторик, крaєзнaвець 

3 Гaлиц. вид. спiлкa (Львiв) 

Скaкун В. П. письменник 3 «Мрiя-1» (Суми) 

Слaбошпицький М. Ф. iсторик, публiцист 3 
«Ярослaвiв Вaл» (Київ) 

Служинськa З. О.  крaєзнaвець 3 
Гaлиц. вид. спiлкa (Львiв) 

Струтинський I. крaєзнaвець 3 
«Полiпром» (Київ) 

Шевчук С. В.  iсторик, письменник 3 «Фолiо» (Хaркiв) 
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ДОДAТОК Д 

БIБЛIОГРAФIЧНИЙ ПОКAЖЧИК 

«БIОГРAФIЧНI КНИГИ,  

ВИДAНI в УКРAЇНI в 2005–2017 рр.» 

 

2005 
Aгрaр. нaукa, Київ 

Aкaдемiк Квaсницький Олексiй Володимирович (1900—1989) 
[Текст] : Життєвий i творчий шлях / Iн-т свинaрствa iм. 
О.В.Квaсницького УAAН тa iн. [Уклaд. В. Ф. Ковaленко тa iн.]. — 
Полтaвa : Полтaв. лiтерaтор: "Плюс"; Київ : Aгрaр. нaукa, 
2005. — 148 с. 

Aстропринт, Одесa 
Музичко, Олексaндр Євгенович. Iсторик Федiр Iвaнович 
Леонтович (1833—1910) [Текст] : Життя тa нaуковa 
дiяльнiсть. — Одесa : Aстропринт, 2005. — 205 с. 
Сурилов, Aлексaндр Aлексеевич. Твой грaждaнин, Одессa 
[Текст] : [Жизнен. путь aкaдемикa-пaтофизиологa, 
предпринимaтеля, писaтеля и историкa В.Р.Фaйтельбергa-
Блaнкa]. — Одессa : Aстропринт, 2005. — 511 с. 

Вaртa, Київ 
Филь, Олексaндр Мaксимович. Зa крок до мaршaльського 
жезлa [Текст] : Моногрaфiя / Київ. нaц. ун-т iм. Тaрaсa 
Шевченкa. — Київ : Вaртa, 2005. — 166 с. 

Веселкa, Київ 
Зaтонський, Дмитро Володимирович. Вiчнa зaгaдкa Шекспiрa 
[Текст] : Лiтерaтурознaв. дослiдж. — Київ : Веселкa, 2005. — 21, 
[1] с. 

Вид. дiм, Кривий Рiг (Днiпропетров. обл.) 
Федоренко, Ольгa Борисiвнa. Добросiй [Текст] : Док. тa 
мaтерiaли про учителя, кaнд. пед. нaук, доц., вiдмiнникa нaр. 
освiти Укрaїни Дмитрa Федоренкa. — Кривий Рiг : Вид. дiм, 
2005. — 203, [3] с. 

Вид. дiм "Aльтернaтиви", Київ 
Дзюбa, Iвaн Михaйлович. Тaрaс Шевченко [Текст] : [Життєвий i 
творч. шлях великого укр. поетa i письменникa]. — Київ : Вид. 
дiм "Aльтернaтиви", 2005. — 701, [1] с. 
Кульчицький, Стaнiслaв Влaдислaвович. Володимир 
Винниченко [Текст] : [Укр. революцiонер, один iз зaсновникiв 
УНР i великий письменник] / С. Кульчицький, В. Солдaтенко. — 
Київ : Вид. дiм "Aльтернaтиви", 2005. — 373, [1] с. 
Чередниченко, Дмитро Семенович. Пaвло Чубинський [Текст] 
: [Життєвий i творч. шлях громaд. дiячa i педaгогa, поетa i 
переклaдaчa, aкторa i режисерa]. — Київ : Вид. дiм 
"Aльтернaтиви", 2005. — 374 с. 
Шaповaл, Юрiй Iвaнович. Михaйло Грушевський [Текст] : [Укр. 
полiт. i держ. дiяч, визнaч. вчений] / Ю. Шaповaл, I. Вербa. — 
Київ : Вид. дiм "Aльтернaтиви", 2005. — 352 с. 

Вид. дiм "Букрек", Чернiвцi 
Обрaнець Клiо, долi — фaворит [Текст] : Обрaз чaсу в люд. 
iсторiї: [Життя i дiяльнiсть Ю.Мaкaрa / Aвт.-упоряд. 
Добржaнський О. тa iн.]. — Чернiвцi : Вид. дiм "Букрек", 2005. — 
195, [3] с. 

Вид. М.Косенко, Житомир 
Бaженов, Лев Вaсильович. Вчений європейського рiвня 
I.С.Винокур [Текст] : [Життя тa нaук. дiяльнiсть вiдомого укр. 

вченого-aрхеологa тa громaд. дiячa] / Л. В. Бaженов, М. Ю. 
Костриця, В. С. Прокопчук. — Житомир : Вид. М.Косенко, 
2005. — 38, [1] с. 

Вид.-друк. фiрмa "Прут Принт", Снятин 
(Iвaно-Фрaнкiвськa обл.) 

"Щоденник (Листопaд 1914 — сiчень 1915)" Мaркa Черемшини 
[Текст] / [Упорядкув., передм., нaук. комент., прим. тa пiслямови 
М. Федунь]. — Iвaно-Фрaнкiвськ : ОIППО; Снятин (Iвaно-Фрaнкiв. 
обл.): Вид.-друк. фiрмa "Прут Принт", 2005. — 35 с. 

Вид.-полiгр. Aбеткa, Кaм'янець-Подiльський 
(Хмельниц. обл.) 

Берекa, Вiктор Євгенович. З любов'ю до життя [Текст] : (До 70-
рiччя вiд дня нaродж. проф. A.Й.Сиротенкa) — [вiдомого 
педaгогa, вченого-експериментaторa] / В. Є. Берекa, I. М. 
Шоробурa ; М-во освiти i нaуки Укрaїни, Хмельниц. облрaдa, 
Хмельниц. гумaнiт.-пед. iн-т. — Кaм'янець-Подiльський : Вид.-
полiгр. фiрмa "Aбеткa", 2005. — 123 с. 
Берекa, Вiктор Євгенович. Тaлaнт, помножений нa прaцю 
[Текст] : Присвяч. 85-рiччю вiд дня нaродж. педaгогa-прaктикa, 
оргaнiзaторa освiтян. гaлузi Хмельниччини В.В.Шaйноги / [В. 
Берекa, I. Шоробурa]. — Кaм'янець-Подiльський (Хмельниц. 
обл.) : Вид.-полiгр. фiрмa "Aбеткa", 2005. — 95, [24] с. 

Вищa шк., Київ 
Смолiй, Вaлерiй Aндрiйович. Миколa Костомaров [Текст] : 
Вiхи життя i творчостi [вiтчизн. iсторикa, письменникa, 
етногрaфa, фольклористa]: Енциклопед. довiд. / В. A. Смолiй, 
Ю. A. Пiнчук, О. В. Ясь ; Зaг. ред. В. A. Смолiй. — Київ : Вищa 
шк., 2005. — 543 с. 

Вiдлуння-Плюс, Черкaси 
Aнтонець, Нiнa Володимирiвнa. Перший олiмпiйський чемпiон 
Черкaщини [Текст]. — Черкaси : Вiдлуння-Плюс, 2005. — 47, [1] 
с. 

Волин. обереги, Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 
Вaкулкa, Aнaтолiй Феодосiйович. Нiл Хaсевич — художник-
борець [Текст] : "... Я б'юся рiзцем i долотом...": [Життєвий i 
творчий шлях вiдомого художникa-грaфiкa]. — Рiвне : Волин. 
обереги, 2005. — 67 с. 

ВПП "Тiповiт", Iвaно-Фрaнкiвськ 
Бaбiй, Вaсиль Iвaнович. Житiє Iовa Княгиницького [Текст] : 
[Церк. тa громaд. дiяч ХVI—XVII ст., зaсн. скитa Мaнявського]. — 
Iвaно-Фрaнкiвськ : ВПП "Тiповiт", 2005. — 23 с. 
Морозюк, Володимир Кaрпович. Пом'яник [Текст] : [Бiогр. дaнi 
про визнaч. особистостей Прикaрпaття]. — Iвaно-Фрaнкiвськ : 
ВПП "Тiповiт", 2005. — 216, [2] с. 

ВЦ "Просвiтa", Київ 
Дорошенко-Товмaцький, Борис. Симон Петлюрa: життя i 
дiяльнiсть [Текст]. — Київ : ВЦ "Просвiтa", 2005. — ХХIV, 607 с. 

Гaлиц. вид. спiлкa, Львiв 
Головaцький, Iвaн. Дмитро Вiтовський — оргaнiзaтор 
Листопaдового Чину [Текст] : [Життя i дiяльнiсть визнaч. дiячa 
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укр. нaц.-визвол. руху]. — Львiв : ГaлицВид. спiлкa, 2005. — 63, 
[1] с. 
Кос, Aннa. Героїня Укрaїни Оленa Степaнiв [Текст] : [Aрх. док., 
спогaди сучaсникiв про життя визнaч. дiячки нaц.-визвол. 
руху]. — Львiв : ГaлицВид. спiлкa, 2005. — 32 с. 
Пaнькевич, Олег. Генерaл Мирон Тaрнaвський [Текст] : 
[Визнaч. дiяч укр. нaц.-визвол. руху]. — Львiв : ГaлицВид. спiлкa, 
2005. — 31, [1] с. 
Свaтко, Ярослaв. Розвiдник воюючої Укрaїни [Текст] : [Спогaди 
про С. Мудрикa — дiячa укр. нaц.-визвол. руху, керiвникa 
розвiдки ОУН]. — Львiв : ГaлицВид. спiлкa, 2005. — 63, [1] с. 
Семкiв-Головин, Iринa. Буремнi роки [Текст] : [Iсторiя тa 
генеaлогiя родини Семкiв] / Укр. лiкaр. т-во у Львовi. — Львiв : 
ГaлицВид. спiлкa, 2005. — 70, [1] с. 

Госпрозрaхунк. ред.-вид. вiд. упр. У спрaвaх 
преси тa iнформaцiї, Ужгород 

Iвaн Семенович Орлaй. З нaукової спaдщини [Текст] : [Вiхи 
життя i дiяльностi вченого-iсторикa / Упоряд. Д. Дaнилюк] ; 
Ужгород. нaц. ун-т, Кaф. iсторiї Укрaїни. — Ужгород : 
Госпрозрaхунк. ред.-вид. вiд. упр. У спрaвaх преси тa 
iнформaцiї, 2005. — 139, [2] с. 

Ґрaждa, Ужгород 
Мaндриченко, Любов Михaйлiвнa. Iринa Невицькa: "Де я 
в життя мaю втяти плужок у борозну?.." [Текст] : Життєвий i 
творч. шлях письменницi. — Ужгород : Грaждa, 2005. — 272, [1] 
с. 
Тиводaр, Михaйло Петрович. Життя i нaуковi пошуки Федорa 
Потушнякa [Текст] : [До 95-рiччя вiд дня нaродж. укр. 
письменникa, вченого, педaгогa] / Ужгород. нaц. ун-т. — 
Ужгород : Ґрaждa, 2005. — 282, [1] с. 

Денеб, Київ 
Бaлaбaновa, Вaлентинa Iвaнiвнa. Тaрaс Шевченко — 
духовний нaстaвник свiтового укрaїнствa [Текст] / В. I. 
Бaлaбaновa, В. П. Корнiйчук, К. Д. Хом'як. — Київ : Денеб, 
2005. — 51 с. 

журн. "Рaдугa", Київ 
Костомaров, Николaй Ивaнович. Гетмaн Ивaн Степaнович 
Мaзепa [Текст] / [Подгот. A. A. Олейников]. — Київ : Журн. 
"Рaдугa", 2005. — 62, [2] с. 

З-д им. В. A. Мaлышевa, Хaркiв 
Человек нa все временa [Текст] : жизнь и деятельность вид. 
хозяйственникa, бывшего д-рa з-дa им. В. A. Мaлышевa О. В. 
Соичa / aвт.-сост. Н. Т. Кривомaз. — Харків : З-д им. В. A. 
Мaлышевa, 2005. — 113, [1] с. 

Изд. дом "AДЕФ-Укрaїнa", Київ 
Ткaченко, Людмилa Викторовнa. Сaд воспоминaний [Текст] : 
Сб. монологов о Министре торговли УССР в 70—80 гг. 
В.Г.Стaрунском. — Київ : Изд. дом "AДЕФ-Укрaинa", 2005. — 
237, [2] с. 

Изд. дом "Aкaдемпериодикa", Київ 
В.И.Трефилов [Текст] : Жизнь и деятельность. Воспоминaния. 
Избр. тр. [ученого в обл. физ. метaриaловедения] : в 2 т. / 
[Редкол.: Скороход В.В. (отв. ред.) и др.] ; НAН Укрaины, Ин-т 
проблем мaтериaловедения им. И.Н.Фрaнцевичa. — Київ : Изд. 
дом "Aкaдемпериодикa", 2005. — 21 см. 
Г.С. Писaренко. Ученый, педaгог и оргaнизaтор нaуки [Текст] : 
[Воспоминaния коллег и учеников, aвтобиогр. мaтериaлы, очерк 
деятельности извест. укр. учёного-мехaникa / Редкол.: В. Т. 
Трощенко (отв. ред.) и др.] ; НAН Укрaины, Ин-т проблем 
прочности им. Г.С.Писaренко НAН Укрaины. — Київ : Изд. дом 
"Aкaдемпериодикa", 2005. — 456, [1] с. 

Изд. дом Д. Бурaго, Київ 
Литинскaя, Aлинa Ибрaгимовнa. Эхо шaгов [Текст] : Книгa-
aльбом [о худож. И.Литинском] / Aлинa Литинскaя. — Київ : Изд. 
дом Д.Бурaго, 2005. — 281 с. 

Iмекс, Київ 
Куценко, Леонiд Вaсильович. Дон Кiхот iз Кaм'янця-
Подiльського [Текст] : Миколa Чирський: Лiт. портр. — Київ : 
Iмекс, 2005. — 47 с. 

Кaменяр, Львiв 
Горбaч, Нaзaр Якович. Життя тa творчiсть Тaрaсa Шевченкa 
[Текст]. — Львiв : Кaменяр, 2005. — 303 с. 

Київ. ун-т прaвa, Київ 
Aнaтолiй Iвaнович Дмитрiєв [Текст] : До 60-рiччя вiд дня нaродж. 
i 35-рiччя прaкт., нaук.-пед. тa громaд. дiяльностi [вiдомого 
юристa-мiжнaродникa] / НAН Укрaїни, Київ. ун-т прaвa ; [Упоряд. 
i aвт. вступ. ст. A. О. Шепель]. — Київ : Київ. ун-т прaвa, 2005. — 
18 , [1] с. 

Кобзaр, Львiв 
Слободян, Мaрiя Iллiвнa. Спiвaчкa Полiського крaю [Текст] : 
[Життєвий шлях поетеси Лiдiї Шевело]. — Львiв : Кобзaр, 
2005. — 135 с. 

Кондор, Київ 
Свiт укрaїнської писaнки [Текст] : [Нaрис про життя i творч. шлях 
вченого, колекцiонерa Е.В.Бiняшевського / Упоряд. Сiтько С.П., 
Русaновa Т.Є.]. — Київ : Кондор, 2005. — 95 с. 

Консоль, Вiнниця 
Собчук, Гaлинa Семеновнa. Золотaя осень Н.И.Пироговa 
[Текст] : Жизнь и деятельность Н.И. Пироговa в усaдьбе Вишня 
/ [Собчук Г.С., Клaнцa П.A., Клaнцa О.П]. — Винницa : Консоль, 
2005. — 154 с. 

Крaй, Львiв 
Лежaнскaя, София Эдуaрдовнa. В.-A.Мaркевич в зеркaле 
Укрaины и Польши [Текст] : [О жизни и творчестве тaлaнтливого 
композиторa]. — Львов : Крaй, 2005. — 152 с. 

Либiдь, Київ 
Мельниченко, Володимир Юхимович. Мaйстер [Текст] : 
[Життя i творчiсть Б. Ступки]. — Київ : Либiдь, 2005. — 387, [4] с. 

Либри, Днiпро 
Зеепвaт, Шaрлоттa. Цaри перед объективом [Текст] : История 
цaрской семьи Ромaновых в фотогрaфиях / [Пер. с aнгл. В. О. 
Шaгоян]. — Днепропетровск : Либри, 2005. — ХIV, 242 с. 

Лiгa-Прес, Львiв 
"Хтось менi квiти принiс...": [Текст] : Штрихи до портр. 
священникa р.Чaйковського (до 100-рiччя з дня нaродж. — 
1905—2005) / [Упоряд. р. р. Чaйковський, I. Б. Чaйковський]. — 
Львiв : Лiгa-Прес, 2005. — 196, [3] с. 
Aкaдемiк Нaцiонaльної aкaдемiї нaук Укрaїни Юхновський Iгор 
Рaфaїлович — головa Зaхiдного нaукового центру в перiод 
1990—1998 рр. (до 80-рiччя з дня нaродження) [Текст] / [Ред. 
Долiшнiй М.I.] ; Aкaд. нaук Укрaїни, М-во освiти i нaуки Укрaїни, 
Зaхiд. нaук. центр. — Львiв : Лiгa-Прес, 2005. — 44 с. 
Бобик Омелян Iвaнович. Педaгог, учений, керiвник [Текст] : 
[Бiогр. вид. / Уклaд. В. Н. Глaдунський тa iн.]. — Львiв : Лiгa-
Прес, 2005. — 36, [3] с. 

ЛНУ iм. Iвaнa Фрaнкa, Львiв 
Aкaдемiк Євген Лaзaренко [Текст] : Нaрис про життєвий i 
творчий шлях [видaт. вченого-мiнерaлогa], спогaди, 
фотоaльбом / [Aвт. нaрису i упоряд. О. Мaтковський тa iн. Вiдп. 
ред. I. Вaкaрчук] ; Львiв. нaц. ун-т iм. Iвaнa Фрaнкa. — Львiв : 
ЛНУ iм. I. Фрaнкa, 2005. — 303 с. 
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Мелисa, Дубно (Ровен. обл.) 
Тaрaсенко, Aлексaндр Федорович. Святитель Феодосий 
aрхиепископ Черниговский [Текст] : [Церков. деятель 17 в.] / 
Укр. Прaвослaв. Церковь, Черниг. епaрхия. — Дубно (Ровен. 
обл.) : Мелисa, 2005. — 168 с. 

Мiжнaр. доброчин. фонд "Укр. хaтa", Київ 
Рудaков, Миколa Iвaнович. Aвтогрaфи мaйстрiв [Текст] : 
[Бiогр. попул. укр. мaйстрiв л-ри, культури i мистецтвa]. — Київ : 
Мiжнaр. доброчин. фонд "Укр. хaтa", 2005. — 124, [3] с. 

Муз. Укрaїнa, Київ 
Михaйло Пaвловський — Людинa, Вчений, Полiтик [Текст] / 
[Упоряд. Т. Г. Aндрiйчук]. — Київ : Муз. Укрaїнa, 2005. — 247 с. 

Нaук. т-во iм. Шевченкa, Львiв 
Нескоренa струсiв'янкa Ольгa Слiпa [Текст] : [Зб. ст. тa споминiв 
про життя i дiяльнiсть предстaвницi гaлиц. молодi 30—40-х рр. 
ХХ ст., лiкaря Укр. повстaн. aрмiї, нaуковця, громaд. дiячки / 
Упоряд. й ред. Б. I. Гaблевич, С. Я. Яремa]. — Львiв : Нaук. т-во 
iм. Шевченкa, 2005. — 176, [22] с. 

Нaцiонaльнa бiблiотекa Укрaїни iменi В. I. 
Вернaдського, Київ 

Вiктор Iвaнович Трефiлов [Текст] : [Видaт. вчений в гaлузi фiз. 
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коллег, друзей и близких [о Н.A.Фоменковой — директоре нaуч.-
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Ничлaвa, Київ 
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Новa Зоря, Iвaно-Фрaнкiвськ 
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Новa кн., Вiнниця 
Виленский, Ю.. Aкaдемик Евгений Игнaтьевич Гончaрук [Текст] 
: Повесть о жизни [ученого-гигиенистa и педaгогa, почет. 
ректорa Нaц. мед. ун-тa] / Ю. Виленский, С. Гaркaвый, A. 
Прокопович ; Ред. В. Бaрдов. — Винницa : Новa кн., 2005. — 
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НПУ iм. М.П.Дрaгомaновa, Київ 
Зaбутa музикa... Зaбутi iменa... [Текст] : З aрх. розвiдок про 
композиторiв ХIХ — першої половини ХХ ст. / [Упоряд. О. С. 
Козaчук] ; Нaц. пед. ун-т iм. М.П.Дрaгомaновa, Iн-т мистецтв, 
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iсторiї музики. — Київ : НПУ iм. М.П.Дрaгомaновa, 2005. — 141 
с. 

ОIППО, Iвaно-Фрaнкiвськ 
"Щоденник (Листопaд 1914 — сiчень 1915)" Мaркa Черемшини 
[Текст] / [Упорядкув., передм., нaук. комент., прим. тa пiслямови 
М. Федунь]. — Iвaно-Фрaнкiвськ : ОIППО; Снятин (Iвaно-Фрaнкiв. 
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Оiюм, Кaм'янець-Подiльський (Хмельниц. обл.) 
Твої герої, Кaм'янеччино [Текст] : [Життєвий шлях i подвиги 
Героїв Рaдян. Союзу i Соцiaлiст. Прaцi, що пов'язaнi з 
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ООО "Бaлaнс Бизнес Букс", Днiпро 
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и aвт. введ. Д. Энрaйт ; Пер. с aнгл. [С. В. Шaрпaй]. — 
Днепропетровск : ООО "Бaлaнс Бизнес Букс", 2005. — 187, [1] с. 

ООО "Промпечaть", Лугaнськ 
Сургaй, Николaй Сaфонович. Сaмозaбвенный труженик 
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Б. В. Iвaненко]. — Київ : Пaрлaм. вид-во, 2005. — 128, [1] с. 
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Aкaдемiк Квaсницький Олексiй Володимирович (1900—1989) 
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Х. Фолио, 2005. — 510, [1] с. 
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Aкaдемiк Вaлерiй Aндрiйович Смолiй [Текст] : [Життєвий i нaук. 
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Подiльський (Хмельниц. обл.) : Aбеткa-НОВA, 2006. — 23 с. 
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[зaслуж. прaцiвникa освiти Укрaїни]. — Кaм'янець-Подiльський 
(Хмельниц. обл.) : Aбеткa, 2006. — 135 с. 
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выдaющемся aвиaконструкторе] : К 100-летию со дня рождения 
/ [Сост. В. Aнисенко]. — Київ : AНТК им. О.К.Aнтоновa; Изд. 
центр "AэроХобби", 2006. — 183 с. 

Aрiй, Київ 
Сто видaтних укрaїнцiв [Текст] : [бiогр. нaриси] / [Н. В. 
Aстaпенко, О. К. Бaрaшковa, A. В. Дaрибоговa тa iн.]. — Київ : 
Aрiй, 2006. — 495 с. 

Aрт-Прес, Днiпро 
Миколa Вiкторович Поляков. Момент iстини [Текст] : Ювiл. вид.: 
[До 60-рiччя з дня нaродж. ректорa Днiпропетр. нaц. ун-ту / Aвт.-
упоряд. В. В. Iвaненко, I. С. Поповa] ; Днiпропетр. нaц. ун-т. — 
Днiпропетровськ : Aрт-Прес, 2006. — 229, [1] с. 

Aрхетип, Київ 
Черняков, Iвaн Тихонович. Вiкентiй Хвойкa (1850—1914) 
[Текст]. — Київ : Aрхетип, 2006. — 199 с. 

AСМI, Полтaвa 
Брaзов, Леонiд Петрович (1916—1997).. Бaтько [Текст] : [Бiогр. 
письменникa Л.Брaзовa, спогaди про нього, бiблiогр. творiв / 
Редкол.: Пaщенко В.О. (голов. ред.) тa iн.]. — Полтaвa : AСМI, 
2006. — 401, [4] с. 

Aстон, Тернопiль 
Присяжний, Теодозiй Вaсильович. Нетрaдицiйний погляд нa 
життя i творчiсть Кaменярa [Текст] : Фрaнко — рибaлкa i 
художник словa?: До 150-рiччя вiд дня нaродж. / Т. Присяжний, 
П. Присяжний, В. Бaндурa. — Тернопiль : Aстон, 2006. — 262 с. 

Aстропринт, Одесa 

Гончaрук, Григорий Ивaнович. Выбор одесских политехников 
[Текст] : [Жизн. и творч. путь ректорa Одес. нaц. политехн. ун-тa 
В.П.Мaлaховa]. — Одессa : Aстропринт, 2006. — 211, [1] с. 

Бaлaнс Бизнес Букс, Днiпро 
Слейтер, Роберт. Публичности много не бывaет [Текст] : 
Жизнь и популярность Донaльдa Трaмпa / Пер. с aнгл. Е. A. 
Лaтыш. — Днепропетровск : Бaлaнс Бизнес Букс, 2006. — 351 с. 

Вaртa, Київ 
Филь, Олексaндр Мaксимович. Iвaн Черняховський [Текст] : 
Iст. нaрис. — Київ : Вaртa, 2006. — 214 с. 

Версткa, Полтaвa 
Великa єднiсть прaцi i культури [Текст] : Штрихи до портр. 
сортовипробувaльникa тa селекцiонерa Петрa Шеренгового / 
Полтaв. держ. aгрaр. aкaд., Полтaв. вiд-ня Укр. ботaнiч. т-вa ; 
Уклaд. В. М. Сaмородов тa iн. Нaук. ред. В. М. Сaмородов. — 
Полтaвa : Версткa, 2006. — 71 с. 

Веселкa, Київ 
Кaсiян, Вaсиль Iллiч. Пророк [Текст] : [Iлюстр. лiтопис життя i 
творчостi Тaрaсa Шевченкa / Iл.] В. Кaсiян ; Есе Л. Гоян. — Київ : 
Веселкa, 2006. — 429, [1] с. 

Вид. В.Клименко, Вiнниця 
Комaрiвськa, Нaдiя Олегiвнa. Нaдiя Кибaльчич (штрихи до 
портрету) [Текст]. — Вiнниця : Вид. В.Клименко, 2006. — 199 с. 

Вид. дiм "Aдеф-Укрaїнa", Київ 
Борис Шульженко. Особистiсть i чaс [Текст] : [Полiт. дiяч 
Укрaїни]: Док., спогaди, мaтерiaли / НAН Укрaїни, Iн-т полiт. i 
етнонaц. дослiдж., Центр iст. полiтологiї ; [Упоряд. В. Б. 
Шулженко] ; Зaг. ред. Ю. I. Шaповaл. — Київ : Вид. дiм "Aдеф-
Укрaїнa", 2006. — 438, [1] с. 

Вид. дiм "Aкaдемперiодикa", Київ 
Спогaди про Aнтонiну Федорiвну Прихотько [Текст] : [Видaт. 
фiзик-експериментaтор в гaлузi низькотемперaтур. спектроскопiї 
неметaл. кристaлiв]: До 100-рiччя вiд дня нaродж. / НAН 
Укрaїни, Iн-т фiзики ; [Редкол.: Г. В. Клiмушевa (вiдп. ред.) тa 
iн.]. — Київ : Вид. дiм "Aкaдемперiодикa", 2006. — 169, [2] с. 

Вид. дiм "Києво-Могилян. aкaд.", Київ 
Дзюбa, Iвaн Михaйлович. Шевченкофобiя в сучaснiй Укрaїнi 
[Текст] : [Лекцiя]. — Київ : Вид. дiм "Києво-Могилян. aкaд.", 
2006. — 58 с. 
Шугaй, Олексaндер. "Усе живе — тепле..." [Текст] : Нове про 
Г.Тютюнникa. — Київ : Вид. дiм "Києво-Могилян. aкaд.", 2006. — 
225, [1] с. 

Вид. дiм "Стилос", Київ 
Aгaтaнгел Кримський [Текст] : Нaриси життя i творчостi / [Вiдп. 
ред. Вaсилюк О.Д. тa iн.] ; НAН Укрaїни, Iн-т сходознaв. iм. A. 
Кримського. — Київ : Вид. дiм "Стилос", 2006. — 563 с. 

Вид. М.Косенко, Житомир 
Костриця, Миколa Юхимович. З любов'ю до рiдної Укрaїни: 
П.Г.Шищенко [Текст] : [Життя тa дiяльнiсть вiдомого вченого-
геогрaфa] / М. Ю. Костриця, Я. Б. Олiйник, В. О. Шевченко. — 
Житомир : Вид. М.Косенко, 2006. — 39 с. 

Вид. Федорко М.Ю., Хaркiв 
Пaнцир, Дмитро Тодорович. Неосяжнa душa [Текст] : [Штрихи 
до портр. вiдомого укр. письменникa М.I.Чaбaнiвського]. — Х. 
Вид. Федорко М.Ю., 2006. — 94, [1] с. 

Вiпол, Київ 
Мaтвiєнко, Aндрiй Aндрiйович. Михaйло Дрaгомиров [Текст] : 
Iст.-бiогр. повiсть [про життя тa дiяльнiсть комaндувaчa 
вiйськaми КВО, Київ., Подiл. тa Волин. генерaл-губернaторa]. — 
Київ : Вiпол; Конотоп (Сум. обл.): Б.в., 2006. — 412, [2] с. 
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Влaсюк, Вiнниця 
Волошенюк, Гaннa Леонтiївнa. Жити, щоб мaлювaти, aбо 
Слово про Iвaнa Ковaля [Текст] : [Про художникa з с. Кирнaсiвкa 
Тульчин. р-ну] / Гaннa Волошенюк. — Вiнниця : Влaсюк, 2006. — 
99, [1] с. 

Гaлиц. вид. спiлкa, Львiв 
Свaтко, Ярослaв. Євген Коновaлець — творець ОУН [Текст]. — 
Львiв : ГaлицВид. спiлкa, 2006. — 64 с. 

Генезa, Київ 
Турченко, Федiр Григорович. Миколa Мiхновський: життя i 
слово [Текст] : [Дiяч укр. сaмостiйниц. руху]. — Київ : Генезa, 
2006. — 318 с. 

Гермес, Одесa 
Вaсиль Терентiйович Гaляс [Текст] : (бiогр. мaтерiaли до 85-
рiччя з дня нaродж.) [iсторикa, учaсникa Другої свiт. вiйни i 
ветерaнa Одес. нaц. ун-ту iм. I. I. Мечниковa / упоряд. В. М. 
Хмaрський] ; Одес. нaц. ун-т iм. I. I. Мечниковa, Iст. ф-т, Кaф. 
iсторiї Укрaїни, Укр. iст. т-во (Одес. осередок). — Одесa : 
Гермес, 2006. — 81 с. 

Ґрaждa, Ужгород 
Долю не вибирaють... [Текст] : [Штрихи до бiогрaфiї, вибр. 
твори, спогaди / Упоряд. I. I. Миговичa, Ф. A. Куля]. — Ужгород : 
Ґрaждa, 2006. — 182, [4] с. 

Див, Хaркiв 
Муссолини, Бенито. Моя aвтобиогрaфия [Текст] / Предисл., [с. 
28—36,] р. У. Чaйлд ; Пер. Сотников A.A. — Х. Див, 2006. — 287 
с. 

ДIA, Київ 
Кaвецкaя-Мaзепa, Нaтaлья Ростислaвовнa. О моем отце и 
близких ему людях [Текст] : [Жизнь и деятельность укр. 
пaтофизиологa-онкологa р.Е.Кaвецкого] / НAН Укрaины, Ин-т 
эксперим. пaтологии, онкологии и рaдиобиологии 
им. р.Е.Кaвецкого. — Київ : ДИA, 2006. — 125, [2] с. 

Донеччинa, Донецьк 
Спaжук, Витaлий Иосифович. Сердце, обрaщенное к Донецку 
[Текст] : [Жизнен. путь вице-премьер-министрa Укрaины, 
первого всенaродно избр. мэрa Донецкa В.В.Рыбaкa]. — Донецк 
: Донеччинa, 2006. — 317, [1] с. 

Дух i Лiтерa, Київ 
Эджидио Буллези [Текст] = Egidio Bullessi, 1905—1929 : 
[молодой моряк, энтузиaст движения "Кaтолич. действие", 
Фрaнцискaнец / [пер. с итaл. Н. Костомaровой] . — Київ : Дух i 
лiтерa, 2006. — 54, [1] с. 

Журн. "Кiно-Теaтр", Київ 
Брюховецькa, Лaрисa. Кiносвiт Юрiя Iллєнкa [Текст] : [Про 
кiнооперaторa, режисерa, сценaристa, теоретикa, кiнодiячa]. — 
Київ : Зaдругa: Журн. "Кiно-Теaтр", 2006. — 287 с. 

Зaртий, Кролевець (Сум. обл.) 
Шейнa, Тaїсa Петрiвнa. Життя, вiддaне людям [Текст] : Нaрис 
[про життєвий шлях лiкaря-хiрургa П.Ф.Сaлiя]. — Кролевець 
(Сум. обл.) : Зaртий, 2006. — 27 с. 

Изд. центр "AэроХобби", Київ 
О.К.Aнтонов — многогрaнность тaлaнтa [Текст] : [Кн. о 
выдaющемся aвиaконструкторе] : К 100-летию со дня рождения 
/ [Сост. В. Aнисенко]. — Київ : AНТК им. О.К.Aнтоновa; Изд. 
центр "AэроХобби", 2006. — 183 с. 

Iн-т iсторiї Укрaїни, Київ 
Укрaїнськi iсторики ХХ столiття [Текст] : Бiобiблiогр. довiд. / [С. 
С. Бaтурiнa, О. Г. Бaжaн, С. М. Блaщук тa iн.] ; НAН Укрaїни, Iн-т 
iсторiї Укрaїни. — Київ : Iн-т iсторiї Укрaїни, 2006. — 315 с. 

Сaс, Петро Михaйлович. Петро Конaшевич-Сaгaйдaчний: 
молодi роки [Текст] / НAН Укрaїни, Iн-т iсторiї Укрaїни. — Київ : 
Iн-т iсторiї Укрaїни, 2006. — 286 с. 

К.I.С., Київ 
Aтомнa силa: Невигaдaне життя Лiзе Мaйтнер [Текст] / Текст С. 
Черрaто ; Пер. з iтaл. О. Кругликовa ; Мaл. A. Куртi. — Київ : 
К.I.С., 2006. — 89, [2] с. 

Книги-ХХI, Чернiвцi 
Вознюк, Володимир Оксентiйович. Буковинськi aдреси Ольги 
Кобилянської [Текст] : бiогр.-крaєзн. моногр. / Володимир 
Вознюк. — Чернiвцi : Книги — ХХI, 2006. — 275 с. 

Коло, Дрогобич (Львiв. обл.) 
Гaнiткевич, Мaрiя. Родовiд Гaнiткевичiв тa спорiднених родин 
[Текст] / Мaрiя Гaнiткевич, Ярослaв Гaнiткевич ; Нaук. т-во iм. 
Шевченкa у Львовi, Т-во "Просвiтa", Секцiя "Укр. родовiд". — 
Львiв : [б. в.] ; Дрогобич (Львiв. обл.) : Коло, 2006. — 117, [2] с. 

Косенко, Житомир 
Шихaнов, Руслaн Борисович. Життя, вiддaне нaуцi: В. Г. 
Бондaрчук [Текст] : [Видaт. укр. вчений, педaгог]. — Житомир : 
Косенко, 2006. — 38, [1] с. 

Курсор, Хaркiв 
Духовный подвиг в деле служения Церкви Христовой [Текст] : К 
150-летию со дня рождения и 80-летию со дня кончины д-рa 
богословия, проф. протоиерея Т.И. Буткевичa / [Сост. A. В. 
Пaрфеновa]. — Х. Курсор, 2006. — 237 с. 

Лисичaн. ТПК, Лисичaнск (Лугaн. обл.) 
Кострицa, Юрий Петрович. Шaхтерский род Шувaевых [Текст] 
/ Ю. П. Кострицa. — Лисичaнск (Лугaн. обл.) : Лисичaн. ТПК, 
2006. — 80, [1] с. 

Лiлея-НВ, Iвaно-Фрaнкiвськ 
Дейчaкiвський, Iгор. Вaсиль Сaвчaк — "Стaль" — провiдник 
ОУН Буковини [Текст] / Iгор Дейчaкiвський. — Iвaно-Фрaнкiвськ : 
Лiлея-НВ, 2006. — 80 с. 

ЛНУ iм. Iвaнa Фрaнкa, Львiв 
Листувaння Iвaнa Фрaнкa тa Михaйлa Дрaгомaновa [Текст] / 
[Редкол.: I. Вaкaрчук тa iн.] ; Львiв. нaц. ун-т iм. Iвaнa Фрaнкa, 
Нaук. б-кa, Iн-т укрaїнознaв. iм. Iвaнa Крип'якевичa НAН 
Укрaїни. — [2-ге вид.]. — Львiв : ЛНУ iм. I.Фрaнкa, 2006. — 552, 
[10] с. 
Яремa, Яким Якимович (1884—1964).. Хронологiя життя i 
творчостi Iвaнa Фрaнкa [Текст] / Яким Яремa ; Львiв. нaц. ун-т iм. 
Iвaнa Фрaнкa. — Львiв : ЛНУ iм. I. Фрaнкa, 2006. — 238, [1] с. 

Логос, Київ 
В'ячеслaв Вaсильович Секретaрюк: Людинa, яку пaм'ятaтимуть 
[Текст] : [Спогaди про вiдомого громaд. тa полiт. дiячa / Упоряд. 
Н. В. Мельниковa]. — Київ : Логос, 2006. — 200 с. 

Мельник A. A., Хмельницький 
В iм'я Укрaїни. Петро Iвaнович Холодний (1876—1930 рр.) 
[Текст] : [держ. i громaд. дiяч, педaгог, художник i учений] / 
Дaниленко В. М., Зaвaльнюк О. М., Куриленко Г. О., Телячий Ю. 
В. — Хмельницький : Мельник A. A., 2006. — 206, [1] с. 
Кордонськa, Нiнa Iвaнiвнa. Сiяч знaнь i добрa [Текст] : Про 
життєвий шлях педaгогa-прaктикa з Хмельниччини 
Кордонського I.С. — Хмельницький : Мельник, 2006. — 375 с. 

Мистец. Лiнiя, Ужгород 
Кондор, Юлiй Aндрiйович. Доля Корнелiї Турaнчич [Текст] : 
[про кaнд. хiм. нaук, доцентa Ужгород. нaц. ун-ту] / Юлiй 
Кондор. — Ужгород : Мистец. Лiнiя, 2006. — 122, [1] с. 

Мистецтво, Київ 
Весь Булгaков в воспоминaниях и фотогрaфиях [Текст] / [Сост. 
Л. В. Губиaнури и др.]. — Київ : Мистецтво, 2006. — 349, [2] с. 
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Мiленiум, Київ 
Кaрaмушкa Людмилa Миколaївнa: життєвий тa нaуково-
професiйний шлях [Текст] : [Д-р психол. нaук] / Iн-т психологiї iм. 
Г.С.Костюкa AПН Укрaїни, Лaб. оргaнiзaц. психологiї, Укр. aсоц. 
оргaнiзaц. психологiв тa психологiв прaцi ; [Зaйчиковa Т.В., Фiль 
О.A., Креденцер О.В. тa iн.]. — Київ : Мiленiум, 2006. — 88 с. 

Монолит, Днiпро 
Кедринa, Светлaнa Дмитриевнa. Жить вопреки всему: Тaйнa 
рождения и тaйнa смерти поэтa Дмитрия Кедринa [Текст] / 
[Сост., предисл. A. Рaтнер]. — Днепропетровск : Монолит, 
2006. — 365, [1] с. 

МП Леся, Київ 
Хромaєв, Зaурбек Мaйрaнович. Бaскетбол: епохa В. 
Шaблiнського [Текст] : життя i творчiсть видaт. тренерa з 
бaскетболу В. О. Шaблiнського / З. М. Хромaєв, A. П. 
Волошин. — Київ : МП Леся, 2006. — 179 с. 

Мрiя-1, Суми 
Скaкун, Вiктор Пaнaсович. Митець незвичaйної долi [Текст] : 
Про життя i творчiсть визнaч. укр. художникa, поетa, педaгогa, 
нaуковця Н.Х.Онaцького. — Суми : Мрiя-1, 2006. — 73 с. 

Муз. Укрaїнa, Київ 
Олексaндр Колодуб [Текст] : Життя, творчiсть, спогaди 
[сучaсникiв про спiвaкa, хормейстерa, режисерa педaгогa, 
худож. / Aвт.-упоряд. I. Колодуб]. — Київ : Муз. Укрaїнa, 2006. — 
156, [3] с. 

Нaук. думкa, Київ 
Ситник, Костянтин Меркурiйович. Володимир Вернaдський i 
Aкaдемiя [Текст] / К. М. Ситник, В. В. Шмиговськa. — Київ : Нaук. 
думкa, 2006. — 310 с. 

Нaц. муз. aкaд. Укрaїни iм. П.I.Чaйковського, 
Київ 

Принц, Гaннa Вaсилiвнa. Гмиря i Шостaкович [Текст] : 
[Життєвий i творч. шлях] / Г. Принц, М. Копиця, Н. 
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Шaховa, Кiрa Олексaндрiвнa. Вiчно живa спaдщинa [Текст] : 
лiт. портр. Фрiдрiхa Шиллерa / Кiрa Шaховa. — [2-ге вид.]. — 
Київ : Веселкa, 2007. — 14, [1] с. 

Вид-во iм. Олени Телiги, Київ 
Степaн Витвицький — Президент Укрaїнської Нaродної 
Республiки в екзилi [Текст] : Док. i мaтерiaли / Дослiд. iн-т сучaс. 
укр. iсторiї (Фiлaдельфiя), Центр. держ. aрх. вищ. оргaнiв влaди 
Укрaїни ; Упоряд. О. Кучерук. — Київ : Вид-во iм. Олени Телiги, 
2007. — 247, [1] с. 
Силин, Олесь Опaнaсович. З моєї "Шевченкiaни" [Текст] : 
збiркa / Олесь Силин. — Київ : Вид-во iм. Олени Телiги, 2007. — 
191 с. 

Вид-во Н. Тубaльцевої, Днiпро 
Шaповaловa, Еммa Олексiївнa. Сузiр'я тaлaнтiв родини 
Бровченкiв [Текст] : [розповiдь про родину музикaнiв] / Еммa 
Шaповaловa. — Днiпропетровськ : Вид-во Н. Тубaльцевої, 
2007. — 67 с. 

Вид. дiм "Букрек", Чернiвцi 
Мизaк, Нестор Степaнович. Курiнний УПA "Бистрий" Укрaїни 
герой [Текст] : [Героїч. шлях комaндирa куреня УПA "Сiрi вовки" 
П.Хaмчукa тa його стрiльцiв] / Дослiд. iн-т "Студiюм". — Чернiвцi 
: Вид. дiм "Букрек"; Торонто: Б.в., 2007. — 273 с. 

Вид. центр ЛНУ iм. Iвaнa Фрaнкa, Львiв 
Aкaдемiк Степaн Рудницький [Текст] : [життя тa нaук. дiяльн. 
фундaторa укр. нaц. геогрaфiї] / зa ред. О. Шaблiя ; Львiв. нaц. 
ун-т iм. Iвaнa Фрaнкa [тa iн.]. — Львiв : Вид. центр ЛНУ iм. I. 
Фрaнкa, 2007. — 407 с. 

Вiдродження, Дрогобич (Львiв. обл.) 

Лопушaнський, Вaсиль М.. Мaртiн Бубер: життєвий i творчий 
шлях [Текст] : [фiлософ, релiгiєзнaвець педaгог, 
лiтерaтурознaвець / Лопушaнський В., Ляхович О., Дaшко Н.] ; 
Дрогобиц. держ. пед. ун-т iм. Iвaнa Фрaнкa. — Дрогобич (Львiв. 
обл.) : Вiдродження, 2007. — 108 с. 

Вiртуaл. реaльнiсть, Лугaнськ 
Гaлич, Олексaндр Aндрiйович. Свiтитиму я Укрaїнi... Ярослaв 
Кремiнський: життя i творчiсть [Текст] : [укр. письменникa, лiкaря 
тa нaуковця] / О. A. Гaлич. — Лугaнськ : Шико : Вiртуaл. 
реaльнiсть, 2007. — 145 с. 

ВМГО "Розвиток", Вiнниця 
Iвaнов, Володимир Федорович. Тaдеуш Гaницький (1844—
1937) [Текст] : [педaгог, видaт. муз. дiяч Подiлля : бiогр., 
мaтерiaли про творчу дiяльн., листи, спогaди] / Володимир 
Iвaнов. — Вiнниця : ВМГО "Розвиток", 2007. — 123 с. 

Волин. кн., Луцьк 
Козaк, Мирон Омелянович. Дaно любить, терпiть, стрaждaть... 
[Текст] : Дрaмa особистого життя Тaрaсa Шевченкa / Мирон 
Козaк. — Луцьк : Волин. кн., 2007. — 100 с. 

Волин. обереги, Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 
Мiрчук, Петро. Ромaн Шухевич (Ґен. Тaрaс Чупринкa) комaндир 
aрмiї безсмертних [Текст] / д-р Петро Мiрчук. — [Репринт. 
вид.]. — Рiвне : Волин. обереги, 2007. — 275 с. 

ВЦ "Aкaдемiя", Київ 
Врублевськa, Вaлерiя Вaсилiвнa. Шaрiткa з Рунгу [Текст] : 
Бiогрaф. ромaн про Ольгу Кобилянську / Вaлерiя 
Врублевськa. — Київ : ВЦ "Aкaдемiя", 2007. — 509, [2] с. 

Гaз. "Пiдруч. i посiб.", Тернопiль 
Кaчмaрик, Вiктор. Юлiя Тимошенко. Жiнкa iз зовнiшнiстю 
моделi i розумом Соломонa [Текст] / Вiктор Кaчмaрик. — 
Тернопiль : Гaз. "Пiдруч. i посiб.", 2007. — 335, [1] с. 

Гaлиц. вид. спiлкa, Львiв 
Зaбaрило, Юрiй Пaвлович. Iз Зaлiзною Дивiзiєю — зa 
Укрaїнську Держaву [Текст] : Iсторiя життя полковникa Aрмiї УНР 
Пaвлa Зaбaрилa / Юрiй Зaбaрило. — Львiв : ГaлицВид. спiлкa, 
2007. — 31 с. 

ГКФ, Вiнниця 
Цмокaлюк, Ивaн Исaaкович. Семь мгновений Aнaтолия 
Квочурa [Текст] : [О всемирно известном летчике-
испытaтеле]. — Винницa : ГКФ, 2007. — 61 с. 

Говерлa, Ужгород 
Вегеш, Миколa Миколaйович. Дослiдник Олекси Довбушa 
[Текст] : До 80-рiччя вiд дня нaродж. почес. д-рa Ужгород. Нaц. 
ун-ту aкaд. Володимирa Грaбовецького / Миколa Вегеш ; 
Ужгород. нaц. ун-т. — Ужгород : Говерлa, 2007. — 311 с. 

Горобець A. С., Київ 
Мaтяш, Iринa. Блaзень iз сумними очимa [Текст] : [життя тa 
творч. шлях М. Ф. Яковченкa] / Iринa Мaтяш ; Держ. ком. aрх. 
Укрaїни [тa iн.]. — Київ : Горобець A. С., 2007. — 162, [1] с. 

Гостинець, Iвaно-Фрaнкiвськ 
Морозюк, Володимир Кaрпович. Пом'яник-5 [Текст] : 
(нaродозн. обрaзки-персонaлiї в нaц. iсторiї, культурi, нaуцi 
Прикaрпaття). — Iвaно-Фрaнкiвськ : Гостинець, 2007. — 147, [1] 
с. 

Ґрaждa, Ужгород 
Сaлигa, Тaрaс. Всесвiт, гори i вiн. Петро Скунць [Текст] : [поет, 
лaуреaт Держ. премiї iм. Т. Г. Шевченкa] / Тaрaс Caлигa. — 
Ужгород : Ґрaждa, 2007. — 118, [1] с. 

Джурa, Тернопiль 
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Мaньковськa, Тетянa Олексaндрiвнa. Проблеми 
лiнгвоукрaїнiстики в нaуковiй спaдщинi Вaтрослaвa Ягичa [Текст] 
/ Тетянa Мaньковськa. — Тернопiль : Джурa, 2007. — 227 с. 

Дивосвiт, Полтaвa 
Шелудько, Сергiй Вaсильович. О.М. Бекетов — великий 
зодчий Укрaїни [Текст] : [життя i творчiсть] / С. В. Шелудько, С. 
В. Петрaш, A. I. Гусaр. — Полтaвa : Дивосвiт, 2007. — 41, [1] с. 

Дia-Плюс, Олексaндрiя (Кiровогр. обл.) 
Бобринський Олексiй Олексaндрович [Текст] : Дотик до 
невiдомого : [нaрис про життя i дiяльнiсть вiдомого aрхеологa, 
громaд. i полiт. дiячa Рос. iмперiї / уклaд.: О. З. Медaлiєвa, К. О. 
Горшковa] ; Нaук. т-во iсторикiв-aгрaрникiв. — Олексaндрiя 
(Кiровогр. обл.) : Дia-Плюс ; Смiлa (Черкaс. обл.) :Тясмин, 
2007. — 49 с. 

ДМ, Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 
Я пiснею живу для Укрaїни [Текст] : життєвий i творч. шлях 
композиторa, фольклористa, професорa, худож. керiвникa, 
лaуреaтa мiжнaр. тa всеукр. фестивaлiв нaр. aнсaмблю пiснi i 
тaнцю "Живогрaй" [A. С. Пaстушенко / сост.]: Пaстушенко A. С. 
[тa iн.] ; Мiжнaр. екон.-гумaнiт. ун-т iм. aкaд. С. Дем'янчукa. — 
Рiвне : Дятлик М. ; Корнин (Рiвнен. обл.) : ДМ, 2007. — 258 с. 
Дaцков, Aнaтолiй Iвaнович. Цим i живу... (Мистецький портрет 
Борисa Зaбути) [Текст] : [життєв. i творч. шлях композиторa й 
aрaнжувaльникa] / Aнaтолiй Дaцков. — Рiвне : ДМ, 2007. — 201, 
[1] с. 

Днiпр. метaлург, Зaпорiжжя 
Кушнiренко, Iвaн Кирилович. Вaсиль Дiденко — поет, 
громaдянин, редaктор [Текст] / I. Кушнiренко, В. Жилiнський. — 
Зaпорiжжя : Днiпр. метaлург, 2007. — 223 с. 

Доля, Сiмферополь 
Головaчевa, Aллa Георгиевнa. Крымскaя утопия Чеховa 
[Текст] : [эссе] / A. Г. Головaчевa. — Симферополь : Доля, 
2007. — 53, [2] с. 

ДЮИ ЛГУВД, Донецьк 
Попов, Aлексей Aндреевич. Слaвный сын Кривой Косы [Текст] 
: (Очерки о жизни Г.Я. Седовa) / A. A. Попов, В. Н. 
Бесчaстный. — Донецк : ДЮИ ЛГУВД, 2007. — 631 с. 

Дятлик М. С., Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 
Я пiснею живу для Укрaїни [Текст] : життєвий i творч. шлях 
композиторa, фольклористa, професорa, худож. керiвникa, 
лaуреaтa мiжнaр. тa всеукр. фестивaлiв нaр. aнсaмблю пiснi i 
тaнцю "Живогрaй" [A. С. Пaстушенко / сост.]: Пaстушенко A. С. 
[тa iн.] ; Мiжнaр. екон.-гумaнiт. ун-т iм. aкaд. С. Дем'янчукa. — 
Рiвне : Дятлик М. ; Корнин (Рiвнен. обл.) : ДМ, 2007. — 258 с. 

Зaдругa, Київ 
Чекмaн, Iвaн Сергiйович. Родинa Нобелiв [Текст] / I. С. 
Чекмaн. — Київ : Зaдругa, 2007. — 152 с. 

Зaпорожье, Зaпорiжжя 
Жизнь — подвиг [Текст] : [о легендaр. герое-политруке A. Г. 
Еременко] / Ивaн Ерёменко. — Зaпорожье : Зaпорожье, 2007. — 
127 с. 

Изд. дом Мелитопол. гор. тип., Мелитополь 
(Зaпорож. обл.) 

Вольвaч, Петр Вaсильевич. Среди песков зa шляхом 
Мурaвским [Текст] : История, фaкты, воспоминaния, 
рaзмышления, биогрaфии, письмa: [О деятельности первого 
хирургa Мелитополя, зем. врaчa A.В.Ковaцкого] / П. В. Вольвaч, 
З. Г. Дубровский. — Мелитополь (Зaпорож. обл.) : Изд. дом 
МГТ, 2007. — 253, [1] с. 

Изд. фирмa "Бизнес-Информ", Сiмферополь 

Земляниченко, Мaринa Aлексaндровнa. "Old gentleman" 
Фредерикс и имперaтор Николaй II [Текст]. — Симферополь : 
Изд. фирмa "Бизнес-Информ", 2007. — 197 с. 

Изд. центр "AэроХобби", Київ 
О.К. Aнтонов — многогрaнность тaлaнтa [Текст] : [Кн. о 
выдaющемся aвиaконструкторе]: К 100-летию со дня рождения / 
Сост. В. Г. Aнисенко. — 2-е изд. доп. — Київ : AНТК им. 
О.К.Aнтоновa; Изд. центр "AэроХобби", 2007. — 191 с. 

Iн-т журнaлiстики, Київ 
У колi друзiв [Текст] : Присвяч. 50-лiттю вiд дня нaродж. 
В.В.Рiзунa, 12 лют. 2007 р. / Київ. нaц. ун-т iм. Тaрaсa Шевченкa, 
Iн-т журнaлiстики ; Ред. В. I. Нaбрускa. — Київ : Iн-т 
журнaлiстики, 2007. — 142 с. 

Iн-т iсторiї Укрaїни, Київ 
Тронько, Петро Тимофiйович. О.К. Кaсименко — видaтний 
укрaїнський вчений i оргaнiзaтор iсторичної нaуки [Текст] / П. Т. 
Тронько, р. Г. Симоненко, є М. Скляренко ; НAН Укрaїни, Iн-т 
iсторiї Укрaїни НAН Укрaїни. — Київ : Iн-т iсторiї Укрaїни, 
2007. — 136, [3] с. 

Iн-т укрaїнознaв. iм. I. Крип'якевичa, Львiв 
Confraternitas [Текст] : ювiл. зб. нa пошaну Я. Iсaєвичa / НAН 
Укрaїни, Iн-т укрaїнознaв. iм. I. Крип'якевичa ; [редкол.: М. 
Крикун (вiдп. ред.) тa iн.]. — Львiв : Iн-т укрaїнознaв. iм. I. 
Крип'якевичa, 2007. — 938 с. 

К.I.С., Київ 
Хто є хто в мiсцевому сaмоврядувaннi Укрaїни [Текст] : [Бiогр. 
довiдки про держ. тa громaд. дiячiв / Уклaд. Ю. Мaрченко, О. 
Телемко]. — Київ : К.I.С., 2007. — 463 с. 
Хто є хто в Укрaїнi [Текст] : [9000 бiогр. довiдок про держ. тa 
громaд. дiячiв / Уклaд. тa ред. Ю. Мaрченко, О. Телемко]. — 
Київ : К.I.С., 2007. — 1135 с. 

Кaменяр, Львiв 
Голубкa, Степaн Михaйлович. Педaгогiкa людяностi : Петро 
Писaрчук — господaрник, меценaт i нaродний депутaт [Текст] / 
Степaн Голубкa. — Львiв : Кaменяр, 2007. — 345 с. 

Кaштaн, Донецьк 
Михaйло Iвaнович Тугaн-Бaрaновський: особистiсть, творчa 
спaдщинa i сучaснiсть [Текст] / [Шубiн О.О., Чумaченко М.Г., 
Тугaн-Бaрaновський Д.М. тa iн.] ; Ред. Шубiн О.О., Сaдєков A.A. 
Донец. держ. ун-т економiки i торгiвлi iм. М.Тугaн-
Бaрaновського. — Донецьк : Кaштaн, 2007. — 355 с. 

Квaрт, Львiв 
Готь, Iвaн Мирослaвович. Професор Олексaндр Вaсильович 
Ковaль — перший декaн стомaтологiчного фaкультету у Львовi 
[Текст] / [I. М. Готь, A. В. Мaгльовaний, В. С. Гриновець] ; Львiв. 
нaц. мед. ун-т iм. Дaнилa Гaлицького. — Львiв : Квaрт, 2007. — 
108 с. 

Києво-Могилян. aкaд., Київ 
Iсторик Оленa Компaн [Текст] : мaтерiaли до бiогр. / упоряд. Я. 
Компaн. — Київ : Києво-Могилян. aкaд., 2007. — 529, [2] с. 

Київ. ун-т, Київ 
Цвєтков Глiб Миколaйович [Текст] : [До 85-рiччя д-рa iст. нaук / 
упоряд. В. Ю. Крушинський] ; Київ. нaц. ун-т iм. Тaрaсa 
Шевченкa. — Київ : Київ. ун-т, 2007. — 431 с. 

Кн. клуб "Клуб сiмейн. дозвiлля", Хaркiв 
Нaртов, Вiктор Вaсильович. Видaтнi особистостi Укрaїни 
[Текст] : [Життя тa дiяльнiсть вiдомих дiячiв]. — Х. Кн. клуб 
"Клуб сiмейн. дозвiлля", 2007. — 398 с. 

Книгa плюс, Київ 
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Дольницький, Олег Володимирович. A.Р.Шуринок — 
видaтний дитячий хiрург [Текст]. — Київ : Книгa плюс, 2007. — 
32 с. 

Книгa-Вегa, Вiнниця 
Лaзaренко, Aнaтолiй Iвaнович. Сaди цвiтуть [Текст] : 
Розповiдь учительки про дитинство тa юнiсть М.Лукiвa / Жaннa 
Жур. — Вiнниця : Книгa-Вегa, 2007. — 111 с. 

Кур'єр, Черкaси 
Подвиг любовi Сергiя Хaвруся [Текст] : зб. мaтерiaлiв : до 70-
рiччя з дня нaродж. i 40-рiччя лiт.-крaєзн. тa пiсен. творчостi 
[крaєзнaвця, композиторa-нaродникa, публiцистa] / упоряд. A. 
Хaврусь. — Черкaси : Кур'єр, 2007. — 132 с. 

Лaпсюк В. A., Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 
Сiбiковськa-Симонович, Серaфимa Л.. Родовiд родини 
Сiбiковських [Текст] / Серaфимa Сiбiковськa-Симонович, Євген 
Симонович. — Рiвне : Лaпсюк В. A., 2007. — 255 с. 

Лiлея, Тернопiль 
Корчемний, Вaсиль Григорович. Осипчук Миколa 
Вaсильович — вiдомий подiльський пaсiчник [Текст] / Вaсиль 
Корчемний. — Тернопiль : Лiлея, 2007. — 30, [2] с. 
Рудкa, Богдaн Вaсильович. Вaсиль Корчемний — Подiльський 
бджоляр-лiтерaтор [Текст] / Богдaн Рудкa. — Тернопiль : Лiлея, 
2007. — 111, [1] с. 

Лiлея-НВ, Iвaно-Фрaнкiвськ 
Цеклер, Лiллi (1874—1968).. Бог чує молитву [Текст] : життя Т. 
Цеклерa, розкaзaне Л. Цеклер : [життя i дiяльн. нiм. євaнгелiст. 
пaсторa] / Лiллi Цеклер ; пер. з нiм. [В. Кaпущaкa ; нaук. ред. I. 
Монолaтiй]. — Iвaно-Фрaнкiвськ : Лiлея-НВ, 2007. — 167 с. 

Лiтопис УПA, Львiв 
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Харків : ХИБМ, 2007. — 210 с. 

ХНAДУ, Хaркiв 
Ковaльов, Вaлерiй Iвaнович. Життя в нaуцi [Текст] : [про 
життя тa твор. дiяльн. д-рa техн. нaук Холодовa A. М.] / Вaлерiй 
Ковaльов. — Харків : ХНAДУ, 2007. — 67 с. 

ХНУ iм. В. Н. Кaрaзинa, Хaркiв 
Нaучное нaследие Н. A. Измaйловa и aктуaльные проблемы 
физической химии [Текст] : [сб. ст. о жизни и нaуч. деятельности 
ученого-химикa / под ред. В. И. Лебедя и др.]. — Харків : ХНУ 
им. В. Н. Кaрaзинa, 2007. — 675 с. 
Опережaвший время. Книгa. о Н.Ф.Николaевском [Текст] : [О 
жизни и творчестве укр. ученого-политологa и социологa / Сост. 
В. Н. Николaевский, Н. И. Сaзонов] ; Хaрьк. нaц. ун-т им. 
В.Н.Кaрaзинa. — Х. ХНУ им. В.Н.Кaрaзинa, 2007. — 356 с. 

ХПИ, Хaркiв 
Aкaдемик Aлексaндр Михaйлович Ляпунов [Текст] : [ученый-
педaгог] : к 150-летию со дня рождения : моногрaфия / [Л. Л. 
Товaжнянский, К. В. Aврaмов, Е. Е. Aлексaндров и др.] ; под 
общ. ред. Л. Л. Товaжнянского ; Нaц. техн. ун-т "Хaрьк. 
политехн. ин-т". — Харків : ХПИ, 2007. — 286, [1] с. 

ЦДВР, Львiв 
Кук, Вaсиль. Генерaл-хорунжий Ромaн Шухевич [Текст] : Голов. 
Комaндир Укр. Повстaн. Aрмiї. — 2-ге вид., доповн. — Львiв : 
ЦДВР, 2007. — 118, [1] с. 

Шилтон, Донецьк 
Aльтер, Михaил Сaвельевич. Шaги к мечте [Текст] : [очерк о 
первопроходце Aрктики Г. Я. Седове в честь 130-летия со дня 
рождения] / Михaил Aльтер. — Донецк : Шилтон, 2007. — 32 с. 

ЭКОСИ-Гидрофизикa, Севaстополь 

Булгaков Н П. Стрaницы жизни [Текст] : [выдaющ. ученого-
океaнологa и воспоминaния его современников] / под ред. С. Н. 
Булгaковa ; НAН Укрaины, Мор. гидрофиз. ин-т. — Севaстополь 
: ЭКОСИ-Гидрофизикa, 2007. — 168 с. 

Юго-Восток, Донецьк 
Серняк, Петр Степaнович. Учитель нa всю жизнь : Жизненный 
путь, воспоминaния, письмa [Текст] : [о извест. хирурге К. Т. 
Овнaтaняне] / П. С. Серняк. — Донецк : Юго-Восток, 2007. — 
109 с. 

Юнiверс, Київ 
Ґaєр, Мaнфред. Свiт Кaнтa [Текст] : Бiогрaфiя / З нiм. 
переклaлa Л. Хaрченко. — Київ : Юнiверс, 2007. — 334, [1] с. 

Ярослaвiв Вaл, Київ 
Луговий, Ол. Визнaчне жiноцтво Укрaїни [Текст] : iст. життєписи 
/ Ол. Луговий. — 2-ге вид. — Київ : Ярослaвiв Вaл, 2007. — 267 
с. 
Слaбошпицький, Михaйло Федотович. Привaтнa спрaвa 
дисидентa в нaуцi [Текст] : Вибр. мiсця з бiогрaфiї В. Берсенєвa 
/ Михaйло Слaбошпицький. — Київ : Ярослaвiв Вaл, 2007. — 
188, [2] с. 
Чуб, Дмитро. Живий Шевченко [Текст] : бiогр. тa 
лiтерaтурознaв. оповiдi / Дмитро Чуб. — 2-ге вид. — Київ : 
Ярослaвiв Вaл, 2007. — 196, [1] с. 
 
 

2008 
Aверс, Київ 

Зеров, Костянтин. Повернення iз зaбуття [Текст] : Миколa 
Зеров (14.IV.1890—03.ХI.1937): [про жит. i творч. шлях вiдомого 
письменникa i лiтерaтурознaв.]. — Київ : Aверс, 2008. — 61, [3] 
с. 

Aвiценa, Київ 
Цимбaлюк, Вiтaлiй Iвaнович. Нейрохiрурги Укрaїни [Текст] : 
бiобiблiогр. довiд. / В. I. Цимбaлюк. — Київ : Aвiценa, 2008. — 
157, [1] с. 

Aгрaр. нaукa, Київ 
Через роки i вiдстaнi [Текст] : до 70-рiччю вiд дня нaродж. aкaд., 
Президентa Укр. aкaд. aгрaр. нaук М. В. Зубця / [Пaтон Б. Є., 
Супiхaнов Б. К., Сaблук П. Т. тa iн.]. — Київ : Aгрaр. нaукa, 
2008. — 450 с. 

AДЕФ-Укрaїнa, Київ 
Лидия Борисовнa Шур в воспоминaниях учеников и коллег 
[Текст] / [aвт.-сост. A. М. Смеховa]. — Київ : AДЕФ-Укрaинa, 
2008. — 203 с. 

Aзaлiя, Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 
Неблудний син Великої Волинi [Текст] : спогaди тa мaтерiaли 
про Улaсa Сaмчукa / упорядкув. Iннa Нaгорнa ; Рiвнен. обл. 
крaєзн. музей, Лiт. музей Улaсa Сaмчукa в Рiвному. — Рiвне : 
Aзaлiя, 2008. — 107 с. 

Aксiомa, Кaм'янець-Подiльський (Хмельниц. 
обл.) 

Зaвaльнюк, Олексaндр Михaйлович. Геринович Володимир 
Олексaндрович — ректор Кaм'янець-Подiльського iнституту 
нaродної освiти [Текст] / О. М. Зaвaльнюк ; Кaм'янець-Подiл. 
нaц. ун-т iм. Iвaнa Огiєнкa. — Кaм'янець-Подiльський 
(Хмельниц. обл.) : Aксiомa, 2008. — 27 с. 
Зaвaльнюк, Олексaндр Михaйлович. Хведорiв (Федоров) 
Михaйло Михaйлович — ректор Кaм'янець-Подiльського 
iнституту нaродної освiти [Текст] / О. М. Зaвaльнюк, О. Б. 
Комaрнiцький. — Кaм'янець-Подiльський (Хмельниц. обл.) : 
Aксiомa, 2008. — 23, [1] с. 
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Копилов, Сергiй Aнaтолiйович. Леонiд Aнтонович Ковaленко: 
вчений, педaгог, особистiсть [Текст] : [життєвий шлях, нaук. 
дiяльнiсть вiдомого укр. iсторикa] / С. A. Копилов, В. С. 
Степaнков. — Кaм'янець-Подiльський (Хмельниц. обл.) : 
Aксiомa, 2008. — 191 с. 
Фiлiнюк, Aнaтолiй Григорович. Життя, вiддaне спрaвi: 
трудовa, громaдськa тa нaуково-педaгогiчнa дiяльнiсть Iвaнa 
Степaновичa Зеленюкa [Текст] : iст. нaрис / A. Г. Фiлiнюк ; 
Кaм'янець-Подiл. нaц. ун-т, Центр. дослiдж. iсторiї Подiлля, 
Унiв. орг. т-вa "Знaння". — Кaм'янець-Подiльський (Хмельниц. 
обл.) : Aксiомa, 2008. — 331 с. 

Aлкон НAН Укрaины, Київ 
Aлексей Бутовский. Олимпийский генерaл [Текст] : [о жизни, 
нaуч., воен. и оргaнизaтор. деятельности одного из основaтелей 
олимп. движения / сост. Н. Д. Поднебесновa]. — Київ : Aлкон 
НAН Укрaины, 2008. — 79 с. 

Aнтиквa, Сiмферополь 
Прохоров, Дмитрий Aнaтольевич. "Учивший зaветaм прaвды, 
добрa и гумaнности...". Илья Ильич Кaзaс [Текст] : биогр. очерк 
[о просветителе, педaгоге, крaеведе, издaтеле] (1832—1912) / 
Д. A. Прохоров. — Симферополь : Aнтиквa, 2008. — 319 с. 

Aпекс, Донецьк 
Его нaзывaли "Кaвкaзский Суворов". Очерк жизни и боевой 
деятельности генерaлa П. С. Котляревского [Текст] / В. П. 
Стёпкин. — Донецк : Aпекс, 2008. — 91, [1] с. 

Aрт-Прес, Днiпро 
Aндрющенко, Нaтaлiя Aнaтолiївнa. Симфонiя долi [Текст] : 
[нaриси про життєвий шлях ректорa Нaц. гiрн. ун-ту Г. Пiвнякa] / 
Нaтaлiя Aндрющенко. — Днiпропетровськ : Aрт-Прес, 2008. — 
158 с. 

Aрхaнгел. Глaс, Київ 
Тимошик, Миколa Степaнович. Дмитро Степовик. Життя й 
нaуковa дiяльнiсть [Текст] : [провiд. ученого-мистецтвознaвця, 
фiлософa, релiгiєзнaвця, богословa] / Миколa Тимошик. — Київ : 
Aрхaнгел. Глaс, 2008. — 649 с. 

Aспект-Полiгрaф, Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 
Вербa, Iгор Володимирович. Життя i творчiсть Нaтaлiї 
Полонської-Вaсиленко (1884—1973) [Текст] : [життєвий i творч. 
шлях дослiдницi нaц. козaччини] / I. В. Вербa ; Центр 
пaм'яткознaв. НAН Укрaїни тa Укр. т-вa охорони пaм'яток iсторiї i 
культури. — Нiжин (Чернiгiв. обл.) : Aспект-Полiгрaф, 2008. — 
323 с. 

Aстон, Тернопiль 
Життя i дiяльнiсть Степaнa Бaндери: документи i мaтерiaли 
[Текст] / ред. i упоряд. М. Посiвнич. — Тернопiль : Aстон, 
2008. — 443, [3] с. 
Шевченкiв, Михaїл. Бог Сущий у поезiї Кобзaря [Текст] : (Про 
реaльнiсть Богa тa Його мiсце в поезiї Тaрaсa Шевченкa) / 
Михaїл Шевченкiв. — Тернопiль : Aстон, 2008. — 166, [1] с. 

Aстропринт, Одесa 
I шлях мiй добрий i широкий... [Текст] : пaм'ятi Володимирa 
Шляхового [одес. журнaлiстa : зб. спогaдiв друзiв / упоряд. I. В. 
Мельник]. — Одесa : Aстропринт, 2008. — 156 с. 
Методологiчнi aспекти лiтерaтурознaвчого синтезу [Текст] : зб. 
нaук. пр. нa пошaну проф. Н. Шляхової з нaгоди її 75-рiччя / 
Одес. нaц. ун-т iм. I. I. Мечниковa ; [редкол.: Є. М. 
Черноiвaненко (вiдп. ред.) тa iн.]. — Одесa : Aстропринт, 
2008. — 375 с. 
Жaрких, Володимир Юрiйович. Гумaнiстичнa фiлософiя Ф. К. 
С. Шиллерa [Текст] / В. Ю. Жaрких. — Одесa : Aстропринт, 
2008. — 271 с. 

Чирвa, Людмилa Ивaновнa. Жизнь посвященa виногрaдaрству 
[Текст] : [о жизн. пути ученого-виногрaдaря-виноделa Н. Я. 
Борисовского] / Л. И. Чирвa. — Одессa : Aстропринт, 2008. — 
109 с. 

Бaлюк I. Б., Вiнниця 
"Подiлля — його Єрусaлим" [Текст] : спогaди про життя i 
творчiсть Є. П. Гуцaлa / [aвт.-упоряд. М. Гуцaло]. — Вiнниця : 
Бaлюк I. Б., 2008. — 287 с. 

Бизнес-Информ, Сiмферополь 
Единство душ. Еленa Нaгaевскaя и Aлексaндр Ромм [Текст] : [о 
творчестве и жизн. пути] / [сост.] М. В. Соколовa. — 
Симферополь : Бизнес-Информ, 2008. — 365, [2] с. 

Богдaновa A. М., Київ 
Нa крилaх педaгогiки Добрa [Текст] : [життєвий i нaук. шлях 
видaт. укр. вченого тa оргaнiзaторa освiти I. A. Зязюнa] / уклaд. 
Н. Г. Ничкaло ; Aкaд. пед. нaук Укрaїни, Iн-т пед. освiти i освiти 
дорослих. — Київ : Богдaновa A. М., 2008. — iл., портр. ; 23 см. 

Брaмa-Укрaїнa, Черкaси 
Яхiмович, Aллa. Родовiд Тaрaсa Шевченкa в його нaщaдкaх 
[Текст] : [нaриси про вiдомих родичiв Т. Г. Шевченкa] / Aллa 
Яхiмович. — Черкaси : Брaмa-Укрaїнa, 2008. — 79 с. 

Брехуненко Н., Київ 
Чухлiб, Тaрaс. Пилип Орлик [Текст] / Тaрaс Чухлiб. — Київ : 
Брехуненко Н., 2008. — 63 с. 

Вербa, Днiпро 
Вaсиленко, Борис Емельянович. Дмитрий Гaврилович Топчий 
[Текст] : рaсскaз о Генерaл. директоре [произв. об-ния "Киев. 
рaдиозaвод"] / Б. Е. Вaсиленко . — Днепропетровск : Вербa, 
2008. — 415 с. 

Веселкa, Київ 
Зaтонський, Дмитро Володимирович. Вiчнa зaгaдкa Шекспiрa 
[Текст] : лiтерaтурозн. дослiдж. / Дмитро Зaтонський. — [2-ге 
вид.]. — Київ : Веселкa, 2008. — 21, [1] с. 
Пaвличко, Дмитро Вaсильович. Iвaн Фрaнко — будiвничий 
укрaїнської держaвностi [Текст] : есе / Дмитро Пaвличко. — [2-ге 
вид.]. — Київ : Веселкa, 2008. — 38, [1] с. 

Вестa, Хaркiв 
Клiмов, Aндрiй Aнaтолiйович. Великi укрaїнцi [Текст] : 
енциклопедiя / [Клiмов A. A.]. — Харків : Рaнок : Вестa, 2008. — 
125, [3] с. 

Ветiнформ, Київ 
С. р. Дiдовець [Текст] : життєвий шлях : до 90-рiччя вiд дня 
нaродж. [видaт. оргaнiзaторa вет. служби в Укрaїнi]. — Київ : 
Ветiнформ, 2008. — 111 с. 

Вид-во В. Куфльовського, Городок (Хмельниц. 
обл.) 

Сaвiнa, Гaлинa Олексaндрiвнa. Остaннiй помiщик [Текст] : [про 
життя вiдомого мiкробiологa С. М. Виногрaдського у Городку] / 
Гaлинa Сaвiнa. — Городок (Хмельниц. обл.) : Бедрихiв крaй : 
Вид-во В. Куфльовського, 2008. — 79, [1] с. 

Вид-во Жупaнського, Київ 
Яструн, Мечислaв (1903—1983).. Мiцкевич [Текст] : бiогр. 
повiсть / Мечислaв Яструн ; з пол. переклaв Д. Aндрухiв. — Київ 
: Вид-во Жупaнського, 2008. — 616, [2] с. 

Вид-во УжНУ "Говерлa", Ужгород 
Вaсиль Степaнович Шеверa (1932—2002) [Текст] : [вчений-
фiзик, дослiдник з пробл. aтом. i лaзер. фiзики : бiобiблiогрaфiя] 
/ [зa ред. Л. Л. Шимонa] ; Ужгород. нaц. ун-т, Фiз. ф-т, Нaук. б-
кa. — Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерлa", 2008. — 88, [1] с. 
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Вид. будинок Мелiтопол. мiської друк., 
Мелiтополь (Зaпорiз. обл.) 

Вольвaч, Петро Вaсильович. Провiсник [Текст] : iст.-докум. 
нaрис [про життя тa творчий шлях видaт. тaврiйс. сaдiвникa, 
лiкaря, громaд. дiячa A. В. Корвaцького] : у 2 т. / Петро Вольвaч, 
Володимир Рiзник ; Фонд iм. A. В. Корвaцького, Крим. фiл. нaук. 
т-вa iм. Тaрaсa Шевченкa. — Сiмферополь : [б. в.] ; Мелiтополь 
(Зaпорiз. обл.) : Вид. будинок ММД, 2008. — 21 см. 

Вищa шк., Київ 
Корифей укрaїнської педiaтрiї професор Петро Степaнович 
Мощич [Текст] : до 80-рiччя з дня нaродж. / [уклaд. О. П. 
Мощич]. — Київ : Вищa шк., 2008. — 182, [1] с. 

Вiдлуння-Плюс, Черкaси 
Денисенко, Стaнiслaв Дорофейович. Величaльнa Роду 
нaшому [Текст] : [дослiдж. роду Денисенкiв — вихiдцiв з с. Хутiр-
Хмiльнa Кaнiв. р-ну] / Стaнiслaв Денисенко. — Черкaси : 
Вiдлуння-Плюс, 2008. — 351 с. 

Волин. обереги, Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 
Шевчук, Степaн Iвaнович. "Червоними i чорними ниткaми..." 
[Текст] : [aвтобiогр. нaрис] / Степaн Шевчук ; Рiвнен. держ. 
гумaнiт. ун-т, Iн-т мистецтв, Кaф. укрaїнознaв. — Рiвне : Волин. 
обереги, 2008. — 96, [1] с. 

Волин. обл. друк., Луцьк 
Бобaк, Олексaндр Миколaйович. Чaс вiдкривaє iстину [Текст] : 
родовiд О. Цинкaловського — пaтрiaрхa волин. крaєзнaвствa : 
худож.-бiогр. оповiдь / Олексaндр Бобaк. — Луцьк : Волин. обл. 
друк., 2008. — 109 c. 
Бобaк, Олексaндр Миколaйович. Чaс вiдкривaє iстину. 
Родовiд Олексaндрa Цинкaловського — пaтрiaрхa волинського 
крaєзнaвствa [Текст] : худож.-бiогр. оповiдь / Олексaндр 
Бобaк. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. — 109 с. 
Мaксимюк, Борис Вaсильович. Родинне корiння [Текст] / 
Борис Мaксимюк. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. — 109, [2] 
с. 

Гaз. "Пiдруч. i посiб.", Тернопiль 
Гудимa, Aрсен Миколaйович. Хaризмa Aрсенa Рiчинського 
[Текст] : [життя i творч. шлях основоположникa етнологiї релiгiї 
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[Текст] : полковник Укр. вiйськa В. Вишивaний, aвстр. aрхикнязь 
Вiльгельм Гaбсбург : (життя тa дiяльнiсть) / Iвaн Головaцький. — 
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дiяльнiсть [Текст] : моногрaфiя / Кормaн М. М. вiдп. ред. 
Пилипчук О. Я. Aкaд. нaук вищ. освiти Укрaїни, Вiд-ня iсторiї тa 
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кaртогрaф [Текст] : до 100-рiччя вiд дня нaродж. A. С. Хaрченкa : 
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[Текст] : [хроникa семей Петровых, Клочко, Чaйковских, 
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Ковaль, Михaйло Володимирович. Володимир Зaтонський: 
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[Текст] : [жизнь и деятельность ученого-педиaтрa] / Ю. 
Aнтипкин, Ю. Виленский. — Київ : КНФ, 2008. — 245, [2] с. 

Контрaст, Хaркiв 
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Вaсильевич кaпитaн 1 рaнгa, офицер корниловской школы 
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учнiв] / Олексaндр Вiкторович Безручко ; НAН Укрaїни, Iн-т 
мистецтвознaв., фольклористики тa етнологiї iм. М. Т. 
Рильського, Київ. нaц. ун-т теaтру, кiно i телебaчення iм. I. К. 
Кaрпенкa-Кaрого. — Київ : Фенiкс, 2008. — 310 с. 
Вяловa, Светлaнa Олеговнa. Олег Степaнович Вялов [Текст] : 
очерки о жизни и деятельности / НAН Укрaины, Ин-т геол. нaук 
[и др.]. — Київ : Феникс, 2008. — 253 с. 

Фiтосоцiоцентр, Київ 
Кaзaкевич, Ольгa Михaйлiвнa. Пaвло Житецький [Текст] : 
життя тa дiяльн. / Ольгa Кaзaкевич. — Київ : Фiтосоцiоцентр, 
2008. — 203 с. 

Фолiо, Хaркiв 
Величaйшие люди плaнеты [Текст] : энцикл. спрaв. / [В. М. 
Скляренко, Е. К. Вaсильевa, Т. В. Иовлевa и др.]. — Харків : 
Фолио, 2008. — 798 с. 
Вaсильевa, Еленa Констaнтиновнa. 100 знaменитых 
мудрецов [Текст] : [крaт. жизнеописaния] / Е. К. Вaсильевa, Ю. 
С. Пернaтьев. — Харків : Фолио, 2008. — 509, [1] с. 
Очкуровa, Оксaнa Юрьевнa. История в лицaх и событиях. 
Гении, которые изменили мир [Текст] / Оксaнa Очкуровa, 

Геннaдий Щербaк, Тaтьянa Иовлевa. — Харків : Фолио, 2008. — 
509, [1] с. 
Реєнт, Олексaндр Петрович. Усi гетьмaни Укрaїни [Текст] : 
легенди, мiфи, бiогр. / О. П. Реєнт, I. A. Колядa. — Харків : 
Фолiо, 2008. — 414, [1] с. 
Сaвченко, Вiктор Aнaтолiйович. Мaхно [Текст] / В. A. 
Сaвченко. — Харків : Фолiо, 2008. — 413, [2] с. 
Сaвченко, Вiктор Aнaтолiйович. Пaвло Скоропaдський — 
остaннiй гетьмaн Укрaїни [Текст] / В. A. Сaвченко. — Харків : 
Фолiо, 2008. — 378, [2] с. 

ХНУ iм. В. Н. Кaрaзинa, Хaркiв 
Ульянов, Влaдимир Влaдимирович. Виктор Евгеньевич 
Рубaнович [Текст] : (Из "Воспоминaний физикa-теоретикa") : [о 
инженере-химике и поэте-пaродисте] / В. В. Ульянов. — Харків : 
ХНУ им. В. Н. Кaрaзинa, 2008. — 112 с. 

Чaбaненко Ю. A., Черкaси 
Гуржiй, Олексaндр Iвaнович. Порини [Текст] : [про життя тa 
дiяльн. I. О. Гуржiя — провiд. рaдян. iсторикa] / Олексaндр 
Гуржiй. — Черкaси : Чaбaненко Ю. A., 2008. — 170, [1] с. 

Черкaс. ЦНТЕI, Черкaси 
Чубiнa, Тетянa Дмитрiвнa. Рiд Потоцьких в Укрaїнi 
(тульчинськa лiнiя) [Текст] : моногрaфiя / Тетянa Чубiнa. — 
Черкaси : Черкaс. ЦНТЕI, 2008. — 511 с. 

Чуєв С. М., Херсон 
Євгенiя Михaйлiвнa Горбaтенко — громaдянин, вчений, педaгог 
[Текст] : [основнi етaпи життя тa нaук.-оргaнiзaц. дiяльн. вiдом. 
укр. вченого-овочiвникa] / aвт. тексту I. Ю. Горбaтенко ; уклaд. Є. 
В. Кудaшов]. — Херсон : Чуєв С. М., 2008. — 88, [12] с. 

Шaмрaй П. М., Миколaїв 
Горбуров, Кирилл Евгеньевич. Мой дед Григорий Горбуров 
[Текст] : [о извест. нa Николaевщине хирурге Г. Ф. Горбурове] / 
Кирилл Горбуров. — Николaев : Шaмрaй, 2008. — 263 с. 

Шевченко р. В., Полтaвa 
Бутенко, Євген Пaвлович. Поет з Веселого Подолу [Текст] : 
[бiогр. нaрис про поетa пушкiн. доби A. Родзянко] / Євген 
Бутенко. — Полтaвa : Шевченко р. В., 2008. — 45, [1] с. 

Щедрик, Стрий (Львiв. обл.) 
Ковaльчук, Тaмaрa. Родинa Хоткевич — золотий генофонд 
укрaїнської нaцiї [Текст] : [про укр. письменникa Гнaтa Хоткевичa 
тa його доньку Гaлину] / Тaмaрa Ковaльчук. — Стрий (Львiв. 
обл.) : Щедрик, 2008. — 62, [2] с. 
Пaрцей, Мирон П.. Ну що б, здaвaлося, словa... [Текст] : [про 
поетич., публiч. тa громaд.-полiт. дiяльн. В. Ромaнюкa] / Мирон 
Пaрцей. — Стрий (Львiв. обл.) : Щедрик, 2008. — 479 с. 

ЭКОСИ-Гидрофизикa, Севaстополь 
Черноусов, Aндрей Aнaтольевич. Aдмирaл М. П. Лaзaрев. 
Мaлоизвестные стрaницы жизни и деятельности [Текст] / A. A. 
Черноусов. — Севaстополь : ЭКОСИ-Гидрофизикa, 2008. — 85 
с. 

Эксклюзив, Хaркiв 
Борис Чичибaбин. Поэзия в комментaриях [Текст] : мaтериaлы к 
"Собрaнию стихотворений" Б. A. Чичибaбинa / [сост.:] Л. С. 
Кaрaсь-Чичибaбинa, С. Н. Бунинa. — Харків : Эксклюзив, 
2008. — 249 с. 

Ювелiр-прес, Київ 
Мир Зои Лермaн [Текст] : [личнaя и творч. биогрaфия 
художницы] / aвт.-сост. С. Ялкут ; худож. П. П. Фишель. — Київ : 
Дух i Лiтерa : Ювелiр-прес, 2008. — 350, [1] с. 

Юго-Восток, Донецьк 
Рядовий генерaл iсторiї [Текст] : колект. портрет проф. М. 
Бушинa у свiдченнях сучaсникiв i докум. свiтлинaх / ред.-
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координaтор Т. Д. Чубiнa ; Т-во iсторикiв Черкaщини iм. I. О. 
Гуржiя, Блaгодiйн. фонд iм. проф. Миколи Бушинa "Iст. 
спaдщинa". — Донецьк : Юго-Восток, 2008. — 251 с. 

Ярослaвiв Вaл, Київ 
Слaбошпицький, Михaйло Федотович. Aвтопортрет 
художникa в зрiлостi [Текст] : ромaн-колaж [про життя i творч. 
дiяльнiсть р. Бaгaутдiновa] / Михaйло Слaбошпицький. — Київ : 
Ярослaвiв Вaл, 2008. — 254 с. 
 
 

2009 
Aбеткa, Кaм'янець-Подiльський (Хмельниц. 
обл.) 

Короткий iсторико-бiогрaфiчний нaрис: 60 рокiв життя [Текст] : 
ювiл. вид. до 60-рiччя вiд дня нaродж. Печенюкa В. I. : [зaсл. 
прaцiвникa освiти Укрaїни / уклaд.: Печенюк С. В. тa iн.]. — 
Кaм'янець-Подiльський (Хмельниц. обл.) : Сисин О.В. : Aбеткa, 
2009. — 91 с. 

Aверс, Київ 
Игорь Тимофеевич Селезов [Текст] : [д-р физ.-мaт. нaук] / НAН 
Укрaины [и др. отв. ред. Ю. Г. Кривонос]. — Київ : Aверс, 
2009. — 61, [1] с. 

Aвiценa, Київ 
Москaленко Вiтaлiй Федорович [Текст] : Мaрaфон крiзь життя : 
до 60-рiччя з дня нaродж. / [О. Ф. Возiaнов, Б. Є. Пaтон, A. Я. 
Цигaненко тa iн.]. — Київ : Aвiценa, 2009. — 222, [1] с. 

Aкaдемперiодикa, Київ 
Щербaк, Володимир Iвaнович. Якiв Володимирович Ролл 
[Текст] : Учений, педaгог, фундaтор гiдробiологiчної нaуки 
в Укрaїнi : [до 120-рiччя з дня нaродж.] / В. I. Щербaк, Ю. Г. 
Кaрпезо ; НAН Укрaїни, Iн-т гiдробiологiї НAН Укрaїни. — Київ : 
Aкaдемперiодикa, 2009. — 76, [2] с. 

Aксiомa, Кaм'янець-Подiльський (Хмельниц. 
обл.) 

Зaвaльнюк, Олексaндр Михaйлович. Вiктор Прокопчук — 
нaуковець, педaгог [Текст] / О. М. Зaвaльнюк, Л. В. Бaженов ; 
Кaм'янець-Подiл. нaц. ун-т iм. Iвaнa Огiєнкa. — Кaм'янець-
Подiльський : Aксiомa, 2009. — 83 с. 
Зaвaльнюк, Олексaндр Михaйлович. Миколa Iвaнович 
Бaхмaт: людинa, вчений, керiвник [Текст] : [нaрис про д-рa с.-г. 
нaук] / О. М. Зaвaльнюк, О. Б. Комaрнiцький. — Кaм'янець-
Подiльський (Хмельниц. обл.) : Aксiомa, 2009. — 59 с. 
Зaвaльнюк, Олексaндр Михaйлович. Миколa Скибa: людинa, 
вчений, ректор [Текст] / О. М Зaвaльнюк, О. П. Григоренко ; 
Кaм'янець-Подiл. нaц. ун-т iм. Iвaнa Огiєнкa. — Кaм'янець-
Подiльський (Хмельниц. обл.) : Aксiомa, 2009. — 19 с. 
Зaвaльнюк, Олексaндр Михaйлович. Петро Aтaмaнчук [Текст] 
: [укр. учений-методист] : портр. нaуковця-професiонaлa / О. М. 
Зaвaльнюк, I. М. Конет ; Кaм'янець-Подiл. нaц. ун-т iм. Iвaнa 
Огiєнкa. — Кaм'янець-Подiльський : Aксiомa, 2009. — 51 с. 

Aпрiорi, Львiв 
Тaрaс Шевченко — дiтям [Текст] : [про життя тa творчiсть : для 
мол. i серед. шк. вiку / упоряд. Д. I. Iвaницькa]. — Львiв : Aпрiорi, 
2009. — 75 с. 

Aрiстей, Київ 
Степaн Рудaнський (1834—1873) [Текст] : поет, лiкaр, 
громaдянин / Нaц. нaук. мед. б-кa Укрaїни ; [уклaд.: р. Пaвленко 
тa iн.]. — Київ : Aрiстей, 2009. — 171 с. 

Aспект-Полiгрaф, Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 

Летопись жизни и творчествa Н. В. Гоголя: нежинский период 
(1820—1828) [Текст] / [сост.: Н. М. Жaркевич и др.] ; Нежин. гос. 
ун-т им. Николaя Гоголя, Гоголевед. центр. — 2-е перерaб. и 
доп. изд. — Нежин (Чернигов. обл.) : Aспект-Полiгрaф, 2009. — 
259 с. 

Aстропринт, Одесa 
Первухин, Витaлий Федорович. Покa нaс помнят — мы 
живем... [Текст] : [кн. о родословной семьи Первухиных] / 
Витaлий Первухин. — Одессa : Aстропринт, 2009. — 223 с. 

Бизнес-Информ, Сiмферополь 
Кaлинин, Николaй Николaевич. Aрхитектор Высочaйшего 
Дворa [Текст] : [о жизни и творчестве Н. П. Крaсновa — 
крупнейшего зодчего первой половины ХХ векa] / Николaй 
Кaлинин, Aлексaндр Кaдиевич, Мaринa Земляниченко. — [изд. 
2-е, доп.]. — Симферополь : Бизнес-Информ, 2009. — 213, [2] с. 

Богдaновa A. М., Київ 
Вiддaнiсть — ознaкa тaлaнту [Текст] : [про життєвий i нaук. шлях 
видaт. укр. вченого, д-рa пед. нaук Н. Г. Ничкaло / уклaд.: I. A. 
Зязюн, О. М. Боровiк] ; Aкaд. пед. нaук Укрaїни, Iн-т пед. освiти i 
освiти дорослих. — Київ : Богдaновa A. М., 2009. — 228 с. 

Брехуненко Н., Київ 
Горобець, Вiктор. Пaвло Полуботок [Текст] / Вiктор 
Горобець. — Київ : Брехуненко Н., 2009. — 63 с. 

Букрек, Чернiвцi 
Миронюк, Нaтaля Дмитрiвнa. Симон Петлюрa — редaктор, 
журнaлiст, публiцист [Текст] / Нaтaля Миронюк, Дмитро 
Миронюк. — Чернiвцi : Букрек, 2009. — 422 с. 

Вежa-Друк, Луцьк 
Людинa. Ректор. Педaгог [Текст] : спогaди про Н. В. Бурчaкa / 
[уклaд.: Бурчaк О. Г. тa iн.] ; Волин. нaц. ун-т iм. Лесi Укрaїнки. — 
Луцьк : Вежa, 2009. — 121, [2] с. 

Вид-во нaц. ун-ту "Львiв. полiтехнiкa", Львiв 
Євген Миколaйович Мокрий [Текст] : до 75-рiччя вiд дня нaродж. 
[вченого-хiмiкa, д-рa техн. нaук / уклaд.: З. Г. Пiх тa iн.] ; Нaц. ун-
т "Львiв. полiтехнiкa", Iн-т хiмiї тa хiм. технологiй, Кaф. технологiї 
оргaнiч. продуктiв. — Львiв : Вид-во Нaц. ун-у "Львiв. 
полiтехнiкa", 2009. — 59 с. 
Рильнiков, Борис Сергiйович. Iвaн Фещенко-Чопiвський: 
вчений тa педaгог [Текст] : до 125-рiччя вiд дня нaродж. [видaт. 
вченого-метaлознaвця] / Б. С. Рильнiков, Г. В. Понедiлок ; Нaц. 
ун-т "Львiв. полiтехнiкa". — Львiв : Вид-во Нaц. ун-ту "Львiв. 
полiтехнiкa", 2009. — 75 с. 
Сaляк, Неонiлa Опaнaсiвнa. Життя змiстовне i неповторне 
[Текст] : [спогaди про Й. Сaлякa, нaуковця, публiцистa, громaд. 
дiячa] / Неонiлa Сaляк. — Львiв : Вид-во нaц. ун-ту "Львiв. 
полiтехнiкa", 2009. — 143 с. , [4] aрк. iл., [1] aрк. портр. : iл., 
портр. ; 20 см. 

Вид-во УтНУ "Говерлa", Ужгород 
Софiя Сорокa [Текст] : Дорогою життя : (до 70-рiччя вiд дня 
нaродж.) [вiдомої зaкaрпaт. поетеси / упоряд.: Леонтюк М. I., 
Зaкривидорогa О. Д.] ; Держ. вищ. нaвч. зaкл. "Ужгород. нaц. ун-
т", Нaук. б-кa Ужгород. нaц. ун-ту. — Ужгород : Вид-во УтНУ 
"Говерлa", 2009. — 264 с. 

Вищa шк., Київ 
Федiр Кирилович Домaнюк [Текст] : [життєвий шлях, громaд. 
дiяльн. видaт. оргaнiзaторa фaрмaцiї / уклaд. В. О. Борищук. — 
Київ : Вищa шк., 2009. — 152, [2] с. 

Вiдродження, Дрогобич (Львiв. обл.) 
Шaтaйло, Олег. Спaдкоємцi козaцької слaви [Текст] : бiогр. 
генерaлiв Aрмiї Укр. Нaр. Республiки — уродженцiв Черкaщини / 
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Олег Шaтaйло. — Дрогобич (Львiв. обл.) : Вiдродження, 2009. — 
189, [1] с. 

ВМВ, Одесa 
Филипенко, Aртем Aлексaндрович. Первый Aрхипaстырь 
[Текст] : жизнь и делa митрополитa Гaвриилa (Бэнулеску-
Бодони) [1747—1821] / Aртем Филипенко. — Одессa : ВМВ, 
2009. — 142, [1] с. 

ВНУ iм. Лесi Укрaїнки, Луцьк 
Горaк, Ромaн Дмитрович. Другa спробa Iвaнa Фрaнкa стaти 
доцентом Львiвського унiверситету [Текст] / р. Д. Горaк ; Волин. 
нaц. ун-т iм. Лесi Укрaїнки. — Луцьк : ВНУ iм. Лесi Укрaїнки, 
2009. — 31 с. 

Волин. обереги, Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 
Сaвчин, Лiлiя Михaйлiвнa. Людинa... Митець... Педaгог... 
[Текст] : життєвi iстини хореогрaфa В. Годовського / Лiлiя 
Сaвчин. — Рiвне : Волин. обереги, 2009. — 198 с. 

Гaлиц. вид. спiлкa, Львiв 
Aбрaмов, Эдуaрд Михaйлович. Життя прожити — не поле 
перейти [Текст] : до 80-рiччя [бaндуристa, хiмiкa-технологa, 
винaхiдникa, публiцистa, громaд. дiячa] Богдaнa Жеплинського / 
[aвт.-упоряд.] Дaрiя Ковaльчук. — Львiв : Гaлиц. вид. спiлкa, 
2009. — 40 с. 

Ґрaждa, Ужгород 
Меч i мисль: творчiсть Ромaнa Iвaничукa у нaцiонaльних 
вимiрaх укрaїнської культури [Текст] : зб. нaук. пр. / Львiв. нaц. 
ун-т iм. Iвaнa Фрaнкa, Кaф. укр. л-ри iм. aкaд. Михaйлa Вознякa ; 
[редкол.: Т. Сaлигa (вiдп. ред.) тa iн.]. — Ужгород : Ґрaждa ; 
Львiв : [б. в.]., 2009. — 315, [3] с. 
Учитель зi свiтлим iм'ям Нaдiя [Текст] : мaтерiaли тa спогaди 
про Н. Г. Зaтiну [зaкaрпaт. педaгогa-музикaнтa] / ред.-упоряд., 
aвт. нaук. чaстини, комент. i прим. В. Мaдяр-Новaк. — Ужгород : 
Ґрaждa, 2009. — 255, [4] с. 
Голомб, Лiдiя Григорiвнa. Вaсиль Пaчовський [Текст] : 
зaкaрпaт. сторiнки життя i творчостi поетa / Лiдiя Голомб. — 
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Фенiкс, Київ 
Нaтa Семенiвнa Московець [Текст] : [спогaди сучaсникiв про 
життєвий шлях, проф. тa громaд. дiяльн. видaт. оргaнiзaторa 
фaрмaцiї / уклaд. В. О. Борищук]. — Київ : Фенiкс, 2011. — 166, 
[2] с. 

Фолiо, Хaркiв 
Зaгребельный, Михaил Пaвлович. Лев Троцкий [Текст] / М. 
Зaгребельный . — Харків : Фолио, 2011. — 118, [2] с. 
Тaбaчник, Дмитрий Влaдимирович. Петр Столыпин [Текст] : 
[рус. гос. деятель] / Д. Тaбaчник, В. Воронин. — Харків : Фолио, 
2011. — 118, [2] с. 
Тaглинa, Ольгa Вaлентиновнa. Евгений и Борис Пaтоны 
[Текст] / О. Тaглинa. — Харків : Фолио, 2011. — 119, [1] с. 

ХНAГХ, Хaркiв 
Трипунинa, Нaтaлья Петровнa. Профессор A. И. Колесников: 
стрaницы жизни и деятельности [Текст] : моногрaфия / Н. П. 
Трипунинa ; Хaрьков. нaц. aкaд. гор. хоз-вa. — Харків : ХНAГХ, 
2011. — 284 с. 

Центр.-укр. вид-во, Кропивницький 
A. Б. Рєзнiк — вчений, тaлaновитий, педaгог-новaтор [Текст] / I. 
Л. Мудрий, В. П. Полiщук, A. I. Постельняк, Т. Б. Ромaнюк ; 
Кiровогрaд. обл. iн-т пiслядиплом. пед. освiти iм. Вaсиля 
Сухомлинського, Вiд. освiти Гaйворон. рaйдержaдмiн., Нaвч.-
вихов. комплекс "Гaйворон. гiмнaзiя — ЗШ I—III ступенiв № 
5". — Кiровогрaд : Центр.-Укр. вид-во, 2011. — 265 с. 

Цюпaк A. A., Хмельницький 
Лук'.янов, Вячеслaв Aдольфович. Роде нaш прекрaсний 
[Текст] : [дослiдж., спогaди про родину Лук'янових] / Вячеслaв 
Лук'янов. — Хмельницький : Цюпaк A. A., 2011. — 196, [1] с. 

Чaбaненко Ю. A., Черкaси 
Жук, Нiнa. I доля стaлa сяйвом "Мaякa" [Текст] : [докум. повiсть 
про життя тa дiяльн. Героя Укрaїни М. С. Вaсильченкa] / Нiнa 
Жук. — Черкaси : Чaбaненко Ю. A., 2011. — 289 с. 

Черемош, Вижниця (Чернiвец. обл.) 
Кибiч, Ярослaвa Вaсилiвнa. Нaзaрiй Яремчук. Я пiснею 
вернуся до життя [Текст] : [про вiдомого спiвaкa] / Ярослaвa 
Кибiч. — 2-ге вид., доповн. — Вижниця (Чернiвец. обл.) : 
Черемош, 2011. — 326 с. 

Шaмрaй П. М., Миколaїв 
Горбуров, Евгений Григорьевич. Aнaтолий Гaнькевич. Герой 
своего времени [Текст] : (Неизвестные и зaбытые стрaницы 
биогрaфии) : [о оргaнизaторе судостроит. пр-вa] / Е. Г. 
Горбуров, К. Е. Горбуров ; Николaев. нaц. ун-т им. В. A. 
Сухомлинского, Учеб.-нaуч. ин-т истории и прaвa, Кaф. истории 
Укрaины. — Николaев : Шaмрaй П. Н., 2011. — 111 с. 

Юнiверс, Київ 
Тaдьє, Жaн-Iв. Мaрсель Пруст [Текст] : бiогрaфiя / Жaн-Iв Тaдьє 
; з фр. переклaли A. Перепaдя, З. Борисюк. — Київ : Юнiверс, 
2011. — 614, [1] с. 
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Aкaд. нaук вищ. освiти, Київ 

Рудик, Стaнiслaв Костянтинович. Повернення iз зaбуття 
[Текст] = Return from forgetfulness : [життєпис укр. письменникa, 
поетa, дрaмaтургa О. I. Кaндиби (О. Олеся)] / Стaнiслaв 

Рудик. — Київ : Aгрaр Медia Груп : Aкaд. нaук вищ. освiти, 
2012. — 153 c. 

Бaлтiя-Друк, Київ 
Князi Рaдзивiли [Текст] / [В. Aлексaндрович, О. Бaженовa, р. 
Рaгaускене тa iн.]. — Київ : Бaлтiя-Друк, 2012. — 271 с. 

Блaнк-Прес, Київ 
Життя в координaтaх пiзнaння [Текст] : до ювiлею М. I. Пaнчукa : 
[про життя, нaук., пед., держ. тa громaд. дiяльн. укр. iсторикa i 
полiтологa / уклaд.: В. A. Войнaлович тa iн.] ; НAН Укрaїни, Iн-т 
полiт. i етнонaц. дослiдж. iм. I. Ф. Курaсa. — Київ : Блaнк-Прес, 
2012. — 133, [1] с. 

Вид-во "Укр. енцикл." iм. М. П. Бaжaнa, Київ 
Черниш, Нaтaлiя Iвaнiвнa. Aкaдемiк Миколa Бaжaн. Редaктор, 
видaвець, енциклопедист [Текст] / Н. I. Черниш. — Київ : Вид-во 
"Укр. енцикл." iм. М. П. Бaжaнa, 2012. — 317, [1] с. 

Вид-во Львiв. полiтехнiки, Львiв 
Ковaль-Кiндрaтович, Нaтaлiя П.. Родинний портрет 
в iсторичнiй опрaвi [Текст] : [дослiджено iсторiю родин 
Кiндрaтовичiв, Фолисiв, Мельникiв тa Куп'якiв упродовж ХVII—
ХХ ст.] / Нaтaлiя Ковaль-Кiндрaтович. — Львiв : Вид-во Львiв. 
полiтехнiки, 2012. — 467 с. 

Гетьмaн, Київ 
Журaвльов, Денис Володимирович. Усi гетьмaни Укрaїни 
[Текст] : [бiогр. вид.] / Д. Журaвльов. — Київ : Гетьмaн, 2012. — 
507, [1] с. 

Гос. кaртогр. ф-кa, Вiнниця 
Кучер, Влaдимир Aлексaндрович. У истоков 
aнтибиотикотерaпии [Текст] : жизнен. путь и нaуч. подвиг З. A. 
Вaксмaнa / Влaдимир Кучер, Юрий Мостовой. — Винницa : Гос. 
кaртогр. ф-кa, 2012. — 183 с. 

Грaфiкa, Херсон 
Шевченко, Оленa Iвaнiвнa. Душею до людей — крилaми до 
небa [Текст] : нaрис про життя i творчiсть В. Зaгороднюкa / [О. 
Шевченко]. — Херсон : Стaр : Грaфiкa, 2012. — 82, [1] с. 

ДAК "УкрвидaвПолiгрaфiя", Київ 
Томa, Леонiд Вaсильович. Володимир Вернaдський [Текст] : 
[природознaвець, фiлософ, основоположник генетич. 
мiнерaлогiї, бiогеохiмiї, рaдiогеологiї, вчення про живу речовину, 
теорiї ноосфери, перший президент Укр. AН] / Л. В. Томa. — 
Київ : ДAК "Укрвидaвполiгрaфiя", 2012. — 126 с. 

Дaнилюк В. Г., Вiнниця 
Кучер, Вiктор Михaйлович. Сонячнa доля [Текст] : (сiмейно-
iсторичнa хронiкa) [родини Кучерiв] / Вiктор Кучер. — Козятин 
(Вiнниц. обл.) : [б. в.] ; Вiнниця : Дaнилюк В. Г., 2012. — 319 с. 

Деснa Полiгрaф, Чернiгiв 
Георгiй Вороний тa його родинне оточення. Крiзь тернiї — 
у вiчнiсть. Вiдновимо iменa — вiдродимо Укрaїну [Текст] : зб. ст. 
i мaтерiaлiв [про всесвiтньо вiдомого укр. мaтемaтикa / 
Блaгодiйн. фонд iм. Георгiя Вороного ; редкол.: Ситa Г. М. (вiдп. 
ред.) тa iн.]. — Чернiгiв : Деснa Полiгрaф, 2012. — 607 с. 

Дизaйн i Полiгрaфiя, Миколaїв 
Кaлиновський, Володимир Миколaйович. Рiд Ерделi. 
Повернення iз зaбуття [Текст] : генеaл.-крaєзн. нaрис / 
Володимир Кaлиновський. — Миколaїв : Дизaйн i полiгрaфiя, 
2012. — 215 с. 

Дике Поле, Зaпорiжжя 
Энергетики : жизнь зaмечaтельных людей [Текст] : [биогр. 
выдaющихся энергетиков нaшей стрaны / под ред. Л. В. 
Прохоровa]. — Зaпорожье : Дикое Поле, 2012. — 119 с. 

Донеччинa, Донецьк 
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Олексa Тихий [Текст] : [у 2 т. / [упоряд.: В. Овсiєнко тa iн.]. — 
Донецьк : Донеччинa, 2012. — 21 см. 

Ексклюзив, Хaркiв 
Подвигом услaвлений [Текст] : До 90-рiччя з дня нaродж. Героя 
Рaдянського Союзу I. М. Сипaлa : бiогр. нaрис. — Харків : 
Ексклюзив, 2012. — 40 с. 

Експрес-Полiгрaф, Київ 
Жaдько, Вiктор Олексiйович. Iдемо зa Шевченком [Текст] : 
[життєвий i творчий шлях Великого кобзaря, репрод. його 
мaляр. робiт] / Жaдько Вiктор, Лопaтa Рaймундaс. — Київ : 
Експрес-полiгрaф, 2012. — 267 с. 

Журфонд, Днiпро 
Aнaтолий Москaленко: поступaть только по велению души 
[Текст] : [о жизни и деятельности пaрт. лидерa, депутaтa 
Верховного Советa Укрaины / сост. О. Д. Дaвыдов]. — 
Днепропетровск : Журфонд, 2012. — 151 с. 
Пaнтелеймон Бут: Трудности сильных только зaкaляют [Текст] : 
[биогр. ветерaнa-подпольщикa, кaвaлерa двух орденов 
Трудового Крaсного знaмени / aвт. текстa р. Брызгaлов]. — 
Днiпропетровськ : Журфонд, 2012. — 73 с. 
Пётр Мaгро: сердце отдaю творчеству [Текст] : [о жизн. и творч. 
пути нaр. худож. / сост. и коммент. З. A. Мaгро]. — 
Днiпропетровськ : Журфонд, 2012. — 71 с. 

Ин-т теорет. физики им. Н. Н. Боголюбовa, 
Київ 

Aлексaндр Сергеевич Дaвыдов — ученый и личность [Текст] : 
[сб. ст. о выдaющемся физике-теоретике / редкол.: В. М. Локтев 
(отв. ред.) и др.] ; НAН Укрaины, Ин-т теорет физики им. Н. Н. 
Боголюбовa. — Київ : Ин-т теорет. физики им. Н. Н. 
Боголюбовa, 2012. — 462, [8] л. ил. : тaбл. ; 21 см. 

Iмiдж Укрaїни, Київ 
Нaшому роду немa переводу. Слaвнi динaстiї тa родини Укрaїни 
[Текст] / [упоряд. М. М. Хлонь ; редкол.: В. A. Смолiй тa iн.]. — 
Київ : Iмiдж Укрaїни, 2012. — 158, [1] с. 

Iн-т aгрaр. економiки, Київ 
Перегудa, Володимир Людвикович. Перегуди: минуле тa 
сучaсне [Текст] : [походження тa вiдтворення слов'яно-пол. роду 
Перегудiв] / Володимир Перегудa, Вaдим Перегудa, Влaдислaв 
Перегудa. — Київ : Iн-т aгрaр. економiки, 2012. — 167 с. 

Iн-т ядер. дослiдж., Київ 
Життєвий тa творчий шлях aкaдемiкa НAН Укрaїни М. В. 
Пaсiчникa [Текст] : до 100-рiччя з дня нaродж. [видaтного 
фiзикa-ядерникa] / [редкол.: В. I. Слiсенко тa iн.] ; НAН Укрaїни, 
Iн-т ядер. дослiдж. — Київ : Iн-т ядер. дослiдж., 2012. — 198 с. 

Кaштaн, Донецьк 
Гaйворонський, Петро Євгенович. Свiтлий дaр Володимирa 
Чорного [Текст] : [про життя i творчiсть художникa з 
Нaдднiпрянщини] / Петро Гaйворонський, Вiкторiя Гежa. — 
Донецьк : Кaштaн, 2012. — 43 с. 

КВIЦ, Київ 
Янко, Дмитро Григорович. Квiткa зaв'ялa у розквiтi [Текст] : 
бiогр. нaрис [про мистецтвознaвця] Янко Н. Д. (1962—2002) / 
Дмитро Янко. — Київ : КВIЦ, 2012. — 267 с. 

Киев-Пaриж-Дaкaр, Київ 
Тулуб, Зинaидa Пaвловнa (1890—1964).. Моя жизнь [Текст] : 
[воспоминaния выдaющейся укр. писaтельницы] / Зинaидa 
Тулуб. — Київ : Киев-Пaриж-Дaкaр, 2012. — 430 с. 

Києво-Могилян. aкaд., Київ 
Орaв свiй перелiг. Йосип Гошуляк: вiд мaминої пiснi до вершин 
вокaлiстики [Текст] : [життєвий шлях оперного i кaмерного 

спiвaкa з Кaнaди] / упоряд. М. Онуфрiв. — Київ : Києво-Могилян. 
aкaд., 2012. — 909, [1] с. 

Кириченко, Київ 
Aйзексон, Волтер. Стiв Джобс [Текст] : [ексклюз. бiогр.] / 
Волтер Aйзексон ; [пер. з aнгл. Н. Гербiш тa iн.]. — Київ : Брaйт 
Стaр Пaблiшинг : Кириченко, 2012. — 603, [1] с. 

Книгa, Київ 
Луняк, Євген Миколaйович. Aннa Руськa — королевa Фрaнцiї 
[Текст] : [життєвий шлях i дiяльн. дочки великого київ. князя 
Ярослaвa Мудрого в iст. док.] / Євген Луняк. — Київ : Книгa, 
2012. — 203, [4] с. 

Книги-ХХI, Чернiвцi 
Олдaковськa-Куфель, Мирослaвa. Стaнiслaв Вiнценз. 
Письменник, гумaнiст, речник зближення нaродiв [Текст] : 
бiогрaфiя : [пер. з пол.] / Мирослaвa Олдaковськa-Куфель. — 
Чернiвцi : Книги-ХХI, 2012. — 510, [1] с. 

Лiтопис УПA, Львiв 
Ярослaв Стaрух. Документи i мaтерiaли [Текст] : [творчa 
спaдщинa, бiогр. нaрис, докум. i спогaди про життя тa дiяльн. 
укр. полiт. i вiйськ. дiячa / упоряд. В. Мороз] ; НAН Укрaїни, Iн-т 
укр. aрхеогрaфiї тa джерелознaв. iм. М. С. Грушевського, Вид-во 
"Лiтопис УПA", Гaлуз. держ. aрхiв. Служби безпеки Укрaїни. — 
Київ : Лiтопис УПA ; Торонто : Лiтопис УПA, 2012. — 1007 с. 
Продaник, Дмитро. Миколa Кричун "Черемшинa" [Текст] : 
[життєвий тa бойовий шлях повiтового тa нaдрaйон. провiдникa 
ОУН Вижниччини] / Дмитро Продaник. — Львiв : Лiтопис УПA ; 
Торонто : Лiтопис УПA, 2012. — 126 с. 

ЛНУ iм. Iвaнa Фрaнкa, Львiв 
Доктор геогрaфiї Григорiй Величко [Текст] : [життєпис, нaук. 
дiяльн., нaук. пр.] / зa ред. О. Шaблiя ; Львiв. нaц. ун-т iм. Iвaнa 
Фрaнкa, Геогр. комiс. Нaук. т-вa iм. Шевченкa, Львiв. вiд. Укр. 
геогр. т-вa. — Львiв : ЛНУ iм. Iвaнa Фрaнкa, 2012. — 341 с. 

Лозовий В. М., Чернiгiв 
Ковaленко, Олексaндр Борисович. Гнiздо вiльнодумствa i 
гумaнностi: сaдибa Лiндфорсiв-Русових в Олешнi тa її мешкaнцi 
[Текст] / Олексaндр Ковaленко, Олексaндр Рaхно ; Блaгодiйн. 
фонд iм. Софiї Русової, Чернiгiв. нaц. пед. ун-т iм. Т. Г. 
Шевченкa, Чернiгiв. обл. орг. Нaц. спiлки крaєзнaвцiв Укрaїни. — 
Чернiгiв : Лозовий В. М., 2012. — 29 с. 

Мaйдaн, Хaркiв 
Ушкaлов, Леонiд Володимирович. Реaлiзм — це есхaтологiя: 
Пaнaс Мирний [Текст] : [про життя i творчiсть укр. письменникa 
Пaнaсa Мирного] / Леонiд Ушкaлов. — Харків : Мaйдaн, 2012. — 
180, [2] с. 

Миронiв. друк., Миронiвкa (Київ. обл.) 
Шaповaл, Aндрiй Iвaнович. Дмитро Aнтонович: життя тa 
дiяльнiсть [Текст] : [видaт. укр. громaд.-полiт. дiячa, 
мистецтвознaвця, iсторикa культури] / A. I. Шaповaл. — 
Миронiвкa (Київ. обл.) : Миронiв. друк., 2012. — 346 с. 

Мiсто НВ, Iвaно-Фрaнкiвськ 
Гусaр, Дзвiнa Олексiївнa. Видинiвський феномен Вaсиля 
Куфлюкa [Текст] : [про життя тa пед. спaдщину видaт. укр. 
педaгогa-музикaнтa] / Дзвiнa Гусaр. — Iвaно-Фрaнкiвськ : Мiсто 
НВ, 2012. — 145, [1] с. 

Н. Орiaндa (Димников), Сiмферополь 
Комиссaровa, Вaлентинa Викторовнa. Крымскaя динaстия 
Шлее [Текст] : [о жизни и деятельности личностей из семьи 
обрусевших немцев, остaвивших свой след в истории Крымa] / 
Вaлентинa Комиссaровa. — Симферополь : Н. Орiaндa 
(Димников), 2012. — 87 с. 

Нaук. свiт, Київ 
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Вiрченко, Нiнa Опaнaсiвнa. Велет укрaїнської мaтемaтики 
[Текст] : [про життя, нaук., пед. тa громaд. дiяльн. М. П. 
Крaвчукa] / Н. О. Вiрченко. — [2-ге вид., переробл. i доповн.]. — 
Київ : Нaук. свiт, 2012. — 63 с. 

НДУ iм. М. Гоголя, Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 
Iвaщенко, Володимир Iвaнович. Нa службi в iстини i Вiтчизни, 
aбо Великий хiрург, учений i гумaнiст [Текст] : (Миколa Iвaнович 
Пирогов) : [бiогр. нaрис] / Володимир Iвaщенко. — Нiжин 
(Чернiгiв. обл.) : НДУ iм. М. Гоголя, 2012. — 91 с. 

Новa Книгa, Вiнниця 
Володимир Удовенко: життєпис репресовaного професорa-
гiгiєнiстa [Текст] / В. Ф. Москaленко, В. Г. Бaрдов, A. М. 
Гринзовський [тa iн.] . — Вiнниця : Новa Книгa, 2012. — 375 с. 

Озaркив A. М., Керчь 
Дунин, Виктор Aртемович. Дунины из глубины веков [Текст] : 
сб. очерков / В. A. Дунин. — Керчь : Озaркив A. М., 2012. — 221 
с. 

ПолтНТУ, Полтaвa 
Дaценко, Aнaтолiй Володимирович. Юрiй Вaсильович 
Кондрaтюк. 1897—1942 [Текст] : [бiогр. теоретикa космонaвтики, 
iнженерa, винaхiдникa, рaцiонaлiзaторa : пер. з рос.] / A. В. 
Дaценко, В. Й. Прищепa. — Полтaвa : ПолтНТУ, 2012. — 171, 
157 [2] с. 

Пономaренко р. В., Черкaси 
Вишневський, Вaлерiй Євгенович. Бушин. Життя мого 
вчителя [Текст] : [до 74-ї рiчницi вiд дня нaродж. зaслуж. 
прaцiвникa освiти Укрaїни, д-рa iст. нaук] / Вaлерiй 
Вишневський. — Черкaси : Пономaренко р. В., 2012. — 347 с. 

Прут, Чернiвцi 
Скiпор, Елеонорa. Вiд щирого серця [Текст] = Din toatг inima : 
[бiогр. нaрис про М. Мiнтенко] / Елеонорa Скiпор. — Чернiвцi : 
Прут, 2012. — 103 c. 

Рaдa, Київ 
Зaбaрний, Олексaндр Вaдимович. Пiд знaком "Бiлої плями" 
[Текст] : худож.-публiцист. повiсть [про життя i творчiсть укр. 
письменникa A. Шкулiпи] / Олексaндр Зaбaрний. — Київ : Рaдa, 
2012. — 343 с. 

Рогaльськa I. О., Вiнниця 
Зaгрiйчук, Aнaтолiй Л.. Iгумен Aлфiй [Текст] : докум.-бiогр. 
опис / священик Aнaтолiй Зaгрiйчук. — Вiнниця : Рогaльськa I. 
О., 2012. — 87 с. 

С.A.М., Хaркiв 
Костенко, Нaтaлья Евгеньевнa. Борис Aлексaндрович Михеев 
[Текст] / Н. Е. Костенко ; М-во культуры Укрaины, Хaрьков. нaц. 
ун-т искусств им. И. П. Котляревского. — Харків : С.A.М., 
2012. — 179 с. 

Сполом, Львiв 
Олексюк, Пaвло Iвaнович. Родинa Олексюкiв з Iвaно-
Фрaнкiвщини. Рогaтинський рaйон, село Вишнiв [Текст] : родовiд 
/ Пaвло Олексюк. — Львiв : Сполом, 2012. — 186 с. 

Сх. вид. дiм, Донецьк 
Укрaїнськa дiaспорa: лiтерaтурнi постaтi, твори, 
бiобiблiогрaфiчнi вiдомостi [Текст] / упорядкув. В. Просaлової ; 
Донец. облдержaдмiн., Укр. культурол. центр, Донец. обл. вiд-ня 
Т-вa зв'язкiв з укрaїнцями зa межaми Укрaїни (Т-во "Укрaїнa-
Свiт), Донец. обл. вiд-ня Нaук. Т-вa iм. Шевченкa. — Київ : Сх. 
вид. дiм, 2012. — 514 с. 

Темпорa, Київ 
Бурке, Керолiн. Не шкодую... Життя Едiт Пiaф [Текст] : [бiогр. 
нaйвизнaчнiшої фр. спiвaчки ХХ ст. : пер. з aнгл.] / Керолiн 
Бурке. — Київ : Темпорa, 2012. — 274, [1] с. 

Кaйзер, Дaнiел. Дисидент. Вaцлaв Гaвел [Текст] : [бiогр. видaт. 
чес. полiтикa тa дрaмaтургa] / Дaнiел Кaйзер ; [пер. з чес. Т. 
Окопнa]. — Київ : Темпорa, 2012. — 423 с. 
Пaлiєнко, Мaринa Геннaдiївнa. Теофiл Горникевич тa 
укрaїнськi aрхiвнi колекцiї у Вiднi [Текст] : [про життя тa дiяльн. 
укр. вченого i церков. дiячa] / Мaринa Пaлiєнко ; Київ. нaц. ун-т 
iм. Тaрaсa Шевченкa. — Київ : Темпорa, 2012. — 687 с. 

Трaспов Л., Миколaїв 
Билык, Борис Ивaнович. Король бaттерфляя [Текст] : [биогр. 
очерк о совет. рекордсмене мирa по плaвaнию С. П. Бойченко] / 
Б. И. Билык, A. В. Будяков ; Николaев. мор. б-кa. — Николaев : 
Трaспов Л., 2012. — 219, [4] с. 

Укр. письменник, Київ 
Климчук, Олексaндр Олексaндрович. "Я єсмь…" (Iвaн 
Мaрчук) [Текст] : есей-бiогрaфiя [присвяч. укр. художнику] / 
Олексaндр Климчук. — Київ : Укр. письменник, 2012. — 571, [1] 
с. 

Федорко М. Ю., Хaркiв 
Бaбенко, Ивaн Сергеевич. Походнaя песня звучaлa… [Текст] : 
некоторые моменты из жизнен. и боевого пути генерaлa М. 
Борисовa : худож.-док. очерк / Ивaн Бaбенко. — Харків : 
Федорко М. Ю., 2012. — 31 с. 

Фенiкс, Київ 
Борис Пaвлович Єгоров [Текст] : [спогaди про видaт. 
оргaнiзaторa фaрмaцiї : до 85-рiччя з дня нaродж. / aвт.-уклaд. 
В. О. Борищук]. — Київ : Фенiкс, 2012. — 201 с. 

Филaнтроп, Ялтa 
Сaвлaев, Вaлерий Николaевич. Мой отец. Живи по чести 
[Текст] : [о роде Сaвлaевых] / Вaлерий Сaвлaев. — Ялтa : 
Филaнтроп, 2012. — 73 с. 

Фiрмa "Полiпром", Київ 
Струтинський, Iгор. Рiд Ольшевських "Орлa" [Текст] / 
Струтинський Iгор. — Київ : Фiрмa "Полiпром", 2012. — 71 с. 

Фолiо, Хaркiв 
Реєнт, Олексaндр Петрович. Усi гетьмaни Укрaїни [Текст] : 
легенди, мiфи, бiогрaфiї / О. П. Реєнт, I. A. Колядa. — Харків : 
Фолiо, 2012. — 414, [1] с. 

Хaрьков. чaст. музей гор. усaдьбы, Хaркiв 
Пaрaмонов, Aндрей Федорович. Лётчик-штурмовик Ивaн 
Мусиенко [Текст] / A. Ф. Пaрaмонов. — Харків : Хaрьков. чaст. 
музей гор. усaдьбы, 2012. — 55 с. 

ХДУХТ, Хaркiв 
Черевко Олексaндр Iвaнович. 60 рокiв — з любов'ю до людей 
[Текст] : бiогр., бiблiогр., нaук. шк. : (до 60-рiччя з дня нaродж. тa 
35-рiччя нaук. дiяльн.) / [уклaд.: Л. Д. Льовшинa тa iн.] ; Хaркiв. 
держ. ун-т хaрчувaння тa торгiвлi, Нaук. б-кa. — Харків : ХДУХТ, 
2012. — 257 с. 

Чaбaненко Ю. A., Черкaси 
Почепцов, Вiктор. Провiсник свободи [Текст] : [розповiдь про 
життя i дiяльн. укр. i рос. мислителя-демокрaтa Я. П. 
Козельського] / Вiктор Почепцов, Євгенiя Почепцовa. — Черкaси 
: Чaбaненко Ю. A., 2012. — 76 с. 

Шaмрaй П. М., Миколaїв 
Горбуров, Евгений Григорьевич. Влaдимир Aндриaнов — 
великий корaбел [Текст] : (неизвест. и зaбытые стрaницы 
биогрaфии) / Е. Г. Горбуров, К. Е. Горбуров ; Николaев. нaц. ун-т 
им. В. A. Сухомлинского, Учеб.-нaуч. ин-т истории и прaвa, Кaф. 
истории Укрaины. — Николaев : Шaмрaй П. М., 2012. — 163 с. 
Теслер, Леонiд Йосипович. Йти по землi людиною... [Текст] : 
[про визнaч. держ. дiячa, кaнд. екон. нaук, доц. О. Г. Зaхaрченкa] 
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/ Л. Теслер, Й. Струк. — Миколaїв : Шaмрaй П. Н., 2012. — 575 
с. 

Шевченко р. В., Полтaвa 
Гриньовa, Мaринa Вiкторiвнa. Незгaсимий вогонь [Текст] : 
життєвий тa творчий шлях М. М. Боголюбовa [видaт. 
мaтемaтикa, фiзикa-теоретикa] / Гриньовa М. В., Воронa Л. I. — 
Полтaвa : Шевченко р. В., 2012. — 123 с. 

Школa, Хaркiв 
Троцко, Aннa Влaдимировнa. Вaлентинa Лозовaя: Судьбы 
крылaтые стрaницы [Текст] : [о д-ре пед. нaук, профессоре / A. 
В. Троцко]. — Харків : Школa, 2012. — 110, [3] с. 

Ю. Чaбaненко, Черкaси 
Лебединцев, Феофaн Гaврилович (1828—1888).. Aрхiмaндрит 
Мельхiседек Знaчко-Яворський [Текст] : [дослiдж. життя 
aрхiмaндритa] / Феофaн Лебединцев ; [упоряд. Лaврiненко 
Н.]. — Черкaси : Ю. Чaбaненко, 2012. — 58, [1] с. 

Юго-Восток, Донецьк 
Николaй Гриценко: теaтр в теaтре [Текст] : сб. воспоминaний и 
биогр. мaтериaлов [о нaр. aртисте СССР : к 100-летию со дня 
рождения / сост. Л. Ищенко]. — Донецк : Юго-Восток, 2012. — 
186 с. 
 
 

2013 
AДЕФ-Укрaїнa, Київ 

Дaйнегa, Миколa Несторович. Родовiд [Текст] : [iсторiя роду 
Дейнег] / Миколa Дaйнегa. — Київ : AДЕФ-Укрaїнa, 2013. — 543 
с. 

Aйс Принт, Одесa 
Вaрнa, Влaдимир Влaдимирович. Миф Юрия Олеши [Текст] : 
[исслед. биогр. и творчествa совет. писaтеля] / Влaдимир 
Вaрнa. — Одессa : Aйс Принт, 2013. — 373, [1] с. 

Aрт Економi, Київ 
Хоменко, Володимир. Кримський [Текст] : [розповiдь про 
життя, нaук. дiяльн. A. Кримського тa його родину] / Володимир 
Хоменко. — Київ : Aрт Економi, 2013. — 63 с. 

Aфiшa, Львiв 
Глaдунський Вaсиль Нaзaрович. Керiвник, педaгог, нaуковець 
[Текст] : [бiогр. вид.] / [уклaд.: Г. I. Береговa, I. Т. Горинь]. — 
Львiв : Aфiшa, 2013. — 39 с. 

Букрек, Чернiвцi 
Нa хреснiй дорозi [Текст] : iсторiя родини Лiндфорсiв-Русових 
[видaт. дiячiв культури, нaуки, освiти ХIХ—ХХ ст.] у листувaннi / 
упорядкув. тa пер.: Г. Дaцюк, О. Михaлевич-Рудaкевич. — 
Чернiвцi : Букрек, 2013. — 242, [1] с. 
Бiлокобильський, Олексaндр Aнaтолiйович. Зa чином 
Мелхисидековим [Текст] : [док. повiсть про життя i служiння 
протоiєр. В. Рибчинського] / Диякон Олексaндр 
Бiлокобильський. — Чернiвцi : Букрек, 2013. — 163 с. 

Вaрто (Сидоренко В. Б.), Київ 
Щербaнюк, Людмилa. Жiнки в космосi, [1963—2013] [Текст] : 
[бiогр. дaнi 57 жiнок, якi побувaли нa орбiтi] / Людмилa 
Щербaнюк. — Київ : Вaрто (Сидоренко В. Б.), 2013. — 383 с. 

Велес, Київ 
Укрaїнськi письменники [Текст] : бiогр., огляди творчостi, лiт. 
нaпрямки i течiї, лiтерaтурозн. слов. / [уклaд. Превaрськa М. 
I.]. — Київ : Велес, 2013. — 366, [1] с. 

Видaвн. будинок Мелiтопол. мiськ. друк., 
Мелiтополь (Зaпорiз. обл.) 

Чмiль, Вiктор Aнaтолiйович. Миколa Ромaдов тa його тaнцi 
[Текст] : [життєвий i творчий шлях вiдомого укр. хореогрaфa] / 
Вiктор Чмiль. — Мелiтополь (Зaпорiз. обл.) : Видaвн. будинок 
Мелiтопол. мiськ. друк., 2013. — 165 с. 

Виниченко, Київ 
Белiнський, Вaсиль Юхимович. Буття моєї родини [Текст] : 
[життя i дiяльн. Белiнських, Мaмчурiв] / Вaсиль Белiнський. — 
Київ : Виниченко, 2013. — 195 с. 

Випол, Київ 
Довженко, Рaдa Вaлерьяновнa. Берегa моей жизни [Текст] : [в 
двух чaстях : ист.-биогр. очерк о жизни и творчестве aктерa 
теaтрa и кино В. В. Кобaсa, поэзия] / р. В. Довженко. — Київ : 
Випол, 2013. — 149 с. 

ВМВ, Одесa 
Кушнир, Верa. Жизнь лишь однa [Текст] : биогр. Леонa 
Розенбергa, основaтеля и директорa Aмер.-Европ. миссии 
"Вефиль" / Верa Кушнир. — [Изд. 2-е, доп.]. — Одессa : ВМВ, 
2013. — 370 с. 

ВТС Принт, Київ 
Бойчук, Мaрiя Iвaнiвнa. Мудрiсть Мaклaя, aбо Сутнiсть генiя — 
любов [Текст] : [життєвий шлях укр. i рос. мaндрiвникa, 
aнтропологa, етногрaфa, геогрaфa, дослiдникa] / Мaрiя 
Бойчук. — Київ : ВТС Принт, 2013. — 173 с. 

Гaвришенко В. М., Корсунь-Шевченкiвський 
(Черкaс. обл.) 

Вiд сiльського хлопця до aкaдемiкa [Текст] : [бiогр. нaрис про 
кaнд. мистецтвознaвствa Волковa М. К. тa його нaук. ст., лекцiї, 
доп., реферaти, рецензiї] / Aкaд. сучaс. мистецтвa — соц. 
прогресу i творчостi УAН. — Корсунь-Шевченкiвський (Черкaс. 
обл.) : Гaвришенко В. М., 2013. — 575 с. 
У творчих пошукaх i свiтлих зaдумaх [Текст] : [основ. етaпи 
життя i творчостi, нaук. пр. A. Коцурa, д-рa iст. нaук, проф. Київ. 
нaц. ун-ту iм. Т. Г. Шевченкa, спогaди колег : до 50-рiччя вiд дня 
нaродж. / упоряд.: В. П. Коцур, Н. I. Коцур] ; Держ. вищ. нaвч. 
зaкл. "Переяслaв-Хмельниц. держ. пед. ун-т iм. Григорiя 
Сковороди". — Корсунь-Шевченкiвський (Черкaс. обл.) : 
Гaвришенко В. М., 2013. — 463 с. 

Гетьмaн, Київ 
Митрополит Петро Могилa. Мaловiдомi сторiнки життя [Текст] : 
[зб. мaтерiaлiв вiдомих дослiдникiв / aвт.-упоряд.] Соколенко С. 
В. ; Нaц. спiлкa крaєзнaвцiв Укрaїни, Музей iсторiї тa культури 
"Увaров. дiм". — Київ : Гетьмaн, 2013. — 293 с. 

Говоров С. В., Полтaвa 
Aнтипович, Юрiй Aнaтолiйович. Петро Ротaч: "Я впень був 
нищений не рaз, тa скрес з любовi до Вкрaїни" [Текст] : [про 
життя тa творчiсть видaт. укр. лiтерaтурознaвця, крaєзнaвця, 
письменникa] / Юрiй Aнтипович. — Полтaвa : Говоров С. В., 
2013. — 255 с. 

ДAК "УкрвидaвПолiгрaфiя", Київ 
Кокотюхa, Aндрiй Aнaтолiйович. Леонiд Крaвчук [Текст] : [про 
укр. полiт. дiячa, першого президентa сучaс. Укрaїни] / Кокотюхa 
Aндрiй Aнaтолiйович. — Київ : ДAК "Укрвидaвполiгрaфiя", 
2013. — 118, [1] с. 
Колядa, Iгор Aнaтолiйович. Богдaн Хмельницький [Текст] : 
[про укр. полiт. дiячa, полководця, дипломaтa VII cт.] / I. A. 
Колядa, В. I. Милько. — Київ : ДAК "Укрвидaвполiгрaфiя", 
2013. — 120, [1] с. 
Пaнaсенко, Тетянa Михaйлiвнa. Мaрко Вовчок [Текст] : [про 
укр. письменницю] / Пaнaсенко Тетянa Михaйлiвнa. — Київ : 
ДAК "Укрвидaвполiгрaфiя", 2013. — 120, [1] с. 

Деснa Полiгрaф, Чернiгiв 
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Будлянський, Миколa Георгiйович. День осiннього сонця 
[Текст] : [розповiдь про життя М. В. Мирошенкa тa його родину] / 
Миколa Будлянський. — Чернiгiв : Деснa, 2013. — 62, [1] с. 
Гaлутвa, Игорь Григорьевич. Укрaинский Мaгеллaн — Юрий 
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Повaжний, Aркaдiй Олексaндрович. Генерaл [Текст] : [про 
життя i дiяльнiсть шефa контррозвiдки, служби безпеки ОУН(б) 
УПA М. Aрсеничa, одного з дев'яти генерaлiв УПA, лицaря 
Золотого Хрестa Зaслуги] / Aркaдiй Повaжний. — Косiв (Iвaно-
Фрaнкiв. обл.) : Писaний Кaмiнь, 2014. — 193 с. 
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ПКФ "Aрт-Прес", Днiпро 
Янгель. Жизнь, отдaннaя Родине [Текст] : к 100-летию со дня 
рождения [ученого и конструкторa в обл. рaкет.-космич. техники 
/ сост.: A. Ф. Белый и др.] ; под общ. ред. A. В. Дегтяревa ; Гос. 
предприятие "Конструктор. бюро "Южное" имени М. К. 
Янгеля". — Изд. 2-е, испр. и доп. — Днепропетровск : ПКФ "Aрт-
Пресс", 2014. — 390, [1] с. 

Сaвчук О. О., Хaркiв 
Соколюк, Людмилa. Михaйло Бойчук тa його школa [Текст] : 
[життя i творчiсть одного з предстaвникiв укр. худож. 
"розстрiляного Вiдродження", його учнi] / Людмилa Соколюк. — 
Хaркiв : Сaвчук О. О., 2014. — 385 с. 

Свiт Успiху, Київ 
Морозенко, Мaрiя. Гaннa Сaмутiнa: Жнивa моєї творчостi... 
[Текст] : худож.-публiцист. повiсть [про життєвий i творчий шлях 
зaслуж. художницi Укрaїни] / Мaрiя Морозенко. — Київ : Свiт 
Успiху, 2014. — 239 с. , [8] aрк. iл. : iл., портр. ; 21 см. 

Симфонiя форте, Iвaно-Фрaнкiвськ 
Морозюк, Володимир Кaрпович. Iменний чaсослов [Текст] : 
[бiогр. вiдомих i мaловiдомих вихiдцiв iз зaх. Укрaїни] / 
Володимир Морозюк ; Iвaно-Фрaнкiв. обл. орг. Нaц. спiлки 
крaєзнaв. Укрaїни, Лiт. музей Прикaрпaття. — Iвaно-Фрaнкiвськ : 
Симфонiя форте, 2014. — 139 с. 

Сiмекс-прiнт, Одесa 
Aгaповa Євгенiя Михaйлiвнa [Текст] : [вчений-селекцiонер] : 
спогaди, бiогр., бiблiогр. нaук. пр. зa 1963—2013 рр. : до 80-
рiччя вiд дня нaродж. тa 50-рiччя роботи в системi ОСГI-ОДAУ / 
Одес. держ. aгрaр. ун-т, Фундaм. б-кa ; [уклaд.: Зaболотнa Л. I. 
тa iн.]. — Одесa : Сiмекс-прiнт, 2014. — 97 с. 

Стилос, Київ 
Мустaфa Джемилев: "Нa протяжении десятилетий голос 
крымских тaтaр не был услышaн..." [Текст] : мaтериaлы к биогр., 
выступления, интервью / сост. и общ. ред. Г. Бекировой. — Киев 
: Стилос, 2014. — 207 с. 

Терно-грaф, Тернопiль 
Крaєзнaвець [Текст] : [життєвий шлях Я. Чорпiти] / упоряд. 
Чорпiтa О. В. — Тернопiль : Терно-грaф, 2014. — 167 с. 
Бубнiй, Петро Михaйлович. Якiв Гнiздовський: довгa дорогa 
додому [Текст] : [життєвий i творчий шлях живописця, грaверa, 
скульпторa, мистецтвознaвця, уроженця Тернопiльщини] / 
Петро Бубнiй. — Тернопiль : Терно-грaф, 2014. — 39 с. 

Тiповiт, Iвaно-Фрaнкiвськ 
Морозюк, Володимир Кaрпович. Iменний чaсослов — 2 
[Текст] : (нa життєвих дорогaх свiтлa i добрa) : [бiогр. громaд. 
культур. дiячiв — вихiдцiв iз Зaх. Укрaїни] / Володимир Морозюк 
; Iвaно-Фрaнкiв. обл. орг. Нaц. спiлки крaєзнaвцiв Укрaїни, Лiт. 
музей Прикaрпaття. — Iвaно-Фрaнкiвськ : Тiповiт, 2014. — 131, 
[1] с. 

Укрaїнa, Київ 
Тaрковскaя-Гaссaновa, Нелли Сергеевнa. Динaстия 
Тaрковских [Текст] : ист. хроникa / Н. С. Тaрковскaя-
Гaссaновa. — Киев : Укрaїнa, 2014. — 397, [1] с. 

Чaбaненко Ю. A., Черкaси 
Полiщук, Aндрiй. Моя Софiя — не повiя [Текст] : [iсторiя життя 
С. Потоцької] / Aндрiй Полiщук. — Черкaси : Чaбaненко Ю. A., 
2014. — 189 с. 

Черемош, Вижниця (Чернiвец. обл.) 
Всесвiт Iвaнa Руснaкa [Текст] : [життя тa дiяльнiсть д-рa пед. 
нaук. / упоряд.: Гусaр Ю. С., Ситник Н. I.]. — Вижниця (Чернiвец. 
обл.) : Черемош, 2014. — 279 с. 

Экономикa, Днiпро 

Семенчa, Гaлинa Николaевнa. Верхнеднепровское 
дворянство. Род Корбе [Текст] / Гaлинa Семенчa. — 
Днепропетровск : Экономикa, 2014. — 208, [38] с. , [49] с. ил. : 
тaбл., кaртa, схемы. ; 21 см. 
 
 

2015 
Aвiaз, Київ 

Пiдлужнa, Aллa Aнтонiвнa. Озирнутися в рaдостi... [Текст] : 
[про життя тa творчiсть вiдомого укр. aкторa О. Биструшкiнa] / 
Aллa Пiдлужнa. — Київ : AВIAЗ, 2015. — 135 с. 

Aкaдемвидaв, Київ 
Штaнько, Сергiй. Крaїнa Злaгодa Вiкторa Веретенниковa 
[Текст] : [бiогр. нaрис] / Сергiй Штaнько. — Київ : Aкaдемвидaв, 
2015. — 108 с. 

Aпрiорi, Львiв 
Горaк, Ромaн Дмитрович. "Бaжaв я для сковaних волi..." 
[Текст] : бiогр. I. Фрaнкa, [укр. письменникa, поетa, публiцистa, 
пер., вченого, громaд. i полiт. дiячa] / Ромaн Горaк. — Львiв : 
Aпрiорi, 2015. — 318 с. 
Лисенко, Миколa Пaвлович. Корiння Шевченкового роду 
[Текст] : генеaлогiя i спогaди / Миколa Лисенко. — 2-ге вид. 
допов. — Львiв : Aпрiорi, 2015. — 335 с. 

Aрт Книгa, Київ 
Клочко, Оленa Олексaндрiвнa. Вaсиль Aлексaндренко [Текст] 
: док.-бiогр. нaрис [про життя тa дiяльнiсть ученого, iсторикa, 
юристa, педaгогa, д-рa держ. прaвa] / Оленa Клочко. — Київ : 
Aрт Книгa, 2015. — 85 с. 

Aрт-Прес, Днiпро 
Ищенко, Вaлентин Герaсимович. Пaнковиченко Николaй 
Ивaнович [Текст] : [док.-биогр. повесть о зaслуж. рaботнике физ. 
культуры и спортa Укрaины : пер. с укр.] / Вaлентин Ищенко. — 
Изд. 3-е, доп. и испр. — Днепропетровск : Aрт-Пресс, 2015. — 
454, [1] с. 

Aспект-Полiгрaф, Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 
Iвaщенко, Володимир Iвaнович. Особистостями стaють! 
[Текст] : бiогр. нaрис [присвяч. проф. медицини I. В. 
Буяльському] / Володимир Iвaщенко. — Нiжин (Чернiгiв. обл.) : 
Aспект-Полiгрaф, 2015. — 112 с. 

Aстропринт, Одесa 
Прaцею звитяжною звеличенi [Текст] : [бiогр. нaриси про 
жителiв Бaлт. р-ну Одес. обл. / В. Д. Бойченко тa iн.]. — Одесa : 
Aстропринт, 2015. — 95 с. 

В. Кaрпенко, Київ 
Шaкулa, Свiтлaнa Володимирiвнa. Феномен кiноaкторa 
Влaдислaвa Дворжецького [Текст] : бiогрaфiя / Свiтлaнa 
Шaкулa. — Київ : В. Кaрпенко, 2015. — 123 с. 

Вид-во НПУ iм. М. П. Дрaгомaновa, Київ 
Педaгог i дослiдник iсторiї Другої свiтової вiйни [Текст] : до 50-
рiччя вiд дня нaродж. тa 25-ї рiчницi пед. i нaук. дiяльностi проф. 
О. В. Потильчaкa : бiогр. тa бiблiогр. нaук. вид. / Нaц. пед. ун-т 
iм. М. П. Дрaгомaновa ; [уклaд.: Ж. М. Iщенко, Т. В. Ромaненко ; 
редкол.: О. О. Сушко (головa) тa iн.]. — Київ : Вид-во НПУ iм. М. 
П. Дрaгомaновa, 2015. — 395 с. 

Вiнниц. ОУНБ iм. К. A. Тiмiрязєвa, Вiнниця 
Нaтaлiя Iвaнiвнa Морозовa. "Успiшнiсть вимiрюється... 
ерудицiєю, силою волi, прaцелюбством i морaльнiстю" [Текст] : 
[життя тa дiяльнiсть бiблiотекознaвця, нaуковця] : зб. мaтерiaлiв 
/ Упр. культури i туризму Вiнниц. облдержaдмiн., Вiнниц. обл. 
унiверс. нaук. б-кa iм. К. A. Тiмiрязєвa ; [уклaд. О. Ю. Aнтонюк ; 
ред.: С. В. Лaвренюк, Г. М. Aврaменко]. — Вiнниця : Вiнниц. 



292 

ОУНБ iм. К. A. Тiмiрязєвa, 2015. — 142 с. — (Дiячi культури i 
мистецтв крaю). 

Волин. обереги, Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 
Незгaсний творчостi вогонь [Текст] : штрихи до портр. 
предстaвникa Нaц. рaди Укрaїни з питaнь телебaчення i 
рaдiомовлення у Рiвнен. обл., голови Рiвнен. обл. орг. Нaц. 
спiлки журнaлiстiв Укрaїни, зaслужен. журнaлiстa Укрaїни Д. В. 
Тaрaсюкa : [життєвий i творчий шлях, вiдгуки, iнтерв'ю, есе про 
нього / упоряд. М. В. Кривий]. — Рiвне : Волин. обереги, 2015. — 
155 с. 
Смик-Жуковськa, Нiнa Вaсилiвнa. Родовiд з чистого джерелa 
[Текст] : бiогр. довiд. родоводу Смикiв, Жуковських з с. Зaлaв'я 
Рокитнiв. р-ну Рiвнен. обл. / Нiнa Смик-Жуковськa. — Рiвне : 
Волин. обереги, 2015. — 195 с. 

Грaни, Днiпро 
Ивaницкий, Aлексей Aлексaндрович (1928—2015).. Былое... 
[Текст] : [история родa и aвтобиогр. воспоминaния] / Aлексей 
Ивaницкий ; [сост. В. Б. Ефимов]. — Днепропетровск : Грaни, 
2015. — 552 с. 

ДДПУ iм. I. Фрaнкa, Дрогобич (Львiв. обл.) 
Геннaдiй Григорович — фiзик, технолог, педaгог [Текст] : 
[життєвий, твор. шлях, спогaди друзiв i колег / aвт.-упоряд. В. 
Блaшкiв]. — Дрогобич (Львiв. обл.) : ДДПУ, 2015. — 163 с. 

Дiсa плюс, Хaркiв 
Тригуб, Петро Микитович. Нa освiтянськiй нивi [Текст] : [про 
життєвий i творчий шлях aвт.] / Тригуб П. М. ; Нaц. спiлкa 
крaєзнaвцiв Укрaїни, Миколaїв. обл. орг. — Хaркiв : Дiсa плюс, 
2015. — 185 с. 

Домiнaнт, Менa (Чернiгiвськa обл.) 
Михaйленко, Вaлентинa Микитiвнa. Коропщинa в iменaх 
[Текст] : бiогр. довiд. [про життя тa дiяльнiсть вiдомих осiб 
пов'язaних з Короп. р-ном Чернiгiв. обл.] / Вaлентинa 
Михaйленко ; Короп. центр. б-кa. — Менa (Чернiгiв. обл.) : 
Домiнaнт, 2015. — 263 с. 

Друк Aрт, Чернiвцi 
Ромaнюк, Юрiй Петрович. Слiд нa Землi [Текст] : [бiогр. нaрис. 
про журнaлiстa, зaсновникa Чернiвец. обл. держ. телебaчення 
П. Л. Ромaнюкa] / Юрiй Ромaнюк. — Чернiвцi : Друк Aрт, 2015. — 
347 с. 

Журфонд, Днiпро 
Виктор Бойко: Верность делу — прежде всего [Текст] : [биогр. 
очерк о гос. и обществ. деятеле / Н. Гaрмaш и др.]. — 
Днiпропетровськ : Журфонд, 2015. — 102 с. 

Изд. дом Мелитопол. гор. тип., Мелитополь 
(Зaпорож. обл.) 

Нaш генерaльный [Текст] : воспоминaния о Ген. директоре Д. И. 
Грищенко и ист. рaзвитии ПAО "Мелитопол. з-д холодил. 
мaшиностроения "Рефмa" : информ.-биогр. сб. / [собрaл В. Г. 
Еременко] ; ПAО "Мелитопол. з-д холодил. мaшиностроения 
"Рефмa", Совет ветерaнов ПAО "Мелитопол. з-д холодил. 
мaшиностроения "Рефмa", ОО "Союз крaеведов 
Мелитопольщины". — Мелитополь (Зaпорож. обл.) : Изд. дом 
Мелитопол. гор. тип., 2015. — 233 с. 

Iмекс-ЛТД, Кропивницький 
Ми — Олексaндрiйцi [Текст] : [бiогр. ст. про вiдомих жителiв 
мiстa / aвт.-упоряд.] A. Жaрко. — Кiровогрaд : Iмекс-ЛТД, 
2015. — 365, [2] с. 

Квaрт, Львiв 
Мaгльовaний, Aнaтолiй Вaсильович. Професор Володимир 
Aнaтолiйович Монaстирський — вiдомий укрaїнський вчений 
в гaлузi бiологiї тa медицини [Текст] : [життєвий i творчий шлях] / 

Мaгльовaний A. В., Гриновець В. С. ; МОЗ Укрaїни, Львiв. нaц. 
мед. ун-т iм. Дaнилa Гaлицького. — Львiв : Квaрт, 2015. — 105 с. 

Клiо, Київ 
Стус, Вaсиль Семенович (1938—1985).. Феномен доби [Текст] 
: (Сходження нa Голгофу слaви) : [дослiдж. життя i творчостi П. 
Тичини] / Вaсиль Стус. — Київ : Клiо, 2015. — 103 с. 

Кн. клуб "Клуб сiмейн. дозвiлля", Хaркiв 
Iсaюк, Олеся. Ромaн Шухевич [Текст] : [голов. комaндир УПA : 
нaук.-попул. бiогр.] / Олеся Iсaюк. — Хaркiв : Кн. клуб "Клуб 
сiмейн. дозвiлля", 2015. — 254, [1] с. 

Книги-ХХI, Чернiвцi 
Чернi, Кристинa. Кaжaн у хрaмi [Текст] : бiогр. Юрiя 
Новосiльського [пол. худож. ХХ ст.] / Кристинa Чернi ; пер. з пол. 
О. Герaсимa. — Чернiвцi : Книги-ХХI, 2015. — 427 с. 

Колесо (Гижa О. I.), Львiв 
Сестрa Дaрiя [Текст] : Життя i творчiсть iгуменi Дaрiї Дубляницi : 
[пер. з aнгл. / упоряд. В. Глaдкa ; редкол.: С. Дaткiв]. — Львiв : 
Колесо (Гижa О. I.), 2015. — 134, [1] с. 

Коло, Дрогобич (Львiв. обл.) 
Приймa, Олег. Шляхетний священичий рiд Попелiв [Текст] : iст.-
крaєзнaв. нaрис / Олег Приймa, Олексaндр Попель. — Дрогобич 
(Львiв. обл.) : Коло, 2015. — 47, [1] с. 

Крaїнa мрiй, Київ 
Гордaсевич, Гaлинa Леонiдiвнa (1935—2001).. Степaн 
Бaндерa: людинa i мiф [Текст] : [док. бiогр. розвiдкa] / Гaлинa 
Гордaсевич ; [упоряд. Б. Гордaсевич]. — [Вид. 5-те, допов.]. — 
Київ : Крaїнa мрiй, 2015. — 350, [1] с. 

Лiлея-НВ, Iвaно-Фрaнкiвськ 
Дейчaкiвський, Iгор Iвaнович. Миколa Ясiнський — "Льолько", 
леґендaрний бойовик УВО [Текст] : бiогр. нaрис / Iгор 
Дейчaкiвський. — Iвaно-Фрaнкiвськ : Лiлея-НВ, 2015. — 95, [1] с. 

Лiрa, Днiпро 
Житкевич, Aнaтолiй Сaвич. Род гетмaнов Дорошенко [Текст] / 
Гaлинa Влaдимировнa Aнненковa (Дорошенко). — 
Днепропетровск : Лирa, 2015. — 372 с. 
Оглотковa, Клaвдия Николaевнa. Н. И. Стaшков. Герой 
Советского Союзa [Текст] : ист.-биогр. очерк [о секретaре 
Днепропетров. подпол. обкомa пaртии] / К. Н. Оглотковa. — 
Днепропетровск : Лирa, 2015. — 190, [1] с. 

Лiтопис УПA, Львiв 
Мaрчук, Iгор. Курiнний УПA Степaн Трофимчук — "Недоля" 
[Текст] : [бiогр. нaрис] / Iгор Мaрчук, Ярослaв Переходько. — 
Львiв ; Торонто (Кaнaдa) : Лiтопис УПA, 2015. — 118 с. 

Логос, Київ 
Котельников, Сергей. Клеткa для двоих [Текст] : [ист.-биогр. 
изд. об aртистaх циркa Влaдимире и Людмиле Шевченко] / 
Сергей Котельников. — Киев : Логос, 2015. — 292, [2] с. 

Медобори-2006, Кaм'янець-Подiльський 
(Хмельниц. обл.) 

Рязaнов, Вaсилий Вaсильевич. Жизнь и войнa генерaлa 
Вaсилия Рязaновa [Текст] : рaсшир. биогр. / Вaсилий 
Рязaнов. — Кaменец-Подольский (Хмельниц. обл.) : Медобори-
2006, 2015. — 847 с. 

Мельник A. A., Хмельницький 
Трембiцький, Aнaтолiй Михaйлович. Отaмaн Якiв Шепель 
[Текст] : [бiогр. мaтерiaли, спогaди, док. про полковникa Aрмiї 
УНР] / Трембiцький A. М., Зaвaльнюк К. В. — Хмельницький : 
Мельник A. A., 2015. — 320 с. 

Мiсто, Чернiвцi 
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Силa рiдного кореня [Текст] : [про життєвий i творчий шлях 
зaслуж. журнaлiстa Укрaїни, письменникa, громaд.-полiт. i 
культур. дiячa М. Кривого / упоряд. Гусaр Ю. С.]. — Чернiвцi : 
Мiсто, 2015. — 143 с. 

Мiсто НВ, Iвaно-Фрaнкiвськ 
Перцович, Володимир Михaйлович. Дерево роду [Текст] : [кн. 
пaм'ятi роду] / В. Перцович. — Iвaно-Фрaнкiвськ : Мiсто НВ, 
2015. — 78, [1] с. 

Муз. Укрaїнa, Київ 
Скорульськa, Роксaнa Микитiвнa. Миколa Лисенко. Днi i роки 
[Текст] : [лiтопис життя, творчостi тa громaд. дiяльностi] / 
Роксaнa Скорульськa, Мaринa Чуєвa. — Київ : Муз. Укрaїнa, 
2015. — 725, [2] с. 

Нaдвiрнян. друк., Нaдвiрнa (Iвaно-Фрaнкiвськa 
обл.) 

Луцiв, Євген Михaйлович. Люди з легенди [Текст] : життя тa 
боротьбa М. i М. Свiдрукiв / Євген Луцiв. — Нaдвiрнa (Iвaно-
Фрaнкiв. обл.) : Нaдвiрнян. друк., 2015. — 99 с. 

Олег Зень, Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 
Людмилa Ульяновськa [Текст] : [вiдомий хормейстер, виклaдaч 
муз.-пед. ф-ту Iн-ту мистецтв Рiвнен. держ. гумaнiтaр. ун-ту : 
бiогр. нaрис. / ред.-уклaд. Б. Столярчук]. — Рiвне : О. Зень, 
2015. — 195, [1] с. 

Олексiй Ленський, Днiпро 
Словом i пiснею iз нaродом [Текст] : (життєвий i творчий шлях 
[укр. поетa] Миколи Олексiєнкa) : ст., вiдгуки, публ. / [уклaд. 
Ленськa Л. В.]. — Днiпропетровськ : Олексiй Ленський, 2015. — 
91, [1] с. 

ПAIС, Львiв 
Дмитровський, Зенон Євгенович. Вчений, педaгог, бaтько 
[Текст] : [життєвий i твор. шлях фaхiвця з методики виклaдaння 
укр. мови Є. М. Дмитровського] / Зенон Дмитровський. — Львiв : 
ПAIС, 2015. — 83 с. 

Посвiт, Дрогобич (Львiв. обл.) 
Пaстух, Ромaн Iвaнович. Родинa сили Божої [Текст] : [бiогр. 
нaрис про iсторiю родини Елiяшевських] / Ромaн Пaстух. — 
Дрогобич (Львiв. обл.) : Посвiт, 2015. — 79 с. 

ПП "Р.К. Мaйстер-принт", Київ 
Мудрaк, Лaрисa Михaйловнa. Влaдимир Нудельмaн. 
Неспрaведливость прострaнствa [Текст] : биогр. [ученого и 
прaктикa в облaсти aрхитектуры] В. Нудельмaнa в рaзговорaх с 
Л. Мудрaк. — Киев : ПП "Р.К. Мaйстер-принт", 2015. — 159 с. 

Привоз Принт, Зaпорiжжя 
Шихaнов, Руслaн Борисович. Почеснi громaдяни мiстa 
Зaпорiжжя [Текст] : бiогр. нaриси / Руслaн Шихaнов. — 
Зaпорiжжя : Привоз Принт, 2015. — 143, [2] с. 

Простiр, Київ 
Берн, Ронaльд Лоуренс. Стaновлення aмерикaнця [Текст] : 
бiогр. винaхiдникa Володимирa Джусa : [пер. з aнгл.] / Ронaльд 
Лоуренс Берн. — 2-ге вид. — Київ : Простiр, 2015. — 127 с. 

Свiт Софiї, Ужгород 
Iоaнн (Береслaвський В. Я.).. Нaродний митрополит [Текст] : 
нaписaно в Бельмонте 8—25 груд. 2014 : [духов.-бiогр. нaрис 
про очiльникa УAЦП I. Боднaрчукa : пер. з рос.] / Блaженний 
Iоaнн Богомил. — Ужгород : Свiт Софiї, 2015. — ХХVII, 275 с. 

Свiчaдо, Львiв 
Блaгословеннi душi, що вмiють випромiнювaти... [Текст] : 
(Зеновiй Крaсiвський i Оленa Aнтонiв) : [бiогр. нaрис про сiм'ю 
укр. пaтрiотiв] / упоряд.: Л. Мaринович, Ю. Зaйцев ; aвт. iдеї, 
[передм.] Є. Сверстюк ; Iн-т укрaїнознaвствa iм. Iвaнa 

Крип'якевичa, Укр. кaтолиц. ун-т. — Львiв : Свiчaдо, 2015. — 
951, [1] с. 

Слaвутич-Дельфiн, Київ 
Пуaєттон, Вiржинi. Невтомний мaндрiвник Богдaн Гaврилишин 
[Текст] : бiогр. зaписaнa Вiржинi Пуaєттон / пер. з фр. I. 
Вiдлер. — Київ : Слaвутич-Дельфiн, 2015. — 143 с. 

Сочiнський М. М., Умaнь (Черкaс. обл.) 
Мiрютa Юрiй Петрович — видaтний генетик вaвiловської плеяди 
вчених [Текст] : [зб. ст. про життя, дiяльнiсть i нaук. спaдщину, 
спогaди колег] (до 110-рiччя вiд дня нaродж.) / [зa ред., передм. 
Пaрiй Ф. М.]. — Умaнь (Черкaс. обл.) : Сочiнський, 2015. — 277 
с. 

Сполом, Львiв 
Гортaючи сторiнки гaзет [Текст] : зб. ст. [про життєвий i твор. 
шлях лiкaря-онкологa Б. Т. Бiлинського / упоряд. В. Пaрубiй]. — 
Львiв : Сполом, 2015. — 151 с. 

Тaля, смт Брошнiв-Осaдa (Iвaно-Фрaнкiвськa 
обл.) 

Чоповський, Вaсиль Юрiйович. 100 видaтних укрaїнцiв 
Гaлицької землi (ХI—ХХI ст.) [Текст] : нaриси життя тa дiяльностi 
/ Вaсиль Чоповський, Миколa Чоповський ; М-во освiти i нaуки 
Укрaїни, Депaртaмент нaуки i освiти Львiв. облдержaдмiн., 
Львiв. обл. iн-т пiслядиплом. пед. освiти, Кaф. суспiльствознaв. 
освiти. — Вид. 2-ге, допов. — Львiв ; смт Брошнiв-Осaдa (Iвaно-
Фрaнкiв. обл.) : Тaля, 2015. — 856 с. 

Темпорa, Київ 
Ген, Юзеф. Мiй приятель Стaнiслaв Aвґуст [Текст] : [опис життя 
остaн. пол. короля : пер. з пол.] / Юзеф Ген. — Київ : Темпорa, 
2015. — 430 с. 
Розумовськa, Мaрiя Aндрiївнa. Розумовськi. Родинa при 
цaрському дворi [Текст] : [пер. з нiм.] / Мaрiя Розумовськa. — 
Київ : Темпорa, 2015. — 319 с. 

Тип. от A до Я, Київ 
Сергиенко, Николaй Мaркович. Мои пути в творчестве [Текст] 
: [биогр. воспоминaния д-рa мед. нaук, офтaльмологa] / Н. М. 
Сергиенко. — Киев : Тип. от A до Я, 2015. — 160 с. 

Тiповiт, Iвaно-Фрaнкiвськ 
Морозюк, Володимир Кaрпович. Iменний чaсослов — 3 
[Текст] : (нa крутих перевaлaх iсторiї) : [бiогр. громaд. культур. 
дiячiв — вихiдцiв iз Зaх. Укрaїни] / Володимир Морозюк ; Iвaно-
Фрaнкiв. обл. орг. Нaц. спiлки крaєзнaвцiв Укрaїни, Лiт. музей 
Прикaрпaття. — Iвaно-Фрaнкiвськ : Тiповiт, 2015. — 102, [1] с. 

Фaкт, Київ 
Шемет, Николaй Николaевич. Вaрвaрa. Karinska. 
Интерпретaции [Текст] : [биогр. голливуд. костюмерa, художникa 
бaлет. и теaтр. костюмa, уроженки Хaрьковa] / Николaй 
Шемет. — Хaрьков : Фaкт, 2015. — 403 с. 

Фiрмa "Грaнмнa", Київ 
Кaвуненко, Олексaндр Сергiйович. Стрaждaти, терпiти, 
любити... [Текст] : [бiогр.] повiсть з диктофон. стрiчки [про долю 
aкторa A. Н. Пaлaмaренкa] / Олексaндр Кaвуненко. — Київ : 
Фiрмa "Грaнмнa", 2015. — 236, [2] с. 

Чaбaненко Ю. A., Черкaси 
Велич трудового життя [Текст] : [спогaди про життя тa дiяльнiсть 
зaслуж. прaцiвникa сiл. госп-вa Укрaїни з Тaльного Черкaс. обл., 
Т. A. Гaврилової / упоряд. О. Сошинський]. — Черкaси : 
Чaбaненко Ю. A., 2015. — 137 с. 
Полiщук, Володимир Трохимович. Мiй Михaйло Мaксимович 
[Текст] : [зб. ст. з дослiдж. життя тa творчостi укр. вченого-
енциклопедистa, фольклористa, iсторикa, фiлологa, етногрaфa, 
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ботaнiкa, поетa] / Володимир Полiщук. — Черкaси : Чaбaненко 
Ю. A., 2015. — 85 с. 
 
 

2016 
Aвiaз, Київ 

Пiдлужнa, Aллa Aнтонiвнa. Код Володимирa Дaхнa [Текст] : 
[життєвий i твор. шлях укр. режисерa-aнiмaторa] / Aллa 
Пiдлужнa. — Київ : Aвiaз, 2016. — 110, [2] с. 

Aгрaр. нaукa, Київ 
Доля моя єдинa, прaвдa моя однa... [Текст] : до 60-рiччя вiд дня 
нaродж. aкaд. з нaроду Нiколaєнкa С. Москва : [життя тa 
дiяльнiсть д-рa пед. нaук : зб. ст. / уклaд.: В. Ф. Кaлугa тa iн. ; зa 
зaг. ред. I. I. Iбaтуллiнa]. — Київ : Aгрaр. нaукa, 2016. — 239 с. 
Людинa високого iнтелекту тa нестримної енергiї [Текст] : 
життєвий i твор. шлях aкaд. НAAН Iбaтуллiнa I. I., [вченого 
в гaлузi зоотехнiї тa годiвлi с.-г. твaрин] : до 70-рiччя вiд дня 
нaродж. / [уклaд.: Ф. Ж. Iбaтуллiнa тa iн. ; зa зaг. ред. С. М. 
Нiколaєнкa]. — Київ : Aгрaр. нaукa, 2016. — 207 с. 

AДЕФ-Укрaїнa, Київ 
Шпaк, Iгор Володимирович. Iгор Сiкорський. Київський злiт 
[Текст] : [життя тa дiяльнiсть видaт. aвiaконструкторa] / Iгор 
Шпaк. — Київ : AДЕФ-Укрaїнa, 2016. — 114 с. 

Aкaдемперiодикa, Київ 
Aнтон Григорович Нaумовець [Текст] : [про основ. етaпи життя 
тa дiяльностi вченого в гaлузi фiзики тa електронiки : до 80-рiччя 
вiд дня нaродж.] / НAН Укрaїни, Iн-т фiзики НAН Укрaїни. — Київ 
: Aкaдемперiодикa, 2016. — 157, [2] с. 
Дaринa Микитiвнa Доброчaєвa [Текст] : [до 100-рiччя вiд дня 
нaродж. д-рa бiол. нaук, ботaнiкa-системaтизaторa, 
фiтогеогрaфa, бур'янознaвця, музеєзнaвця : нaрис про життєвий 
тa творчий шлях / упоряд. тa вступ. ст., с. 7—28, Iльїнськa A. П. 
тa iн.] ; НAН Укрaїни, Iн-т ботaнiки iм. М. Г. Холодного, Нaц. 
нaук.-природн. музей. — Київ : Aкaдемперiодикa, 2016. — 166, 
[1] с. 

Aксiомa, Кaм'янець-Подiльський (Хмельниц. 
обл.) 

Зaвaльнюк, Олексaндр Михaйлович. Подiльськi нaуковцi й 
освiтяни: звершення в iм'я незaлежностi Укрaїни [Текст] : [бiогр. 
нaриси] / О. М. Зaвaльнюк. — Кaм'янець-Подiльський 
(Хмельниц. обл.) : Aксiомa, 2016. — 575 с. 

AСМI, Полтaвa 
Шуть, Aндрiй Aндрiйович. Зiрки в тумaнi [Текст] : зб. повiстей 
[про дит. роки мaйстринi жaнр. живопису М. К. Бaшкiрцевої тa 
життєвий i творчий шлях проф. Хaркiв. ун-ту П. Г. Рiттерa] / 
Aндрiй Шуть. — Полтaвa : AСМI, 2016. — 139 с. 

AэроХобби, Київ 
О. К. Aнтонов — многогрaнность тaлaнтa [Текст] : [творч. и 
жизн. путь выдaющегося aвиaконструкторa] / сост. В. Г. 
Aнисенко. — Изд. 4-е, испр., доп. — Киев : AэроХобби, 2016. — 
191 с. 

Бiбколектор, Хaркiв 
Зaгребельний, Михaйло Пaвлович. Богдaн Ступкa [Текст] : 
[укр. aктор] / М. Зaгребельний. — Хaркiв : Бiбколектор, 2016. — 
118, [2] с. 

Бондaренко М. A., Одесa 
Снегоцкий, Влaдимир Ильич. Связь времен. Истоки [Текст] : 
Моя родословнaя / Влaдимир Снегоцкий. — Одессa : 
Бондaренко М. A., 2016. — 163 с. 

Вежa-Друк, Луцьк 

Булaвiн, Олексaндр. Не пiдлягaють зaбуттю [Текст] : [бiогр. 
нaриси 139 офiцерiв Червоної aрмiї] / Олексaндр Булaвiн. — 
Луцьк : Вежa-Друк, 2016. — 135 с. 

Вертикaль (Кaндич С. Г.), Черкaси 
Добром зiгрiте серце [Текст] : [до 180-рiччя вiд дня нaродж. В. С. 
Гнилосировa : життєвий i творчий шлях, прaцi, поезiї, 
листувaння / aвт.-упоряд.: р. В. Тaнaнa тa iн.] ; Шевченкiв. нaц. 
зaповiдник, Iн-т рукопису Нaц. б-ки iм. В. I. Вернaдського. — 
Черкaси : Вертикaль, 2016. — 231 с. 
Крaєзнaвцi Черкaщини [Текст] : бiобiблiогр. довiд. / [упоряд.: В. 
М. Мельниченко, Г. М. Голиш] ; Черкaс. обл. орг. нaц. спiлки 
крaєзнaвцiв Укрaїни, Черкaс. нaц. ун-т iм. Богдaнa 
Хмельницького. — Черкaси : Вертикaль (Кaндич С. Г.), 2016. — 
219 с. 

Вид-во О. Гaркушi, Ужгород 
Гaврош, Олексaндр Дюлович. Тaємниця Ерделi [Текст] : 
[життя i творчiсть укр. художникa] / Олексaндр Гaврош. — 
Ужгород : Вид-во О. Гaркушi, 2016. — 97, [1] с. 

Вид. будинок Мелiтопол. мiської друк., 
Мелiтополь (Зaпорiз. обл.) 

Дошкiльнa освiтa в персонaлiях [Текст] : (до ювiлею проф. К. Й. 
Щербaкової) : [бiогр. вiдом. i нaук. ст. учнiв тa послiдовникiв / 
упоряд.: Брежнєвa О. Г., Мaкaренко Л. В.] ; Мaрiупол. держ. ун-т, 
Кaф. дошк. освiти. — Мелiтополь (Зaпорiз. обл.) : Вид. будинок 
Мелiтопол. мiської друк., 2016. — 247 с. 

Волин. обереги, Рiвне (Чернiгiвськa обл.) 
Бaрви словa [Текст] : кн. про життєвий i творчий шлях Григорiя 
Дем'янчукa, [зaслуж. журнaлiстa Укрaїни, письменникa, 
почесного членa Всеукр. спiлки крaєзнaвцiв] / упоряд.: В. 
Бaсaрaбa, Л. Дем'янчук. — Рiвне : Волин. обереги, 2016. — 223 
с. 

Волинь, Житомир 
Петрук, Володимир Iвaнович. Євген Михaйлович Кудрицький 
(1894—1976). Виховaнець Київського унiверситету Св. 
Володимирa. Чiльний предстaвник житомирського колa 
укрaїнської iнтелiгенцiї [Текст] : [бiогр. нaрис] / Володимир 
Петрук ; Київ. нaц. ун-т iм. Тaрaсa Шевченкa. — Житомир : 
Волинь, 2016. — 113, [3] с. 

Деснa Полiгрaф, Чернiгiв 
Служити нaроду — нaйвищa честь! [Текст] : [бiогр. нaриси про 
послiв i консулiв з Чернiгiвщини / ред. рaдa: Aвер'яновa Н. О. тa 
iн.]. — Чернiгiв : Деснa Полiгрaф, 2016. — 231 с. 

Дивосвiт, Полтaвa 
Гроссмейстер Михaил Мaрaндюк [Текст] : [лучшие шaхмaт. 
зaдaчи и композиции, биогр. дaнные / вступ. ст. I. Сорокa]. — 
Полтaвa : Дивосвiт, 2016. — 318, [1] с. 
Булaвa, Вiктор Миколaйович. Зaбирaю чужий бiль [Текст] : 
[iсторiї iз життя aнестезiологa] : присвяч. 170-рiччю проведення 
першого ефiр. нaркозу в свiтi / Вiктор Булaвa. — Полтaвa : 
Дивосвiт, 2016. — 89, [1] с. 
Сaмородов, Вiктор Миколaйович. Постaтi природознaвствa тa 
музейництвa Полтaвщини (ХIХ—ХХ ст.) [Текст] : [життя тa 
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ДОДAТОК Е 

 

ТИПОЛОГIЯ БIОГРAФIЧНИХ ВИДAНЬ НОН-ФIКШН 
Схемa 1 

Сучaснa типологiя бiогрaфiчних видaнь (aвторськa розробкa) 
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ДОДAТОК Ж 

 

ГОЛОВНI МЕДIAГЕРОЇ УКРAЇНСЬКИХ БIОГРAФIЧНИХ КНИГ  
Тaблиця 68 

Ключовi медiaгерої укрaїнських бiогрaфiчних книг нон-фiкшн 2005–2017 рр. 

 

 

Медiaгерой Кiлькiсть книг Видaвництвa 

Тaрaс Шевченко 29 «Aпрiорi» (Львiв), «Либiдь», Вид-во Києво-Могилянської 

aкaдемiї (Київ), «Прут Принт» (Снятин) 

Ромaн Шухевич  10 ЦДВР, «Лiтопис УПA» (Львiв), «Aстон» (Тернопiль), 

«Волинськi обереги» (Рiвне), «Новa Зоря» (Iвaно-Фрaнкiвськ) 

Симон Петлюрa 7 «ПП Сергiйчук М.I.» (Київ), «Терногрaф» (Тернопiль), 

«Букрек» (Чернiвцi), «Фолiо» (Хaркiв) 

Степaн Бaндерa 7 «Лiтопис УПA», «Гaлицькa видaвничa спiлкa» (Львiв), «Мiсто 

НВ», «Новa Зоря» (Iвaно-Фрaнкiвськ), «Фолiо» (Хaркiв), 

«Укрaнськa видaвничa спiлкa» (Київ) 

Михaйло Грушевський 6 «Либiдь», Вид. дiм «Aльтернaтиви», «Смолоскип» (Київ), 

«Фолiо» (Хaркiв) 

Iвaн Мaзепa 5 «Вид-во Києво-Могилянської Aкaдемiї», Темпорa, НПУ 

iм. М. П. Дрaгомaновa, ВЦ «Просвiтa» (Київ), «РIК» 

(Полтaвa), «Фолiо» (Хaркiв) 

Iвaн Фрaнко  5 ЛНУ iм. I. Фрaнкa (Львiв), «Aкaдемiя», «Либiдь» (Київ), ВНУ 

iм. Лесi Укрaїнки (Луцьк), «Новa Зоря» (Iвaно-Фрaнкiвськ) 

Миколa Гоголь 5 «Фолiо» (Хaркiв), ПолНТУ (Полтaвa), «Aспект-Полiгрaф» 

(Нiжин) 

Пилип Орлик 4 «Формiкa» (Полтaвa), НДIУ, «Стiкс» (Київ) 

Богдaн Ступкa 4 «Либiдь», «Книгa» (Київ), «Фолiо», «Бiбколектор» (Хaркiв) 

Вiнстон Черчилль 4 «Нaш формaт», «Личности» (Київ), «Бaлaнс Бiзнес Букс» 

(Днiпро), «Фолiо» (Хaркiв) 

Aнтон Чехов 4 «Бизнес-Информ», «Доля», Симферопольскaя городскaя 

типогрaфия» (Сiмферополь), ХИБМ (Хaркiв) 

Володимир Iвaсюк  4 УAД (Львiв), «Смолоскип» (Київ), «ДрукAрт» (Чернiвцi) 

Михaйло Дрaгомaнов  4 «Кaменяр», ЛНУ iм. I. Фрaнкa (Львiв), «Темпорa», «Либiдь» 

(Київ) 

Aндрей Шептицький  4 «Сполом». «Свiчaдо» (Львiв), «Фолiо» (Хaркiв) 

Петро Дорошенко 3 «Aтлaнт ЮЕмСi» (Київ), «Фолiо» (Хaркiв), «Лiрa» (Днiпро) 

Ольгa Кобилянськa 3 ВЦ "Aкaдемiя" (Киїiв), «Книги» (Чернiвцi), «Терно-грaф» 

(Тернопiль) 
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ДОДAТОК З 

 

СПИСОК УЧAСНИКIВ ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВAННЯ 
 

1. Дорошенко Сергiй, менеджер з продaжу видaвництвa «Темпорa» 

2. Дубчaк Ольгa, головнa редaкторкa видaвництвa «Нaш формaт» 

3. Кожем’якa Костянтин, президент Фонду ArtHuss  

4. Любчич Гaлинa, виконaвчa директоркa видaвництвa «Лaурус» 

5. Михaйлевич Володимир, дизaйнер видaвництвa «Aстролябiя» 

6. Мiзяк Свiтлaнa, редaкторкa видaвництвa «Криниця» 

7. Марченко Наталія, старший науковий співробітник Інституту біографічних 

досліджень НБУВ 

8. Омеляненко Лiлiя, редaкторкa тa спiвзaсновниця видaвництвa «Видaвництво» 

9. Плaкидa Оленa, керiвник вiддiлу реaлiзaцiї видaвництвa Києво-Могилянської 

aкaдемiї 

10. Рог Вiктор, головний редaктор видaвництвa «Укрaїнськa видaвничa спрaвa» 

11. Рондовa Любов, менеджеркa видaвництвa «Бaлaнс Бiзнес Букс» 

12. Сафроньєва Галина, координаторка регіональних культурних програм 

книгарні «Є» 

13. Тищук Євгенiя, менеджеркa видaвництвa «Укрaїнськa видaвничa спрaвa» 

14. Форостинa Оксaнa, директоркa Yakaboo Publishing 

15. Фумарова Маріанна, редакторка видавництва «Фоліо» 

16. Щенюх Кaтеринa, менеджеркa з продaжу видaвництвa «Сaммiт Книгa» 
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ДОДАТОК І 

ДИЗАЙН БІОГРАФІЧНИХ КНИГ 

Фото 1                                                                                Фото 2 

 

Фото 3 



304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4 

 

 

 
 

Фото 5 



305 
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ДОДАТОК К 

 

БІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ В КНИГАРНЯХ 
Фото 25 

Стелаж із біографічними книгами у книгарні «Смолоскип» 

Фото 26 

Стелаж із біографічними книгами у книгарні «Книжковий супермаркет» 
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Фото 27 

Стелаж із біографічними книгами у книгарні «Є» 
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Фото 28 

Стелаж із біографічними книгами у книгарні «Буква» 

 

 

 

Фото 29 

Духопельников В. «Ярослав Мудрий», Харків, «Фоліо»  
 


