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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601 тел. 239-31-41 

______________№_______________ 

На №__________________________ 

 

 

 

Спеціалізована вчена рада Д 26.852.25 Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка повідомляє, що захист дисертації Зелінської Анастасії Андріївни 

«Українська біографічна книга: формування ринку та видавничої культури (на 

матеріалі видань 2005–2017 рр.)», поданої у формі рукопису на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.05 – теорія та 

історія видавничої справи та редагування, відбудеться, як і заплановано, 3 грудня о 

17 год. в онлайн-форматі на платформі Zoom:  

ідентифікатор 834 2930 1737 

пароль 148852 

адреса для входу:  
https://us02web.zoom.us/j/83429301737?pwd=aENrZEwzbC9wM2pQSU5ydDVZWXZudz09 
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Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Інститут журналістики 

 

 

 

 

 

 

ЗЕЛІНСЬКА АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА 

 

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

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА БІОГРАФІЧНА КНИГА: 

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ТА ВИДАВНИЧОЇ КУЛЬТУРИ 

(на матеріалі видань 2005–2017 рр.) 

 

 

 

 

27.00.05 — теорія та історія видавничої справи та редагування 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата наук із соціальних комунікацій 

 

 

 

 

 

 

 

Київ — 2020
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Дисертацією є рукопис.  

Роботу виконано на кафедрі видавничої справи та редагування 

Інституту журналістики Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

 

Науковий керівник:  доктор наук із соціальних комунікацій, доцент 

    КРАЙНІКОВА Тетяна Степанівна, 

    Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка,  

Інститут журналістики,  

професор кафедри видавничої справи та редагування. 

 

Офіційні опоненти:  доктор філологічних наук, професор,  

ЗЕЛІНСЬКА Надія Віталіївна,  

Українська академія друкарства (м. Львів), 

завідувач кафедри медіакомунікацій; 

 

кандидат наук із соціальних комунікацій, 

МИКОЛАЄНКО Алла Юріївна,  

Київський національний університет  

культури і мистецтв, 

старший викладач кафедри зв’язків з громадськістю  

і журналістики. 

 

Захист відбудеться «03» грудня 2020 року о 17 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.852.25 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 36/1, 

Інститут журналістики. 
 

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці 

імені М. О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12. 
 

Автореферат розісланий «03» листопада 2020 року. 

 

 

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради                                                          Л. Г. Пономаренко 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Упродовж останніх десятиліть на 

світовому видавничому ринку активно розвивається нон-фікшн — книга 

нехудожнього змісту: мемуаристика, есеїстика, ділова література, пізнавальна 

дитяча. Йдеться про книгу, пов’язану з різноманітними інтелектуальними 

рефлексіями та дискурсами, яка тематично апелює до історії, політики, 

військової справи, економіки та бізнесу, науки й культури, психологічних 

доктрин і практик — численних та багатоманітних цивілізаційних явищ. 

У неоднорідному масиві нон-фікшну значний сегмент посідають 

біографічні видання — книжки про постаті, котрі 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. Нон-фікшн 

загалом і біографічні видання зокрема сьогодні 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 осмислення біографічних видань досі 

предметно не відбулося. Водночас у колах видавців, книжкових критиків, 

науковців дискутується питання, де пролягає межа між фікшн та нон-фікшн, які 

їхні засадничі ознаки. 

Брак аналітичного опису ринкового сегменту біографічної книжки. 

У масиві офіційних статистичних даних ДНУ «Книжкова палата України імені 

Івана Федорова» не виокремлено кількісні показники біографічних видань, тому 

складно визначити обсяг відповідного сегменту. Крім того, досі не стали 

предметом наукових розвідок тенденції біографічних книг, яскраві видавничі 

проєкти. 

Нерозробленість критеріїв культури біографічних видань. Також на 

сьогодні не відрефлексовано особливості власне біографічної книги; немає 

підручника чи посібника з методики редагування, де були би виписані параметри 

якості відповідних авторських оригіналів, критерії культури змісту й дизайну 

біографічного книжкового продукту. 

Невисокий загальний рівень видавничої культури біографічних книг. Не всі 

зреалізовані в 2005–2017 рр. проєкти біографічних видань довершені з погляду 

концептуального вирішення контенту й дизайну (включно з видавничими 

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

досвід проаналізувати й узагальнити теоретично.  

Безсистемність маркетингових підходів у проєктах біографічних видань. 

Книги біографічного змісту мають велику читацьку аудиторію: за кордоном і в 

Україні вони адресовані і масовій аудиторії, і диференційованим (жіночій, 
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дитячій). Тож структура аудиторії біографічних видань складна. Аудиторний 

підхід має спонукати видавців глибоко вивчати конкурентне середовище, 

сегментувати ринок, окреслюючи свою цільову аудиторію, визначати 

позиціювання кожного проєкту й бренду загалом, обирати оптимальний 

комплекс заходів просування. 

У дисертації використано теоретичні і практичні джерела (наукові праці, 

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; 

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. 

Отже, з огляду на наявність значної кількості перелічених проблем та попри 

роботу багатьох дослідників, питання розвитку ринку та культури біографічної 

книги в Україні є нерозв’язаними.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Проблематика дисертації пов’язана з науковою темою Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Психофізіологічні механізми сприйняття новинного контенту аудіовізуальних 

мас-медій» (№ 16БФ045-01). 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»;  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


3 
 

• 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. 

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 відомості про публікації 

українських видавництв у 2005–2017 рр.; 

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

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

у сегменті біографічних видань; 

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

Федорова». 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 2005–2017 рр. Період обрано 

тому, що саме в цей час унаслідок синергетичної взаємодії політичних, 

економічних, соціокультурних і технологічних обставин, відбувалося 

становлення сегменту української біографічної книги.  

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 

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 
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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). 

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 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.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

https://biografii.pp.ua/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


5 
 

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»). 

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 «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.). 

Публікації. Основні результати дисертації викладені у 12 одноосібних 

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

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її зв’язок з 

науковими програмами і темами Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; окреслено наукову 

проблему дисертації, сформульовано її мету і завдання; визначено об’єкт і 

предмет, методологію та методи дослідження; сформульовано наукову новизну 

та практичне значення одержаних результатів; зафіксовано джерельну базу та 

окреслено її теоретичну і практичну вагомість; зазначено сферу та форми 

апробації поданих на захист положень; наведено кількість публікацій за темою 

дисертації, кількісні виміри текстової частини дисертації. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження біографічного 

книжкового видання» викладено теоретичні концепти дослідження ринку 

української біографічної книги та явищ видавничої культури відповідної 

продукції. 

У підрозділі 1.1. «Поняття “нон-фікшн” і “біографічна книга” в 

терміносистемі теорії видавничої справи та редагування» проаналізовано 

наукові праці зарубіжних і українських дослідників, присвячені літературі нон-

фікшн, книжковим виданням біографічного змісту. Проблематику книги нон-

фікшн та біографічної літератури досліджують зарубіжні вчені Н. Віссер, 

В. Вольф, І. Гатнер, В. Зінссер, О. Местергазі, 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. З’ясовано, 

що поняття «нон-фікшн» і «біографічна книга» раніше досліджувалися 

переважно в літературознавчому та історичному аспекті. У теорії видавничої 

справи та редагування вони не термінологізовані, що спонукало до розроблення 

авторських дефініцій. Також було розроблено авторську типологічну 

класифікацію такої видавничої продукції.  

Підрозділ 1.2. «Видавнича культура в розрізі проблемного підходу» 

висвітлює актуальні проблеми українського книжкового ринку та розвиток 

нових видавничих концепцій. У ньому також осмислено напрацювання з питань 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


7 
 

видавничої культури, культури видання, простежено погляди на зв’язки між 

цими й іншими поняттями, їхній обсяг і складники.  

Запропоновано авторські дефініції таких ключових понять дослідження: 

видавнича культура біографічної книги — категорія теорії видавничої 

справи та редагування, книгознавства, що описує: 1) сукупність концепцій, 

моделей, технік, редакційно-видавничих практик, пов’язаних з підготовкою та 

випуском книжкових біографічних видань, характерна для світового, 

національного, регіонального чи місцевого ринків у конкретний період часу; 

2) підсумковий показник розвиненості сегменту біографічної книги на 

відповідних ринках; 3) рівень добротності й ринкової успішності конкретного 

біографічного книжкового видання як одиниці репертуару видавця; 

культура біографічної книги — категорія теорії видавничої справи та 

редагування, книгознавства, що комплексно описує рівень досконалості 

біографічного книжкового видання у взаємопов’язаних аспектах змісту й 

дизайну. 

Підрозділ 1.3. «Пасіонарна особистість – суб’єкт соціальних комунікацій 

та об’єкт біографістики» розкриває теоретичне підґрунтя для аналізу змісту 

біографічної книги — розповіді про життя непересічної та впливової 

особистості. У підрозділі досліджено погляди на поняття «пасіонарність», 

«харизма» в соціології, політології, психології та психотерапії, теорії соціальних 

комунікацій. 

Біографічна книга є джерелом знань про пасіонарних (серед них і 

харизматичних) людей, чиї імена окреслюють та маркують семіосферу, а моделі 

їхньої поведінки здебільшого слугують за моделі для виховання, наслідування, 

усвідомлення труднощів великого шляху.  

У другому розділі «Формування ринку української біографічної книги 

(2005–2017)» досліджено ринок української біографічної книги 2005–2017 рр. за 

множиною параметрів: обсяги ринку, конкурентне середовище, сила й чинники 

конкуренції, стабільні й ситуативні видавництва-лідери, а також проведено 

сегментацію ринку за підприємствами, продуктами та споживачами. 

Підрозділ 2.1. «Аналітика книжкового ринку України: оцінки, тенденції, 

прогнози» містить огляд державного обліку книговидання та аналітики 

українського видавничого ринку від незалежних дослідницьких організацій. У 

підрозділі викладено результати дослідження сегменту книг нон-фікшн на основі 

аналізу 288 випусків бібліографічного покажчика «Літопис книг» Державної 

наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», а також 

13 випусків щорічного статистичного збірника «Друк України». 

Загалом, за даними ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», 

спостерігається зростання кількості видавничої продукції за назвами від 96,1 тис. 
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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.  

Динаміка видань за накладами корелює із показниками за назвами: 271 млн 

примірників у першому періоді, 278,6 млн примірників у другому та 130,5 у 

третьому. Ситуація останніх трьох років може бути зумовлена загальними 

тенденціями до зниження кількості друкованих книг, а також зміною читацьких 

практик і тяжінням до електронних книг. 

У підрозділі 2.2. «Сегментація ринку української біографічної книги (2005–

2017) за групами підприємств» висвітлено діяльність універсальних та 

спеціалізованих видавництв – продуцентів біографічних книг; охарактеризовано 

регіональну належність видавців біографічних книг та виокремлено осередки 

біографістики в Україні; проаналізовано конкурентне середовище ринку 

біографічних книг. 

Найактивнішими на ринку біографічних книг у 2005–2017 рр. були 

видавництва «Фоліо» (74 од.), «Літопис УПА» (16 од.), «Темпора» (15 од.), 

«Астропринт» (14 од.), «Аксіома» (9 од.). 

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 доктор історичних наук, 

проф. О. Завальнюк, який написав 9 книг-біографій про ректорів та викладачів, 

які в різний час працювали в університеті м. Кам’янця-Подільського (книги 

вийшли у видавництві «Аксіома», Кам’янець-Подільський). 

Підрозділ 2.3. «Сегментація ринку української біографічної книги (2005–

2017) за групами продуктів» присвячений складній типологічній природі, що 

детермінує продуктну сегментацію українського ринку біографічної книги. У 

підрозділі здійснено сегментацію ринку за цільовим призначенням, складом 

тексту і структурою, мовною ознакою.  

За цільовим призначенням біографічну продукцію сегментовано на масиви 

суспільно-політичних (22 %), науково-популярних (34 %) та популярних 

видань (43 %). За складом тексту біографічну продукцію сегментовано на 

масиви моновидань та полівидань. Упродовж усього досліджуваного періоду 

моновидання стабільно 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. Виявлено, що 46 % біографій, виданих у 

2005–2017 рр., входять до серій. 

Серед досліджуваних біографічних книг 80 % становили книги українською 

мовою, решта 20% — це російськомовні видання. 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


9 
 

У підрозділі 2.4. «Сегментація українського видавничого ринку (2005–2017) 

за споживачами біографічної книги» виокремлено та проаналізовано основні 

цільові аудиторії біографічної книги, а саме: масову (основна цільова аудиторія), 

фахову (споживачі нішевої біографічної книги) та дитячу (перспективний 

напрямок).  

Найбільше біографічних книг у 2005–2017 рр. адресовано масовому 

читачеві — 69 % від загальної кількості. Характерно, що в цьому сегменті 

з’явилися проєкти, тематично сфокусовані на біографіях відомих жінок. Книг, 

націлених на фахову аудиторію, виявлено значно менше — 22 % від загальної 

кількості біографічних книг. Біографічних книг, орієнтованих на дитячу цільову 

аудиторію, виявлено 9 %, що свідчить про незаповненість ринкової ніші. 

Проведене нами зондажне анкетне опитування учнів 1-го класу (31 особа) та 

5-го класу (28 осіб) Львівської середньої загальноосвітньої школи № 73 

продемонструвало високе зацікавлення дитячої читацької аудиторії 

біографічними книжками, що може свідчити про перспективність таких видань 

на українському видавничому ринку. 

У третьому розділі «Видавнича культура біографічної книги: концепції, 

практики, функціональний потенціал» 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 подано узагальнену оцінку 

видавничої культури української книжкової біографіки — з погляду її змісту, 

форми та просування на ринку. Простежено роль читацьких потреб і моделей 

поведінки, професійної компетентності авторів і редакторів та інших 

маркетингових детермінант. 

Підрозділ 3.1. «Маркетингові детермінанти та культура просування 

книжкового біографічного видання» висвітлює питання маркетингової стратегії 

як тригера діяльності видавництва біографічної книги. Також у підрозділі 

приділено увагу маркетинг-міксу, а саме продуктним та ціновим аспектам, 

просуванню біографічних книг як способу розширення індивідуальної та 

національної культури.  

Проінтервйовано 16 фахівців: редакторів, директорів і менеджерів 

українських видавництв, книгарень, наукових інститутів. Вибір респондентів-

видавців зумовлений прагненням зібрати експертні погляди на видавничі 

структури, різні за масштабом діяльності, тематикою видань, географічним 

розташуванням, які працюють у сегменті біографічної книги. 

Методом спостереження досліджено продукцію видавництв, що видавали 

нон-фікшн та представляли їх на міжнародному фестивалі «Книжковий 

Арсенал» у 2016–2018 рр., «Міжнародному форумі видавців» у Львові в 2015–
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2017 рр. Спостереження проведено і в київських книгарнях «Книжковий 

супермаркет», «Смолоскип», «Є», «Буква», «Моя книжкова полиця», під час 

якого виявлено асортимент біографічних книг, особливості розкладання товару, 

культуру обслуговування.  

Культура успішної біографічної книги формується на маркетинговій основі, 

зумовлюється ефективністю маркетингового підходу в роботі видавництва — 

тим, чи вивчає воно ринкову ситуацію, книжковий асортимент, позиціювання і 

цінову політику конкурентних видавничих брендів та їхніх проєктів, реальні 

потреби аудиторії, її реакції, як застосовує ці знання у нових видавничих 

концепціях, залучаючи кваліфікованих авторів і редакторів до власних проєктів, 

наскільки швидко та якісно їх реалізовує, чи здатне вибирати дієву стратегію 

просування продуктів. На ринку української біографічної книги є видавництва, 

які мають маркетингові стратегії та успішно їх реалізують і розвивають. Однак, 

за результатами проведеного нами інтерв’ювання можна дійти висновку, що 

українські видавці біографічних книг лише опановують стратегічне планування, 

маркетинг-мікс, ще діють несистемно, орієнтуючись здебільшого на досвід та 

інтуїцію. 

У підрозділі 3.2. «Змістова культура та функціональний потенціал 

біографічної книги» охарактеризовано образ харизматичної особистості й 

ціннісний вимір біографічної книги, а також досліджено пізнавальний та 

інтерпретаційний потенціал і мотиваційну природу біографічної книги як 

чинника безперервного саморозвитку. 

Важливою тенденцією в змістовій культурі біографічної книги 

досліджуваного періоду є випуск книг, тематично звернених до локальних 

лідерів та адресованих переважно нішевим аудиторіям. За результатами 

проведеного статистичного зведення та групування, близько 60 % — книги, 

присвячені особистостям, які відзначилися у вузькій спеціальності та маловідомі 

в національних масштабах. 

Успішність забезпечення усіх 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. 

Підрозділ 3.3. «Культура дизайну біографічної книги: між традицією та 

новаторством» розкриває комплекс чинників, від яких залежить рівень 

культури дизайну біографічної книги: типологічних особливостей книжки, 

відповідності дизайнерських рішень естетичним потребам аудиторії, уміння 

створити концептуально цілісний продукт. У підрозділі також приділено увагу 

проблемам формування нових дизайнерських концептів біографічних видань. 
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Загальний рівень культури дизайну біографічних книг, представлених на 

українському книжковому ринку, є недостатньо високим. Концептуально дизайн 

переважно консервативний, невибагливий. Нерідко застосовуються дешеві та 

неякісні витратні матеріали, що зумовлено намаганням зменшити собівартість 

продукту. Однак є й приклади якісного дизайну. 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. 

Підвищити рівень культури української біографічної книги можливо, 

розвиваючи авторські її концепти за умови глибокого вивчення моделей 

читацької поведінки, інформаційних запитів, екпериментуючи в сегменті 

мультимедіа та впроваджуючи аудіовізуальні формати, VR-технологію, 

застосовуючи сучасні поліграфічні можливості, якісні витратні матеріали. 

 

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-
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популярні, популярні; б) за читацькою адресою: масовий читач, фаховий читач, 

дитячий читач; в) за складом основного тексту: моновидання, полівидання; г) за 

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. 

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). 
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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).  

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. 
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Найбільше біографічних книг у 2005–2017 рр. адресовано масовому читачеві — 

897, 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; 

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 
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«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 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. 
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АНОТАЦІЯ 

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

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

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.05 — теорія та історія видавничої справи та 

редагування. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2020. 

У дисертації викладено теоретичні засади дослідження ринку української 

біографічної книги та явищ її видавничої культури. Проаналізовано наукові 

праці зарубіжних та українських дослідників, присвячені літературі нон-фікшн, 

книжковим виданням біографічного змісту. Запропоновано авторські дефініції 
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понять «література нон-фікшн», «біографічна книга», також розроблено 

типологічні класифікації таких видань. Обґрунтовано, що засадничою рисою 

змісту біографічної книги є розповідь про життя неординарної та впливової 

(пасіонарної) особистості. Досліджено 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. 

Проаналізовано видавничу культуру української біографічної книги, її зміст, 

форму та просування на ринку, розроблено комплекс критеріїв оцінювання 

відповідних видань.  

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

культура книжкового біографічного видання, пасіонарна особистість, ринок 

біографічних видань, критерії культури біографічних книг. 

 

АННОТАЦИЯ 

Зелинская А. А. Украинская биографическая книга: формирование 

рынка и издательской культуры (на материале изданий 2005-2017 гг.). — 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.05 — теория и история издательского 

дела и редактирования. — Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Киев, 2020. 

В диссертации изложены теоретические основы исследования рынка 

украинской биографической книги и явлений её издательской культуры. 

Проанализированы научные труды зарубежных и украинских исследователей о 

литературе нон-фикшн, книжных изданиях биографического содержания. 

Предложено авторские дефиниции понятий «литература нон-фикшн», 

«биографическая книга», также разработаны типологические классификации 

таких изданий. Обосновано, что основополагающей чертой содержания 

биографической книги является рассказ о жизни неординарной и влиятельной 

(пассионарной) личности. Исследован рынок украинской биографической книги 

2005–2017 гг. по следующим параметрам: объемы рынка, конкурентная среда, 

сила и факторы конкуренции, стабильные и ситуативные издательства-лидеры, 

рынок сегментирован по предприятиям, продуктам и потребителям. 

Проанализирована издательская культура украинского рынка биографической 

книги, ее содержание, форму и продвижения на рынке, разработан комплекс 

критериев оценки соответствующих изданий.  

Ключевые слова: биографическая книга, книга нон-фикшн, издательская 

культура, культура книжного биографического издания, пассионарная личность, 

рынок биографических изданий, критерии культуры биографических книг. 
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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, 2020. 

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 

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 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 
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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 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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