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ВИЯВИ КОНФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

В КНИГОВИДАВНИЧІЙ СФЕРІ 

 
Анотація. У статті проаналізовано книговидавничу сфе-

ру як складову соціальних комунікацій християнських конфесій. 
Наголошено, що християнські видавництва зайняли свою нішу в 
вітчизняному книжковому сегменті. Підкреслено, що християнсь-
кі конфесії розглядають книгодрукування як місію Церкви. Зроб-
лено висновок про те, що зріс змістовний та поліграфічний рі-
вень християнських книг, оновлено шляхи потрапляння книг до 
цільової аудиторії, збільшується кількість українських авторів, 
утім значною є частка перекладних видань.  

Ключові слова: християнське видавництво, Українська Пра-
вославна Церква Московського Патріархату (УПЦ МП), Україн-
ська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП), 
Українська Греко-католицька Церква (УГКЦ), протестантські 
конфесії. 

 

Постановка проблеми. Релігійна література завжди була 

каналом, через який індивід набував індивідуальні віросповідні, 

моральні та соціальні настанови, долучався до колективного релі-

гійного світогляду, отримував формування релігійного світоба-

чення, смисложиттєві сенси та зразок для наслідування. Книга 

як канал соціальних комунікацій докорінно відрізняється від ін-

ших друкованих, аудіовізуальних та електронних ЗМІ тим, що, 

як наголошується в Заяві Комісії у справах соціальних комуніка-

цій німецької єпископської конференції РКЦ «Про книги та чи-

тання», «цілковито підлягає нашій волі та виборові. … Книга… 
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допомагає осягнути всю повноту нашого існування і поставити 

питання про його сенс і напрям розвитку. … У багатьох випад-

ках люди охоче звертаються до <релігійних> книг, щоб розʼясни-

ти собі свою проблему або просто замислитися над нею» [21, 

с. 354].  

Експерти pro.mova спільно з ГО «Форум видавців» здій-

снили загальноукраїнське дослідження читацьких звичок та став-

лення до читання. Згідно з дослідженням, тільки 57,9 % респон-

дентів за рік прочитують книгу обсягом понад 100 сторінок, 42,1 % 

не прочитали жодної книги за останній рік, а в середньому ук-

раїнець читає 4,3 книги на рік. Близько 42 % читають спеціалі-

зовану літературу, 40 % – самовчителі та довідники, трохи біль-

ше ніж 30 % – тексти про культуру і мистецтво, і майже 27 % – 

духовну і релігійну літературу. 31 % людей, які читають духовну 

і релігійну літературу, роблять це фрагментарно, а 54,7 % дочи-

тують книгу до кінця [17]. 

Інше дослідження, здійснене компанією Research & Branding 

Group, засвідчує, що 51 % українців за рік не прочитали жодної 

книги. Це здебільшого сільські жителі та люди без вищої освіти. 

Також 48 % жінок знайшли час на бодай одну книгу, а серед чо-

ловіків цей показник – лише 38 % [17]. Компанія GfK Ukraine 

провела своє «Дослідження читання книжок», яке констатувало, 

що найактивнішими читачами є «молоді люди віком від 20 до 29 

років (24 %) та люди від 50 до 59 років (23 %)» [15, с. 8]. 

Нині в Україні працює доволі багато християнських видав-

ництв. За період незалежності простежується поступова еволюція 

видавництв християнської літератури, відтак у читацькому сере-

довищі, і не лише релігійному, сформувався новий конкуренто-

спроможний пласт видавничого ринку, що поступово займає де-

далі більше тематичних ніш. Висновок дослідниці М. Фронощук, 

що «видання спрямовані на задоволення потреб виключно вузь-

кого сегменту читачів» [24, с. 172], на наш погляд, стосується 

здебільшого того періоду розвитку християнської видавничої спра-

ви, коли відбувалося її зародження і становлення, що хроноло-

гічно окреслюється 1990-ми та 2000-ми рр.  

Мета статті – на основі аналізу діяльності християнських 

видавництв сучасної України і їхнього книжкового репертуару 
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дослідити вектори місійної праці православних, католиків та про-

тестантів; виокремити вияви конфесійної ідентичності у книго-

видавничій сфері.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні прак-

тично відсутні комплексні дослідження діяльності видавництв ре-

лігійної, зокрема християнської, літератури. Єдину студію, під 

керівництвом професорки А. Бойко, було реалізовано 2012 р. ас-

піранткою М. Фронощук у партнерстві з порталом RISU. Метою 

аналізу було «комплексно дослідити параметри формування чи-

тацької аудиторії українських видавництв релігійної літератури, 

виходячи з особливостей їхнього репертуару». М. Балаклицький 

у монографії простежив стан протестантського книговидавничого 

сегменту.  

Виклад основного матеріалу. Портрет читача, відповідно 

до дослідження М. Фронощук, характеризується такими рисами: 

найбільше читають християнську літературу люди віком від 30 

до 40; 91 % опитаних надають перевагу книжкам українських 

видавництв релігійної літератури; найбільша категорія спожива-

чів, а саме 38 %, купує 4–10 книжок релігійної тематики на рік, 

близько 20 % респондентів звикли до придбання 11–15 видань; 

більшість, а саме 68 %, надають перевагу україномовним книж-

кам, російськомовні видання читають близько 30 %; майже 65 % 

відповіли, що читають Біблію, 41 % надають перевагу історично-

пізнавальній літературі, 38 % респондентів читають довідкові ви-

дання, 36 % – наукові тексти, катехитичні книги цікавлять близь-

ко 20 % читачів [25].  

Лідером, зокрема за кількісними та якісними показниками, 

у релігійному книговиданні є протестанти, адже у друці й роз-

повсюдженні християнської літератури вони вбачають потужні 

місіонерський і просвітницький вектори своєї діяльності, реалі-

зацію головного реформаційного принципу Sola Scriptura. На сьо-

годні в Україні налічується понад 35 протестантських видавництв: 

«Богомыслие» (Одеса), «Брайт Стар Паблишинг»/«Светлая звезда» 

(Київ), «Варух» (Київ), «Джерело життя» (Київ), «Духовное воз-

рождение» (Київ), «Книгоноша» (Київ), «Коллоквиум» (Черка-

си), «Маранафа» (Київ), «Нард» (Київ), «Подорож по Біблії» (Київ), 

«Світло на Сході» (Київ), «Християнське життя» (Луцьк), Хрис-

тиянський науково-апологетичний центр (Сімферополь, Київ), 
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«In Lumine Media» (Чернігів) та ін. [6]. Більшість із названих кни-

говидавничих організацій у своєму видавничому портфелі мають 

засилля перекладних видань американських та європейських ав-

торів. Дослідження М. Балаклицького засвідчило, що 29 % проте-

стантських видавництв ніколи не друкували неперекладних ав-

торів [6]. Ці книги переважно російськомовні, що можна пояс-

нити: 1) прагненням видавництва збувати свою продукцію не 

лишень в Україні, а й в інших країнах пострадянського простору; 

2) радянською та пострадянською «традицією» послуговуватися 

російською мовою в проповідницькій та видавничій діяльності, 

хоча наразі простежується збільшення сегмента україномовних 

видань. 

Американська дослідниця К. Пеннер із Асбурської теоло-

гічної семінарії, США, аналізуючи християнське книговидання у 

Центральній та Східній Європі після розпаду СРСР, виділила в 

цьому процесі дві стадії. Першому періоду (1991–2000-ті рр.) при-

таманний стан ейфорії, адже після підпільного радянського «сам-

видаву» видавці й читачі радо вітали кожну видану християн-

ську книгу і Біблію, водночас не зважали на якість перекладу, 

поліграфічні та змістові характеристики. Друга стадія (розпоча-

лася в 2000-х рр. – триває донині) відображає загальну капіталі-

зацію суспільства й перехід до усвідомленого відбору книги, по-

ліпшення якості перекладу, редактури, дизайну й поліграфії. Та-

кі тенденції у, зокрема, протестантській книговидавничій сфері 

завоювали вдумливого читача, що спонукало самих видавців до 

якісних та кількісних змін і трансформацій. Водночас у сьогоде-

нні християнських видавництв на пострадянських теренах роз-

почалася (однак не для всіх видавців) і третя фаза, коли зʼявили-

ся національні автори, які, зокрема, пропрацьовують актуальні 

суспільно-релігійні теми [1, с. 117–122]. 

Книжкова продукція протестантських видавництв у розрізі 

цільової аудиторії покриває практично всі вікові й специфічні 

групи: для дітей (біблійні розмальовки, книги-іграшки, дитячі Біб-

лії, дитяча художня й навчальна література тощо), для підлітків 

(художня література, навчально-релігійна, порадники тощо), для 

жінок і чоловіків (християнська психологія, виховання дітей то-

що) та ін. За цільовим призначенням протестантські видавниц-

тва можуть запропонувати широкому колу читачів і в різних 
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форматах Біблію (подарункові видання; вузькоспеціалізовані ви-

дання: для сліпих шрифтом Брайля, для спортсменів, для бізнес-

менів, для дітей і підлітків, для жінок; навчальні Біблії тощо) до-

відкові видання (біблійні енциклопедії, біблійні атласи, біблійні 

путівники тощо), художні твори (як перекладні, так і вітчизняні), 

богослужбові (пісенники, збірки проповідей тощо), катехитичні 

(креаціонізм, апологетика, уроки для недільних шкіл, тематичні 

семінари для різних цільових груп, дошлюбне консультування, 

табірна програма тощо), наукові (богословські твори, монографії, 

документи церков тощо), рекомендаційно-виховні (надзвичайно 

широкий спектр книжкових видань, що покривають практично 

всі сфери життя людини (церковне лідерство, соціальне служін-

ня, виховання дітей, християнська психологія, порадники, бізнес, 

здоровʼя, професія тощо).  

Більшість протестантських видавництв намагаються відшу-

кати свою нішу на ринку релігійної літератури, окреслюючи у 

такий спосіб свою ідентичність. Зокрема, видавництво «Колок-

віум» спеціалізується на випуску для конфесійних навчальних зак-

ладів перекладної богословської літератури знаних сучасних сві-

тових та вітчизняних протестантських теологів [9]. Видавництво 

«Подорож по Біблії» пропонує своїм читачам навчальну літера-

туру із вивчення книг Біблії для різних аудиторій, книги, які по-

глиблюють перекладні відеосемінари Б. Вілкірсона, що їх вико-

ристовують пастори, лектори, християнські психологи й учителі, 

місіонери (курси «Мистецтво спілкування», «Стиль викладання», 

«Сім законів учня», «Молитва Явіса», «Горнило: 6 уроків із життя 

Давида», «Як відносити зруйнований внутрішній світ» тощо) [18]. 

Видавництво Християнського науково-апологетичного центру 

спеціалізується на перекладних та вітчизняних виданнях учених-

креаціоністів із різних галузей природничих і гуманітарних 

знань [26].  

Для координації зусиль, спільного розвʼязання проблем ви-

давничої галузі, підтримки національних авторів у січні 2008 р. 

протестантські видавництва створили Асоціацію християнських 

видавців України. Її засновниками стали сім протестантських 

видавництв: «Християнська зоря», «Маджуга», «Ездра», «Бого-

мыслие», «Християнська просвіта» і «Тюльпан». Асоціація про-

водить виставки, зокрема, під час «V Всеукраїнської виставки-
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ярмарку християнської літератури», яка відбувалася в часи різдвя-

них свят у Вінниці (2012), Олена Цертій, виконавчий директор 

Асоціації, презентувала книги, які протягом пʼяти років користу-

валися найбільшою популярністю у читачів і здобували призові 

місця на різних конкурсах [4].  

У 2011 р. протестантські видавництва, а також Асоціація 

християнських видавців України брали активну участь у Європей-

ському Форумі християнських книговидавців і книгорозповсюджу-

вачів «Marketsquare Europe – 2011», який уперше відбувався в Укра-

їні, в Ірпіні. Учасники семінарів на майстер-класах та тренінгах діз-

налися про досвід західних колег і почули їхні відповіді щодо мар-

кетингових стратегій у видавництві, значення іміджу компанії, уп-

равління фінансами, пошуку авторів і побудови стосунків із ними, 

створення бізнес-плану, ведення переговорів щодо авторських прав 

тощо [2]. 

Директор видавництва «Ездра» А. Кравченко багаторазовий 

учасник щорічної книжкової виставки «Marketsquare Europe», під-

сумовуючи стан українського видавничого, зокрема протестант-

ського, ринку, наголошує, що головним сегментом для читачів 

наразі є книжки для дітей і підлітків (особливо якісна докумен-

тальна література), на теми християнського життя, а також хрис-

тиянська теологічна література [12].  

Із 2007 р. відбувається Київський міжнародний фестиваль 

християнської книги (організатор – Т. Бойко, директор видавни-

цтва «Книгоноша» та магазину «Книжкова полиця»), що збирає 

учасників із СНД, Європи та Північної Америки. Зокрема, 2011 р. у 

рамках V фестивалю були презентовані семінари для видавців із 

маркетингу, електронних книг, соціальних медіа та авторського 

права [27]. І як наслідок на Amazon.com і в офіційному магазині 

електронних книг Apple зʼявилися перші на пострадянському прос-

торі християнські електронні книги українською мовою – це «Ху-

дожниця» Надійки Гербіш та переклад бестселера «Приборкання 

тигра» Тоні Ентоні (видавництво «Ездра») [7]. 

Широкомасштабною є діяльність греко-католицьких видав-

ництв, хоча кількісно вони суттєво поступаються протестантам. 

Так, засноване у 1987 р. «Свічадо» охоплює дуже широкий спектр 

книжкової продукції: богослужбова, релігійна, філософська, нау-

ково-популярна, психологічна, літературно-художня й мистець-
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ка. Сьогодні у «Свічадо» нараховується понад 25 рубрик видань 

і тут щороку виходить у світ 400–500 тис. книг. Серед популяр-

них рубрик видавництва, зокрема, такі: Святе Письмо й біблеїс-

тика, літургійні книги, молитовники та акафісники, нотні видан-

ня, широкий спектр книг про важливі духовні питання (про мо-

литву, піст, участь вірянина в таїнствах тощо), класичне бого-

словʼя, християнська психологія, сімейно-педагогічна тематика, 

художня література, видання для дітей, підлітків, молоді, подарун-

кові видання, здоровʼя, краса і харчування, українські християн-

ські традиції, періодичні видання «Зернятко», «Сто талантів» та 

«Кана», катехитично-педагогічна література, історія Церкви, цер-

ковне право й етика, церковні документи, паломництво, мистец-

тво та іконографія. 

Останніми роками «Свічадо» в своєму книжковому асор-

тименті має приблизно 50–60 % українських авторів. Вони є ав-

торами книжок для дітей, художніх творів, катехитичних матері-

алів, біографічних видань, молитовників, книг про сімʼю і вихо-

вання, кулінарних посібників тощо [28, с. 30]. «Свічадо» випус-

кає як католицьких авторів, так і православних і протестантсь-

ких, адже, як говорить директор видавництва Б. Трояновський: 

«Не друкуйте книжок, які служать доктрині. Друкуйте книжки, які 

служать Любові. Які дарують людям радість. Справжню радість. 

Радість душі» [10]. 

Греко-католицьке видавництво «Апостол» розпочало свою 

діяльність 2006 р., воно є частиною апостоляту мирян та духо-

венства. Місією видавництва є видання книг, журналів та інших 

друкованих засобів для поширення справи євангелізації та като-

лицької апологетичної думки серед українців у всьому світі. Ви-

давництво прагне допомогти парафіяльним священикам оживити 

свої парафії через євангелізаційні та біблійні публікації, матеріали 

для праці з молоддю та молитовними групами при церквах. Ви-

давництво «Апостол» є складовою місії «Апостол», колектив 

якої ‒ це група мирян та духовенства із прагненням поширювати 

християнські цінності в суспільстві через ЗМІ. У 2008 р. було 

створено телестудію «Апостол», працівники видавництва займа-

ються випуском християнських телепередач «Знаки часу», «Жи-

ва віра», «Днесь» та документальних фільмів. 
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У видавничому портфелі книги за рубрикацією: Біблії, хрис-

тиянські бестселери, молитовники, євангелізаційна література, 

християнська психологія, для дітей, чоловіків, жінок, духовенства, 

духовне життя, навчальні для парафіяльних груп та ін. [8]. 

У структурі УПЦ КП є видавничий відділ, що виконує чи-

мало функцій, з-поміж інших: формування видавничої політики 

з метою забезпечення УПЦ КП книгами Священного Писання, 

богословською, богослужбовою, просвітницькою й іншою літе-

ратурою; організація редагування й випуску літератури, необхід-

ної для діяльності церкви; контроль за богословським і літера-

турним змістом видань і якістю їх художнього та технічного 

оформлення. Значну увагу УПЦ КП приділяє перевиданню зна-

кових памʼяток української історичної та богословської думки. 

Зокрема, видано Служебник, Часослов, Псалтир, «Житія святих», 

повне зібрання творів Іоана Золотоустого, щороку видається «Пра-

вославний церковний календар», «Труди Київської духовної ака-

демії», а 2014 р. побачила світ книга «Незламний будівничий 

Української Церкви», присвячена 85-літтю від дня народження 

Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета [11].  

Синодальний інформаційно-просвітницький відділ корди-

нує інформаційно-просвітницьку діяльність УПЦ, реалізує загаль-

ноцерковні й загальноукраїнські інформаційні й просвітницькі 

(зокрема книговидання) проекти [14]. Рубрикація видань місії «Ви-

давничий відділ Української Православної Церкви» здійснюється 

за такими сегментами: Святе Письмо, богословська література, 

богослужбові книги, дитяча, довідкова, історична, катехізаторсь-

ка, проповіді, нотні видання, навчальна література, фотоальбо-

ми, художня література. За мовною ознакою православна літе-

ратура УПЦ на понад 90 % російськомовна, часто з дореволюцій-

ною орфографією, через церковні лавки поширюють чимало книг, 

виданих, зокрема, і в Російській Федерації. На сайті видавничого 

відділу УПЦ представлені книги різних православних видавництв. 

Серед них, зокрема, видавництво «Послушник», яке спеціалізу-

ється на поширенні православного світогляду в середовищі дітей 

та підлітків. Також це видавництво пропонує книги протоієрея 

Андрія Ткачова.  

Видавнича група «QUO VADIS», що містить у собі кілька 

логотипів: «Храм преподобного Агапита Печерского», «Центр пра-
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вославной книги» та «QUO VADIS», розпочала роботу 2002 р., 

випустила кілька десятків книг, серед них проповіді митрополи-

та Володимира, єпископа Олександра (Драбинка) [3]. Керівник 

видавничої групи «QUO VADIS» Є. Аврамчук наголошує, що 

пріоритетом їхнього видавництва є сучасні автори й світоглядні 

послідовники паризької школи руського богословʼя («Введение 

в святоотеческое богословие» протопр. Іоана Меєндорфа, «Святая 

святым» о. Олександра Шмемана, «Трапеза Господня» о. Миколая 

Афанасьєва та ін.). Більшість книг у портфелі видавництва росій-

ськомовні, україномовну ж серію розпочато 2005 р., видано «Ве-

ликий Піст» о. Олександра Шмемана та «Як ми віруємо» архиєп. 

Павла Фінляндського. Окреслюючи проблеми православного кни-

говидання в сучасній Україні, Є. Аврамчук наголошує на мораль-

них проблемах («видаючи книжки і продаючи їх, головне, не про-

дати заодно й християнство»), нестачі ґрунтовної богословської 

освіти в священиків, відтак нерозуміння видання богословів, на-

томість «замовлення» книг про обрядовірство в стилі «як себе 

поводити в храмі, на сповіді тощо», і головна проблема – брак 

справжніх освічених місіонерів, місіонерів, якими і мають бути 

православні видавці [5]. 

Видавництво Успенської Почаївської лаври, випускає чима-

ло пропагандистських матеріалів, які віддзеркалюють концепцію 

«русского мира», у брошурному форматі, наприклад: «На каком 

языке надо молиться?», «“Берегитесь, чтобы кто не прельстил 

Вас…” Диспут с Андреем Кураевым», «Православная Церковь и 

униаты Галиции на Западной Украине в период с 1945–2000 гг.», 

«Розкол – патріотизм чи злочин?» (одна з небагатьох україно-

мовних книг) [20].  

Християнська література потрапляє до потенційного читача 

різними шляхами – через книжкові магазини при видавництвах, 

онлайн-магазини християнської книги (наприклад, «Свічадо», 

«Книжная полка», «Апостол», «QUO VADIS» та ін.), книжкові 

лавки й магазини при монастирях («Почаївська книга», також у 

мережі інтернет), храмах і молитовних будинках, книжкові ви-

ставки й форуми тощо.  

Зокрема, чимало років поспіль християнські видавництва 

(«Свічадо», «Книгоноша», «Місіонер», «Дух і літера», Видавниц-

тво Українського католицького університету, Українське Біблійне 
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Товариство та ін.) беруть участь у щорічних всеукраїнських книж-

кових форумах. Зокрема, 30 травня 2018 р., напередодні річниці 

відходу у вічність Блаженнішого Любомира (Гузара), на Книж-

ковому Арсеналі в Києві презентували листування Блаженнішо-

го Любомира з мамою «Найдорожча Мамусю» (видавництво Ук-

раїнського католицького університету) [23]. Серед переможців 

«Найкраща книга Форуму-2016» (Форум видавців у Львові) кіль-

ка релігійних видань видавництва Українського католицького 

університету: «Переслідувані за правду. Українські греко-католики 

в умовах тоталітарних режимів ХХ ст.» та Джозеф Ґілл «Флорен-

тійський собор», а також спеціальну премію «Громадські діячі» 

отримав віце-ректор УКУ Мирослав Маринович за книгу «Всесвіт 

за колючим дротом. Спогади і роздуми дисидента» [22]. 

Християнська книга, перш ніж потрапити до потенційного 

читача, проходить різні рівні внутрішньоцерковної цензури. Так, 

критерієм благонадійності змісту книги для вірян-протестантів 

слугуватиме особа автора, який має бути знаним і шанованим 

пастором, теологом, місіонером, письменником. Водночас книгу 

рецензують інші знакові постаті для протестантів, відтак на об-

кладинці часто можна побачити ключові повідомлення із цих ре-

комендаційних рецензій, що допомагає зорієнтуватись читачеві-

протестанту в теологічній «правильності» цієї книги.  

Греко-католики 1) послуговуються подібною до протестантів 

практикою, 2) змістовно та редакційно адаптують книгу для влас-

ного читача та 3) видають книгу за благословення архієрея. Так, 

згідно з «Кодексом канонів Східних Церков», «церковний дозвіл, 

виражений словами “дозволяється друкувати”, означає, що твір 

вільний від похибок щодо католицької віри або моралі. … Якщо 

твір схвалений або допущений Єпископом або вищою владою, це 

значить, що він виражає автентичну науку Церкви і тому реко-

мендується» [16]. 

Водночас Патріарх Любомир 2010 р. у своєму зверненні 

наголошував: «Справжня християнська католицька наука представ-

лена тільки у тих виданнях, які мають дозвіл компетентної цер-

ковної влади. Такий дозвіл включає імʼя та уряд українського греко-

католицького єпископа, дату та протокольний номер документа, 

під яким цей дозвіл надано. Разом з тим наголошуємо, що са-
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мого вислову “За дозволом церковної влади” недостатньо і він 

не гарантує релігійної чистоти змісту» [13]. 

Редакційний комітет Видавничого відділу УПЦ МП вико-

нує перевірку богослужбових, богословських та духовно-повчаль-

них видань, які готуються до друку щодо їхньої відповідності 

Священному Писанню, Переданню і вченню Церкви, а на книзі, 

яка має право, на думку церкви, поширюватися і рекомендува-

тися вірянам і невоцерковленим, мусить стояти припис «із бла-

гословення ... (імʼя ієрарха)». Зокрема, в документі «Порядок про-

ведення богословської та літературної експертизи Видавничим 

відділом Української Православної Церкви» сказано: «Ініціатор 

видавничого проекту або керівник видавництва подає Голові Ви-

давничого відділу Української Православної Церкви прохання 

про проведення богословської і літературної експертизи підготов-

леної до друку книги. Це прохання має бути обовʼязково завіре-

не правлячим архієреєм і скріплене єпархіальною печаткою. Прав-

лячі та вікарні архієреї, а також намісники і настоятелі храмів 

Київської єпархії прохання про проведення богословської і літе-

ратурної експертизи своїх видань подають Блаженнішому Мит-

рополиту Київському і всієї України» [19]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Хрис-

тиянські видавництва в сучасній Україні впевнено зайняли свою 

книжкову нішу. Останніми роками помітним є зростання полі-

графічного рівня, оновлюються шляхи потрапляння книг до цільо-

вої аудиторії, збільшується кількість книг, написаних українськи-

ми авторами, утім значною є частка перекладних видань.  

У першому десятилітті незалежності нашої держави, здебіль-

шого завдяки фінансовій підтримці із Заходу, на релігійному 

книжковому ринку кількісно домінували протестантські видав-

ництва. Сьогодні за обсягами видрукуваної літератури, співпра-

цею з вітчизняними християнськими авторами, поліграфічною 

якістю, вдалими формами співпраці з цільовою аудиторією їх 

випереджають, зокрема, греко-католицькі видавництва, які глибше 

розуміють ментальні особливості українського читача та моральні 

й духовні виклики, які постають перед вірянами та невоцерков-

леними. 
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Православні видавництва демонструють свою традиційну 

східну духовну ідентичність, друкуючи головно твори отців Цер-

кви, знаних православних богословів, богослужбову літературу. 

Водночас у засиллі російськомовної літератури, виданої під егі-

дою УПЦ МП, простежується вплив ідеологем «русского мира».  
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tants, to distinguish the confessional identity in the book publishing 

industry that is based on the analysis of Christian publishers and their 
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Reduced content. The book publishing industry is analyzed as 

a component of the social communications of the Christian denomi-

nations. It is emphasized that the Christian publishers took their niche 

in the domestic literary segment. It is accentuated that the Christian 

denominations regard book printing as a mission of the Church.  

Conclusions and prospects of further research. In the first de-

cade of Ukraineʼs independence the Protestant publishing houses do-

minated quantitatively in the religious book market. However, today 

the Greek-Catholic publishers are preceding them and deeply under-

stand the mental peculiarities of the Ukrainian reader as well as moral 

and spiritual challenges that believers and new believers encounter. 

They also have a large volume of printed literature, cooperation with 

the domestic Christian authors, poligraphic quality, and successful forms 

of cooperation with the target audience. The Orthodox publishers de-
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works of the Fathers of the Church, famous Orthodox theologians, li-

turgical literature. At the same time, the influence of «the Russiaʼs 

space» ideology is traced in the study of Russian-language literature, 

published under the auspices of the UOC-MP. 
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