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Українська література останніх десятиліть створена сучасними письменниками. У 

науковій літературі точно не зазначено, від якого моменту українську літературу слід 

вважати сучасною. Утім, під поняттям сучасна українська література найчастіше 

розуміють сукупність художніх творів, написаних від часу здобуття Україною 

незалежності в 1991 році й дотепер. 

Днем неофіційної смерті української радянської літератури слід вважати 25 серпня 

1991 року. Це не буде помилкою й перебільшенням. Письменники з квитками Компартії 

України очолили національно-визвольний рух та пішли в політику, не ставши в ній 

авторитетами. Натомість лідерами думок у царині культури бути перестали. 

Їх замінили мертві, точніше – загиблі від рук радянського режиму митці, котрих 

почали видавати чим далі, тим активніше, а читачі тамували культурний голод та 

заповнювали білі плями в літературній самоосвіті. А з проголошенням Незалежності 

консервативний soviet style замінили й витіснили модерн та постмодерн. 

Визначення «український бестселер» - помилкове, бо великі тиражі хіба що 

снилися письменникам, котрі сформували обличчя української літератури часів 

Незалежності. До 2011 року в Україні розмітали, мов гарячі пиріжки, лише українську 

версію «Гаррі Поттера». 

Потім Василь Шкляр своїм «Чорним вороном» задав найвищу на сьогодні тиражну 

планку – 300 тисяч проданих копій. Її дотепер не подолав навіть той, кого вважають 

модним та популярним. 

Проте Україна й тут іде особливим шляхом: книжковий простір формують не 

тиражі, а книга, про яку говорять у культурному середовищі, не завжди потрапляє в 

інформаційний простір. Нижче – перелік книжок, без яких неможливо уявити сучастну 

українську літературу. Частина з них сформувала, без перебільшення, перше покоління 

українців, народжених не в СРСР. 
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Шкляр Василь 

Васи́ль Микола́йович Шкляр – український письменник, політичний 

діяч. Один із найвідоміших і найбільш читаних сучасних українських 

письменників. Деякі літературні оглядачі називають його «батьком 

українського бестселера». Рішенням Комітету з Національної премії України 

ім. Т.Шевченка визнаний лауреатом Шевченківської премії 2011 року. 

Шкляр В. Залишенець. Чорний ворон : роман / 

Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 

2016. – 427 с. 

Найтиражніший роман за весь час Незалежності. Цьому 

сприяв скандал – звинувачення автора в антисемітизмі та 

ксенофобії. Причому – через півтора року після першого виходу 

відразу в двох видавництвах. 

Роман про героїв Холодноярського повстання звинувачує 

одіозний міністр освіти Дмитро Табачник, записний українофоб 

та неприхований прихильник «русского мира». «Чорного 

ворона» номінують на Шевченківську премію – Шкляр 

відмовляється, поки Табачник на посаді. 

Народна популярність зашкалює. Роман читають ті, хто 

ніколи раніше не читав українською. 

Роман відтворює одну із сторінок української історії – боротьбу українських 

повстанців проти радянської влади у 1920-хроках. 

В його основу покладено історичні документи, зокрема, з розсекречених архівів 

КДБ. Робота над романом тривала майже 13 років Їх називали бандитами, розбійниками, 

головорізами й навіть у прокльонах-анафемах забороняли згадувати їхні імена. Щоб вбити 

у пам'яті упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували свої молоді життя. Авжеж, 

вони стріляли, вішали, палили, нищили – але кого? На їхньому бойовому чорному прапорі 

напис: «Воля України або смерть». Вони не вийшли з лісу навіть тоді, коли навкруги 

запанувала чужа влада і вже не було надії на визволення. Вони – залишенці – обрали собі 

смерть. 

 

Шкляр В. Маруся : роман / Василь Шкляр. – Харків : 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 315 с. 

Тендітна золотоволоса дівчина народилася для щастя. 

Але бурхливий 1919 рік – один із найдраматичніших в історії 

України — покликав її до боротьби за волю Вітчизни. Після 

загибелі братів, повстанських отаманів, шістнадцятирічна 

гімназистка Саша Соколовська стає на чолі тисячного війська. 

Відтепер вона – отаман Маруся. На шлику її козацької шапки 

напис «Смерть ворогам України!». Та навіть у вирі кривавих 

подій доля дарує їй щире кохання і шанс зберегти життя… 
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Шкляр В. Тінь сови : роман / Василь Шкляр. – Харків 

: Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 301 с. 

«Тінь сови» – це своєрідний скарб, захований часом у 

минулому сторіччі. Час хоронив його за «тимчасовою» 

непотрібністю, тому що тоді знов настала «доба зла» і для добра 

залишилося дуже мало місця. І ось в інший, дивний і теж не 

вельми добрий час, коли брехня тут і там стає новою 

«правдою», коли про мораль і порядність згадують зі 

скептичною посмішкою на обличчі, ця історія виринула з іншої 

епохи. Виринула і здивувала тим, що виявилася непідвладною 

часові. Так, у ній описані в чомусь інший світ, інший побут, 

інша Україна. Але, читаючи, ти пропускаєш цю різницю, як 

легкий шум вітру. Вона навіть приємно лоскоче твою фантазію, 

але майже непомітно. Тому що твоя читацька увага прикута до героїв роману, до їхніх 

історій. А історії і Катерини зі Степаном, і Муталіба з Іриною – це історії кохання. 

Кохання, яке бореться, виживає у незгодах, допомагає вистояти і врешті-решт 

перетворюється на колективну пам’ять, на віру, на релігію, на легенду, що дає надію і 

кохання тим, кого воно ще не торкнулося своїм крилом. 

 

Шкляр В. Кров кажана : роман / Василь Шкляр. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 269 с. 

«Кров кажана» перехоплює подих. Це «страшний» 

епатажний роман, який спровокує чимало «офіційних» 

претензій до автора. Похмура містика, відверта еротика, 

божевільна кримінальна історія… Однак то тільки гіпнотична 

форма, в яку автор «Ключа» та «Елементала», може, як ніхто 

досі, зодягає глибокий соціальний зміст. Витончений 

психологізм, філософічність, іронія, інтелектуальна та мовна 

ґраційність забезпечують романам Василя Шкляра статус 

яскравого, самобутнього явища в сучасній літературі. 

 

 

Шкляр В. Ключ : роман / Василь Шкляр. – Харків : 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 269 с. 

Цей детективний трилер фахiвцi охрестили окультним, 

еротичним, мiстичним, фiлософським i навiть маґiчним. 

Йдеться про маґiю незбагненної таємницi, розгадка якої 

однаковою мiрою хвилює героя роману, читача i самого автора. 

Головний герой прагне розкрити таємницю зникнення чоловіка, 

який залишив йому ключ від квартири №13, і стає на шлях 

смертельно небезпечної гри. 
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Винничук Юрій 

Український журналіст, письменник, «батько чорного гумору» в 

українській літературі, дослідник Львова, автор еротично-гумористичних 

бестселерів, літературно-політичних провокацій та містифікацій. Твори Юрія 

Винничука перекладалися в Англії, Аргентині, Білорусі, Німеччині, Польщі, 

Канаді, Сербії, США, Франції, Хорватії, Чехії. За його казками знято 2 

мультфільми. Юрій Винничук сам є автором перекладів з кельтської, 

англійської та числених слов'янських мов. Переможець конкурсу Бі-Бі-Сі на 

кращу українську книгу (2005) за роман "Весняні ігри в осінніх садах". 

 

Танго смерті : роман / Юрій Винничук. – Харків : 

Фоліо, 2013. – 351 с. 

Один із найпродуктивніших українських письменників написав, 

як водиться, дуже львівський роман, як і решта його прозових 

творів. Проте «Танго смерті» з`явилося дуже вчасно: українців 

накрила хвиля цікавості до власної історії. 

А в книзі – історія чотирьох героїв, українця, поляка, німця та 

єврея, яка поступово перетворюється на сімейну сагу та 

водночас – на белетризовану історію України ХХ століття. 

Фірмова суміш жанрів: авантюрного, любовного, історичного та 

позажанрового, модерного романів лише додала популярності. 

 

 

Дашвар Люко 

Лю́ко Дашва́р – українська письменниця, сценарист, журналіст. 

Лауреат літературної премії Коронація слова: у 2007 році роман «Село не 

люди» здобув ІІ премію та премію «Дебюту року» від книжкового порталу 

«Друг Читача», у 2008 за «Молоко з кров'ю» стала дипломантом конкурсу, а 

2009-го її роман «Рай. Центр» отримав диплом «Вибір видавців». 

Дашвар Л. Рай. Центр : роман / Люко Дашвар. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 269 с. 

Помешкання в центрі мегаполісу, навчання в престижному 

виші, роман з багатієм – для провінціала то межа успішності, 

ніби опинитись у центрі раю! Заради цього можна поступитися 

принципами, сховати гордість, збрехати… Але чи є в тому раю 

– у брендованому одязі, у шикарних офісах та автівках 

представницького класу – безгрішні душі? Бо тільки безгрішна 

душа зможе побачити двох вояків гетьмана Петра Дорошенка, 

які пробудилися через 340 років, щоб відшукати РАЙ. центр. 
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Дашвар Л. ПоКРОВ : роман / Люко Дашвар. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 379 с. 

Останні дні листопада 2013-го, країну лихоманить. Мар`яна не 

звертає уваги на це – усі її думки лише про чоловіка, який насправді 

не вартий сліз. Зустріч із дивним хлопцем Ярком змінює все. «Ти 

моя жінка», — сказав він. І від того стало так солодко... 

Та тепер не час насолоджуватися життям. Дівчина опиняється у вирі 

подій: чергування на Майдані, зникнення коханого, пошуки 

нащадків козака Дороша – спадкоємців величезного статку... 

Звідки ж Мар`яні знати, що чекає на того нащадка. Предки заповіли 

йому не лише скарб, а й родинне прокляття... 

 

Дашвар Л. БитіЄ. Макар : роман. Кн. 1 / Люко 

Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 

285 с. 

Красиве життя, про яке Макар мріяв зі студентства, йому не 

належить: машина службова, квартира чужа, гроші остогидлої 

коханки… Колись омріяний капітал штовхнув його в обійми 

впливової Марти – тоді він зробив свій перший крок угору… 

сходами, що ведуть униз. Він зрозумів це, коли закохався. Його 

побудоване на брехні щастя виявилося крихкішим за картковий 

будинок, а його план повернення втраченого загрожує занапастити 

ще кілька життів. 

 

Дашвар Л. БитіЄ. Макс : роман. Кн. 2 / Люко 

Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 

285 с. 

Півроку незалежності – на більше Макса не вистачило. Заради чого 

він б'ється головою об глуху стіну порвав із батьками, злидарює? 

Його дівчина втекла, не підтримала його відчайдушних спроб стати 

мужчиною… Прийняти фінансову допомогу рідних і гидувати нею – 

оце по-Максовому, так чинить справжній метросексуал! Він не став 

героєм для коханої, коли вона тонула, а тепер за власні гроші купує 

собі право боротися за виживання, наче «останній герой»… 

Дашвар Л. БитіЄ. Гоцик : роман. Кн. 3 / Люко 

Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 

270 с. 

Гоцик ані хвилини не сумнівався: Люба померла. Але що для нього 

означала ця втрата? Повернення до рідного села й перетворення на 

фермера, який шукає дружину? Швидко знудився. Ліпше вже все 

покинути й податися світ за очі, кудись до Європи, де саме 

поневіряється його мати. Дивак Ілія стає його супутником у мандрах 

– підступним другом і вірним ворогом. Разом вони ділитимуть 

чужий скарб і чужу дівчину. Чи вистоять непохитні Гоцикові 

принципи у двобої з людською гідністю, дружбою та коханням? 
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Дашвар Л. Молоко с кров’ю : роман / Люко Дашвар. 

– Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2008. – 269 с. 

Яке то щастя – зустріти свою половинку і покохати! Коли душа 

сягає неба, коли розумієш: ось твоя доля… 

Першій красуні на селі Марусі-румунці до пари став Льошка – 

розумний, красивий, успішний, – то й жити б їм як королям. І яке їй 

діло до сусіда, хирлявого рудого Стьопки-німця в поламаних 

окулярах? От тільки чомусь щоночі йде він до бузкового куща біля 

Марусиної хати, і щоночі вона відчинає вікно… 

Дочка українського олігарха Олексія Ординського Руслана, 17-річна 

розумниця і красуня, яка ось вже 10 років не бачила батьківщину, 

тому що мешкала з батьками у Англії. Та раптом у неї спалахнули 

патріотичні почуття. Вона сказала, що хоче повернутися на рідну 

землю, щоб зробити для неї щось корисне. Їй було важко пояснити батькам, чому вона на це 

зважилася, але все ж таки вона досягає свого, і батьки відправляють її до Києва з чотирма 

охоронцями і грошима на покупку рідної землі. Їй пропонується земля, яка перетворилася на 

котеджне селище «нових українців». Але Руслана хоче землі, «оспіваної легендами»… 

 

 

Дашвар Л. На запах м`яса : роман / Люко Дашвар. 

– Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 366 с. 

На хуторі з`являється тендітна міська дівчина Майя. Навіщо вона 

тут? Невже міська повія приїхала сюди зваблювати чоловіків? Так 

вважає місцева красуня Тоня. Чи вона втекла від одного кохання у 

пошуках іншого? Адже майстер на всі руки Толя прикипів до неї 

всім серцем! А може, вона відьма, бо розорила гніздо крука й 

випила яйця? Майя ховається від світу зі своєю страшною 

таємницею. Чи зможе хтось розгадати її? 

 

 

 

Дашвар Л. Мати все : роман / Люко Дашвар. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 334 с. 

Назва «Мати все», як і назви усіх книжок Дашвар, що побудовані 

на грі слів, мають неперевершену властивість з ювелірною 

точністю передавати захований у сюжетні лінії зміст. В основу 

роману письменниця поклала реальну життєву історію, яку 

колись побачила на одеському пляжі і в якій, переконана 

письменниця, багато людей побачать своє власне невигадане 

життя. 

Історія професорської доньки у якої було все: турботлива мама, 

коханий чоловік, гарна квартира, вдосталь грошей – ідеальне 

життя. Але як всі прекрасно знають – «багаті теж плачуть». 

Підступ і брехня – ось на чому «авторитарна» мати побудувала 

родинну ідилію. 
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Все життя Іветта присвятила хворому синові Платону. Старша дочка Ліда змушена, як і мати, 

доглядати за братом, жертвуючи всім. А мати вирішила купити сину живу ляльку, яка б 

задовольняла природні потреби юнака. Так у родині з`явилася Рая, і… Світло однієї любові 

розігнало морок іншої. 

Саме тепер Ліда дізналася, що Платон і сільське дівча не єдині маріонетки в руках Іветти! 

 

Дашвар Л. Село не люди : роман / Люко Дашвар. 

– Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 

2007. – 270 с. 

Перший роман сучасної української письменниці Люко Дашвар, 

виданий у 2007 році видавництвом Книжковий клуб «Клуб 

сімейного дозвілля». У ньому описується життя людей одного 

депресивного українського села. 

У селі все про всіх знають. Нічого не приховаєш. Тим більше – 

палку пристрасть дівчини-школярки Катерини до одруженого 

чоловіка Романа, батька її однокласника Олександра. Але 

невдовзі хлопець гине. У його трагічній смерті звинувачують 

Катю. Дівчина страждає. Та біда одна не ходить… Куди подітися 

засудженій громадою, наляканій та самотній Каті? Чим 

завершаться поневіряння нової Лоліти? Чи знайде вона своє щастя? Чи вистоїть під жорстокими 

ударами долі? Всевишній знає правду і не покине невинну душу на поталу юрбі. 

 

 

Шарик Сергій 

 

Шарик С. Двічі графиня та двічі генерал. – К. : 

«Зелений пес», 2014 р. — 496 с. 

Книжку присвячено одній з головних туристичних принад 

України – парку «Софіївка» в Умані, а точніше романтичним 

історіям і сагам, пов’язаним із її засновниками, польським 

магнатом Станіславом Потоцьким і графинею грецького 

походження Софією Потоцькою, їхнім життєвим шляхам 

назустріч одне одному. 

 

 

 

 

Коломійчук Богдан 

Богдан Вікторович Коломійчук – український письменник, володар 

Гран-прі конкурсу «Коронація слова 2013» в номінації «Романи». У 2006 році 
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закінчив фізичний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка. Ще донедавна жанру українського детективу майже не 

існувало, але Богдан Коломійчук, вже відомий молодий письменник, автор 

ретро-детективів, намагається змінити цю ситуацію на краще. 

Коломійчук Б. Людвисар. Ігри вельмож : роман / 

Богдан Коломійчук. – Харків: Фоліо, 2014. – 347 с. 

 

Дія роману відбувається у другій половині XVI сторіччя у Львові. 

На прохання бургомістра Якуба Шольца місцевий лікар Домінік 

Гепнер влаштовує… публічний розтин людського тіла. 

А уночі обурений єпископ тягне бургомістра на Личаківський 

цвинтар, щоб вистежити того, хто розкопує могили. Бо є підозра, 

що займається цим сам лікар Гепнер… І це тільки початок 

таємничої, загадкової та містичної історії. 

 

 

 

 

Коломійчук Б. Таємниця Єви / Богдан 

Коломійчук. – Харків : Факт, 2015. – 250 с. 

 

«Таємниця Єви» – збірка авантюрних та детективних оповідань, 

події в яких відбуваються переважно на початку XX століття. Тут 

і блискуче розслідування львівського комісара Вістовича, і 

легенда замку графа Шенборна, і звичайно ж, нова спроба 

розгадати таємницю жіночого світу… 

 

 

 

 

Коломійчук Б. В'язниця душ : повісті / Богдан 

Коломійчук. – Харків : Факт, 2016. – 220 с. 

 

«В’язниця душ» – третя книга автора, в якій він найкраще 

проявив себе як майстер детективного жанру. Події у повістях, 

що увійшли до видання, відбуваються у 1902–1903 рр. у Львові. В 

основі сюжету кожної повісті – блискуче розслідування 

заплутаної справи, яке проводить львівський комісар Адам 

Вістович. Карколомні пригоди героїв гармонійно доповнює 

оригінальна містика та зі смаком подана еротика. 
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Костенко Ліна 

Вона уже багато років зберігає за собою почесне місце на поетичному 

Олімпі України. ЇЇ називають "нерозгаданим чудом", "неймовірним птахом", 

"голосом народу", "пілігримом вічності". Прикметної рисою її творчості є 

інтелектуалізм. У своїх поезіях авторка невпинно шукає ключі до таємниць 

буття, розкриває та аналізує пласти історії. 

Попри поетичного добірку, Ліна Костенко видала книгу "Записки 

українського самасшедшого", де яскраво проілюструвала, чим живе 

пересічний українець, чого він прагне і чого досягає. У цьому романі для 

кожного читача знайдеться своє місце. 

Костенко Л.Записки українського самашедшого : 

[роман] / Ліна Костенко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-

МА-ГА, 2016. – 414 с. 

Перший прозовий роман Ліни Костенко. У романі описується 

період президентства Леоніда Кучми та Помаранчева революція. 

Головний герой роману, 35-річний програміст за освітою, який, проте 

займається обслуговуванням комп'ютерів, а не програмуванням. 

Познайомився зі своєю майбутньою дружиною ще під час Революції 

на граніті. Його батько — відомий перекладач, шістдесятник, що має 

нову молоду дружину та дуже інтровертованого сина, який фігурує 

під прізвиськом Тінейджер. Дружина головного героя – філолог, 

дослідник Гоголя. Син навчається в школі й товаришує з сусідом Борькою, сином «нового 

українця». 

Головний герой веде так звані «Записки», занотовуючи всі катастрофи, замахи, вбивства 

(наприклад, цинічне вбивство польською поліцією українця Сергія Кудрі) і скандали, про які 

дізнається з новин. Таким чином він намагається дати вихід своїм емоціям у скорумпованій 

атмосфері режиму Кучми і не скотитися до повного цинізму. Паралельно в записках знаходять 

своє відображення часом проблематичні стосунки головного героя зі своєю дружиною. Загальний 

іронічний, песимістичний, скептичний, часом знущальний тон записок під кінець кардинально 

міняється, коли герой переживає емоційно напружені події Помаранчевої революції. 

Починаючи від назви, книга насичена ремінісценціями й прямими цитатами з Гоголя, а 

також з «Майстра і Маргарити» Булгакова. 

 

Лис Володимир 

Український журналіст, драматург, письменник. 

Відомий також як народний синоптик. Його 

довгострокові прогнози на цілий рік неодноразово 

збувалися.  

Лис В. Століття Якова : роман / Володимир Лис. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 238 с. 

Роман – своєрідний епос-біографія одного поліського українця, який 

за свій столітній вік пережив п’ять держав: Російську імперію, УНР, 

Польщу, гітлерівську Німеччину, сталінський СССР. Доживши до 

держави Україна, він опинився перед лицем і родинної, і 
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національної драми, яка була запрограмована катастрофами XX століття. 

У житті старого Якова Меха на короткий час, мов той метелик, з’являється дівча-приблуда. Вона 

питає, чи любив він колись, – і виринає десь із глибини пам`яті його кохання, і біль втрати, і 

круговерть війн та режимів, і радощі та горе в родині, і гріхи й каяття… 

 

 

Лис В. Маска : роман / Володимир Лис. – Харків : 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 318 с. 

1801 рік. Розкішний бал на честь п’ятиріччя князівни Любославської 

закінчується масовим пограбуванням і викраденням людини. Там, де 

хвилину тому розважалася шляхта, тепер гуляють розбійники. Граф 

Юзеф наважується зірвати з ватажка маску, бачить під нею знайоме 

обличчя і прощається зі свободою. Але таємний агент Слєпньов 

знайде слабину зухвалого бандита – чарівну жінку, задля якої він 

ладен дістати хоч зірочку з неба, хоч кольє княгині Ольги… 

 

 

 

Лис В. Графиня : роман / Володимир Лис. – Харків : 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 220 с 

Події роману розгортаються у різних часових просторах, між 

таємницею дару митця і гординею й помстою. Тут психологічні 

стосунки між героями гостріші за будь-який детектив. З якою метою, 

як і кількасот років тому, в маленькому містечку на Волині хтось 

убиває собак, наводячи жах на мешканців? Навіщо талановита 

художниця Люба Смажук раптово прагне зустрітися зі шкільним 

учителем малювання в місті свого дитинства? Чому всі химерні події 

обертаються навколо неї та графині Венцеслави, яка погордливо 

позирає з єдиного вцілілого свого портрета? Лише картини 

берегтимуть таємницю – до останньої сторінки… 

 

Матіос Марія 

Українська письменниця та урядовець. Переможець різноманітних 

літературних премій, зокрема лауреат Шевченківської премії з літератури 

(2005), Коронації слова (2007), та Книги року BBC (2008). Станом на 2011 рік 

видала 14 книг прози та 6 поетичних збірок. Серед найвизначніших праць 

Матіос, збірка оповідань «Нація» (2001), роман у новелах «Майже ніколи не 

навпаки» (2007) та роман «Солодка Даруся». 

Марія Матіос особлива постать в українській літературі, оскільки саме 

її творчість ознаменувала закінчення панування постмодернізму та перехід 

до нової епохи письменництва. 
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У своїй творчості вона користується таким кредо: пошук украденого 

щастя нації і пошук украденого щастя людини. У текстах письменниця 

звертається до людини, її поведінки та мотивацій. 

 

Матіос М. Москалиця : повість / Марія Матіос. 

– Львів : Піраміда, 2007. 

"Немає межі жіночій винахідливості в час смертельної 

небезпеки. Немає страху, який позбавив би жінку волі чинити 

опір. Немає людини, здатної розгадати жінку, що тримає 

таємницю впродовж життя, як тримає власну честь... 

Кожна жінка могла би створити свою галерею подібних істин. 

Проте Марія Матіос в повісті „Москалиця” стверджує саме таку 

житейську філософію." 

 

 

 

 

 

 

Матіос М. Майже ніколи не навпаки : сімейна 

сага в новелах / Марія Матіос. – Львів : ЛА 

"Піраміда", 2011. – 173 с.  

Роман «Майже ніколи не навпаки» зачаровує бездоганним 

стилем, але дещо може спантеличити гіркою логікою викладених 

подій. Лише на останніх сторінках книги можна знайти 

відповідь, чому так сталося в першій новелі “Чотири – як рідні - 

брати”. А “Гойданка життя” остаточно переконає, що майже 

ніколи не є навпаки. Бо не могло бути інакше... 

У романі розкривається драматична історія кількох гуцульських 

родин часів Австро-Угорської монархії, Першої світової війни та 

першої третини ХХ століття.  

Кожен персонаж цієї небуденної драми має беззаперечне алібі, 

неопротестовану правду і власні суди честі. Закони честі вступають у суперечку із законами серця. 

І тому майже ніколи не є навпаки. 

 

 

Матіос М. Солодка Даруся : драма на три 

життя : роман / Марія Матіос. – Львів : ЛА 

"Піраміда", 2014. – 187 с. 

Найвідоміший і найпопулярніший роман Марії Матіос «Солодка 

Даруся» справедливо назвали «трагедією, адекватною історії XX 

століття», а саму Дарусю – «образом майже біблійним». У цій 

драмі «на три життя» немає нічого однозначного: ні персонажів, ні 

обставин, ні розв'язки. В романі немає епохальних людей чи подій, 

позитивних чи негативних героїв, але, як стверджує критика, 

«коли читаєш цю книгу, болить серце». Саме сімейна сага, чим 
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насправді є «Солодка Даруся», витворює правдивий дух минулої епохи, «родимі знаки» якої 

дотепер заважають частині сучасного суспільства сприймати українську історію без купюр, 

цензури й дратівливості. Але катарсисами такого звучання, які пропонує Марія Матіос у цьому 

романі, вимірюється сутність людських поривань, страждань, справжньої любові, а також 

людської природи загалом. 

 

 

Матіос М. Армагедон уже відбувся : повість / 

Марія Матіос. – Львів : ЛА "Піраміда", 2011. – 

109с. 

 

Сторінки нової книги Марії Матіос «Армагедон уже відбувся» – 

це майже «дантові кола» однієї людини. І провідником у цьому 

пеклі є Іван Олексюк – у далекій молодості «засуджений на 

життя» ціною «червоної гадючки чужої крові на своїх 

черевиках». 

Ці «дантові кола» потрібні письменниці, щоби пізнати Істину 

головного персонажа, який увесь вік після вбивства людини 

думає про «вавилонську вежу» свого життя, що має колись 

завалитися. Марії Матіос доконче потрібно через історію Івана 

Олексюка наблизити читача до розуміння Іванової правди – 

причини, його істини: Хотіти Жити. 

Бо насправді істина для всіх одна. От тільки, «якби запізнитися вмерти. Або народитися». 

Увага до найтонших деталей, глибокий психологізм і прискіплива любов до того, чиє «тіло душі» 

по живому ріже її письменницький «скальпель», – незмінні прикмети стилю Марії Матіос. 

 

 

Матіос М. Нація : повість / Марія Матіос. – 

Львів : Піраміда, 2010. – 254 с. 

 

«Генетично творчість Марії Матіос є суто українською, та 

звертається вона до того, що найбільш людське – потреби 

свободи й почуття безпеки, права на щастя й вільний вибір. Герої 

«Нації» понад усе хочуть зберегти гідність. А гідність не має 

національності, як – за словами авторки – не має її кров. 

Письменниця не творить чорних і білих персонажів. У кожному 

героєві досить суперечностей, а в кожній історії – 

недоговореності. І це чергова феноменальна риса цієї літератури. 

Ніхто не є однозначно засуджений і ніхто не є абсолютно 

кришталевий. А над цим клубком людських пристрастей і 

конфліктів, немов ув античній трагедії висить безжальний 

фатум, який прирікає людей на довгу, несправедливу та апріорі 

програшну боротьбу. Тому подібно античній трагедії «Нація» 

викликає в нас співчуття і страх. Співчуття, бо нещастя сталося з 

невинною людиною. Страх, бо з кожним може статися те саме…» 
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Кокотюха Андрій 

Сучасний український письменник. Дослідник української масової 

літератури доктор філологічних наук Софія Філоненко називає Кокотюху 

батьком «українського готичного детективу», хоча сам автор вважає, що в 

його текстах присутня швидше неоготика, напряму пов'язана з актуальними 

суспільними та соціальними проблемами України, а звернення до готики та 

загалом фольклору збігається з традиціями давньої української літератури. 

Книжки А. Кокотюхи виходили і далі виходять практично в усіх 

українських видавництвах, котрі видають сучасну літературу: «Смолоскип», 

«Кальварія», «Фоліо», «Піраміда», «Нора-Друк», «Зелений Пес». Він 

постійно співпрацює з найпопулярнішими українськими газетами, 

журналами і телеканалами. 

У 2011 входить до складу журі літературного конкурсу Юне слово. 

Крім згаданої вище, були наступні екранізації творів письменника. 

Детективний роман «Легенда про Безголового» екранізований у 2008 році 

кіногрупою «Film.ua» (назва фільму «Тривожна відпустка адвоката Ларіної», 

режисер Олександр Стеколенко). Трилер «Повзе змія» (режисер Максим 

Бернадський) екранізовано в 2009 році компанією «Fresh production UA». В 

усіх випадках Кокотюха – автор або співавтор сценаріїв. Написав сценарії 

для кількох документальних фільмів з циклу «Кримінальні історії» (ICTV). 

«Чужі помилки» (СТБ), «Стрингер» та «Одержимі» (1+1). Працював 

журналістом і сценаристом на проектах «Сніданок з 1+1», «Київський 

регіон», «Паралельний світ». Пише сценарії для проекту «Судові справи» 

(Film.ua). Усе це дає авторові право називати себе також кіносценаристом. Є 

автором сценарію на екранізацію романа Василя Шкляра «Чорний ворон». 

 

Кокотюха А.Різник із Городоцької : роман / Андрій 

Кокотюха. – Харків : Фоліо, 2016. – 250 с. 

 

Львів, 1913 рік. Напередодні Різдва жорстоко вбито кількох дівчат 

легкої поведінки. Газети дали невловимому вбивці прізвисько – 

Різник із Городоцької. Але кримінальна хроніка та інші сенсації 

більше не цікавлять уже відомого читачеві львівського адвоката 

Клима Кошового. У нього життя налагоджується: він має 

адвокатську практику, заможну клієнтуру, повагу в суспільстві й 

наречену — відому акторку театру і кіно. Та захищати хворого 

юнака, якого підозрюють у жорстоких вбивствах, Кошовий усе ж 

таки погоджується. Програти він не може, а перемога – це 

додаткова й гучна реклама. Але щойно невинний виходить на 

волю, на Клима починається справжнє полювання. Щоб урятувати своє життя, йому треба 

якнайшвидше знайти Різника. Так починаються пошуки, котрі приводять Кошового та його друга 

Йозефа Шацького в стіни психіатричної лікарні, відкривають світ львівських повій і таємниці 

хворих душ. Клим не знає, як Різник змінить його життя. І тим більше не уявляє, що ця справа 

підніме завісу над однією з таємниць впливової красуні Магди Богданович... 
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Кокотюха А.Автомобіль із Пекарської : роман / 

Андрій Кокотюха. – Харків : Фоліо, 2015. – 282 с. 

Львів, 1911 рік. У центрі міста, на вулиці Пекарській, у власному 

розкішному автомобілі знайдено мертвою доньку нафтового 

магната. У вбивстві підозрюють її таємного коханця. Це – Густав 

Сілезький, один із королів львівського злочинного світу. Він може 

довести свою невинність. Та докази готовий довірити лише одній 

людині – Климові Кошовому, який повинен знайти справжнього 

вбивцю, аби витягнути давнього знайомого з тюрми. У пошуках 

йому допомагає вірний друг Йозеф Шацький, і разом вони 

розкривають брудні таємниці з життя міської аристократії. Люди в 

масках, кримінальні ватажки, мільйонери, провокатори – 

підозрюються всі. І все ж найбільший ризик для Клима Кошового – 

це те, що його приватне розслідування категорично не подобається впливовій красуні Магді 

Богданович… 

 

Кокотюха А.Привид із Валової : роман / Андрій 

Кокотюха. – Харків : Фоліо, 2017. – 285 с. 

Початок XX століття, 1909 рік. Успішний київський адвокат Клим 

Кошовий від переслідувань царської охранки тікає до Львова, де 

стає лише скромним помічником старого нотаря. Його нудні 

злиденні будні порушує візит комісара кримінальної поліції: у 

кишені трупа, знайденого у будинку на вулиці Валовій, виявили 

візитівку Клима. Сам чоловік загинув за досить дивних обставин, 

хоча офіційно це нещасний випадок. Але той дім має у Львові 

недобру славу. Кажуть, у ньому вже сто років блукає привид 

Чорної пані. Всякого, хто зустрінеться з нею, чекає погибель. І така 

смерть на Валовій – не перша. У гонитві за привидом Кошовий та 

його відданий друг Йозеф Шацький змушені зануритися у 

львівські нетрі та спуститися на міське дно. Ризикуючи життям, вони таки дізнаються правду про 

привида. І вона дуже не сподобається загадковій та впливовій красуні Магді Богданович… 

 

Кокотюха А.Адвокат із Личаківської : роман / 

Андрій Кокотюха. – Харків : Фоліо, 2015. – 285 с. 

Початок ХХ століття, 1908 рік. Молодий киянин Клим Кошовий 

дивом вирвався з тюрми й тікає від переслідувань царської влади 

до Львова. Але й тут його заарештовує поліція – біля трупа 

відомого адвоката Євгена Сойки. Покійний мав у місті сумнівних 

друзів та могутніх ворогів. 

Самогубство – чи вбивство? Пошуки істини водять Кошового 

темними лабіринтами львівських вулиць. На його шляху – зухвалі 

батяри, міські кримінальні королі та російські терористи-бомбісти. 

А ще поліцейський комісар Марек Віхура, в якого Клим постійно 

плутається під ногами. Правда приголомшить Кошового та його 

нового відданого друга Йозефа Шацького. Й назавжди змінить 

долю загадкової та впливової красуні Магди Богданович… 
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Кокотюха А.Червоный : роман / Андрій 

Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля. 

2015. – 317 с. 

Им приписывают массовые убийства учителей. Бандеровцам место 

в ГУЛАГе, где они… могут быть полезными. Вместо того чтобы 

прозябать в лагерях, главарь повстанцев Данила Червоный наводит 

порядок! И пусть он планирует побег, ему, герою или бандиту, 

одному по силам усмирить заключенных преступников. Как это 

было, расскажут три свидетеля: милиционер, чекист и враг народа. 

Не ищите Червоного ни среди живых, ни среди мертвых, ищите его 

среди овеянных легендой!… 

 

 

 

Кокотюха А.Чорний ліс. Українські хроніки 1943 

року : роман / Андрій Кокотюха. – Харків : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2016. – 300 с. 

У Чорному лісі на Волині українці воюють відразу на три фронти: 

з німцями, росіянами та поляками. Головний герой – колишній 

міліціонер, зек, радянський диверсант – мусить розібратися в 

тому, хто друг, а хто ворог. У нього нині одна мета – зрозуміти, 

на чиєму боці правда, і відстоювати її зі зброєю в руках. 

 

 

 

 

Кокотюха А.Повний місяць : роман / Андрій 

Кокотюха. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 368 с. 

Осінь 1944 року. Поділля. У селищі Сатанів страх перед гестапо 

змінився боязню каральних операцій НКВС. Мало того: округу 

тероризують озброєні до зубів банди кримінальників та 

дезертирів. Але й це ще не все. Вже кілька місяців у околицях 

Сатанова, на узліссі, знаходять тіла людей, загризених дикими 

тваринами. Правда, люди кажуть – завівся в тутешньому лісі 

вовкулака… 

Розгадати таємницю сатанівського лісу береться бойовий офіцер, 

фронтовик Андрій Левченко. Разом із ним у небезпечній грі – Ігор 

Вовк, який утік із сталінського концтабору, жорстокий капітан 

НКВД Віктор Сомов, ватажок дезертирів Жора Теплий та 

повстанський сотник на псевдо Грім. Їхні долі сплелися в тугий 

вузол, вони небезпечні один для одного, кожен має свій секрет. 

Але життя кожного, а заодно – й кохання втікача Вовка, залежить від того, кому вдасться вистояти 

в двобої з перевертнем. Якщо вовкулаки, звичайно, реальність, а не породження людського розуму 

та генія… 

Нова гостросюжетна історія від Андрія КОКОТЮХИ – детективний трилер, виконаний у 

популярному стилі ретро-роману. Дія захоплює з перших сторінок. А фінал обіцяє несподіванки, 

яких не чекав, за його зізнанням, сам автор. 
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Кокотюха А.Справа отамана Зеленого. Українські 

хроніки 1919 року : роман / Андрій Кокотюха. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 301 с. 

Лікар Артем Шеремет за зброю визнавав лише скальпель, але 

жорстокі реалії громадянської війни в Україні 1919 року докорінно 

змінили життя героя. Він змушений був узяти до рук справжню 

зброю і поринути у вир буремних подій. Трагічні обставини 

приводять його до армії отамана Зеленого. Запекла боротьба, 

смертельна небезпека, зрада та надія, кохання і втрата — не омине 

ніщо… 

 

 

 

Кокотюха А.Київські бомби : роман / Андрій 

Кокотюха. – Харків : Фоліо, 2015. – 380 с. 

1907 рік. У Російській імперії – конституційний переворот. Влада 

широким фронтом наступає на громадянські права та свободи 

людей. У відповідь звучать постріли та летять саморобні бомби. 

Київ тих часів стає ареною бойових дій. Тут, немов гриби, 

виростають бойові організації, чиї дії вже не підпорядковані 

єдиному центру. 

Андрій Волох, молодий українець, вигнаний з університету за 

участь у протестах, теж бере до рук зброю. Тепер він – Полтава. І 

його подальша доля тісно переплітається з радикальним ватажком 

бойовиків Залізняком, професійним терористом Штерном, 

жандармським ротмістром Підвисоцьким та Фаїною – вдовою 

страченого революціонера, котра прагне помсти. Але чи в повній мірі прийнятні ідеї тотального 

терору для таких, як Полтава? Тим більше якщо терор – зброя не лише бойовиків, а й влади, яка з 

ними бореться… 

 

Івченко Владислав 

Український письменник, журналіст. Пише з 1998 року, від 2004-го  – 

переважно українською. Дипломант конкурсу «Коронація слова-2009» за 

роман «Яскраве життя та надзвичайні пригоди Зоряної Мальви», володар 

третьої премії «Коронації слова-2011» за роман «Стовпи самодержавства, або 

П’ятнадцять справ Івана Карповича Підіпригори» (у співавторстві з Юрієм 

Камаєвим), дипломант конкурс «Коронація слова-2012» за кіносценарій 

українського вестерну «Одного разу на Дикому Сході». Володар премії 

гостросюжетної літератури «Золотий пістоль» конкурсу «Коронація слова-

2013» за книгу «Найкращий сищик імперії на службі у приватного капіталу». 

У 2013 році став літературним стипендіатом Благодійного фонду Ріната 

Ахметова «Розвиток України». Отримав третю премію конкурсу "Коронація 

слова-2014" за роман "Паничі". Влітку 2014 року став переможцем конкурсу 

"Новела по-українськи" з оповіданням "Стоїмо!". Роман "2014" став 

переможцем премії "Літакцент року-2015" у номінації "Проза". 
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Івченко В. Одного разу на Дикому Сході : роман / 

Владислав Івченко. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2014. – 332 с. 

Роман «Одного разу на Дикому Сході» написаний, за 

визначенням самого автора, у жанрі українського вестерну. 

Події розгортаються в Україні під час Громадянської війни. За 

великими скарбами, які заховані у палаці барона фон Шпіла 

біля села Шпилівка, що під Охтиркою, починається справжнє 

полювання. Їх хочуть отримати і червоні, й білі. Здається, 

здобич уже поруч, але раптом виявляється, що палац барона 

охороняє чудовисько – величезний і могутній Голем, штучна 

людина, велетень, зроблений за допомогою ворожіння та кабали 

віденськими рабинами і проданий за великі гроші фон Шпілу. На честь господаря 

чудовисько називають Шпилем. Він шість метрів заввишки, йому не завдають шкоди кулі 

і снаряди, не кажучи вже про холодну зброю. Але є в нього слабке місце — він 

закохується… 

 

Івченко В. Найкращий сищик імперії на службі 

приватного капіталу : 1910-1914 : 14 історій 

розплутаних славетним детективом Іваном 

Карповичем Підіпригорою / Владислав Івченко. – К. : 

Темпора, 2013. – 728 с. 

Після виходу у відставку колишній філер Київського 

охоронного відділення Іван Карпович Підіпригора купує на 

зібрані гроші невеликий хутір Курбани Роменського повіту 

Полтавської губернії, де збирається вести спокійне життя 

провінційного землевласника. Та спокій йому дуже швидко 

набридає, тож Іван Карпович охоче починає займатися 

цікавими справами і поступово стає справжнім приватним 

детективом, а потім і зіркою пригодницької літератури всієї 

Російської імперії. 

 

Карпа Ирена 

Українська письменниця, співачка, журналістка, телеведуча. З жовтня 

2015 року – перша секретарка з питань культури посольства України у 

Франції.  

Перша книга Карпи – «Знес Паленого» – була видана в 2002 році в 

Івано-Франківську. До неї, зокрема, увійшли повість «50 хвилин трави» та 

оповідання «Сни Ієріхона». Ці ж твори разом з розповіддю «Ґанеша и 

Синкопа» та інтерактивним романом «Полювання в Гельсінкі» склали книгу 

«50 хвилин трави», видану в 2004 році видавництвом «Фоліо». У тому ж році 

«Фоліо» видало роман «Фройд би плакав», що став підсумком подорожі 

Карпи Південно-Східною Азією. Четвертою її книгою став ще один роман – 
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«Перламутрове Порно (Супермаркет самотності)», який вийшов у 2005 році у 

видавництві «Дуліби», а п'ятою – роман «Bitches Get Everything», виданий у 

2006 році «Клубом сімейного дозвілля» 

 

 

Карпа И. Baby travel. Подорожі з дітьми, або Як не 

стати куркою : роман / Ірена Карпа. – Харків : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2015. – 204 с. 

 

Нова чудова книжка від культової авторки – весела, позитивна, 

повчальна! 

З дітьми до Індії, Піренеїв чи Балкан? Легко! Невгамовна 

мандрівниця Ірена Карпа та її маленькі непосиди готові до будь-яких 

пригод! Нові відкриття, веселі історії, жарти, конфузи і яскраві 

враження – шалена подорож разом із письменницею та її дітлахами 

починається! І не кажіть, що вас не попереджали… 

 

 

 

Карпа И. Піца «Гімалаї» : роман / Ірена Карпа. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 398 с. 

 

ПІЦУ ЗАМОВЛЯЛИ? А НОВЕ ЖИТТЯ? ЇЇ звуть редька, вона мріє 

про мандри, але відстань від нудної роботи до нового життя 

виявляється довшої за кілька авіаперельотів, складнішою за 

гімалайське сходження і виснажливішою за кисневе голодування. А 

спочатку вона відкриє саме ту коробку... 

 

 

 

 

Процайло Андрій 

 

Андрій Процайло – український письменник, лауреат міжнародного 

літературного конкурсу «Коронація слова-2014» (друга премія). 

Процайло А. Мер сидить на смерті : роман / Андрій 

Процайло. – Харків : Фоліо, 2016. – 266 с. 

Мер Львова осідлав смерть і дійняв її до живого. Бо вона й гадки не мала 

ділитися своїми секретами. Хотіла взяти місто тихо і без проблем. Адже 

15 квітня 2015 року – час змови! Місто Лева, стародавній прекрасний 

Львів, має померти – так вирішили привиди! Гіршої біди місто не знало 

від заснування. Чому його потайки від людей треба стерти з лиця землі і 

хто в цьому винен – проблема не лишень українського красеня. Леву 

Безрукому знову доводиться рятувати світ. І це не перебільшення. Бо 
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ціною тепер є не тільки звільнення однієї неприкаяної душі. На шальках терезів – свобода! Пітьма 

прагне раз і назавжди вкрасти в світу сонце!.. 

У час, коли Земля нарешті усвідомила, що її епіцентр – Україна, це не дивина... 

 

 

Процайло А. Привид безрукого ката : роман / Андрій 

Процайло. – Харків : Фоліо, 2014. – 314 с. 

Роман «Привид безрукого ката» отримав другу премію міжнародного 

літературного конкурсу «Коронація слова-2014». 

Привид безрукого ката дочекався свого часу. Він вселяється у тіло 

аспіранта Лева Безрукого, щоб віднайти нащадків страчених катом 

людей і попросити прощення. Адже лише так його неприкаяна душа 

зможе звільнитися від столітніх земних поневірянь. На цьому 

заплутаному шляху героя чекають випробування – зневірою і коханням, 

дружбою і зрадою... Чи впорається із цим Лев Безрукий, дізнаєтеся, 

прочитавши новий роман Андрія Процайла. 

 

 

Смоленчук Микола 

Український прозаїк і літературознавець, член Спілки письменників України 

(з 1963 р.) Автор історичних повістей «Степи полинові» (1961), «Степівчани» 

(1963); «Родня» (1968); нарисів «Хутір Надія», «Кіровоград» (1967); романів 

«Сиве покоління» (1965), «Ой, літав орел» (1969), «Білі бланкети» (1985), 

нарисів «Хутір Надія» (1967), «Кіровоград» (1967); 

 

Смоленчук М. Смутна доба : історичний роман / 

Микола Смоленчук. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2016. – 

448 с. 

 

В основу роману покладені події української історії кінця XVI – 

початку XVII століть в період протистояння політичних еліт 

Московського царства та Речі посполитої в боротьбі за 

московський престол, які закарбовані в історії під назвою 

Смутна Доба. 

Автор в популярній формі з історичних та особистих позицій 

висвітлює політичні події, які розгортаються на широких 

теренах від древнього Афону до Варшави, Києва та Москви, 

демонструє шлях становлення українського суспільства в епоху середньовіччя, 

особливості протистояння християнських концесій, роль Запорізького козацтва, як 

потужної сили, що стає провідною верствою українського народу в боротьбі за 

збереження його ідентичності на історичній арені Європи. Яскраво показує побут та 

соціальні відносини в середовищах різних культур і народів, вводячи поряд з історичними 

особами І.Вишенського, П. Сагайдачного, І. Борецького, К. Острозького, царських і 

королівських родин Польського та Московського дворів образи вигаданих персонажів. 
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Історія пригод, палкого романтичного кохання молодого козака Тимоша і дівчини Долі 

розкриває широку панораму духовного і культурного життя України, проводячи читача 

вуличками хутірського Суботова, гетьманського Чигрина і величного Києва, який 

поступово повертає собі славу древньої православної столиці. 

 

Щербак Юрій 

 

Письменник, сценарист, епідеміолог, публіцист, політик, еколог і 

дипломат. Літературну діяльність почав у середині 1950-х років як активний 

член літературного об'єднання свого інституту. У студентській газеті «За 

медичні кадри» він пише перші оповідання, публікує сатиричні «мальовані 

рецензії» в дусі літературних прямувань народжуваного тоді руху 

«шестидесятників». Перша повість «Як на війні» (1966) розповідає про будні 

радянських медиків, а перші свої оповідання, опубліковані в журналі 

«Юність», навіть оформляє власними малюнками. З 1966 – член Спілки 

письменників України (у 1987-1991 рр. – Секретар правління), з 1971 року – 

Спілки кінематографістів України. 

 

Щербак Ю. Час смертохристів. Міражі 2077 : 

роман / Юрій Щербак. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 

477 с. 

Надзвичайно цікавий, із захоплюючою інтригою роман Юрія Щербака 

є гостросюжетним політичним трилером, дія якого розгортається 

напередодні Четвертої глобальної війни. У ньому співіснують і 

переплітаються різні пласти – від пригодницько-розвідницької лінії до 

філософських проблем християнства. Ця жорстока та глибока притча 

жанрово унікальна – несподівана в нашій літературі: нібито твір-

фентезі, який, однак, точно віддає трагічну реальність українського 

минулого і української сучасності у контексті гіпотетичної 

української прийдешності. Майстерно використавши усі можливості 

сучасної романістики в широкому діапазоні – від політичного 

детективу до антиутопії – Юрій Щербак створив шокуючий твір про можливе майбутнє України і 

світу. Попередження або пророцтво - в будь-якому випадку це дуже сучасний і своєчасний роман. 

 

Щербак Ю. Час великої гри. Фантоми 2079 року : 

роман. Кн. 2 / Юрій Щербак. – Київ : Ярославів Вал, 

2012. – 440 с. 

Роман Юрія Щербака «Час Великої Гри. Фантоми 2079 року» є другою 

книгою – продовженням гостросюжетного політичного трилера, 

антиутопії «Час смертохристів. Міражі 2077 року». Вихід сенсаційного 

роману «Час смертохристів» у 2011 році став значною літературною 

подією, привернув увагу читачів і критиків, про що свідчать дві 

престижні премії. 

У центрі роману «Час Великої Гри» – драматична доля головного героя, 
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генерала української розвідки Ігоря Гайдука. Діючи в період Великої Темряви та після її 

закінчення, беручи участь у жорстокій політичній боротьбі, наражаючись на смертельний ризик, 

генерал Гайдук приймає доленосне рішення… 

Роман «Час Великої Гри» продовжує стильову лінію «Часу смертохристів» – поєднання магічного 

реалізму з гротеском, включно з «міфологічними» сценами за участю Христа і Сатани. 

 

Щербак Ю. Час тирана : роман. Кн. 3. Прозріння 

2084 року / Юрій Щербак. – Київ : Ярославів Вал, 

2014. – 431 с. 

Новий роман Юрія Щербака «Час Тирана» – заключна частина 

трилогії «Час смертохристів» (2011) та «Час Великої Гри» (2012). 

Герой роману і трилогії генерал Гайдук – військовий диктатор України 

– переживає найдраматичніший період свого життя. 

«Час Тирана. Прозріння 2084 року» – самостійний твір з майже 

детективним сюжетом, багато героїв якого знайомі нам з попередніх 

частин трилогії. 

Роман, як і трилогія загалом, дає епічну картину подій української 

історії, містить у собі прозріння і пророцтва про долю України і виклики, що стоять перед 

народом, попереджає про майбутні небезпеки. 

Напередодні свого 80-ліття Юрій Щербак – відомий письменник, дипломат, лікар і мислитель – 

подарував читачам філософський твір-антиутопію, сповнений пошуками християнських істин, 

гротеском та іронією, вірою в долю України. 

 

 

 

Лущик П. 

 

Петро Лущик народився 1963 року на Львівщині. Після закінчення фізичного 

факультету Львівського університету ім. Івана Франка незмінно працює 

вчителем. Лауреат літературного конкурсу «Коронація слова», автор романів: 

«Полювання на дрохв», «Тамплієри короля Данила» та «Настане день, 

закінчиться війна…» 

 

 

Лущик П. Ратники князя Лева : роман / Петро Лущик. 

– К. : Фоліо, 2016. – 250 с. 

Минуло дванадцять років від подій, описаних у романі «Тамплієри 

короля Данила». Сподівання Данила Галицького на допомогу Риму 

у його боротьбі із Золотою Ордою не справдилися. На землю 

Руську знову прийшли монголи. Король Данило помер, так і не 

виконавши своєї місії. Те, чого не вдалося батькові, намагається 

здійснити його син Лев. І саме тоді до Львова знову повертаються 

хрестоносці. Але цього разу – не допомагати... 
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Настане день, закінчиться війна… : роман / Петро 

Лущик. – Х. : Фоліо, 2015. – 315 с. 

Роман «Настане день, закінчиться війна…» здобув третю премію на 

«Коронації слова-2015». Події цієї сімейної хроніки відбуваються в 

галицькому селі Кам’янка Лісна упродовж першої половини ХХ століття. 

В центрі роману – доля трьох братів Засмужних, хліборобів, людей суто 

мирної праці, яким, однак, доводиться воювати. Війни не оминули нікого: 

Теодор пройшов страшний табір Талергоф, Першу світову і війну за 

незалежність України; зазнав «принад» російського полону Іван; 

повернувся інвалідом з польсько-української війни наймолодший брат 

Юрій. Не відпустив молох війни і наступне покоління родини. Проте, 

незважаючи на тяжкі випробування, Засмужні завжди намагалися зберегти честь і прагнули за 

будь-яких обставин залишатися людьми. 

 

 

Соколян Марина 

 

Українська письменниця. Народилася 18 грудня 1979 року в Полтаві. У 

2002 отримала диплом магістра соціології в Києво-Могилянській Академії. 

Працює в київській PR-агенції Romyr & Associates на посаді старшого 

менеджера роботи з клієнтами. 

У вересні – листопаді 2005 року перебувала на літературній стипендії 

асоціації "Вілла Деціус" (Краків, Польща) 

 

Соколян М. Сторонні в домі. Зауваги до Книги Сяйва / М. 

Соколян. – Київ : Факт, 2006. – 317 с. 

Ми живемо поряд зі сторонніми – у власному домі, у власному серці. 

Ян Рейвах, романтик і меломан, намагається знайти спосіб подолати 

межу, що відокремлює людей, замкнених кожен у своєму світі. Проте 

він дізнається невдовзі, що за розкриття цієї таємниці доводиться 

платити кров'ю. 

 

 

 

Соколян М. Серце гарпії : роман / Марина Соколян. – Київ : 

Нора-Друк, 2013. – 256 с. 

Головна героїня роману Марини Соколян «Серце гарпії» на ім’я 

Ярослава Немирович стає свідком злочину і, тікаючи від 

переслідування, опиняється в далекому селі. Згадуючи минуле, вона 

розуміє, що певною мірою сама спровокувала ситуацію, яка призвела 

до загибелі людини. Ярослава має багато талантів, зокрема, схильність 

до хитрих вигадок і уміння впливати на емоції людей. Застосовуючи 

ці здібності, вона зробила непогану кар’єру і навіть не помітила, коли 

звичка маніпулювати людьми набула рис професійної деформації її 
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особистості. Ярослава хоче провести деякий час в спокійній атмосфері й знайти спосіб дати раду 

власній совісті, але знову опиняється у вирі подій. 

Авторка роману, вибудовуючи сюжетні лінії, ставить головну героїню в непрості життєві ситуації, 

в яких не завжди вдається визначити межу, котру не варто переступати задля досягнення 

результату. 

Кононович Леонід 

 

Кононович Л. Чигиринський сотник : роман / Л. Кононович. – 

Х. : Фабула, 2016. – 528 с. 

 

Леоніда Кононовича звикли вважати основоположником кримінального 

жанру в українській літературі, але його новий роман «Чигиринський 

сотник» – щось зовсім інше. Це гостросюжетна оповідь про маленького 

козака, що немов зринув із надр стародавньої легенди, безтурботного 

мандрівника в нетрях язичеської демонології, і в той самий час – 

теперішній лицарський роман, «козацьке фентезі», де національна 

традиція перегукується із чужоземними містичними практиками, а чудове 

багатство мови сполучається з бойовою динамікою історичної саги Це по-

справжньому екстремальне читання, несподіваний і гострий погляд на 

наше минуле й «український мир». 

 

 

Бутченко Максим 

Бутченко М. Куркуль : роман / Максим Бутченко. – Х. : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2017. – 254 с. 

Це було насправді. Федот Шевченко не з покладистих і зручних для нової 

влади людей, на відміну від Петра, старшого брата, який підлизується до 

радянських колективістів. Підлість Петра ще й у тому, що він давно хоче 

відвоювати собі Сашу – дружину Федота. Разом з односельцями молодший 

брат агресивно й уперто не приймає колективізацію, але повстання селян 

жорстоко придушують узимку 1930 року. Сім’ю силою розкуркулюють, 

підступно випитавши в дитини, де батьки ховають харчі, і вивозять у Карелію 

разом із Петром-підлабузником. Остання смертельна сутичка братів неминуча. 

 

Кононенко Євгенія 

 

Кононенко Є. Російський сюжет : роман / Євгенія Кононенко. – 

Львів : Кальварія, 2012. – 127 с. 

Він молодий, розумний, добре освічений, має патріотичні почуття. Але в 

результаті непорозуміння змушений тікати з України. Бо він на рідній землі 

– зайва людина, «лишний человек». 

Все в його житті чомусь складається за російським сценарієм. То доки 

тяжітиме над українцями фатум «російського сюжету»? Честь України, як 
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завжди, рятує жінка… 

Нова книга Євгенії Кононенко – про любов і про пошуки власної ідентичності, про призабуті 

обставини безтямного українського життя останніх років імперії та перших років незалежності і 

про можливість зустрічі серед Атлантики на протягах сьогоднішнього глобалізованого світу. 

 

Жолдак Богдан 

 

Жолдак Б. Укри. Бойова проза / Богдан Жолдак. – Київ : А-БА-

БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 220 с. 

Повість «УКРИ» відомого українського письменника, драматурга та 

кіносценариста Богдана Жолдака – це бойова проза про сучасне АТО. 

Майже сто років тому Юрій Яновський створив неперевершені взірці про 

тодішнє АТО, узявши фактаж із вуст Юрка Тютюнника. «УКРИ» – це 

суцільний «екшн», заснований на реальних подіях російсько-української 

гібридної війни, в якій сучасні українці, подібно до героїв «Енеїди», 

відчайдушно жартують зі смертю, захищаючи свою землю і честь. 

 

 

 

Жадан Сергій 

 

Сергій́ Віќторович Жада́н – український поет, прозаїк, перекладач, 

громадський активіст. Автор романів «Депеш Мод», «Ворошиловград», 

«Месопотамія», поетичних збірок «Цитатник», «Ефіопія» тощо. Літературні 

твори Сергія Жадана одержали численні національні та міжнародні нагороди, 

були перекладені тринадцятьма мовами, зробивши автора одним з 

найвідоміших сучасних українських письменників. Сергій Жадан є також 

активним організатором літературного життя України та учасником 

мультимедійних мистецьких проектів. 

Жадан С. ДНК : роман / Сергій Жадан [та ін.]. – Харків : 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 240 с. 

У недалекому майбутньому український студент Андрій Чумак 

погодився взяти участь у науковому експерименті й за допомогою 

розшифровки коду ДНК візуалізувати «пам’ять поколінь» – відчути й 

особисто пережити найяскравіші моменти з життя сімох своїх предків. 

Найстрашніше, що він боявся побачити, – як дідусь зраджує бабцю. Та 

його нові спогади склалися в приголомшливу, жорстоку у своїй 

правдивості історію країни: правда народовців кінця ХІХ століття, 

правда паризьких емігрантів, правда селян з ядерного полігону 

Харківщини, правда переселенців з охопленого війною Донбасу – усе 

це в ДНК Чумаків! 
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Жадан С. Біг Мак. Перезавантаження : збірка / Сергій 

Жадан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 302 с. 

Усе починається з вокзалу – зустрічі й прощання, дороги та 

краєвиди, обличчя та вчинки... одного разу потрібно зважитися й 

вирушити в подорож назустріч майбутньому, щоб віднайти точку 

відліку – або кнопку «перезавантаження». Тож наші мандри лише 

починаються... 

Автор та троє його друзів вирушають у мандрівку Західною 

Європою. Подорож – це завжди зустрічі, і часто досить дивні: 

митці, дисиденти, диваки, наркомани... Ці герої вже відомі, їхні 

історії зі щасливим кінцем давно переказані. Але, на думку автора, 

головне – нічого не забути. Бо забуття – це найбільша зрада, якої 

ніхто й ніколи не пробачить. Тому тепер – Перезавантаження. 

 

 

Жадан С. Ворошиловград : роман / Сергій Жадан. – Харків 

: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 317 с. 

Етапний роман автора, котрий на момент його написання вже сам по 

собі формував порядок денний в українському літературно-

мистецькому житті. 

Нібито банальна, звичайна історія про віджату бензоклонку, 

перетворюється на детально виписану історію звичаїв 

пострадянської України. 

В якійсь момент уже не має значення, де відбувається дія – на Сході 

чи на Заході. Бо, виявляється, в кожного з нас свій маленький 

Ворошиловград. Книга року ВВС цей роман Жадана визнає кращим 

за десять років існування конкурсу. 

У анотації видавництва сказано, що роман «Ворошиловград» – твір 

жорсткий, меланхолійний та реалістичний. "Вони приходять і 

забирають у тебе все, що тобі належить. Вони позбавляють тебе твоєї свободи й твоєї території. 

Вони забирають у тебе твоє минуле і твою пам’ять. І все, що ти можеш їм протиставити – це свою 

любов і свою ненависть. Ну, і свої кримінальні навички. Історії українського рейдерства 

присвячується". 

 

 

Жадан С. Депеш Мод : роман / Сергій Жадан. – Харків : 

Фоліо, 2014. – 229 с. 

 

«Депеш Мод» – «непричесана» і жорстка історія входження в 

серйозне життя. Дія твору відбувається у червні 1993 року. Троє 

друзів мусять терміново знайти четвертого, який зник у невідомому 

напрямку, і повідомити його про самогубство вітчима. Саша 

Карбюратор повинен встигнути на похорон… Що це: пронизливий 

ліричний текст? стьоб? практичний довідник для нонконформіста і 

лівого терориста? релігійний роман? роман-знущання? «Депеш Мод» 

тільки з першого погляду скидається на галюцинацію напівголодного 

студентика, насправді це строкатий портрет перехідної доби і 

покоління, яке зависло в жорстокому міжчассі дев’яностих. 
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Забужко Оксана 

Поет, прозаїк, перекладач, есеїст, літературознавець. Кандидат 

філософських наук, одна з найвідоміших письменників сучасної України. В 

Україні Забужко від 1996 (від часу першої публікації роману-лонґселера 

«Польові дослідження з українського сексу») залишається найпопулярнішим 

україномовним автором – загальний наклад проданих її книжок станом на 1 

січня 2003 становить понад 65 тис. примірників. Крім того вона є авторкою 

численних культурологічних статей і есе у вітчизняній та зарубіжній 

періодиці. Твори Забужко здобули також міжнародне визнання, особливо 

широке – в Центральній та Східній Європі. Її вірші перекладалися 16 мовами 

світу і 1997 удостоєні Поетичної Премії Global Commitment Foundation 

(Фонду Всесвітнього Зобов’язання, США). Серед інших її літературних 

нагород – премії Фонду ім. Гелен Щербань-Лапіка (США, 1996), Фундації 

Ковалевих (1997), Фонду Рокфеллера (1998), Департаменту культури м. 

Мюнхена (1999), Фундації Ледіґ-Ровольт (2001), Департаменту культури м. 

Ґрац (2002) та ін. 

Забужко О. Музей покинутих секретів : роман / 

Оксана Забужко. – Київ : КОМОРА, 2015. – 830 с. 

Цей роман визнано українською та зарубіжною критикою не 

тільки за найвидатніший твір української літератури доби 

незалежності, а й за один із найважливіших у всій літературі 

Східної Європи після падіння комунізму. Нагороджений 

Центральноєвропейською літературною премією «Анґелус» 

(2013), перекладений англійською, німецькою, польською, 

чеською, російською мовами, неодноразово відзначуваний як 

«книжка року» (в Україні, Німеччині, Швейцарії, Польщі), 

«Музей покинутих секретів», «роман нобелівського класу» 

(Newsweek Polska); по праву став візитною карткою нової 

української літератури. 

Це - сучасний епос сучасної України: родинна сага трьох 

поколінь, події якої охоплюють період від 1940-х років до весни 2004-го. Велика 

література і жорстока правда - про владу минулого над майбутнім, про кохання, зраду і 

смерть, про споконвічну війну людини за право бути собою. 

Забужко О. Тут могла б бути ваша реклама : 

збірка / Оксана Забужко. – Харків : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2015. – 318 с. 

«Польові дослідження з українського сексу», що розпочинає 

збірку, – це один з перших романів у сучасній українській 

літературі, що відверто описує особисте життя жінки! Роман 

перекладено 11 мовами та двічі інсценізовано! Також до 

книжки увійшло 9 оповідань, написаних за тридцять і три 

роки! Серед них – «Сестро, сестро», «Я, Мілена» та інші. 


