
Лауреати Премії ім. Г. СКОВОРОДИ 
 

 
У 2001 році Посольство Франції в Україні заснувало Премію ім. Г. Сковороди за кращий переклад з 

французької мови на українську в межах Програми сприяння видавничій справі в Україні 

“Сковорода”.  

 

Лауреатами Премії стали: 

 У 2001 році : 

- у категорії “література” : Анатоль ПЕРЕПАДЯ за переклад повного зібрання творів 

Марселя ПРУСТА У пошуках утраченого часу, вид. “Юніверс” (м. Київ”); 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Олег ХОМА за переклад книги Жана-Жака 

РУССО Про суспільну угоду, вид. “Port-Royal” (м. Київ). 

 

 У 2002 році : 

- у категорії “література”: Михайло МОСКАЛЕНКО за переклад книги Стефана МАЛЛАРМЕ 

Вірші та проза , вид. “Юніверс” (м. Київ) ; 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Наталія КОЛИБІНА за переклад книги Жана-

Клода ШМІТТА Сенс жесту на середньовічному Заході, вид. “Око” (м. Харків). 

 

 У 2004 році: 

- у категорії “література”: Роман ОСАДЧУК за переклад книги Клода СІМОНА Дорога 

Фландрії. Зоосад , вид. “Юніверс” (м. Київ); 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Віктор ШОВКУН за переклад книги Мішеля 

ФУКО Археологія знання, вид. “Основи” (м. Київ). 

Особливої відзнаки журі були удостоєні: 

 В.І. та Н.І. Пащенки за переклад книги Пісня про Роланда, Вид. “Либідь” (м. Київ); 

 Є. Марічев за переклад книги Видиме й невидиме Моріса МЕРЛО-ПОНТІ, вид. “КМ 

Академія” (м. Київ); 

 З. Борисюк та Г. Філіпчук за переклад книги Жоржа ДЮБІ Доба соборів. Мистецтво та 

суспільство 980-1420 рр., вид. “Юніверс” (м. Київ). 

Спеціальним заохоченням жюрі було відзначено Ганну Малець за переклад книги Мішеля 

БЮТОРА “Переміна”, вид. “Пульсари” (м. Київ). 

 

 У 2005 році: 

- у категорії “література”: Анатоль ПЕРЕПАДЯ за переклад книги Франсуа РАБЛЕ 

Ґарґантюа та Пантагрюель. вид. “Кальварія” (м. Львів); 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Зоя БОРИСЮК і Наталія ЛИСЮК за переклад 

книги А. ЛАНГЛУА, A. ЛЕ МУАНЕ, Ф. СПІСА, М. ТІБО, Р. ТРЕБЮШОНА, Д. ФУЙУ Святе 

письмо в європейській культурі. Біблійний словник, вид. “Дух і Літера” (м. Київ). 

Особливої відзнаки жюрі були удостоєні: 

- Лариса ФЕДОРОВА за переклад книг Саботаж кохання Амелі НОТОМБ, Озеро Жака 

ЕШНОЗА, Та, що грає в ґо Шань СА, вид. “Port-Royal” (м. Київ); 

- Роман МАРДЕР за переклад книги Платформа Мішеля УЕЛЬБЕКА, вид. “Фоліо” (м. Харків); 

- Петро ТАРАЩУК за переклад книги Полілог Юлії КРІСТЕВОЇ, вид. “Юніверс” (м. Київ) ; 

- Світлана ЖЕЛДАК за переклад книги Незбагненна божа любов Поля  ЄВДОКИМОВА, вид. 

“Дух і Літера” (м. Київ). 

 



 У 2006 році : 

-  у категорії “література”: Михайло МОСКАЛЕНКО за переклад книги Поезії Поля ВАЛЕРІ, 

вид. “Юніверс” (м. Київ) ; 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Галина ЧЕРНІЄНКО за переклад книги Брат 

Франциск Жюльєна ҐРІНА, вид. “Юніверс” (м. Київ) ; 

Особливої відзнаки журі були удостоєні: 

- Оксана ЙОСИПЕНКО та Сергій ЙОСИПЕНКО за переклад книги Демократія проти себе 

самої  Марселя ҐОШЕ, вид. “Український центр духовної культури” (м. Київ). 

 

 У 2007 році: 
 

- у категорії “література”: Ганна МАЛЕЦЬ за переклад книги Атласний черевичок Поля 

КЛОДЕЛЯ, вид. “Кайрос” (м. К.иїв); 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Маркіян ЯКУБ’ЯК за переклад Словника 

театру Патріса ПАВІ, вид. Львівського національного університету (м. Львів). 

Особливої відзнаки журі були удостоєні: 

- Олена БОРИСЮК за переклад книги Оскар і рожева пані Еріка-Емманюеля ШМІТТА, вид. 

“Кальварія” (м. Львів); 

- Марта ФІЛЬ та Ірина МАГДИШ за переклад книги Фрагменти мови закоханого Ролана 

БАРТА, вид. “Ї” (м. Львів); 

- Леонід КОНОНОВИЧ за переклад книги Простір літератури Моріса БЛАНШО, вид. 

“Кальварія” (м. Львів). 

 у 2008 році: 

- у категорії “література”: Марія ВЕНГРЕНІВСЬКА за переклад книги Око вовка. Куть-кутько 

Даніеля ПЕННАКА, вид. “Неопалима купина” (м. Київ); 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Зоя Борисюк за переклад книги Російська влада 

та польська шляхта в Україні 1793-1830, вид. Кальварія (м. Львів). 

 у 2009 році: 

- у категорії “література”: Леонід КОНОНОВИЧ за переклад книги Відстрочення (2-й том 

трилогії Шляхи свободи Ж.-П. САРТРА, вид. “Юніверс” (м. Київ) ; 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Світлана ГЛУХОВА за переклад книги Кондорсе 

(1743-1794).  Інтелектуал у політиці, вид. “Юніверс (м. Київ). 

Особливої відзнаки журі були удостоєні: 

- Марина МАРЧЕНКО за переклад книги Життя попереду Ромена ГАРІ, вид. “К.І.С.” (м. 

Київ); 

- Володимир АРТЮХ за переклад книги Інтелектуальна влада у Франції Режіса ДЕБРЕ, 

вид. «Дух і літера» (м. Київ); 

 

 у 2010 році: 

- у категорії “література”:  Петро ТАРАЩУК за переклад книги Малон умирає. Несказанний 

Самюеля БЕКЕТА, вид. “Юніверс” (м. Київ), та книги Цитадель Антуана де СЕНТ-

ЕКЗЮПЕРІ, вид. Жупанського (м. Київ); 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Андрій РЄПА за переклад книг Концепт моделі 

Алена БАДЬЮ та Трактат атеології Мішеля ОНФРЕ, вид. «Ніка-Центр» (м. Київ); 



 

Особливої відзнаки журі була удостоєна перекладач Ганна МАЛЕЦЬ за переклад книги 

Характери Жана де ЛАБРЮЄРА, вид. Пульсари (м. Київ). 

 

 у 2011 році: 

- у категорії “література”: Марина МАРЧЕНКО за переклад книги Обіцянка на світанку Ромена 

ГАРІ, вид. К.І.С (м. Київ); 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Оксана ЙОСИПЕНКО за переклад книги 

Європейські іншості Марка КРЕПОНА, вид. «Український центр духовної культури» (м. 

Київ); 

Особливої відзнаки журі були удостоєні: 

-  Ганна МАЛЕЦЬ за переклад книги Вино самотності Ірен НЕМІРОВСЬКІ, вид. Пульсари (м. 

Київ); 

- Оксана МАЛІНОВСЬКА за переклад книги Жіля ДЕЛЬОЗА Ніцше і філософія, вид. Астролябія 

(м. Львів). 

 

 У 2012 році : 

- Дмитро ЧИСТЯК за переклад творів Чорне творіння та Вогні Маргеріт ЮРСЕНАР, вид. 

Пульсари (м. Київ); 

Особливої відзнаки журі були удостоєні: 

- Ірина СЛАВІНСЬКА за переклад книги Допінґ духу Еміля СІОРАНА, вид. Грані-Т (м. Київ) ; 

- Віктор ШОВКУН за переклад книги Вільшаний король Мішеля ТУРНЬЄ, Видавництво 
Жупанського (м. Київ) ; 

- Андрій РЄПА за переклад книги Війна смаку Філіпа СОЛЕРСА, вид. K.I.S.  (м. Київ) та книги 
Греки, араби і ми, вид. Ніка-Центр (м. Київ). 

 

 У 2014 році: 
 

- Андрій РЄПА за переклад творів Теперішнє, нація, пам’ять П’єра НОРА, вид. Кліо (м. Київ), 
та Учитель-незнайко Жака РАНСЬЄРА, вид. Ніка-Центр (м. Київ). 

Особливої відзнаки журі були удостоєні: 

- Зоя БОРИСЮК за переклад книг Мрійниця з Остенде Е.-Е. ШМІТТА, вид. Кальварія (м. 
Львів), та У пошуках раю Ж. ДЕЛЮМО, вид. Юніверс (м. Київ); 

- Леонід КОНОНОВИЧ за переклад книг Опріч мого життя Е. КАРРЕРА, вид. Фоліо (м. 
Харків), та Парадокс любові П. Брюкнера, вид. Грані-Т (м. Харків); 

- Петро ТАРАЩУК за переклад книги Повернення в Кіллібеґс С. Шаландона, вид. Темпора (м. 
Київ). 

 

 У 2015 році премію поділили:  

- Галина ЧЕРНІЄНКО за переклад книги Індиґо Ж. де КОРТАНЗА, вид. Жупанського (м. Київ), 
з приміткою «за вишукане відтворення стилістично виразного тексту»; 

- Олег ХОМА за переклад книги Медитації Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень: Жан-
Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, Кім Сан Он-Ван-Кун, вид. Дух і Літера (м. Київ), з приміткою 
«за адекватне відтворення класичного філософського твору засобами сучасної наукової 
мови». 

Особливої відзнаки журі були удостоєні : 

- Іван РЯБЧИЙ за переклад книги Спогади вигнанця, фізика, громадянина світу Ж. 
ШАРПАКА, Видавництво Анетти Антоненко (м. Львів); 

- Софія РЯБЧУК за переклад книги Як розмовляти з дітьми про мистецтво Ф. БАРБ-ГАЛЛЬ, 
«Видавництво Старого лева» (м. Львів); 

- Ярослав КОВАЛЬ та Юрій ЛИСЕНКО за переклад творів Зазі в метро. Вправи зі стилю 
Ремона Кено, вид. Фоліо (м. Харків). 
  



 У 2016 році премію поділили:  
 

- Іван РЯБЧИЙ за високопрофесійне відтворення різножанрових текстів у перекладі книг 
Божество різанини Ясміни РЕЗА та Двоє добродіїв із Брюссел» Еріка-Емманюеля ШМІТТА, 
Видавництво Анетти Антоненко (м. Львів), 2015 рік; 

- Ірина СЛАВІНСЬКА за адекватне відтворення яскравого полістилістичного тексту книги Не 
сподівайтеся позбутися книжок Умберто ЕКО та Жана-Клода КАР’ЄРА, Видавництво 
Старого Лева (м.Львів), 2015 рік; 

Особливої відзнаки журі були удостоєні : 

- Ярослав КОВАЛЬ за переклад книги У кафе втраченої молодості Патріка МОДІАНО, вид. 
Фоліо (м. Харків), 2015 рік; 

- Роман ОСАДЧУК за переклад книги Смерть у кредит Луї-Фердінана СЕЛІНА, Видавництво 

Жупанського (м. Київ), 2015 рік ; 

- Валентин ОМЕЛЬЯНЧИК за переклад книги Клопоти з ідентичністю Венсана ДЕКОМБА, 

вид. Стилос (м. Київ), 2015 рік.  

 

 У 2017 році премію поділили:  
 

- Іван РЯБЧІЙ за високопрофесійний переклад книги Анна Київська: дружина Генріха І Філіпа 
ДЕЛОРМА, вид. «Лаурус» (м. Київ), 2016 рік; 

- Мія МАРЧЕНКО за досконале розуміння специфіки дитячої літератури при перекладі  книг 1-
2 Тобі Лолнесс Тімоте де ФОМБЕЛЯ, вид. «Час майстрів» (м. Київ), 2016 рік. 

Особливої відзнаки журі були удостоєні : 

- Леонід КОНОНОВИЧ за переклад 3-го тому «Смерть у душі» трилогії «Дороги свободи» 
Жана-Поля САРТРА, «Видавництво Жупанського» (м. Київ), 2016 рік ; 

- Володимир АРТЮХ та Андрій РЄПА за переклад твору «Етика. Нарис про розуміння зла» 
Алена БАДЬЮ, вид. «Комубук» (м. Київ), 2016 рік. 
 

 У 2018 році премію поділили:  

- Марина МАРЧЕНКО за переклад книги Маленька країна Гаеля ФАЯ, вид. «К.І.С.» (м. Київ), 
2017 рік; 

- Дарія БІБІКОВА за переклад книги Серцедер Бориса ВІАНА, вид. «Вавилонська бібліотека/ 
Фундація Короля Юрія» (Львів), 2017 рік. 

Особливої відзнаки журі були удостоєні : 

- Лілія ПРУСІК за переклад книги Спогади Жана МОННЕ, вид. «Фоліо» (Харків), 2017 рік. 
 

 У 2019 році: 
 

- Ірина СЄРЄБРЯКОВА за переклад книги Ніжність Давіда ФОЕНКІНОСА, «Видавництво 
Старого Лева» (м. Львів), 2018 рік; 

Особливої відзнаки журі були удостоєні : 

- Ірина СЛАВІНСЬКА за майстерне відображення в перекладі духу часу, зображеного в книзі 
Олів’є БУРДО Чекаючи на Боджанглза, вид. «Видавництво Старого Лева» (Львів), 2018; 

- Андрій РЄПА за точне і ретельне відтворення традицій політичної філософії при обранні 
української термінології у перекладі книги Алена БАДЬЮ Похвала політиці, вид. Ніка-Центр 
(Київ)/Видавництво Анетти Антоненко (Львів), 2019; 

- Петро ТАРАЩУК за публіцистичний стиль українського перекладу, який напрочуд вдало 
відповідає стилеві французького оригіналу при перекладі книги Галі АККЕРМАН Пройти 
крізь Чорнобиль, вид. «Либідь» (Київ), 2018 рік. 
 

 У 2020 році премію поділили:  
 

- Іван РЯБЧІЙ за переклад твору Шахтоємці Жослін СОСЬЄ, вид. Анетти Антоненко (м. 
Львів), 2019 рік; 

- Валентин ОМЕЛЬЯНЧИК переклад твору П’єра МАНАНА Природний закон і права людини, 
вид. «Стилос» (м. Київ), 2019 рік. 

Особливої відзнаки журі були удостоєні : 

- Ростислав НЄМЦЕВ за переклад твору Мішеля Марка БУШАРА Христина, дівчина-король 
(п’єса), вид. Анетти Антоненко (м. Львів), 2019 рік; 

- Галина ЧЕРНІЄНКО за переклад твору Ліан ГІЙОМ Блукальці. Українська хроніка, вид. 
Пульсари (м. Київ), 2019 рік; 



- Андрій РЄПА за переклад твору Мішеля ПАСТУРО Кольори наших споминів, вид. Ніка-
Центр (м. Київ), 2019 рік з формулюванням «за майстерне відтворення українською мовою 
колористики сприйняття світу в контексті філософсько-символічних ідей М.Пастуро». 

 
Спеціальної відзнаки було удостоєне видавництво Анетти Антоненко: «За невтомне 
пропагування французької літератури в українському читацькому середовищі. 

 


