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Від укладача 

      У сучасному світі проблеми ґендерної нерівності займають за актуальністю 

перші місця. Декларовані суспільні можливості та права особистості, 

незалежно від статі особи, у реальності не дотримуються, негативне ставлення 

й ґендерна дискримінація продовжують існувати, жінка та чоловік загалом 

мають нерівний доступ до соціальних статусів, престижу, привілеїв, влади. І 

лише забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок є правильним 

не тільки з морально-етичної позиції, але й точки зору економіки, яка є 

суттєвим важелем розвитку планетарного соціуму. 

      Процес становлення в Україні демократичної держави та громадянського 

суспільства, соціальної її орієнтованості, формування відповідного нормативно-

правового поля, виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань, а відтак – 

входження країни як рівноправної до світового та європейського 

співтовариства, вимагає концептуального визначення, розробки й здійснення 

ґендерної політики як основи формування ґендерної культури, розвитку 

ґендерної активності чоловіків і жінок, адаптації до світових умов творення 

ґендерної демократії − складової соціальної демократії. 

     Ґендерний аналіз українського суспільства дає змогу виявити так звані 

проблемні зони, які потребують активного втручання з боку держави та 

суспільства, і є відправними пунктами процесу формування ґендерної політики. 

Серед них для України найгострішими є сфера зайнятості, політична сфера, 

охорона здоров’я, проблеми освіти, ґендерне насильство, проблеми торгівлі 

людьми, становище жінок з особливими потребами та жінок, що виховують 

дітей-інвалідів. 

      Тому проблеми якісної освіти, роботи, поєднання материнства та кар’єрного 

зростання, подолання насильства, включення жінок до процесів прийняття 

рішень стають цілями першого рівня, які виконують у глобальному сенсі 

вирішальну роль, як сходинки до глобальної мети – зменшення, подолання 

безгрошів’я, поліпшення умов життя, формування умов для всебічного 

розвитку людської особистості.  
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1. Стать і ґендер 

       У першу мить людського існування 

акушерка в пологовому будинку 

повідомляє: «У вас хлопчик!» або ж «У вас 

дівчинка!». З цього моменту ми живемо 

у світі, насиченому умовностями та 

обмеженнями, що пов’язані з нашою 

статтю. Стать людини 

визначається генами й не змінюється 

протягом цілого життя. Є жінка – берегиня 

домашнього вогнища, є чоловік – 

відважний мисливець. Ці ролі чітко визначені й посереднього не дано, адже 

так закладено на біологічному рівні. Це дуже поширений підхід до теми, але 

необов’язково коректний, адже наука сьогодні дотримується дещо іншої точки 

зору, а саме: наша стать – це цілий спектр. 

      Стать або біологічна стать – сукупність анатомо-фізіологічних ознак 

організму, що забезпечує відтворення потомства й дозволяє розрізняти в 

більшості організмів чоловічі й жіночі особини, а також один із двох розрядів 

живих істот (чоловіків і жінок, самців і самок), що різняться за цими ознаками. 

Критерієм такої класифікації можуть бути геніталії при народженні або 

хромосомний тип до народження. 

       Але яким чином ми визначаємо чоловіків або жінок у суспільстві? За 

довгим чи коротким волоссям, типом і кольором одягу, певними манерами 

поведінки (агресивністю чи ніжністю) – тобто тими ознаками, які є радше 

соціальними. Для чого нам знати стать дитини, коли жінка ще вагітна? Аби уже 

купувати відповідний для хлопчиків або дівчаток одяг та іграшки? Нам активно 

у цьому підказки робить магазин дитячих іграшок, де є окремі секції – часто 

марковані відповідними кольорами – рожевим чи блакитним – для дівчаток чи 

хлопчиків. Навіть до ВНЗ ми вступаємо на відповідні     спеціальності – дівчата 

– радше на філологію, а хлопці – на інформатику. Оці суспільні ознаки, які 

приписуються чоловікам або жінкам, і називають ґендером. Саме ґендер 

обумовлює психологічні якості, здібності, види діяльності, професії і заняття 

чоловіків і жінок через систему виховання, традиції і звичаї, правові та етичні 

норми. 

    Ґендер (англ. gender – стать ; від. лат. genus – рід) : соціальна стать, що 

визначає поведінку людини в суспільстві і те,  як ця поведінка сприймається; 

соціально обумовлені ролі і сфери діяльності чоловіків та жінок, які залежать 

не від біологічних статевих відмінностей, а від соціальної організації 

суспільства. 
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       Термін «ґендер» у сучасному значенні виник у 1958 році після пропозиції 

американського психолога Роберта Столлера використовувати термін «ґендер» 

для підкреслення подвійної природи статі людини. В соціальні науки поняття 

«ґендер» було введене Енн Оклей в 70-х роках ХХ сторiччя. Воно походить вiд 

грецького слова «ґенос», що означає походження, матерiальний носiй 

спадкоємностi. У близькому значеннi воно вiдповiдає українському поняттю 

«рiд», «досвiд роду». 

      Спочатку iнтерес зарубiжних дослiдникiв був зосереджений здебiльшого на 

доведенні iснування ґендера, тобто у виявленнi небiологiчної зумовленостi 

вiдмiнностей мiж чоловiчим i жiночим в культурi та в соцiумi. З кiнця 80-х 

рокiв минулого століття дослiдницький iнтерес спрямовується на виявлення 

залежностi ґендерних вiдносин i ґендерних ролей вiд культурного типу. 

      Сьогоднi «ґендер» розумiється як розподіл ролей між статями в суспільстві 

з усіма наслідками такого розподілу: економічними, політичними, соціальними, 

культурними і психологічними, які неминуче випливають з цього. Тобто під 

ґендером розуміють організовану модель соціальних відносин між жінками та 

чоловіками, яка не тільки характеризує їхнє спілкування і взаємодію в сім’ї, а й 

визначає соціальні взаємостосунки в основних інституціях суспільства. 

1.1. Ґендерні стереотипи, упередження та гендерний 

мейнстримінг 

     Яким би не було людське суспільство, воно 

складається з двох найбільших категорій людей – 

чоловіків і жінок. І в культурі кожного суспільства є 

норми, моделі поведінки, традиції, які передаються від 

покоління до покоління, уявлення про те, якими 

повинні бути чоловіки та жінки, які соціальні ролі їм 

відігравати. 

       Біологічно зумовленими є лише кілька ролей: вагітної жінки, матері, 

годувальниці груддю, дочки, дружини, бабусі тощо – для жінок та генетичного 

батька, чоловіка, сина тощо – для чоловіків. Усі інші соціальні ролі зумовлені 

соціально-культурними, а не біологічними чинниками. Іншими словами, 

доглядати і навчати дітей, прати, прибирати, куховарити, шити, ткати, 

виконувати секретарську роботу, забивати цвяхи, ремонтувати, видобувати 

вугілля, здійснювати наукові відкриття, піднімати штангу може будь-хто, 

незалежно від біологічної статі. 

      Однак історично від чоловіків та жінок очікували виконання різних 

соціальних ролей. Завжди існував ґендерний розподіл праці, традиційний для 

патріархального суспільства: жінка – мати-вихователька, домогосподарка, 

доглядальниця; чоловік – батько-годувальник, захисник, здобувач засобів до 

існування.  



6 
 

     Стереотип – сукупність спрощених узагальнень про групу індивідуумів, 

яка дає можливість розподілити членів групи за певними категоріями і 

сприймати їх шаблонно, згідно з очікуваннями щодо поведінки людей, які 

належать до певної категорії. 

     Більшість пересічних людей вважають, що ґендерні відмінності в поведінці, 

соціальних ролях та особистісних характеристиках спричинені біологічними 

відмінностями статей, тобто є наслідком того, що закладено природою. За 

такими уявленнями, чоловіків прийнято оцінювати за трудовими, 

професійними успіхами, а жінок – насамперед за наявністю сім’ї та дітей. Такі 

узагальнені усталені уявлення про те, якими є чоловіки та жінки та чим вони 

повинні займатися, називають ґендерними стереотипами. 

      Ґендерні стереотипи – поширені в суспільстві узагальнені уявлення про те, 

як поводяться чоловіки та жінки. 

       Ґендерні стереотипи можна поділити на 3 групи: 

     1. Стереотипи маскулінності-фемінності –  нормативні уявлення про 

соматичні, психічні, поведінкові властивості, що є характерними для чоловіків і 

жінок.  Чоловіки компетентні, домінантні, незалежні, агресивні, самовпевнені, 

схильні міркувати логічно, здатні керувати своїми почуттями. Жінки пасивніші, 

залежні, емоційні, турботливі й ніжні. 

    2. Стереотипи щодо змісту праці для: жінок – традиційною вважається 

виконавча діяльність та з обслуговування, а для чоловіків – діяльність 

інструментальна, творча, керівна. 

    3. Стереотипи, що пов'язані із закріпленням професійних і сімейних 

ролей відповідно до статі. Для чоловіків головними ролями є професійні, а для 

жінок –  сімейні. 

      Негативні прояви даних 

стереотипів полягають у різній інтерпретації і 

оцінці тієї ж самої події залежно від статі учасника 

даної події, коли на основі одиничного випадку 

робляться узагальнені висновки (наприклад: «Я ж 

казав, що жінці не потрібно водити машину»). 

Крім того, у жінок, які виявляють свої здібності, 

бажають реалізувати свій потенціал, часто може 

виникнути конфлікт з традиційними поглядами 

оточення на місце жінки в суспільстві і, можливо, з власними уявленнями про 

себе як про особистість. Для чоловіків висуваються вимоги слідувати нормам 

успішності в усіх сферах життя, досягти чого часто повністю неможливо, і що 

викликає стрес і призводить до компенсаторних реакцій: обмеження 

емоційності, нав’язливе прагнення до змагання тощо. 
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      Наприклад, в країнах Європи такої ґендерної нерівності немає, бо й 

суспільство, і влада прагнуть до ґендерної рівності і прийняття людини такою, 

якою вона є, з її особистими прагненнями, почуттями, відмінностями. У нас же 

відмінність як така неприйнятна в будь-кому вимірі. Не важливо, чи ти чоловік, 

чи ти жінка, чи ти дитина. У зв’язку з цим, існують проблеми самореалізації 

жінок і чоловіків. У жінок –  «страх успіху», коли, наприклад, розумні і здатні 

до навчання дівчата прагнуть (часто неусвідомлено) здаватися безпорадними і 

не такими розумними, дотримуючись правила «на два кроки бути позаду 

чоловіка», щоб тільки їх не переставали вважати «справжніми» жінками. У 

чоловіків – це «страх неуспіху», особливо в професійній кар'єрі, в прагненні 

бути «справжніми» чоловіками. 

      Упередження – це ірраціональне, негнучке ставлення до певної категорії 

людей. Можливі й позитивнi упередження, але зазвичай упередження є 

негативним почуттям – це антипатія, ворожнеча або навіть страх. 

      Отже, щоб виявити різні фактори та прояви нерівності, щоразу необхідно 

дивитися на всі ситуації крізь так звані «ґендерні окуляри» 

(ґендерні лінзи). Це дає можливість подивитись на будь-яку,  

навіть звичну ситуацію, з урахуванням потреб жінок і 

чоловіків, наскільки вони враховані, чи мають жінки та 

чоловіки вплив на ситуацію і який це вплив. Такий підхід до 

аналізу всіх процесів дає змогу простежити розриви, 

дисбаланс, що вже в результаті допомагає приймати рішення 

щодо того, яким чином їх можна усунути, щоб жінки та чоловіки отримували 

користь та не зазнавали дискримінації.  

             Ґендерні  окуляри (ґендерні лінзи) – здатність помічати факти та прояви 

ґендерної нерівності, сексизму, бачити наявність та дію ґендерних стереотипів; 

складова ґендерної чуттєвості. 

Сам процес оцінки впливу заходів, політик, законодавчих актів, 

прийнятих рішень на життя жінок та чоловіків називається ґендерним 

мейнстримінгом (інші варіанти назви – ґендерне інтегрування або 

впровадження ґендерних підходів).        

        Ґендерний мейнстримінг – це процес оцінки впливу будь-яких 

запланованих заходів, зокрема законодавчих актів, політики або програм, на 

життя жінок і чоловіків у всіх сферах та на всіх рівнях. 

       Ґендерний    мейнстримінг дозволяє врахувати потреби, інтереси та досвід 

чоловіків і жінок під час розроблення, реалізації, моніторингу та оцінки заходів, 

програм, політик, законів тощо в усіх сферах політичного, економічного та 

соціального життя. 
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Детальніше у виданнях: 

     Бартон, М. Дівчинка. Дівчина. Жінка / Марк Бартон ; 

пер. з англ. І. Юреня. – Київ : Моноліт- Bizz, 2021. – 224 c. 

      «Дівчинка. Дівчина. Жінка» – це путівник світом жіночої 

психології. Крок за кроком ми дізнаємося про етапи 

становлення жінки: від самого дитинства до зрілості. Книжка 

буде цікава не тільки батькам, які прагнуть виростити жінку, 

готову знайти власне щастя, а й читачкам різного віку. 

Завдяки цій книжці жінки зможуть ліпше зрозуміти себе, 

усвідомити і вирішити наявні проблеми та відновити гармонію 

зі своїм внутрішнім світом, а також досягти бажаного в будь-

якій життєвій сфері – від кар’єри до любові. Кожна жінка 

з'являється на світ для любові, щастя і безмежного розвитку своєї природи. На 

жаль, любов у родині пізнають не всі, і дитячо-батьківські відносини як компас, 

вказують шлях туди, де зустріч із труднощами неминуча. Книжка відомого 

психолога, психотерапевта Марка Бартона розповість про любов. Про любов дівчини 

і жінки до себе. Про любов матері до доньки. Про любов батька до доньки. Змалечку 

нас намагаються долучити до цього великого почуття: вчать любити батьків, 

братів, сестер, друзів, тварин, школу, роботу і безліч інших речей, на які 

спрямовують нашу увагу. Акцент із себе зміщується кудись назовні. Нас не вчать, як 

любити себе. Внутрішня робота на шляху до успіху починається з прощення і любові 

до себе. Ці дві умови – основа. Без них далеко не підеш, тому потрібно вчитися 

любити якраз себе. Ця книжка про шлях до себе і відновлення гармонії зі своїм 

внутрішнім світом. Удосконалюйтеся і шукайте себе! Адже тільки зрозумівши й 

усвідомивши своє внутрішнє «Я», ми зможемо прийняти себе, полюбити і 

насолодитися радістю життя. 

* Бовуар, С. де. Друга стать : у 2 т. / Сімона де Бовуар ; 

пер. з фр. Н. Воробйової, П. Воробйова,                              

Я. Собко. –  Київ : Основи, 2017. 

Т. 1. – 367 с. 

Т. 2. – 367 с. 

      Що значить «бути жінкою»? І хто такі жінки? Жінками 

народжуються або все-таки стають? І де їхнє місце, якщо 

таке взагалі існує? Сьогодні знаменита та навіть 

скандальна книга філософині Сімони де Бовуар знаходить 

нову актуальність для суспільства, роблячи спробу пояснити 

сутність жінки.  

     Починаючи з біологічних відмінностей і закінчуючи аналізом соціальних 

історичних процесів середини ХХ століття, письменниця докладно описала всі 

аспекти життя «слабкої статі» протягом всієї історії. Книга «Друга стать» 

(комплект із 2 книг) розповість про поширені стереотипи, пов'язані з жінками, 

об'єктивні фізіологічні відмінності та як вони вплинули на стосунки між статями, 

феміністські рухи за рівні права у різних країнах світу. 
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     Вишневський, Я.-Л. Навіщо потрібні чоловіки? : 

шокуюча правда про нас самих : есе / Януш-Леон 

Вишневський ; пер. з пол. О. Кравець. – Київ : Рідна мова, 

2016. – 128 с. : портр. 

      Книжка «Навіщо потрібні чоловіки?» відомого науковця й 

письменника Януша-Леона Вишневського –  це 13 відвертих есе 

про сучасних чоловіків, відмінності між статями, взаємини 

між «сильною» та «слабкою» половинами людства. Автор, 

пропускаючи крізь власні відчуття наукові теоріі, спростовує 

ґендерні міфи, ставить під сумнів застарілі стереотипи, 

провокує, інтригує, надихає. 

     Інша оптика : гендерні виклики сучасності : зб. наук. 

праць на пошану Соломії Павличко / упорядкув., наук. 

ред., передм. В. Агеєва ; упоряд. Т. Марценюк. – Київ : 

СМОЛОСКИП, 2019. – 252 с. 

     Книга з унікальним поєднанням текстів є спробою 

означити та проаналізувати тенденції, закономірності та 

загрози у «війні статей». Це актуальні наукові розвідки, які 

досліджують категорію ґендеру в межах 

літературознавства, соціології та політології, шукаючи нову 

мову та цінності, що зможуть відповідати на виклики 

сучасного культурного простору. А ще це спроба торкнутися 

інтимного: у збірці ви знайдете спогади знакових культурних діячів та діячок, які 

мали щастя знати одну із найважливіших постатей нашої гуманітаристики, 

засновницю ґендерних студій в Україні – Соломію Павличко. Книжка розрахована на 

науковців, студентів та всіх, хто цікавиться ґендерними студіями. 

 

 * Комарек, С. Чоловік як еволюційна інновація? : есеї 

про чоловічу природу, сексуальність, життєві стратегії та 

метаморфози маскулінності / Станіслав Комарек ; пер. з 

чеськ. О. Крушинської, Т. Окопної. – Львів : Апріорі,    

2018. – 432 с.  

        Книжка присвячена природі та сексуальності чоловіків, 

їхній поведінці у найрізноманітніших ситуаціях війни та миру, 

виникненню та організації чоловічих колективів, ставленню 

чоловіків до жінок та до інших чоловіків, зміні образу чоловіка у 

плині історії і багатьом іншим темам, зокрема й глибоко 

табуйованим. У Чехії це видання, як і багато інших книжок 

професора Станіслава Комарека, стало науково-популярним бестселером завдяки 

глибокій ерудиції автора у біології та суспільних науках, свіжості й неупередженості 

його погляду на світ і особливому «комареківському» стилю – дещо провокативному і 

сповненому гумору та іронії. Видання призначене для всіх чоловіків та жінок – від 

вісімнадцяти років і до благих літ. 
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     Кубі, Г. Ґендер : виклики і загрози / Габріела Кубі ; 

пер. з нім. С. Матіяш, О. Степанишин, О. Джумало. – 

Київ : Мандрівець, 2017. – 136 с. 

         Ця книжка роз’яснює одне із віянь постмодернізму: 

поширення ґендерної ідеології. З її сторінок ви дізнаєтеся, 

якими є витоки поняття «ґендер» і що становить його 

ідеологічні підвалини. Наслідками впровадження засад 

ґендерної ідеології в законодавчу практику й життя 

стануть занепад культури, розхитання основ сім’ї, усунення 

моральних норм, що регулюють сексуальну сферу, падіння 

народжуваності. Зазіхання держави на виховання дітей 

призведе до витворення «нової ґендерної людини» – 

податливої на будь-які суспільні технології й маніпуляції. 

Невідворотним результатом цього стане демографічна зима та руйнування Західної 

цивілізації. 

     Марценюк, Т. Ґендер для всіх : виклик стереотипам / 

Тамара Марценюк ; за участі Олени Богдан. – Київ : Основи, 

2017. – 256 с. : іл. 

     Чи знаєте ви, що в Україні зарплата жінок у середньому на 30 

% менша, ніж зарплата чоловіків, і що тут досі є перелік 

кількасот професій, заборонених жінкам? У якій сфері, на вашу 

думку, дискриміновано чоловіків? Чи розбираєтеся ви, що таке 

сексизм, ейджизм, ромофобія? Саме ці важливі і нагальні 

питання порушуються в книзі. Це видання як для тих, хто лише 

побіжно чув про ґендерні питання, так і для експертів. Авторка 

розповідає про суспільні нерівності та допомогає знайти їх вирішення.    

 

     Марценюк, Т. «Захисники Галактики» : влада і криза в 

чоловічому світі / Тамара Марценюк. – Київ : КОМОРА, 

2020. – 256 с.  

        Якими чоловіки бачать себе і якими їх бачать інші, чого від 

них сподіваються і вимагають, за що засуджують і карають, 

як це позначається на можливостях самореалізації в 

суспільстві та загальній якості життя, як історично 

розвивалися уявлення про маскулінність і чому нині можемо 

говорити про кризу  маскулінності – Тамара Марценюк 

пропонує відповіді на ці та багато інших запитань, спираючись 

на широку джерельну основу та власну дослідницьку роботу. 

Попри строгу систему викладу та численні посилання – як на 

академічні праці, так і на приклади з масової культури, зокрема список фільмів, 

рекомендованих до перегляду, – це не підручник, а радше захопливий довідник, що 

допоможе зорієнтуватися тим, для кого ця тема нова, і впорядкувати свої знання 

читачам і читачкам, які цікавляться питаннями ґендеру. 
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     Моалем, Ш. Генетичний джекпот : чому жінки 

насправді сильніші за чоловіків / Шарон Моалем ; пер. з 

англ. В. Галичина. – Харків : Vivat, 2021. – 272 с. – 

(Саморозвиток).   

        Жінки не такі слабкі, як це нав’язало нам суспільство, і 20 

років досліджень Шарона Моалема доводять цілком 

протилежне. Сильніший імунітет, більша витривалість, менша 

схильність до деяких хвороб і швидше одужання – ось далеко не 

повний перелік переваг, які жінки мають перед чоловіками. То 

хто ж тоді «слабка стать»? Книжка розвінчує стереотипи й 

міфи про жіноче здоров’я та розкриває, яку потенційно складну напругу може 

витримати їхній організм. Це наукова відповідь сексизму та доказ, що дівчата 

справді можуть усе. 

     Прах, В. Жінки створені, щоб їх… / В’ячеслав Прах ; 

пер. Інни Демчук. – Київ : BookChef  ; Форс Україна, 2020. – 224 

с. 

      Ця книга про жінок написана чоловіком, а це дає змогу 

кожному – і читачеві, і читачці – знайти в ній те, що допоможе 

глибше пізнати кохану людину, аби створити такі стосунки, 

яких кожен із нас прагне понад усе, й зробити життя 

щасливішим. В’ячеслав Прах, автор численних ліричних романів, 

ділиться своїми відвертими міркуваннями й інтимними 

емоціями. Він ставить запитання, відповіді на які, однак, шукає 

майже кожен із нас: як чоловікові зрозуміти жінку, а жінці – саму себе? Ким жінка 

є для чоловіка? Чому чоловіки зраджують, а жінки йдуть від них? Що потрібно для 

створення гармонійних стосунків між чоловіком і жінкою? Для чого все-таки 

створені жінки? Якщо ви не побачили в цьому переліку питання, яке гостро мучить 

саме вас, – прочитайте книгу. У ній ви обов’язково знайдете підказку, що допоможе 

знайти правильну відповідь. 

     Про що він мовчить : книжка написана чоловіками 

про чоловіків : збірка / уклад. Ірина Лісова. – Київ : 

Creative Women Publishing, 2022. –  248 с. 

      Збірка «Про що він мовчить»  –  це особисті історії, які 

руйнують стереотипи, показують очікування від чоловіків з 

боку суспільства і розвінчують міф про «справжнього 

чоловіка». Це розмови на кухні, відверті роздуми про важливе, 

можливість озвучити те, про що завжди мовчав. Чоловіки, це 

книжка про вас і для вас. Жінки, це книжка про те, про що ви 

точно запитували чи хотіли б дізнатися у чоловіків. 

      «Про що він мовчить» –   правдива книжка. Про те, що 

чоловіки теж потерпають від стереотипів і шукають нової маскулінності, яка дає 

свободу відчувати та емпатувати, хочуть поділитися справжністю, без пафосних 

історій успіху. 

      «Про що він мовчить» – це продовження книжки «Про що вона мовчить» про 

табуйовані в українському суспільстві теми жіночого досвіду. Ця збірка народилася 

як бажання діалогу між жінками та чоловіками. 
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     Про що вона мовчить : книжка написана жінками для 

жінок : збірка / упоряд. С. Світова, І. Ніколайчук ; іл. А. 

Кропачова. – Київ : Creative Women Publishing, 2021. – 248 

с. : іл. 

      Головна мета цієї книжки – аби по той бік сторінок 

почули. Аби жінки, які з дня на день носять у собі свої мовчазні 

історії, розуміли, що вони не одні. Аби ті, хто хоче здатися, не 

здавалися. У цій книжці зібрані історії про тілесність, 

сексуальність, біль, пошуки ідентичності, материнство, 

досвід важкої хвороби, токсичні стосунки та зцілення. Це 

книжка-розрада, книжка-виклик, книжка-посестра. 

      Риппол, Д. Гендерный мозг : современная 

нейробиология развенчивает миф о женском мозге / Джина 

Риппол ; пер. с англ. Е. И. Фатеевой. – Киев : БОМБОРА : 

Форс Україна, 2019. – 400 с. : ил. – (Просто о мозге). 

       Протягом віків жіночий мозок зважували, вимірювали та 

знаходили непотрібним. «Жінки ближче до дітей та дикунів, 

ніж до дорослого цивілізованого чоловіка», – писав французький 

психолог Гюстав Лебон на рубежі 20-го століття. «Жіночий» 

мозок, частина недосконалої та тендітної біології, довго 

вважали достатньою підставою, щоб не допускати «слабку 

стать» до освіти, політики та науки. Нейробіолог Джина 

Ріппон руйнує міфи про різницю «чоловічого» та «жіночого» і пояснює, чому цей 

поділ отруює життя не тільки жінок, а й чоловіків. 

     Со, Д. Кінець ґендеру : розвінчення міфів про стать та 

ідентичність / Дебора Со ; пер. з англ. Федір Левчук. – 

Харків : Наш формат, 2022. – 300 с. 
 

      Наша стать – це те, з чим ми народилися, чи ми обумовлені 

суспільством? У книзі «Кінець ґендеру» нейробіолог і сексолог 

Дебра Со використовує підхід, заснований на дослідженні, для 

вирішення цієї актуальної теми, розкриваючи популярні 

помилкові уявлення про дебати, про природу та виховання, та 

досліджує, що означає бути жінкою чи чоловіком у сучасному 

суспільстві. 

      Як науковим, так і об’єктивним методами, а також спираючись на оригінальні 

дослідження та ретельно проведені інтерв’ю, Со вирішує широкий спектр питань, 

таких як    ґендерно-нейтральне виховання дітей, діти з ґендерною дисфорією та 

нейронаука трансгендерності. Вона обговорює прийняте сьогодні уявлення про те, 

що ґендер – це соціальна конструкція і спектр, і заперечує ідею про те, що немає 

різниці між тим, як функціонує чоловічий і жіночий мозок. «Кінець ґендеру» – це 

робота, яка починає розмову, яка кидає виклик тим, що, на вашу думку, ви знаєте про 

стать, ідентичність і все, що між ними. Своєчасна, інформативна та провокаційна 

книга, вона озброїть вас фактами, які вам потрібні, щоб зробити власні висновки про 

ґендерну ідентичність та її місце у сучасному світі. 
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     Ткалич, М. Г. Ґендерна психологія : навч. посіб. для 

ВНЗ. – 3-тє вид. / Маріанна Ткалич. – Київ : 

Академвидав, 2021. – 248 с. – (Альма-матер). 

     Стереотипне розуміння статі, різноманітні упередження 

щодо відносин чоловіків і жінок у суспільній та 

міжособистісній сферах формувалися тисячоліттями. 

Тривалий час вони виконували важливу регулятивну функцію.       

Цивілізаційний прогрес значною мірою позбавив актуальності 

погляд на чоловіків і жінок як на «сильну» і «слабку» половини 

людства. Нове бачення цієї проблеми пропонують ґендерні 

концепції, що проголошують рівноправність статей як 

передумову суспільної гармонії. Цей принцип покладено в 

основу пропонованого навчального посібника, у якому, крім загальнотеоретичних, 

методологічних питань, розкрито соціально-психологічні основи ґендерної 

ідентичності, ґендерної соціалізації, ґендерних відмінностей, вплив ґендерних 

стереотипів на розвиток особистості, соціально-психологічну феноменологію 

ґендерних ролей. 

 

     Чуйко, О. М. Ґендер і кар’єра : навч. посіб. / Оксана 

Чуйко, Надія Куравська ; літ. ред. І. О Бабій ; М-во освіти і 

науки України, ДВНЗ «Прикарпатський Нац. ун-т              

ім. В. Стефаника». – Івано-Франківськ :  Супрун В. П., 

2019. – 363 с. – Бібліогр. : С. 318–336  наприкінці розділ. 

      У навчальному посібнику розкриті ґендерні аспекти 

кар’єрного розвитку особистості. Висвітлено ґендерну 

специфіку зайнятості, правові аспекти ґендерної політики на 

ринку праці України, психологічні основи кар’єрного розвитку 

чоловіків і жінок. Проаналізовано основні ґендерні проблеми 

кар’єрного розвитку, запропоновано основні напрями роботи 

психолога для їх подолання та технології розвитку кар’єри особистості. 

Читати повністю онлайн : http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/Chuiko-

Gender_and_Career_PNU.pdf 

*** 

     Ватамонюк-Зелінська, У. З. Скорочення ґендерного розриву у розвитку 

підприємництва / У. З. Ватамонюк-Зелінська, Ю. В. Янісів // Економіка та 

держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2020. – № 6. – С. 67–72 : 

граф., табл.   

      У статті розглянуто чинники суспільного впливу на розвиток жіночого 

підприємництва. Визначено проблеми репрезентації жінок у підприємництві. 

Показано відмінності у можливостях реалізації підприємницької ініціативи жінками 

в Україні і за кордоном. 

http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/Chuiko-Gender_and_Career_PNU.pdf
http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/Chuiko-Gender_and_Career_PNU.pdf
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     Клименко, Н. Ґендерні уявлення та практики на Буковині кінця 19 – 

початку 20 ст. у світлі его-документів О. Кобилянської / Нінель Клименко, 

Ольга Дудар, Юрій Беззуб // Український історичний журнал : науковий 

журнал. – 2021. – № 2. – С. 65–79. 

      Мета дослідження полягає у визначенні особливостей ставлення до жіночого 

питання в інтеліґентських буковинських родинах та впливу усталених уявлень на 

побутові практики освіченого жіноцтва краю на основі еґо-документів знаної 

письменниці. 

     Мартинець. В. В. Ґендерний підхід в управлінні персоналом організації / 

В. В. Мартинець, М. Д. Шеремет // Економіка та держава : міжнародний 

науково-практичний журнал. – 2021. –  № 7. – С. 90–94 : схеми, табл.  

     У статті обгрунтовано необхідність використання ґендерного підходу в системі 

управління персоналом організації. 

     Шабанов, Р. Проблемні питання проведення ґендерно-правової 

експертизи трудового законодавства / Р. Шабанов // Підприємництво, 

господарство і право. – 2021. – № 6. – С. 101–106. – Бібліогр. : С. 105–106. 

     Шевчук, Д. Ґендер для всіх  / Дмитро Шевчук // Критика : часопис. –      

2018. – № 3–4. – С. 31 : іл. – Рец. на кн. : Марценюк Т. Гендер для всіх : виклик 

стереотипам / Тамара Марценюк. – Київ : Основи, 2017. – 256 с. 

2.  Ґендерні відносини 

     Століттями соціальний світопорядок 

тримався на поділі підлог. Будь-який збіг або 

змішання ролей тут же розглядалася як загроза 

суспільству, відхилення від норми. Для жінки – 

це будинок, діти, внутрішній світ. Зовнішній 

світ – фабрики, майстерні та установи – належав 

чоловікові. Поділ світу за ознакою статі 

породило дві прямо протилежні установки стосовно чоловіка і жінки. У 

домашній самоті жінка вела господарство, виховувала дітей, зберігала сімейне 

вогнище. Для цього їй не потрібні були сміливість, честолюбство, рішучість і 

заповзятливість. Вони потрібні були чоловікові, який щодня боровся за 

існування, і не тільки своє власне. 

     Чоловіче начало задається культурним середовищем і асоціюється з 

ініціативністю в стосунках, агресивністю, установкою на панування, 

авторитаризмом, прагненням до лідерства, раціональністю в думках і діях, 

монізмом в поведінці, прагненням до монологу, викликом та утвердженням 

власного «Я», егоцентризмом й егоїзмом.  
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     Жіноча лінія в поведінці, як правило, пов’язана з м’якістю, милосердям, 

турботою, відповідальністю, ненасильством, терпимістю, альтруїзмом, 

емоційністю, прагненням до пошуку порозуміння, компромісу, цінністю 

рівності, справедливості та свободи. 

     Ґендерні відносини – це форма соціальної взаємодії між великими 

суспільними групами з приводу економіки, культури, влади та інших ресурсів, 

що представляють соціальну цінність. Вони накладають незгладимий відбиток 

на мову, звичаї, мистецтво, виробництво. 

  2. 1 Ґендерні відносини крізь призму історії 

      Ґендерні відносини здавна спочивали на економічній, соціальній і 

політичній перевазі чоловіків. Такий порядок називається в 

науці патріархатом. Він характеризувався веденням родоводу по батьківській 

лінії, пануючою роллю чоловіка в господарстві, суспільстві, сім’ї. 

      На початку XX ст. жінки, які прагнули до загальної рівності, стали 

наслідувати чоловікам не тільки в політиці, але і в повсякденній поведінці, 

зокрема, вони почали змінювати спідниці на штани, що мало продемонструвати 

нові демократичні відносини між чоловіками і жінками. Під час Другої світової 

війни жінки ставали на місце чоловіків, навіть йшли в армію, і часто їм 

доводилося займатися такою роботою, при якій носити спідниці було 

практично неприйнятно або навіть небезпечно. Штани, що колись були 

«прапором опору», незабаром стали зовнішньою ознакою нового рабства, 

тільки місце домівки зайняв завод. Тепер між чоловіком і жінкою виникли нові, 

вільні і товариські відносини. Жінкам було дано право голосу, право займати 

державні посади і опановувати будь-якою професією, вони були прийняті як 

рівні в тих областях, де колись змушені були підкорятися. У тих сферах, де їм 

здавна надавалося першість, вони і тепер зберегли чільне місце. Така склалася 

загальносвітова тенденція. 

У середині XX ст. ґендерні відносини набули більш політизований 

відтінок і почали розглядатися в рамках фемінізму. 

     2. 2 Фемінізм як боротьба за рівні права і можливості жінок і чоловіків 

      За останні століття статус жінок помітно змінився. 

Те, що ми зараз сприймаємо як данність для жінок – 

можливість навчатися в університеті, право на спадок, 

виборче право, працевлаштування на ринку праці, 

репродуктивне планування тощо – виборювалося 

протягом довгих років у різних країнах світу. Якраз 

фемінізму – явищу малознаному і «страшному» для 

більшості суспільства – слід завдячувати у такому 

прогресі. 
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     Фемінізм – соціальна теорія і контексти, економічні, політичні і соціальні 

умови. Тому слід говорити радше про фемінізми, а не про одне явище. 

     Прийнято виділяти так звані три хвилі фемінізму – етапи боротьби жінок за 

свої права. Важливо зазначити, що фемінізм – не лише для жінок і про жінок, 

він також зачіпає чоловіків і не відбувся би без участі чоловіків, особливо на 

початку боротьби. Чоловіків, які боряться поряд із жінками за ґендерну 

рівність, називають феміністами або профеміністами. Профеміністичний 

чоловічий рух – явище, яке існує не один десяток років у західних країнах. 

     Перша хвиля – це боротьба жінок за базові права – право голосу, право на 

освіту, успадкування власності тощо. Вважається, що перша хвиля тривала до 

Другої світової війни.  

     Друга хвиля фемінізму буяє розмаїттям проблематики. Вихід жінок на ринок 

праці, гідна оплата праці, неоплачувана домашня праця, соціальна підтримка з 

боку держави – далеко не все. «Особисте є політичним» – відомий слоган 

активісток, які піднімали на політичний порядок денний питання насильства 

проти жінок, як у сім’ї, так і робочому середовищі. «Моє тіло – моє діло» – 

стверджували феміністичні організації, які боролися за право на безпечний і 

легальний аборт, контрацептивні засоби, тобто на контроль над власною 

репродуктивною поведінкою. Міжнародні жіночі організації поїхали у країни 

третього світу боротися із традиціями, які шкодили здоров’ю жінок та 

наражали їх на смерть – так зване «жіноче обрізання», «вбивство честі», 

закидання каміннями жінки у випадку зради тощо. Американська радикальна 

феміністка і письменниця Андреа Дворкін критикує традиції відтворення 

жіночої краси – починаючи від бинтування ніг у Китаї, закінчуючи сучасною 

косметичною індустрією. Заради вписування у норму суперфемінності, 

сексуальності, бажаності для чоловіків жінки готові на все, адже «мода 

потребує жертв».  

     Третя хвиля – це так званий постфемінізм, певне розчарування у «старих» 

методах боротьби. Акцент ставиться радше на питанні ідентичностей, 

індивідуальному супротиву, а не вписуванню у систему. 
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2. 3 Ґендерні відносини в родині 

      Поширеним є уявлення про те, що 

родина є останнім притулком для людини, 

порятунком від стресів, спричинених 

навколишнім соціальним світом, що саме 

в родині людина дістає підтримку і опору 

в житті. Та, як показують соціологічні 

дослідження, найбільша кількість 

конфліктів припадає саме на сім’ю. 

Можна сказати, що родина в наш час стає 

місцем, де розряджається невдоволення, 

вихлюпуються скарги і докори. 

      Незважаючи на високий освітній рівень українських жінок (56 % мають 

вищу освіту), наше суспільство зберігає патріархальний за своїм змістом 

життєвий устрій («домашня праця – справа, не варта справжнього чоловіка», 

«гарна мати повинна все віддати дітям, а потім думати про себе», 

«успішність виховання дітей залежить від матері, ніж від батька». 

     І традиційно сімейні ролі у більшості випадків 

розподіляються у такий спосіб, що стають 

зобов’язанням жінки або ж волонтерським внеском 

чоловіка (у кращому випадку). Такі традиційні 

сімейні відносини не є недоліком доти, доки не 

стають формою експлуатації жінки. За даними, як 

вітчизняних, так і закордонних досліджень, велику 

частину (70 – 80%) домашньої роботи, як і раніше, 

роблять жінки. Підтвердженням такої нерівності 

може бути той факт, що жінка щодня витрачає на 

домашню (неоплачувану) працю від 2 до 6 годин, а 

чоловік – до сорока хвилин. Брак часу  жінки, що працює й прагне успішно 

справитися з професійними обов’язками і з домашніми справами, часто 

призводить до стресу, оскільки таке поєднання є доволі важким. 

      У наш час причиною багатьох конфліктів у сім’ї є різне розуміння «доброї» 

дружини і «справжнього» чоловіка. Дослідження, проведені в Україні, 

показують, що у молоді, яка ще не перебувала у шлюбі, уявлення про ці моделі 

традиційне, навіть досить примітивне.  

     Окреслений дівчатами портрет «хорошої» дружини є набором 

традиційних ролей (добра господарка, гарна, охайна зовнішньо, піклується про 

дітей, не примхлива, не занадто вимоглива тощо), які в розвинутих країнах уже 

давно й успішно замінені на користь демократичнішого, рівноправного, 

партнерського стилю життя. Це передбачає, що не лише чоловік, але й дружина 

робить економічний внесок у життя сім’ї.  
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       Натомість українські дівчата поставили характеристику «матеріально 

забезпечувати свою сім’ю» на останнє 14-е місце (цікаво, що найважливіші для 

сучасної сім’ї характеристики «любити чоловіка», а також «любити своїх 

дітей» дівчата поставили на передостаннє, 13-е місце).  

      Модель «хорошого» чоловіка в уявленні молоді теж доволі традиційна – 

матеріально забезпечує сім’ю, не зловживає алкоголем, піклується про дружину 

тощо. Таку ознаку демократичної сім’ї, як допомога у веденні домашнього 

господарства, дівчата поставили на одне з останніх, дев’яте місце, «кохання 

чоловіка» – на десяте, а «виховання дітей чоловіком» – на одинадцяте. 

Практично всі з опитаних жителів України (97%) вважають, «що жінка 

зобов’язана доглядати за дитиною в сім’ї», що чоловік теж відповідальний і має 

цей обов’язок, вважають тільки 59%. 

      Загальною тенденцією в цивілізованих країнах є регулювання кількості 

дітей в сім’ях. Головним чинником цього є постійно збільшувана сфера 

суспільного виробництва, в яку залучаються жінки, відповідне поширення 

цінності особистої кар’єри та самовираження жінки в професійній діяльності, 

зросли вимоги до матеріального та культурного рівня життя і особливо до 

якості виховання дітей. Майже третина дітей в Україні виховується самотніми 

матерями, не відчуваючи у своєму житті присутності й турботи батька. 

Руйнується навіть саме поняття: «родина, сім’я». Розпад сімей, пов'язаний із 

зростанням чоловічої аморальності, став масовим явищем; 57 % чоловіків на 

другий день після розпаду сімей перестають піклуватися про своїх дітей. 

      Сучасна ґендерна теорія наполягає на тому, що батьківство має стати 

однаковою мірою важливим як для жінок, так і для чоловіків; роль чоловіка 

не може зводитися тільки до ролі «годувальника». Соціологічне ж опитування 

показало, що в Україні 97% жінок і 98% чоловіків вважають, що саме ця роль і 

є головною для чоловіка в родині, а всі інші є другорядними. Цей жорстокий 

рольовий розподіл несе багато негативу для чоловіків. За низької середньої 

заробітної плати в країні в цілому, високої ймовірності стати безробітним 

багато чоловіків опиняються в ситуації депресії, і замість того, щоб 

активізувати свої інші сімейні ролі, вдаються до саморуйнування. 

      Загалом патріархальна ідеологія залишається могутнім бар’єром на шляху 

кооперації жіночої і чоловічої праці в родині, створення теплих емоційних 

взаємовідносин, ефективного виховання дітей і, зрештою, зміцнення 

стабільності родини. 

      Сучасна (егалітарна) концепція сім’ї полягає в тому, що і чоловік , і жінка 

рівні як особистості і тому повинні мати рівні можливості для свого 

розвитку.  
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Детальніше у виданнях: 

 

 * Альєнде, І. Жінки душі моєї : про нетерплячу любов, 

довге життя і добрих чаклунок : есеї / Ісабель Альєнде ; 

пер. з ісп. Галини Грабовської. – Львів : Видавництво 

Анети Антоненко, 2021. – 176 с. : портр. – (Writers on 

Writing). 

      Ісабель Альєнде поринає у спогади і пропонує нам 

зворушливу книжку про її ставлення до фемінізму і того 

факту, що вона є жінкою. «Кожен прожитий рік і кожна 

зморшка розповідають мою історію», – велика чилійська 

письменниця запрошує нас супроводити її у хвилюючій 

мандрівці, в якій переглядає свою життєтворчість. 

Розповідає про дуже важливих у її житті жінок: рідних 

Панчіту, Паулу, літагента Кармен Бальсельс, за якими тужить; видатних 

письменниць, бунтарок у мистецтві, зокрема Вірджинію Вулф, Маргарет Етвуд та 

Ів Енслер; а ще безіменних жінок, які пережили насильство, однак, сповнені гідності 

і відваги, підводяться і йдуть уперед. Усіх тих, хто незмінно супроводжував її по 

життю та її надихають: жінки її душі. Вона міркує про рух #MeToo, про нещодавні 

соціальні заворушення в її рідній країні і про тривожну ситуацію, в якій усі ми 

живемо з приходом пандемії. І все це – не втрачаючи тієї характерної для неї 

пристрасті до життя і наполягаючи, що попри вік завжди є час для любові. Хай там 

що, доросле життя треба проживати, відчувати і насолоджуватися ним на повну 

силу. 

 

    Аморузо, С. #Girlboss. Від злидарки до владарки / 

Софія Аморузо ; пер. з англ. К. Даниленко. – Київ : 

BookChef : Форс Україна, 2019. – 240 с. : іл., портр.  

      У 2005 році двадцятирічну Софі Аморузо з ганьбою 

звільнили зі взуттєвого бутіка, а 2014-го вона вже була 

власницею бізнесу вартістю 100 мільйонів доларів. Що 

сталося за ці дев’ять років, які перетворили юну феміністку, 

бунтарку і всесвітнє ледащо на творця найдинамічнішого в 

Америці рітейлу? Тим паче, якщо зважати, що Софія 

Аморузо не мала ні освіти, ні багатих батьків, ні навіть 

можливості взяти кредит. Ця книга – колекція лайфхаків, 

присмачених неординарним особистим досвідом. Вона розповідає, як домогтися 

неймовірного успіху, навіть якщо ти абсолютно не вмієш грати за правилами бізнес-

спільноти. #Girlboss – джерело натхнення для жінок, які вирішили перекроїти своє 

життя і стати тим, ким вони навіть не мріяли. 
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     Антонюк, Е. Фемінізм і місто / Емма Антонюк, Жанна 

Озірна ; іл. С. Чудакорова. – Київ : Видавництво мальописів, 

2021. – 68 с. 

       Це історії про життя жінок, розказані з відвертістю та 

великою любов’ю. Якщо усі охочі розповісти жінкам як їм жити, 

вишикуються в рядочок, вийде стрій, довший за Китайську 

стіну. Ви побачите зріз суспільства: від політиків-сексистів та 

пластичних хірургів до голлівудських режисерів і продавців 

декоративної косметики. Замикатиме цю чергу нетверезий 

сусід, який зможе вимовити лише непевне «киць-киць». В цього 

мальопису доволі товста обкладинка та тонкий гумор, щоби 

добряче дати по голові кожному, хто вказує жінкам, ким бути і про що мріяти. Це 

десять історій про жінок, їхні бентеги, мрії та боротьбу проти несправедливості. У 

них є пристрасть, іронія та тверезий погляд на сучасне суспільство і права людини. 

 

     Бабкіна, К. Сила дівчат : маленькі історії великих 

вчинків / Катерина Бабкіна, Марк Лівін ; худож. А. 

Сарвіра, Ю. Твєрітіна. – Київ : КНИГОЛАВ, 2018. –         

112 с. : іл. – (Дитяча полиця). 

        «Сила дівчат: маленькі історії великих вчинків» ‒ збірка 

п’ятдесятьох життєписів видатних українок, до якої увійшли 

оповіді про Катерину Білокур, Лесю Українку, Лілію Пустовіт, 

Ліну Костенко, Ольгу Харлан, Софію Яблонську тощо. Книжка 

створена, «щоби захоплюватися не завжди простими 

життями та не завжди справедливо оціненими досягненнями 

українських жінок та дівчат усіх часів, їхнім 

професіоналізмом, вірністю своєму покликанню, їхньою працею 

на користь усього людства». 

     Бардак, В. Успішні жінки в чоловічому світі : якщо 

жінка чогось хоче, то потрібно їй це дати, інакше вона 

візьме сама / Валентин Бардак. – Київ : Брайт Букс,      

2018. – 200 с. 

       Це історії про переконливі перемоги жінок над тими 

обставинами, що пропонувало їм сучасне до них суспільство, 

про жіноче обличчя успіху. Їхній досвід може 

використовуватися для моделювання власних досягнень. 

Героїні з різними долями й життєвими траєкторіями 

виділяються нестандартним мисленням і вражаючими 

результатами. Що спільного у стратегіях Клеопатри та 

княгині Ольги, Катерини Другої та Марії Склодовської-Кюрі, Лесі Українки й Коко 

Шанель, Агати Крісті та Мерилін Монро або Маргарет Тетчер? Як їм удалося 

стати успішними й досягти всесвітньої слави? Про це й можна дізнатися з книги. А 

ще – вибудувати власну стратегію успіху.  
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* Бонні, Г. Жіноча компанія : поради й натхнення 

від 100 мисткинь і підприємниць / Грейс Бонні ; 

фото Саші Ізраель ; пер. з англ. Оксана Журавльова. 

– Київ : ArtHuss, 2020. – 360 с. : фотоіл. 

       Бестселер New York Times! 

       Понад 100 виняткових жінок, які зробили вагомий 

внесок кожна у своїй царині, розповідають, як вони 

повірили у власний творчий дух і здолали негаразди та 

виклики глобального підприємництва. Медіатитанеси 

та керамістки, готельєрки та художниці тату, 

комікеси й архітекторки – усі разом вони витворюють 

прекрасну картину того, що буває, коли йдеш за своєю 

пристрастю і мрією. 

      «Жінки, яким присвячено цю книгу, віком від дев’ятнадцяти до дев’яносто 

чотирьох років, – яскравий приклад того, ким можна стати, наполегливо працюючи 

та підтримуючи одна одну. Їхній бізнес також вражає розмаїттям: молоді чимраз 

дужчі стартапи, компанії з багатолітнім досвідом, індивідуальні бізнес-ініціативи, 

більші корпорації з сотнями співробітників… Історія кожної жінки унікальна, проте 

червоні нитки жіночих шляхів практично однакові: долати труднощі, самотужки 

дертися на вершину й усвідомлювати потужність спільної роботи для здійснення 

мрій. Як часто жінки надихали одна одну і ставали взірцями для майбутніх поколінь! 

Будь-яка з цих жінок здатна надихнути на зростання в улюбленій справі, а разом 

вони – потужний і беззаперечний чинник впливу», – стверджує  Грейс Бонні. 

 

 

     Бунтарки : нові жінки і модерна нація : есеї / 

відп. за вип. Р. Семків ; іл. А. Шапошнікової. – 2-ге 

вид. – Київ : Смолоскип, 2021. – 368 с. : іл. 
      Дванадцять історій про життя та творчість Марко 

Вовчок, Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Наталі 

Кобринської, Людмили Старицької, Ірини Вільде, Софії 

Яблонської та ще кількох інших, не менш знакових 

авторок, які активно порушували питання про статус і 

права жінки у своїх творах. 

      Перед вами книжка про справжніх бунтарок – 

українських письменниць другої половини ХІХ та початку 

ХХ століття, які знаходять свої голоси у літературі й 

публіцистиці та починають відстоювати власний 

простір – як приватний, так і публічний. 
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* Бекол, Д. Право на помилку : 25 успішних жінок 

розповідають про те, чого їх навчили власні помилки / 

Джессіка Бекол ; пер. з англ. І. Віннічук. – Київ : 

Книголав, 2018. – 272 с. – (Полиця нон-фікшн). 

          Ми оточені неймовірними історіями успіху. Друзі та 

подружки розповідають : «Вона так багато працювала – і у 

неї вийшло» або «Йому пощастило – і він став мільйонером». 

Чи справді люди, які досягли вершин і так багато говорять 

про «цінності навчання на помилках», могли коли-небудь 

помилятися? Що ж стоїть за цими історіями? 

       Джессіка Бекол провела 25 інтерв’ю для книжки. Видатні й успішні жінки 

зізнаються, що саме їхні власні помилки та правильні висновки дозволили їм стати 

тими, ким вони є зараз. Розповіді про складні рішення, серйозні життєві ситуації, 

кумедні епізоди, а також безліч практичних порад – усе це допоможе молодим 

кар’єристкам не боятися робити помилки і йти вперед, а досвідченим – 

проаналізувати власний шлях і по-новому подивитися на всі свої перемоги та 

поразки. 

     Гаузер, Ф. Міф про милу дівчинку. Як побудувати 

казкову кар’єру і не перетворитися на чудовисько / 

Фран Гаузер у співавторстві Джоді Ліппер ; пер. з англ.       

Л. Гребенюк. – Харків : Віват, 2019. – 224 с. – (Бізнес). 

      У світовому бестселері «Міф про милу дівчинку» авторка 

спростовує чимало кар’єрних стереотипів і руйнує міф про те, 

що успіху на роботі досягають лише «залізні леді». Фран Гаузер 

позиціонує риси милої дівчинки як ефективну стратегію 

досягнення успіху, створюючи новий образ жінки-лідерки. Вона 

доводить, що у таких якостях як емпатія, доброта та 

милосердя, що недооцінюються у світі бізнесу, криється справжня сила. «Міф про 

милу дівчинку» навчить переконливо вести переговори, викликати довіру в бізнес-

партнерів, самостійно ухвалювати рішення та розв’язувати конфлікти, не 

перетворюючись при цьому на чудовисько. Час запустити невикористаний 

потенціал сили і доброти, амбітності і привабливості, чуйності і рішучості. З ним 

вам під силу змінити усталений спосіб сприйняття жінок на роботі і побудувати 

блискучу кар’єру. 

     Гейтс, М. Мить піднесення : розширення прав і 

привілеїв жінок, що здатне змінити світ / Мелінда Гейтс ; 

пер. з англ. І. Павленко. – Київ : Форс Украина, 2019. – 302 с. 

      Це терміновий заклик до сміливості й рішучості. Дебют 

Мелінди Ґейтс – вчасний і необхідний заклик до дії з розширення 

прав і можливостей жінок. Упродовж останніх двадцяти років 

Мелінда Ґейтс виконувала важливу місію – скрізь відшукувала 

людей із невідкладними потребами. На цьому шляху для неї стало 

очевидним одне: якщо хочеш піднесення суспільства, потрібно 

припинити принижувати жінок. 
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     Гінзберг, Р.-Б. Моїми словами : біографія / Рут 

Бейдер Гінзберг, за участю Мері Гартнетт і                    

Венді В. Вільямз ; пер. з англ. Н. Гриценко. – Київ : 

Видавництво, 2021. – 396 с. : іл., портр. – (Нон-фікшен).  

          Рут Бейдер Ґінзберґ – професійна легенда та культурна 

ікона американського судочинства, одна з перших жінок у 

Верховному Суді США та невтомна захисниця ґендерної 

рівності. Книга – коментоване видання обраних статей, 

виступів і записок Ґінзберґ від її шкільної до суддівської лави, – 

переконливо демонструє широту юридичних інтересів Судді, її 

правничу скрупульозність та глибоку відданість ідеалам 

рівності для всіх, а також вдячність усім, хто торував шляхи 

для неї й наступних поколінь. 

 

    Грей, Д. Чоловіки з Марса. Жінки з Венери : 

класичний посібник з розуміння представників 

протилежної статі / Джон Грей ; пер. з англ. Н. Лавської. – 

2-ге вид. – Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2022. – 312 

с. : портр. 

            Книжку «Чоловіки з Марса, жінки з Венери» автор 

написав з урахуванням досвіду та фактичного матеріалу, 

якими він оволодів, працюючи консультантом подружніх пар. 

Розкриваючи таємниці безконфліктного існування, 

допомагаючи усвідомити, що способи спілкування, емоційні 

потреби і моделі поведінки представників протилежних 

статей можуть бути надзвичайно різними, Джон Грей 

вчить, як знайти спільну мову «представникам різних планет», дає шанс мільйонам 

сімей зміцнити свої стосунки, порозумітися, відновити колишні почуття. 

 

     Ергардт, У. Чемні дівчатка потрапляють у рай, 

погані – куди забажають / Уте Ергардт ; пер. з англ. 

Святослава Зубченка. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2020. – 286 с.  

      Рожева сукенка, бантики та білі шкарпетки – яка гарна 

дівчинка! Яка вона добра та чемна! І коли тобі вісім років, 

цей образ вельми доречний... Але ти – доросла жінка. Може, 

годі намагатися задовольнити всіх довкола? Відомий 

німецький психолог Уте Ергардт відповідає: «Так, досить 

бути хорошою!». Автор розвінчує міфи про «чемних дівчат» 

та доводить, що сліпе догоджання всім – це шлях в нікуди, 

шлях до особистісного згоряння. Уте Ергардт знає, що 

треба зробити, аби стати справжньою «поганою дівчинкою», тобто 

самодостатньою, успішною, привабливою та щасливою жінкою. 
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     Ігнатенко, І. Шлюбно-сімейні стосунки у традиційній 

культурі українців / Ірина Ігнатенко. – Харків : 

Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 240 с. 

      В українському суспільстві заведено звеличувати значення 

сім'ї в житті людини. Це обумовлено традицією, адже сім'я 

завжди стояла на першому місці у наших предків... чи ні?  

    Завдяки книзі «Шлюбно-сімейні стосунки у традиційній 

культурі українців» читачі дізнаються: чим відрізнялося 

ставлення до чоловічих та жіночих зрад, як молоді люди могли 

спілкуватися до шлюбу про стереотипи сільського сімейного 

життя, який вік вважався оптимальним для вступу в шлюб, 

про позашлюбну вагітність і вплив церкви … та багато іншого! 

Ця книга стала першим докладним дослідженням сімейних відносин в Україні 

минулих століть та публікується без купюр та забобонів. Вона допоможе зрозуміти 

передумови до багатьох сучасних явищ в культурі нашої країни та переглянути власні 

переконання щодо сімейних цінностей. 

    Кауфман, М. Чоловіки про фемінізм / Майкл 

Кауфман, Майкл Кіммел ; пер. з англ. О. Любарської. – 

Київ : Книголав, 2019. – 208 с. : іл., портр. – (Полиця нон-

фікшн). 

       Зі спільної ініціативи видавництва #книголав та 

глобального руху солідарності за ґендерну рівність HeForShe 

в Україні з’явилась популярна книжка «Чоловіки про 

фемінізм» Майкла Кауфмана та Майкла Кіммела українською 

мовою. Видання розкаже основи та принципи фемінізму та 

змінить чимало поглядів на вже сформовані стереотипи.  

 

* Квінн, Б. Неймовірні : п'ятнадцять жінок, які творили 

мистецтво та історію / Бріджит Квінн ; пер. з англ. 

Роксоляни Свято ; іл. Лізи Конгдон. – Київ : ArtHuss,    

2018. – 224 с. : іл. – (Ukrainian ArtBook). 

          Історично жінки майже не мали місця у великому 

мистецькому каноні. Зважаючи на поступове зростання ролі 

фемінізму в сучасній культурі, авторка «Неймовірних» 

пропонує заповнити ці лакуни. Захопливо, дотепно, а часом і 

доволі в’їдливо, американська дослідниця історії мистецтва 

Бріджит Квінн оповідає про життя і творчість 15 

неймовірних художниць і мисткинь із різних країн та епох – від 

XVII століття і дотепер. Це повчальна і вельми цікава книжка, доповнена 

репродукціями робіт, а також сучасними портретами героїнь розповідей, які 

створила надзвичайно популярна американська ілюстраторка Ліза Конгдон.  
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     Кертіс, С. Феміністки не носять рожевого та інші 

вигадки : розповіді дивовижних жінок про те, що означає 

для них це страшне слово на літеру «Ф» / уклала Скарлетт 

Кертіс ; з англ. пер. Ганни Лелів. – Львів : Видавництво 

Старого Лева, 2019. – 362 с. 

          «Феміністки не носять рожевого та інші вигадки» – це 

збірка есеїв видатних жінок (акторок, співачок, активісток, 

письменниць, блогерок, дизайнерок), серед яких Кіра Найтлі, 

Сірша Ронан, Гелен Філдінґ, Емма Вотсон, Джемма 

Артертон, Скарлетт Кертіс... Ця книжка – не посібник про 

те, як бути ідеальною феміністкою, чи історія руху. Це 

приватні історії дуже різних жінок – відвертих, зворушливих, 

іноді смішних, часом збентежених, частіше невимовно сміливих. Вони користуються 

косметикою (якщо хочуть), носять рожеве (якщо хочуть), плачуть (або ні) та 

почуваються сильними (або ні). Кожна з них має свою історію, свій досвід і свій 

голос – і всі вони цінні та важливі. Ця книжка не розповідає всього, що треба 

розуміти чи знати про фемінізм, зате показує, що в серці фемінізму – жінки. 

 

     Кешмор, Е. Феномен культури Кардаш’ян : як 

знаменитості змінили життя у 21 столітті / Елліс     

Кешмор ; пер. з англ. В. Карасьова. – Харків : Ранок : 

Фабула, 2020. – 208 с. – (#PROCreators). 

      Секс і сексуальність. Фемінізм. Нарцисизм. Егоїзм. Слава. 

Самореалізація. Гомосексуальність. Ґендерна ідентичність. 

Расизм. Демонстративне споживання. Публічність 

приватного життя. Повсюдна присутність соціальних 

медіа... Актуальність цієї книжки важко переоцінити. Вона 

охоплює майже всі аспекти суспільства споживання XXI 

століття, не лише висвітлюючи їхній теперішній стан, але й 

розповідаючи про історію виникнення та розвиток протягом 

останніх десятиліть і навіть даючи деякі прогнози на майбутнє. Для всіх, хто хоче 

зрозуміти сучасний світ.  Світ, вільний від Кардаш’янів, ніколи не стане реальністю. 

Якби не Кардаш’яни, які вирішили проживати своє життя під наглядом публіки, а 

натомість попросили лише кілька сотень мільйонів (чи мільярдів у випадку Кайлі), – 

це були б якісь інші «звичайні» знаменитості. Ті, з якими можна себе ототожнити. 

Циніки прагнуть наполягати, що знаменитості є частиною механізму доставки, 

мета якого – стимулювати аудиторію, щоб та пристрасно бажала нових 

споживчих товарів та діяла імпульсивно, купуючи їх. Я не відкидаю цього аргументу, 

хоча якби це були не знаменитості, то корпорації знайшли би інші шляхи та методи 

підтримки того ритму споживацтва, що зародився у  XX столітті. 
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     Країна жіночого роду / уклад. й передм. Вахтанга 

Кіпіані ; авт. статей С. Бандера та ін. – Харків : Віват, 

2021. – 304 с. : іл., портр. – (Бібліотека історичної 

правди. Історія та політика). 

         Видатні українки XX століття часто лишаються 

непомітними. Про долю деяких героїнь книжки хтось, 

можливо, почує вперше, однак їхню роль в українській історії 

не варто применшувати. Це лікарки, вчительки, учасниці 

національно-визвольного руху, політув’язнені, журналістки, 

військовички, культурні діячки… Без них – сильних, 

активних, відданих – сторінки нашого роду були б зовсім 

інакшими.  

     Лей, Т. Замахана жінка в розквіті літ : як відкрити 

життя наново / Това Лей ; пер. з англ. Антоніна Ящук. – 

2-ге вид. –  Київ : Yakaboo Publishing, 2021. – 200 с.   

      Щодня одне і те ж. Рутинні хатні справи, догляд за 

дітьми, нетямущий чоловік і брак часу на власні бажання. 

Знайомо? Одного ранку Това Лей збагнула, що так далі 

тривати не може. Глянувши на безлад в домі, замурзаних 

дітей і гору посуду, вона відчула, що замахалася. Настав час 

перезавантажити життя та віднайти себе у вирі чужих 

потреб і бажань. Це усвідомлення змусило Тову згадати про 

все, чого їй хотілося, але на що ніколи не вистачало часу. 

Список заборонених захцянок містив найпотаємніші мрії та 

навіть деякі шаленства. Так вона здійснила поїздку в Непал, запропонувала чоловікові 

відкритий шлюб, відірвалася з подругами на Ібіці, а ще купила вібратор. Відкрившись 

бажанням та окресливши власні межі, Това змогла пізнати свою сексуальність, 

прийняти тіло та, нарешті, відновити здатність насолоджуватися життям. Її 

досвід надихає тисячі жінок у всьому світі відкривати своє життя наново, 

звільнятися від нав’язаних суспільством норм і просто бути собою. 

* Марценюк, Т. Чому не варто боятися фемінізму / 

Тамара Марценюк. – Київ : КОМОРА, 2018. – 338 с. : 

іл., портр. 

      Як швидко й безболісно позбутися страшних і смішних 

стереотипів про фемінізм? У новій книжці Тамари  

Марценюк – огляд основних етапів світового 

феміністичного руху, його ключових постатей і праць, а 

також здобутків, що їх нині сприймаємо як належне. Крім 

історії та теорії, тут багато інформації про сучасні 

феміністичні тренди, фемактивізм, людей і організації, які 

нині працюють в Україні задля забезпечення рівних прав для 

жінок і чоловіків. До кожного розділу – посилання на 

тексти, фільми, відеолекції та інші корисні ресурси, що 

стануть у пригоді всім зацікавленим. 
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  Меїр, Г. Моє життя / Голда Меїр ; пер. з англ.                    

Я. Стріхи. – Харків : Наш формат, 2021. – 434 с. – 

(Єврейська бібліотека).  

      Історія життя Голди Меїр – це дивовижна казка про 

Попелюшку, яка народилася в бідній єврейській родині, яка 

пережила дві еміграції, і послідовно стала послом, 

міністром, а потім і главою уряду суверенної держави. Її 

батько був простим теслею, а вона стала третьою 

жінкою в новітній історії людства, яка очолила кабінет 

міністрів суверенної держави. До неї лише на Шрі-Ланці 

та в Індії уряд очолювали жінки: Сірімаво Бандаранаїке 

та Індіра Ганді. Пізніше жінки очолював вищі органи 

виконавчої влади в багатьох країнах: у Великобританії 

(Маргарет Тетчер) і Норвегії (Гру Харлем Брутланд), 

Пакистані (Беназир Бхутто) і Туреччини (Тансу Чиллер), Франції (Едіт Крессон) і 

Німеччини (Ангела Меркель).  Голда Меїр була однією з перших і її внесок в те, що 

стежка для жінок до вершин державної влади була протоптана, вельми і вельми 

значний. 

 

     Мольфіно, М. Покінчи з «хорошою дівчинкою» : 

як переписати застарілі правила, відкрити в собі 

джерело сили і творити наповнене життя  / Махо 

Мольфіно ; пер. з англ. – Київ : Yakaboo Publishing, 

2020. – 272 с.  

    Протягом тисячоліть жінок вчили бути «хорошими», а 

не сильними. Але «хороші» дівчата повинні стримувати 

свій голос та прагнення, що шкодить, в першу чергу, їм 

самим. Авторка книжки – коуч, психологиня, ведуча 

подкасту the Heroine Махо Мольфіно, завдяки досвіду, 

отриманому під час численних консультацій та розмов з 

жінками-лідерками, виділила п’ять саморуйнівних 

тенденцій. Це п’ять міфів про «хорошу дівчинку»: про правила, досконалість, логіку, 

гармонію та жертовність, які кожна жінка повинна подолати, щоб мати владу над 

своїм життям. У книжці ви дізнаєтесь, як кожний з міфів впливає на самооцінку, 

професійну впевненість, кар’єру, стосунки та отримаєте практичні поради, як 

позбутися свого головного міфу, який забирає найбільше часу та ресурсів, цінувати 

власну самобутність та бути впевненою у собі. 
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Піз, А. Чому чоловіки не слухають, а жінки  не вміють 

читати мапи / Аллан і Барбара Пізи; пер. з англ.                     

Н. Лавської. – Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2020. –   

310 с. : іл. 

      Чи не замислювалися ви над тим, як добре було б у 

доповнення до свого партнера отримати й «інструкцію з 

використання»? Велика кількість таких «інструкцій», що 

регулюють правила комунікації представників протилежних 

статей, міститься у цьому виданні. 

      Ця книга присвячується усім чоловікам і жінкам, які хоча б 

раз у відчаї звертались до свого партнера зі словами: «Чому ти 

мене не розумієш?». Стосунки нерідко руйнуються через те, що представники 

сильної статі не можуть усвідомити, що їхні кохані є іншими, не схожими на них, а 

представниці прекрасної половини людства очікують, що герої їхніх романів за 

складних життєвих обставин поводитимуться так само, як вони самі. 

 

     Піз, А. Чому чоловіки хочуть сексу, а жінки 

потребують любові / Аллан і Барбара Пізи ; пер. з англ.  

Т. Заволоко. – Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2019. – 

296 с. : іл., портр. 

     Яку роль відіграють інтимні стосунки в житті людини? 

Що змушує деяких чоловіків постійно міняти партнерок по 

сексу? А що змушує жінок вимагати зобов’язань від 

чоловіків?  

   Автори цієї книжки дають докладні відповіді на питання 

щодо того, як виникають любов і романтика, чого насправді 

хочуть чоловіки і жінки, чим найчастіше зумовлений 

випадковий секс, чому стаються подружні зради. Їхні 

висновки і поради ґрунтуються на результатах численних досліджень і наукових 

експериментів. Написане живою мовою, насичене цікавою інформацією та дотепним 

гумором, це видання займе достойне місце на книжковій полиці. 
 

* Українські жінки у горнилі модернізації / під заг. ред 

Оксани Кісь ; Українська асоціація дослідників жіночої 

історії ; Національна академія наук України ; Інститут 

народознавства. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 

2017. – 304 с. : іл. 

       Процеси модернізації стрімко увірвалися у розмірене 

життя українських жінок кінця ХІХ століття, радикально 

змінюючи їхні соціальні ролі, повсякденне буття, систему 

цінностей, світогляд, сфери діяльності. Де були і що робили 

жінки у вирішальні моменти історії України? Як вели себе під 

час примусової колективізації? Як переживали нацистських 

окупантів? Чи боролися з радянською владою у національному 

підпіллі? Як здолали Голодомор? Що для них означало «бути жінкою» у ті часи? 
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Війна спонукала українок відчути себе громадянками, взявши до рук зброю, стати 

пліч-о-пліч з чоловіками у боротьбі за нове життя. Але ролі жінок того часу 

виходили далеко за рамки шаблонного набору «жертва, героїня або зрадниця». 

Читати повністю онлайн : http://www.nsj.gov.ua/files/1486454518GendRivnist-p.pdf 

 

* Харві, С. Діяти як жінка, думати як чоловік : що 

насправді думають чоловіки про кохання, 

взаємовідносини, інтимні стосунки і власні зобов’язання / 

Стів Харві ; пер. з англ. Н. Лавської. – Київ : Видавнича 

група КМ-БУКС, 2018. – 208 с. 

      Чому навіть найрозумніші, найуспішніші та 

найпривабливіші жінки не завжди розуміють вчинки чоловіків 

і мають щастя в особистому житті? На думку автора цієї 

книжки – видатного комедіанта, філантропа, ведучого 

суперпопулярної у США радіопередачі, присвяченої 

взаємовідносинам чоловіків і жінок, – проблема полягає в 

тому, що жінки звертаються за порадами до інших жінок, хоча варто було б 

частіше радитись із чоловіками. Стів Харві надає прекрасну можливість проникати 

в думки представників сильної статі, аби отримувати відповіді на найпекучіші 

питання. Кумедну, часом сувору, але завжди щиру, цю книжку обов’язково слід 

прочитати ще й задля того, аби дізнатися, що насправді думають чоловіки про 

стосунки з жінками. 

 

     Чаморро-Премузік, Т. Чому так багато 

некомпетентних чоловіків стають лідерами (і як це 

змінити)? / Томас Чаморро-Премузік ; пер. з англ.           

А. Цвіри. – Харків : Vivat, 2020. – 224 с. – (Бізнес). 

      У цій провокаційній книжці порушено два питання: чому 

некомпетентним чоловікам легко стати лідерами і чому 

компетентним людям, особливо жінкам, важко рухатися 

вперед? Після багатьох років досліджень автор прийшов до 

висновку, що чимало організацій ототожнює лідерський 

потенціал з кількома деструктивними особистісними рисами, 

як-от самовпевненість і нарцисизм. Ці риси можуть 

посприяти в здобутті керівної посади, але вони однозначно матимуть негативні 

наслідки в подальшій роботі. Коли компетентних жінок і чоловіків, які не 

відповідають стереотипам, несправедливо ігнорують, уся компанія страждає від 

наслідків і результатом стає зіпсована та неефективна система. 

     Томас Чаморро-Премузік переконаний, що є альтернативний шлях. На сторінках 

цього видання автор зрозуміло й натхненно демонструє, що насправді потрібно для 

лідерства, і які методи допоможуть у виборі відповідальних та компетентних 

працівників. 

 

http://www.nsj.gov.ua/files/1486454518GendRivnist-p.pdf
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     Чапай, А. Тато в декреті : про що не питають жінок / 

Артем Чапай. – Харків : Віват, 2016. – 160 с. : іл. 

       Це концентрат років особистого досвіду батька двох 

синів, зокрема року з гаком у відпустці з догляду за дітьми. Як 

можна водночас відчувати ніжність і скреготати зубами від 

того, що тобі «виносять мозок»? Чому, навіть пішовши в 

декрет, чоловік лишається у привілейованому становищі 

порівняно з жінкою й чому Україна просто-таки створена для 

чоловіків із немовлятами? 

 

 

 

     Чимаманда, Н. А. Люба Аджеавеле або 

Феміністичний маніфест у п’ятнадцяти пропозиціях / 

Нгозі Адізі Чимаманда  ; пер. з англ. – Київ : Видавництво, 

2021. – 74 с.  

      Авторка цієї книжки пише своїй подрузі листа з порадами, 

як виховувати дівчинку-підлітка. Але цей лист –  насправді 

потужний феміністичний маніфест. І переконливі 15 порад 

Чимаманди Нґозі Адічі – ідеальний рецепт із виховання сильної і 

незалежної жінки. Це перша книжкова публікація Чимаманди 

Нґозі Адічі українською. 

 

     Штайнер, К. Сценарії життя людей / Клод Штайнер ; 

пер. з англ. Я. Машико. – Харків : Фабула : Ранок, 2019. – 

447 с.  – (Школа Еріка Берна). 

      Ми живемо у світі стереотипних стосунків і банальних 

сценаріїв. Чи погано це, досліджує Клод Штайнер, спираючись 

на власний психотерапевтичний досвід і здобутки Еріка Берна, 

свого вчителя і наставника. Банальні сценарії, за якими 

живуть люди, передаються з покоління в покоління, а вихід із 

пастки стереотипів може бути болючим. Але він можливий. 

Клод Штайнер детально розбирає основні сценарії та аналізує 

моделі стосунків між чоловіками та жінками. Крім цього, 

автор присвячує розділ важливості психотерапії та розказує, як можна уникнути 

деяких помилок під час терапії. Наостанок він дає поради, як подолати шкідливий 

вплив сценарію, вийти за межі стереотипних гендерних ролей і, що дуже важливо, 

як виховати дітей, аби вони не потерпали від банальних сценаріїв своїх батьків. 
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* Ябченко, М. Історія українського фемінізму : 

графічна адаптація : мальопис / Микола Ябченко ; іл. 

Івана Кипібіди. – Київ : Видавництво, 2021. – 84 с. : іл. - 

(Серія «мальописів»). 

      Фемінізм – це завезена з Заходу ідеологія, геть не 

актуальна на теренах неньки-України! У нас завжди був 

матріархат, і навіть якщо чоловік голова, то жінка, як 

відомо – це шия, яка ним керує! І це правда! Хоч і не вся. Ви 

тримаєте в руках книжку, яка покаже вам, хто заніс 

фемінізм на територію України, хто підтримував і поділяв 

феміністичні погляди. Власне, тут про все на тему за 

останні півтори сотні років. Ви можете і не знати, хто такі 

Наталія Кобринська та Мілена Рудницька, але ми вам 

розповімо! Якщо знаєте, то у нас є ще чимало важливих імен, організацій та дат, 

які варто згадати та описати на значно більшій кількості сторінок й подати 

набагато серйозніше. 

*** 

     Ґендерне виховання в ДНЗ : тема номера // Дитячий садок. Мистецтво. –    

2021. – № 8. – С. 6–143. 

     Залєток, Н. Проблема служби жінок у британській армії в роки Другої 

світової війни: аналіз публічного дискурсу В. Черчилля / Наталія Залєток, 

Олександр Гуржій // Український історичний журнал : науковий журнал. – 

2021. – № 1. – С. 73– 83.   

      Метою статті є аналіз публічного дискурсу Вінстона Черчилля в 1930–1940-х рр. 

щодо залучення жінок до служби в армії, який не лише доповнить його біографію 

новими відомостями, але й дасть змогу з’ясувати, по-перше, в який спосіб він як 

медійна особа формував суспільний дискурс, по-друге, який вплив як очільник уряду він 

здійснював на чинний ґендерний режим Великобританії в 1940-х рр. У статті вперше 

предметом спеціального дослідження є проблема ставлення В.Черчилля до служби 

жінок в армії. 

     Коваленко, О. Чоловік і жінка – рівні, а не різні : міжнародна спільнота 

вважає, що в нашій країні порушуються права жінок / О. Коваленко // Освіта 

України. – 2013. – 21 січ. 

     Кур’ята, Н. Право на права / Ніна Кур’ята // Український тиждень. –    

2021. – 11 берез. (№ 9). – С. 38 : фотоіл. 

      У статті розглядаються питання прав жінок, рівність прав та можливість 

вільного вибору. 

     Назустріч рівності жінок та чоловіків у догляді за дітьми та 

відповідальному батьківству // Голос України. – 2019. – 2 лип. (№ 224). – С. 3. 

     Царькова, О. Ми різні, але рівні / О. Царькова, О. Прокоф’єва,                    

А. Расказова // Школа юного вченого. – 2021. – № 3. – С. 24–26. 
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3. Ґендерна рівність: поняття, значення та переваги 

      Ґендерна рівність є одним із принципів забезпечення 

прав людини, основою демократичного розвитку держав 

та світової спільноти. Процеси глобалізації та інтеграції 

супроводжуються розширенням можливостей жінок і 

чоловіків, подоланням проявів професійної 

дискримінації, ґендерної сегрегації праці, нерівної 

оплати праці, ґендерно- зумовленого насильства тощо. 

Вони не оминають сфери публічної служби, освіти та науки, сектору безпеки й 

оборони тощо. Ґендерна рівність займає центральне місце у системі прав 

людини та серед цінностей Організації Об’єднаних Націй (ООН) та інших 

міжнародних організацій. Відповідно до Статуту ООН, який було підписано 

світовими лідерами 26 червня 1945 року, однією із цілей діяльності ООН є 

здійснення міжнародного співробітництва у заохоченні і розвитку поваги до 

прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і 

релігії. Однак, незважаючи на значний прогрес, жінки та дівчата в різних 

країнах досі не можуть повністю використовувати власний потенціал в 

економічному, соціальному та громадському житті суспільства. 

     Ґендерна рівність – це участь у процесах прийняття рішень і розподілі 

ресурсів незалежно від статі, це співпраця та партнерство між жінками і 

чоловіками. Це означає, що чоловіки і жінки мають однакові умови для 

реалізації своїх прав та однакові можливості для здійснення свого внеску в 

національний, політичний, економічний, культурний розвиток, а також рівні 

права на користування результатами цього розвитку. Ґендерна рівність має на 

увазі рівне отримання жінками і чоловіками соціально цінних благ, 

можливостей, ресурсів, винагород. 

      Численні дослідження доводять, що ґендерний чинник значно впливає на 

економічне зростання країни. Це обумовлено, в першу чергу, розширенням 

участі жінок у суспільних процесах та бізнесі. Саме впровадження ґендерної 

рівності є однією з важливих умов позитивних змін у житті суспільства 

загалом, соціально-економічного розвитку, реалізації прав людини та її 

особистості, запорукою ефективного розв’язання наявних проблем та 

укріплення національної безпеки. Відповідно до статті 1 Закону України «Про 

забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок», ґендерна     

рівність – це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості щодо 

його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати однакову участь у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства. Ґендерна рівність стосується як жінок, так 

і чоловіків, але надання привілеїв або переваг одній статі одразу ж позначається 

на становищі іншої, а в результаті – на розвитку суспільства.  

    Досягнення ґендерної рівності в суспільстві – це не відбирання влади у 

чоловіків і передача її жінкам, а це рівна участь у процесах прийняття 

рішень і розподілі ресурсів незалежно від статі, це співпраця та 

партнерство між жінками та чоловіками. 
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      3.1 Забезпечення ґендерної рівності в Україні 

      Сьогодні є дуже важливою проблема законотворчого процесу щодо 

забезпечення рівних прав і рівних можливостей жінок та чоловіків, заснованого 

на тому, що права людини є невід’ємною частиною загальних прав людини. 

      Рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від статі 

визначається і гарантується Конституцією України, іншими законодавчими 

актами. Конституція України встановила такі ж стандарти в сфері ґендерної 

рівності, що закріплені в Загальній декларації прав людини, Міжнародному 

пакті про громадянські та політичні права, Міжнародному пакті про економічні, 

соціальні і культурні права, Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок, інших міжнародних документах. 

      Принцип ґендерної рівності закріплений в Конституції України. Стаття 3 

Конституції закріплює рiвнiсть чоловiкiв та жінок в усіх сферах життя. Окрім 

даної норми ґендерної рiвностi торкаються ст. 21, 24, 51. Частина третя ст. 24 

Конституції України безпосередньо присвячена подоланню дискримiнацiї 

стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рiвнiсть прав жінок i 

чоловiкiв забезпечується наданням жінкам рівних із чоловіками можливостей 

у громадсько-полiтичнiй та культурній дiяльностi, у здобутті освіти та 

професiйнiй пiдготовцi, у праці та винагороді за неї i так далi. 

      З прийняттям Основного Закону України конституційний процес не 

завершився, він триває, конкретизується в законах, кодексах, концепціях, 

програмах, інших нормативних актах. 

      Відповідно до основних принципів захисту прав людини, закріплених у 

Конституції України, діють Цивільний та Кримінальний кодекси України, 

Кодекс законів про працю України та Сімейний кодекс, закони про освіту, 

пенсійне забезпечення, державну допомогу сім’ям з дітьми, охорону праці, 

Основи законодавства України про охорону здоров’я, Декларація про загальні 

засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок, Концепція 

державної сімейної політики тощо. 

      Безумовно важливим кроком у формуванні ґендерного законодавства стало 

прийняття Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року та Указу Президента «Про 

вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 26 

липня 2005 року. 

      Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 

має на меті досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства.  
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     По-перше, відтепер чинне законодавство й проєкти нормативно-правових 

актів підлягають обов’язковій ґендерно-правовій експертизі.  

     По-друге, в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та 

організаціях має бути спеціальний координатор з питань ґендеру.  

    По-третє, Кабінет Міністрів України тепер мусить приймати і 

забезпечувати виконання національного плану дій щодо впровадження 

ґендерної рівності.  

     По-четверте, скарги на випадки дискримінації за ознакою статі можна 

надсилати на розгляд безпосередньо до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. 

  Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав і 

можливостей чоловіків та жінок» ґендерна рівність трактується як рівний 

правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що 

дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства. 

Її основні компоненти: 

 рівні права жінок і чоловіків – відсутність обмежень чи привілеїв за 

ознакою статі; 

 рівні можливості жінок і чоловіків – рівні умови для реалізації рівних 

прав жінок і чоловіків. 

     Міжнародна спільнота постійно здійснює моніторинг стану справ із 

забезпеченням рівних прав і можливостей. Питання ґендерної рівності 

включено до низки провідних міжнародних звітів, що свідчить про важливість 

цінності ґендерної рівності. Так станом на 2020 рік Україна посідає 60 місце з 

160 країн за Індексом із ґендерної рівності (Gender Inequality Index). 

     У міжнародному звіті Рівня свободи у світі (Freedom in the World) за 2020 

рік зазначено, що Україна, будучи «частково вільною» країною, стикається з 

такими проблемами: «Домашнє насильство широко розповсюджене, і реакції 

поліції на небагатьох жертв, які повідомляють про такі зловживання, є 

неадекватними. Торгівля жінками всередині країни та за кордоном з метою 

проституції триває. Жінки – ВПО особливо вразливі до експлуатації для секс-

торгівлі та примусової праці». 

 У Звіті із глобального ґендерного розриву 2020 р. ( Global Gender Gap Report 

2020), що готується Світовим економічним форумом, вимірюється величина 

ґендерного розриву (gender gap) у чотирьох важливих сферах нерівності між 

жінками та чоловіками: економічна участь, рівень освіти, сфера здоров’я та 

політичне представництво. У 2020 році Україна посідала 59 місце із 153 

досліджуваних країн. 

 



35 
 

Детальніше у виданнях: 

    Камінська, Н. Забезпечення ґендерної рівності : 

проблеми теорії та практики : моногр. / Наталія 

Камінська. – Київ : КНТ, 2019. – 160 с. 

           На сьогодні практично не існує чіткої дефініції 

поняття «ґендер». Аналіз різних позицій науковців вказує на 

те, що останнім часом в науці прийнято чітко 

розмежовувати конституціональні та соціокультурні 

аспекти в розрізненні чоловічого і жіночого, пов'язуючи їх з 

поняттями статі і ґендеру.  

 

     Левченко, К. Ґендерне тяжіння / Катерина     

Левченко. – Харків : Фоліо, 2019. – 189 с. 

       Книга присвячена висвітленню історії формування 

ґендерної політики в Україні, починаючи з часів становлення 

незалежної Української держави. В ній розкриваються 

концептуальні, правові, організаційні, адміністративні 

засади ґендерної політики, їх розвиток та становлення, 

проблемні питання та перспективи в різних галузях 

суспільного життя.       В центрі уваги авторки – питання 

розвитку та зміцнення інституційного механізму ґендерної 

політики на національному та регіональному рівнях, 

ґендерна інтеграція, формування ґендерних компетенцій 

державних службовців та фахівців сектору безпеки та 

оборони,  стандарти міжнародних документів з прав жінок та їх втілення в 

національному законодавстві, питання сучасних інструментів реалізації ґендерної 

політики, як-то ґендерно-орієнтоване бюджетування, формування статистичних 

даних, дезагрегованих за ознакою статі, ґендерно-правова експертиза 

законодавства, здійснення ґендерних аудитів доступності тощо. 

 

    Левченко, К. Ґендерне тяжіння : виклики та рішення 

/ Катерина Левченко. – Харків : Фоліо, 2019. – 318 с. 

       «Ґендерне тяжіння: виклики та рішення» є доповненим 

та суттєво оновленим виданням книги авторки «Ґендерне 

тяжіння» (2019, Фоліо), присвяченим питанням формування 

та реалізації ґендерної політики в Україні, починаючи з часів 

становлення незалежної Української держави. У книзі 

розкриваються концептуальні, правові, організаційні, 

адміністративні засади ґендерної політики, їх розвиток і 

становлення, проблемні питання в різних галузях суспільного 

життя. Авторка торкається багатьох питань, які є 

актуальними, але й досі є дискусійними в суспільстві. 
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     Марценюк, Т. Ґендерна рівність та недискримінація 

на практиці / Тамара Марценюк ; іл. М. Кінович. – Київ : 

КОМОРА, 2021. – 176 с. 

     Простою мовою про ґендерну нерівність у нашому 

суспільстві та протидію їй, про міжнародні зобов’язання 

України в цій царині й українське законодавство, а також про 

впровадження  ґендерної й недискримінаційної політики в 

організаціях – із прикладами документів. Нова книжка Тамари 

Марценюк буде цікава для всіх, хто стикається з окресленими 

питаннями в роботі, досліджує цю тематику чи просто хоче 

знати більше, щоб захистити за потреби власні права та 

гідність. 

 

* Слотер, А. М. Між двох вогнів : чому ми досі 

обираємо між роботою і сім’єю / Анна-Марі Слотер ; 

пер. з англ. В. Рудич. – Київ : Наш формат, 2018. –   

282 с. 

      Сьогодні жінкам постійно доводиться перебувати у 

стресових умовах, коли їхня кар’єра й сім’я – на різних 

шальках терезів. Якою має бути справжня рівність? Як 

визначити пріоритети й досягти справедливості на 

ринку праці? Що мають знати компанії для успішної 

оптимізації людських ресурсів? Авторка досліджує, як 

потрібно змінити культуру трудових відносин, соціальну 

та державну політику, а також пояснює, чому питання 

балансу між роботою й особистим життям – болісна 

тема як для жінок, так і чоловіків. 

 

     ТОП-10 ґендерної політики / упоряд. Н. Бочкор [та 

ін.]  ; ред. М. М. Ілляш ; Громадська організація «Ла 

Страда – Україна» та ін. – Київ : Б. в., 2016. – 47 с. : іл.  

      Про ґендер ; 10 причин, чому Україні потрібна ґендерна 

політика; 10 українських законів та нормативно-правових 

актів, які унормовують процеси формування та реалізації 

ґендерної політики в Україні; 10 міжнародних документів, 

що сприяють дотриманню прав жінок та забезпеченню 

ґендерної ріності; 10 кроків боротьби жінок за власні   

права; 10 міфів навколо ґендерної політики; 10 прикладів 

очільниць держав; 10 ініціатив громадських організацій 

задля утвердження ґендерної рівності в Україні; 10 

прикладів впровадження ґендерної рівності в інших 

країнах; 10 пропозицій для подальшої роботи. 

*** 
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     Волошин, Ю. Вплив практики Європейського суду з прав людини на 

реалізацію принципу ґендерної рівності в Україні / Ю. Волошин, Н. Мушак 

// Слово національної школи судів України. – 2020. – № 4. – С. 17–31. 

     Ґендерна рівність – один з чинників успішності євроінтеграції // Голос 

України. – 2018. – 30 бер. (№ 60). – С. 2. 

     Голуб, О. А. Ґендерна рівність як складова розвитку соціальної держави 

/ О. А. Голуб // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні науки. – Вип. 79. – 

Київ, 2018. – С. 89–96. 

     Олена Кондратюк: «Жінки на дипломатичній службі є амбасадорками 

рівності, які формують позитивне уявлення про Україну на міжнародній 

арені» // Голос України. – 2021. – 27 трав. (№ 98). – С. 2. 

     Продовжити роботу із впровадження ґендерної рівності у всіх сферах // 

Голос України. – 2019. – 2 лип. (№ 121). – С. 3. 

 

4. Причини виникнення ґендерної нерівності  

      Відчутним проявом соціальної диференціації 

населення, що має наслідком різні можливості 

самореалізації жінок і чоловіків у суспільстві, є 

ґендерна нерівність. Нерівність притаманна кожній 

країні світу, незалежно від того чи це 

малозабезпечена країна, чи високорозвинена 

держава. Саме нерівність є проявом соціальної 

диференціації і однією з основних перепон 

самореалізації жінки у сучасному суспільстві. 

     Ґендерна нерівність – характеристика соціального устрою, згідно з якою 

різні соціальні групи (чоловіки і жінки) мають стійкі відмінності, що 

випливають на їх можливості в суспільстві. 

      Обґрунтовано такі основні причини ґендерної нерівності: стереотипи, 

ґендерні установки, релігія. 

 

Ґендерні установки  

      Невід’ємним компонентом ґендерної ідентичності особистості є ґендерні 

уявлення, які активно формуються саме в дошкільному віці. Ґендерні      

уявлення – це первинні знання, які є основою ґендерної ідентичності. Вони 

відображають узагальнений образ маскулінності, фемінності, андрогінності, 

статевої недиференційованості, які засвоюються в процесі ґендерної 

соціалізації. Завдяки сформованим ґендерним уявленням особистість набуває 
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індивідуального ґендерного досвіду, що визначає поведінкові, емоційні, 

мотиваційні вияви особистості.  

     Попри надану людині можливість бути щасливою і самодостатньою у житті, 

пов’язані з дитинства стереотипи стоять на заваді її всебічного розвитку, адже 

обмежують у виборі роду занять, з огляду на суспільну думку, поділ на 

«чоловічі» й «жіночі» професії тощо, тобто ґендерно-рольовий стереотип.  

Таку саму дію виявляють і ґендерні установки, які формуються в процесі 

розвитку людини на основі ґендерних стереотипів, власного досвіду, настанов 

батьків, релігійних догм тощо. Констатовано, що вони взаємопов'язані та 

взаємодоповнюють один одного, є частиною нашого життя, впливають на нашу 

поведінку, формують світогляд і мають як позитивне, так і негативне значення. 

        Основною причиною виникнення непорозумінь між чоловіком та жінкою є 

предмети побутово-сімейного характеру. За статистикою саме через це і 

відбувається більшість розлучень (70%), а вступати у шлюб хочуть лише менше 

третини (30%). 

      Наприклад, у мусульманських країнах діє закон шаріату, згідно з яким 

жінка не має права перебирати на себе чоловічі права, а також вдаватися до 

будь-якого чаклунства. За невиконання цього закону на жінку очікує смертна 

кара. 

      Що стосується арабських країн, то там дозволена полігамія, тобто чоловік 

може мати декілька жінок (за Кораном – максимум 4). Жінка в ісламі має право 

на розлучення через утиски чоловіка, а також право на матеріальну та моральну 

компенсації.  

      У більшості африканських країн взагалі констатують дуже несприятливі 

умови для життя, відсутність мінімальних чинників для забезпечення 

нормального процесу життєдіяльності. В таких країнах середня тривалість 

життя жінок набагато нижча за чоловіків.  

      Країни Південної та Південно-Східної Азії характеризуються значною 

зайнятістю жінок у сільському господарстві, їх низькою тривалістю життя, а 

також високим ґендерним паритетом в системі освіти.  

      В країнах Центральної та Латинської Америки найгостріше питання 

ґендерної нерівності проявляється в освітній сфері. 

      Найкраща ґендерна ситуація простежується у високорозвинених світових 

державах та країнах Західної Європи. У цих країнах наявна фактична рівність у 

правах жінок та чоловіків, а також характерною особливістю є постійне 

проведення заходів, спрямованих на зрівноваження ґендерної ситуації. 

      Отже, кожній людині для того, щоб бути самодостатньою та реалізуватися у 

різних сферах життєдіяльності, потрібно долати стереотипи, що нав’язуються з 

народження і заважають усебічному розвитку особистості, оскільки від самого 

початку обмежують у виборі роду занять, залежно від суспільної думки, поділу 

на «чоловічі» і «жіночі» професії тощо. Зазначене спонукає до подальшого 
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вивчення причин ґендерно-рольових стереотипів, так само як і ґендерні 

установки, які формуються в процесі розвитку людини на основі ґендерних 

стереотипів, власного досвіду, настанов батьків, релігійних учень тощо. 

      В сучасному суспільстві одним із головних чинників визначення 

особистості є вміння оперувати інформацією, значення мають не тільки 

навички, а також розуміння суспільних відносин, комунікативний досвід й 

емоційний інтелект. Останнє вміння в силу певних факторів більш властиве 

жінкам. Враховуючи цей факт, треба зазначити, що саме жінка має більше 

шансів успіху в різних сферах життя сучасного суспільства 

 

      4.1 Ґендерна нерівність в Україні 

      Сьогодні в Україні на зміну «концепції 

поліпшення становища жінок» у національній 

свідомості утверджується концепція забезпечення 

розвитку, прогресу і справедливості. Вона 

направлена на подолання ґендерної нерівності в усіх 

сферах суспільного розвитку, ліквідацію всіх форм 

дискримінації. Проте сьогодні передчасно говорити, 

що ця ідея повністю оволоділа масами. На жаль, є 

проблема нерозуміння, точніше, небажання розуміти 

суть питання навіть високими посадовцями. 

      Жінок в українському суспільстві більше (53% населення країни), вони 

живуть довше, ніж чоловіки, на 12 років (тривалість життя чоловіків становить 

62 роки, жінок – 74 роки; за цими показниками Україна займає передостаннє 

місце в Європі), але їх здоров’я не покращується. Важкі умови пострадянського 

перехідного періоду вплинули на права жінок, на охорону здоров’я, фізичну 

безпеку та економічні можливості: безробіття, зниження реальних доходів, ріст 

насилля тощо. Здоров’я жінок погіршилося в тяжких економічних умовах, а 

рівень медичних послуг, особливо для вагітних жінок, часто є неадекватним. 

Висока вартість контрацептивних засобів для середньої пересічної жінки та 

брак знань про планування сім’ї призводять до великої кількості абортів. 

      Українські жінки більш освічені, ніж чоловіки. Вони складають більше 

половини випускників середніх шкіл – 57%, студентів вищих навчальних 

закладів – 52%, а також трішки менше всіх аспірантів – 46%. Вищу і середню 

освіту мають 43% працюючих жінок і лише 34% працюючих чоловіків. Але в 

той же час кандидати наук – жінки – 34,7%, доктори наук – 15,2%.  

      Жінок більше серед безробітних, хоча вони складають більше половини 

працюючих, чиїми руками виробляється 45 % національного доходу. У період 

структурної перебудови економіки, коли закривалося багато підприємств, 

роботу найчастіше втрачали саме вони. Жінки тоді, у 90-х роках, становили до 

80% безробітних. Зараз зайнятість серед жінок складає лише 52, 9%, це у віці    
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15 – 70 років; серед чоловіків – 63, 6%. При цьому рівень оплати праці, котрий 

вважається однаковим для обох статей, фактично різний. За даними 

Держкомстату середньомісячна зарплатня у жінок не перевищує 70% чоловічої. 

Проблема полягає в тому, що, не дивлячись на високий освітній та професійний 

рівень (часто навіть вищий, ніж у чоловіків), жінки обіймають менш оплачувані 

посади. Навіть у традиційно жіночих сферах (медицина, освіта), де вони 

становлять більшість, на керівних посадах перебувають чоловіки. 

      Представництво жінок у найвищих щаблях законодавчої влади становить 

8,5%, в органах виконавчої влади – 7%. У бізнесовому середовищі жінка-

керівник також трапляється не надто часто: 22% малих та середніх підприємств 

перебувають під жіночим керівництвом. За даними Міжнародного інституту 

соціології, це передусім відсутність стартового капіталу та фінансово-кредитної 

підтримки, обмежений доступ до навчання з організації та ведення бізнесу. І це 

попри те, що жінки частіше, ніж чоловіки (46% проти 36,6%), готові 

перекваліфіковуватися і отримувати нову професію. Жінок більше на земній 

кулі, вони виконують дві третини непрестижної і важкої роботи. А власності 

мають лише 10 %. Хіба це справедливо? 

     4. 2 Ґендерна асиметрія у сфері української політики 

 

      З точки зору ґендерних перспектив зміцнення 

демократії має передбачати утвердження ґендерної 

рівності в економічній, соціальній та політичних 

сферах. 

      Оскільки українська держава офіційно визнає, 

що українські жінки марґіналізовані у всіх цих 

сферах, зусилля політиків мають бути спрямовані на 

зменшення ґендерного дисбалансу у процесі прийняття рішень на всіх рівнях. 

Враховуючи низьке представництво жінок у політичній сфері, влада має 

докласти зусиль для просування жінок та врахування їхніх голосів на рівні 

політичних партій. 

     Як відомо, середньоєвропейські показники представництва жінок у 

парламентах складають 23% порівняно із 14% загальносвітовими. Отже, для 

того, щоб довести насправді свою прихильність до європейських стандартів, 

Україні потрібно докласти чимало зусиль, тому що у Верховній Раді шостого 

скликання жінок 8%. 

     В цілому ж влада в Україні була і, на превеликий жаль, досі залишається 

дуже патріархальною. Статистичні дані свідчать про те, що в державних 

органах України найбільше жінок працює на посадах найнижчого рівня. 

Водночас, чим вище посада – тим більше диспропорція на користь чоловіків. 
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     Яскравою ілюстрацією цієї закономірності є склад вищих органів державної 

влади. Так, три жінки нині є суддями Конституційного Суду, що становить 

16,7% від його загального складу. У складі Верховного Суду є 13 жінок-суддів 

(15,7%). Але в керівництві цих органів немає жінок.  

     Загалом серед державних службовців вищого рівня (1 – 2 категорії посад) 

жінки становлять приблизно 15%, серед керівників середнього рівня – 50%, 

серед спеціалістів – 80%.  

     Можна сказати, що сфера управління дуже специфічна. Водночас, в науці 

така ж ситуація: серед академіків – 4% жінок, серед докторів наук – 15,2%.  Як 

бачимо, в суспільстві, практично у більшості сфер життя зберігається одна і та 

ж тенденція: чим вище посада – тим менше жінок. Не зважаючи на тривалу 

співпрацю в рамках ООН, Ради Європи та проголошений курс на європейську 

інтеграцію, наша держава у сфері ґендерної рівності ще не досягла відповідного 

рівня. 

      Насправді, жінки формують колосальний потенціал, який можна 

використати у багатьох сферах життєдіяльності. Збільшення повноважень 

жінки спричинить розвиток економіки, демократії та суспільства загалом. Щоб 

досягти успіху у цьому питанні, влада має вжити певну низку заходів, таких як: 

збільшення ролі жінки в політичному, економічному та соціальному житті 

суспільства; зрівноваження оплати праці жінок та чоловіків; збільшення 

кількості шляхів для самореалізації жінки; підвищення престижності робочих 

місць жінок. За допомогою цих заходів ми зможемо покращити ґендерну 

ситуацію в нашій країні та раціонально використовувати всі наявні трудові 

ресурси. 

      Як ми переконались, ґендерні перетворення у політико-правовій системі і в 

суспільстві в цілому – процес складний і тривалий. Забезпечення рівності 

чоловіків та жінок у виборчому процесі є однією з найважливіших умов 

розбудови в Україні правової держави. 
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Детальніше у виданнях: 

 
     Перес, К. К. Невидимі жінки. Чому ми живемо в 

світі зручному тільки для чоловіків : як вижити у віті, 

де навіть цифри брешуть на користь чоловіка / Керолайн 

Кріадо Перес ; пер. з англ. – Київ : Сварог, 2021. – 321 с. 

      «Невидимі жінки» –  це перша книжка про ґендерні 

нерівності, заснована виключно на фактах та статистиці. 

Це більш ніж 100 років досліджень прихованих ґендерних 

даних про жінок, що творили історію на рівні з чоловіками. 

Офіцерка Ордена Британської імперії, борчиня за права 

людини, авторка викриває ґендерну нерівність там, де її, 

здавалося б, годі й шукати: на клавішах фортепіано, у 

програмах розпізнавання голосу, у клінічних випробуваннях 

лікарських засобів… Коли розробники продуктів і технологій, замість аналізувати 

цільову аудиторію, збирають дані про типового чоловіка, навіть сухі цифри можуть 

підгуляти! Жінки в цій системі залишаються непоміченими. Сфери життя, 

підлаштовані під чоловічі потреби, некомфортні, та більше –  небезпечні для жінок. 

Але так буде не завжди... 

 

*** 

     Буткалюк, В. Нерівність у сфері праці : глобальний вимір / В. Буткалюк // 

Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2021. – № 2. – С. 75–93. – Бібліогр. в 

кінці ст. 

     Краснікова, К. В. Україна в міжнародних системах вимірювання 

ґендерної нерівності / К. В. Краснікова, М. М. Скорик // Статистика України. – 

2021. – № 2. – С. 87–99. – Бібліогр. : С. 97–99. 

 

5. Ґендерне насильство 

      Під ґендерним насильством (gender-based 

violence) мається на увазі насильство, яке чинять 

переважно чоловіки проти переважно жінок. 

Загалом агресивну поведінку очікують від якраз 

чоловіків, тому   чоловіки –  це та група, яка 

переважно чинить насильство будь-якого типу 

(хоча й самі страждають від насильства у війнах, 

розбоях, вуличному насильстві тощо). Тобто 

передусім чоловіки є агресорами, які коять 

насильство проти жінок, дітей та інших чоловіків. Жіноча ґендерна роль 

«пасивної» і «слабкої» статі, ґендерна нерівність, нерівні можливості на ринку 

праці тощо роблять жінок групою, вразливішою до насильства.  
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      Ґендернозумовлене насильство  –   це те, яке вчиняється щодо людини 

через її приналежність до певної статі. 

 

     Види ґендернозумовленого насильства 

     Згідно з Конвенцією Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству, до ґендернозумовленого насильства належать: 

 фізичне насильство; 

 психологічне; 

 сексуальне; 

 економічне; 

 домашнє; 

 переслідування; 

 зґвалтування; 

 сексуальне домагання; 

 каліцтво жіночих геніталій; 

 примусова стерилізація; 

 примусовий аборт; 

 примусовий шлюб; 

 злочини в ім’я так званої честі; 

 насильство в інституційному середовищі; 

 насильство у воєнних, конфліктних та постконфліктних ситуаціях; 

 торгівля людьми; 

 ґендерна дискримінація. 
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     5. 1 Поняття та види ґендерної дискримінації  

      Відповідно до статті 1 Закону України 

«Про засади запобігання та             

протидії дискримінації в Україні»      

дискримінація – це ситуація, за якої 

особа або група осіб за їхніми ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, 

віку, інвалідності, етнічного й 

соціального походження, громадянства, 

сімейного та майнового стану, місця 

проживання, мовними чи іншими 

ознаками, що були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає 

обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами та свободами в 

будь-якій формі, визначеній законом, крім випадків, коли таке обмеження має 

правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є 

належними та необхідними. 

     Види дискримінації:  

     Пряма дискримінація характеризується як намір дискримінувати особу чи 

групу. Наприклад, бюро з працевлаштування відкидає претендента певної 

національної ознаки або житлова компанія не продає квартири для осіб 

«кавказької національності». 

    Непряма дискримінація зумовлена впливом політики або конкретних 

заходів: це відбувається тоді, коли формально нейтральні правила, критерії або 

практика ставлять де-факто особу або осіб певної меншини у невигідне 

становище в порівнянні з іншими. Прикладом може бути мінімальний критерій 

росту для певної професії (завдяки чому із заявників може бути виключено 

набагато більше жінок, аніж чоловіків).  

     Дискримінація за ознакою статі – дії чи бездіяльність, що полягають у 

будь-якому розрізненні, винятку або привілеї за ознакою статі, якщо вони 

спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи 

здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок та чоловіків  

(ст. 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків»). Дискримінація за ознакою статі є порушенням прав людини та 

перешкоджає реалізації прав людини й основоположних свобод, як це було 

визнано Комітетом ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у його Загальній 

рекомендації № 28, яка стосується основних обов’язків держав-учасниць, 

відповідно до статті 2 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок. 
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     Сексизм 

      Видом дискримінації за ознакою статі є сексизм. 

Сексизмом слід вважати конкретні дії 

дискримінаційного характеру, принизливі 

висловлювання, що містять посилання на стать людини 

та її репродуктивні функції, а також упереджений погляд 

на міжстатеві стосунки. Поряд із сексизмом часто йдуть 

ейджизм – дискримінація за віком та лукізм – 

дискримінація за зовнішнім виглядом. 

      Сексизм посилюється ґендерними стереотипами, пов’язаний із насильством 

стосовно жінок і дівчат, а тому «повсякденний» сексизм є частиною 

насильницького середовища, що формує атмосферу залякування, страху, 

дискримінації, виключення та незахищеності, які обмежують можливості й 

свободу.  

      До прикладу, останніми роками засоби масової інформації тиражують три 

сексистські образи жінки, пов’язані з її біологічною природою. Перший тісно 

пов’язаний із жіночою сексуальністю. Це образ жінки-красуні, сексуально 

привабливої молодої істоти, що не має волі, розуму, прагнень, хіба що любовні 

почуття до чоловіка, який і є сенсом її життя. Другий – образ жінки-господарки, 

берегині, матері. Використовуючи його, маніпулюючи ним у реальному житті, 

зручно звільняти жінок з роботи й відмовляти їм у кар’єрному зростанні. 

Характерним є те, що обидва ці стереотипні образи пропагують образ жінки на 

утриманні, яку цілком забезпечує чоловік або коханець. Третя стереотипна 

модель – це бізнес-леді, або жінка-бізнесмен. Така жінка наділена сильним 

характером, працелюбністю, розумом, вольовими якостями, але обов’язково 

має труднощі в сімейному та особистому житті, її діти обділені увагою та 

потерпають від домашніх непорозумінь, і, звичайно, робиться натяк на 

нещасливе особисте життя. Усе це наводить на думку, що жінка і кар’єра – речі 

несумісні. Сексизм і сексистська поведінка здійснюються на індивідуальному, 

інституційному та структурному рівнях.  

     Як розпізнати сексизм? Це недоречне згадування статі людини (наприклад, 

коли ми маємо справу з професійною діяльністю), її сексуальності (наприклад 

експлуатація чоловічої та жіночої сексуальності в ЗМІ, рекламі), підтримання 

ґендерних стереотипів у повсякденному житті. 

     На які прояви дискримінації жінки й чоловіка можна очікувати на 

робочому місці?  

«Липка підлога» – низькі заробітні плати, які залишають мало шансів 

піднятися вище. 

«Скляна стеля» – стосуються тих стереотипів, які начебто не створюють 

помітні бар’єри, проте і не дають можливості просуватися вперед. 
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 «Скляні стіни» – горизонтальна ґендерна 

сегрегація праці, коли жінки мають менший доступ 

до професій та видів діяльності, які забезпечують 

надалі значне вертикальне кар’єрне зростання. 

«Скляні стіни» сприяють концентрації жінок у тих 

галузях, які є менш прибутковими, надають менший 

доступ до фінансових та економічних ресурсів, 

тому забезпечують менший доступ до владних 

структур. 

 «Скляний підвал» – умови, за яких чоловіки виконують ризиковані та 

небезпечні роботи (стаття 43 Конституції України). З метою виправлення 

ситуації дискримінації щодо значного кола осіб і запобігання її майбутнім 

проявам, застосовують позитивні дії.  

Позитивні дії – спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну, об’єктивно 

обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної 

нерівності в можливостях для особи та/або групи осіб реалізовувати на рівних 

підставах права та свободи, надані їм Конституцією та законами України.  

     Доводиться визнати, що в Україні нерівність за ознакою статі – це факт 

сьогодення. Будь-яка ґендерна нерівність породжується, насамперед, на рівні 

упереджень, і виникає через дефіцит або недостатній розвиток особистої 

культури, освіти та етичного ставлення до людей взагалі. Але на рівні 

соціальних структур дискримінація є результатом недоробки правових норм і 

механізмів захисту. І якщо на рівні законодавства можна досить швидко 

впровадити стандарти рівності, то на рівні індивідуального і групового 

сприйняття потрібно застосувати інструменти для змін світогляду в царині 

ґендерної рівності. 

    

     Аб’юз і харасмент  

    Харасмент – це форма дискримінації, яка включає будь-яку небажану та 

настирливу фізичну і словесну поведінку, що ображає або принижує людину, 

порушує недоторканність її приватного життя. Харасментом можна назвати не 

лише сексуальні домагання, а й небажані зауваження, жести, міміку або жарти з 

приводу раси, національності, релігії, статі, ґендеру, або ж небажані фізичні 

контакти, – поплескування, пощипування тощо. Наприклад, якщо жінка 

потерпає від домагань у публічному місці, таке насильство можна назвати 

гендернозумовленим. 

    Натомість аб’юз – це психологічне, фізичне, сексуальне, економічне 

насильство, що відбувається всередині близьких стосунків, і часто маскується 

під турботу. Таке насильство, яке чиниться в сім’ї, наприклад, чоловіком над 

жінкою, теж можна визначити як ґендернозумовлене. 
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     5. 2 Торгівля жінками 

 

     На сьогодні проблема боротьби з торгівлею 

людьми (особливо жінками) стала 

надзвичайно актуальною для нашої держави. 

Україна, як і більшість країн Центрально-

Східної Європи, вже має досить тривалий 

сумний досвід втрати значної кількості жінок і 

дівчат, вивезених з її території за кордон, де 

вони стають жертвами різноманітних методів 

та форм експлуатації, найпоширенішою з яких 

є примушення до заняття проституцією. 

 

      Негативний вплив від торгівлі людьми полягає ще й у поширенні 

венеричних захворювань, СНІДу, формуванні моральної деградації та 

відчуженості особистості, втрати родинних зв’язків, зруйнуванні суспільної 

моралі, небезпечному «звиканні» громадської свідомості до негативного явища, 

поширенні депресивних синдромів та суїцидальних тенденцій, зростанні 

агресивності та жорстокості. Торгівля жінками сприяє знищенню генофонду 

нації, оскільки злочинними угрупованнями втягуються у проституцію лише 

фізично здорові та найпривабливіші дівчата. Найчастішими формами 

експлуатації є нелегальна секс-індустрія, примусова праця, сурогатне 

материнство, втягнення в злочинну діяльність та примусове донорство. 
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      5.3 Як українські біженки стають жертвами секс-торгівлі та як 

вберегтися? 

 

      Жінки та діти, які змушені покинути Україну 

через військову агресію Росії та прямують до 

сусідніх країн, стикаються з ризиками торгівлі 

людьми. Водночас чоловіки, що залишаються 

всередині країни, також можуть стати здобиччю 

торговців людьми, застерігає Міжнародна 

організація з міграції (МОМ), Агентство ООН з 

питань міграції. 

 

      У ці моменти важливо зберігати стабільний емоційний стан та тверезе 

критичне мислення, щоб не довіряти своє життя та здоров’я, майбутнє своїх 

дітей, рідних та близьких випадковим особам. 

 

      Якщо плануєте перетнути кордон та працевлаштуватися в іншій країні, 

дотримуйтесь простих правил. Це дозволить уникнути можливих ризиків та не 

потрапити в лабети сучасних работорговців: 

 

 ніколи нікому у жодному разі не віддавайте свої та свої дітей 

ідентифікаційні документи крім офіційних службовців! За потреби 

відкривайте документи тільки у своїх руках. Завжди отримуйте та 

сплачуйте за свій закордонний паспорт, візи та проїзні документи самі. Це 

врятує Вас від боргової кабали та стане на перешкоді торгівцям людьми 

використати Ваші документи для вчинення інших злочинів; 

 обов’язково візьміть із собою копію внутрішнього та закордонного 

паспортів. У разі необхідності ці копії можуть спростити процедуру 

отримання документів на повернення в Україну; 

 не довіряйте незнайомим особам своїх дітей. На внутрішній стороні 

верхнього дитячого одягу, або на окремому папірці, схованому в кишеню, 

напишіть дані про дитину: прізвище та ім’я по батькові, дату народження, 

групу крові, реакцію на медичні препарати, повну домашню адресу, 

номери телефонів батьків, родичів чи сусідів;  

 не сідайте в машину до незнайомих людей наодинці, намагайтеся 

подорожувати групами; 

 переконайтесь у наявності перевізника відповідних дозвільних 

документів. Прізвище та ім’я водія, а також сфотографований номер 

транспортного засобу перешліть рідним чи друзям, які залишаються в 

Україні;  

 переговори про працевлаштування за кордоном, навчання, туристичні 

подорожі чи шлюб не ведіть наодинці з агентом. Запросіть взяти участь у 

переговорах свою довірену особу, члена сім'ї чи близьку людину. 

Перевірте, чи має агент або фірма ліцензію на посередництво у 

працевлаштуванні за кордоном. Таку інформацію можна перевірити в 
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Державному центрі зайнятості Міністерства праці та соціальної політики 

України за телефоном 8-044-289-50-97 щоденно після 17:00; 

 з метою працевлаштування за кордоном необхідно укласти трудовий 

договір зрозумілою для вас мовою. Такий договір оформляють у двох 

примірниках, один з яких залишається у вас; 

 не піддавайтесь на маніпуляції, психологічний тиск, захмарні обіцянки 

надмірно високої заробітної платні. Не приймайте легковірно пропозиції 

щодо працевлаштування від незнайомих осіб. Користуйтеся виключно 

офіційними джерелами інформації. 

 збережіть в телефоні та в записах контакти організацій, які надають 

допомогу вимушено переміщеним особам за кордоном та особам, які 

постраждали від торгівлі людьми; 

 за перших ознак небезпеки звертайтеся до органів влади, волонтерів, 

представників гуманітарних місій, громадських організацій тощо. 

 

     У разі виникнення будь-яких запитань щодо працевлаштування за кордоном 

телефонуйте за номерами: 

 

 національна безкоштовна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми 

та консультування мігрантів: 527 та 0 800 505 501; 

 

 гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання  та протидії 

домашньому насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей: 

1574. 
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     5.4 Чим ґендерне насильство відрізніється від інших видів насильства? 

 

1. Найчастіше це насильство здійснюється в 

приватному просторі (домашнє 

насильство), тому його погано розпізнають 

і карають органи правосуддя. 

2. Це проблема ХХІ століття, актуальна для 

всіх країн світу, немає жодної країни, де цю 

проблему була б вирішено. 

3. Насильство може пояснюватися 

«культурою», наприклад, так звані 

«вбивства честі» (родина звинувачує жінку в непокорі і небажанні «зберігати 

сімейні традиції» та вбиває за те, що жінка мала стосунки з чоловіком без згоди 

сім’ї, часто з чоловіком з іншої культури; такі випадки трапляються у Єгипті, 

Ємені, Пакистані, Туреччині й інших країнах). В окремих країнах гендерне 

насильство закріплено в законодавстві. 

4. Проблема перейшла з «приватної» сфери у публічну (тобто особисте стало 

політичним), тому наразі вирішується на державному рівні. 

5. Потрібні спільні зусилля дослідників, політиків, громадських активістів і 

ЗМІ, щоб його подолати. 

     Не вважаються дискримінацією за ознакою статі:  

 спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів і грудного 

вигодовування дитини; 

 обов’язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена 

законом;  

 особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов’язані з 

охороною їхнього репродуктивного здоров’я та інші. 

     Таким чином, дискримінація чоловіків так само реальна як і дискримінація 

жінок. За своїм визначенням дискримінаційним є як рівне ставлення до 

нерівних, так і нерівне ставлення до рівних. Наприклад, розумно і правильно 

надавати жінкам на період вагітності декретну відпустку. Однак у сфері 

трудових відносин, сімейного права тощо обидві статі мають бути рівні. 

Відповідно і можливості реалізації прав повинні бути рівними. 
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     5.5 Чи актуальне ґендерне насильство для України? 

     За даними Державної судової адміністрації, за 2020 рік в Україні за домашнє 

насильство засудили 921 людину, у 2019-му вироків було менше – 225. Загалом 

у судах на розгляді перебувало 1877 проваджень щодо домашнього насильства, 

у 2019-му – 626. 

    Також, за інформацією Національної соціальної сервісної служби України, у 

2020 році в країні зафіксували 211 362 звернення щодо насильства в сім’ї. Із 

них 180 921 надійшло від жінок, 27 676 – від чоловіків, 2 756 – від дітей. 

    За даними опитування Національного демократичного інституту, яке 

проводили у 2019 році, 0,6 % опитаних кажуть, що зазнали домагань у мережі. 

Також дослідження показало, що 40 % потерпілих від харасменту, серед яких 

більше жінок (76 % проти 4 % чоловіків), не зверталися по допомогу. Проте 

понад половина українців погоджується, що потерпілі мають на це право, лише 

14 % не погодилися з цим. 

     Крім цього, опитування показало, що 49 % опитаних не погоджуються, що 

ймовірність стати об’єктом сексуальних домагань на робочому місці є 

однаковою для представників обох статей: 97 % тих, хто підтримав це 

твердження, думають, що частіше від сексуального насильства потерпають 

жінки. 

      5.6  Куди звертатися потерпілим? 

      Якщо людина потерпає від якогось із видів ґендернозумовленого 

насильства, вона може звернутися в Урядовий контактний центр за номером 

1547 (із мобільного або стаціонарного) й отримати там консультацію чи 

психологічну підтримку. Зателефонувати можна й на Національну гарячу лінію 

з попередження домашнього насильства – 116 123 (з мобільного) або                  

0 800 500 335 (зі стаціонарного), де цілодобово й безкоштовно надають 

інформаційну, соціально-психологічну та юридичну підтримку. 

      Також варто викликати поліцію за телефоном 102 або ж звернутися у 

відділок особисто. Поліція в разі домашнього насильства має повноваження 

винести кривднику терміновий заборонний припис і скерувати постраждалу 

(разом із дітьми) до притулку. 

 

 

 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-domashye-nasylstvo-zasudzheni/31152269.html
https://hromadske.ua/posts/v-ukrayini-zafiksuvali-ponad-200-tisyach-zvernen-pro-domashnye-nasilstvo-u-2020-roci
https://zmina.info/news/stalo_vidomo_u_skilkoh_ukrajinciv_je_znajomi_zhertvi_seksualnih_domagan/
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Детальніше у виданнях: 

 

     Беннетт, Д. Бійцівський клуб феміністок : посібник 

із виживання на робочому місці, де панує сексизм / 

Джессіка Беннетт ; пер. з англ. І. Савюк. – Харків : Vivat, 

2020. – 336 с. : іл. – (Саморозвиток). 

         Це був бійцівський клуб, але без кривавих боїв. Щомісяця 

його членкині збиралися в тісному помешканні, ділячись 

переживаннями щодо панування сексизму на роботі. Роками 

ці зустрічі були таємними – дотепер. 

       Ця книжка містить історії жінок, які зіткнулися з 

ґендерною нерівністю, і дієві лайфхаки, як зарадити собі в 

таких ситуаціях. Опанувавши їх, ви знатимете, що робити, 

коли бос повсякчас позирає на декольте або колега-чоловік 

змушує робити йому каву. Авторка наголошує: наша сила –  

у кількості. Тепер як ніколи жінки й чоловіки повинні об’єднатися та навчитися не 

нехтувати власними досягненнями через ґендерні стереотипи. Завдяки слушним 

порадам Джессіки Беннетт ви здобудете впевненість і рішучість, щоб зрештою 

змінити упередження стосовно жінок як у сім’ї, так і на робочому місці. 

     Енгел, Б. Звільнись від емоційного насилля : як 

розірвати замкнене коло приниження і сорому в 

стосунках / Беверлі Енгел ; пер. з англ. Наталія 

Валевська. – 2-ге  вид. – Київ : Yakaboo Publishing, 2021. – 

336 с. 

      У своїй книжці психотерапевтка Беверлі Енґел виявляє 

найбільш руйнівні техніки, якими насильники ламають дух 

жертви й здобувають над нею контроль. Авторка провадить 

читачів і читачок до звільнення від сорому, що не дає їм того 

життя (і тієї любові), на яке вони заслуговують. Жертв 

емоційного насилля поступово позбавляють самоповаги й 

гідності, змушуючи їх почуватися недостойними й абсолютно безсилими, не 

здатними на втечу. Однак вони мають потужний інструмент для подолання сорому 

–  це співпереживання собі. На сторінках цієї книжки Енґел пояснює, як ним 

скористатися. Завдяки своїй ефективній програмі подолання сорому вона допомагає 

тим, хто цього потребує, почати процес зцілення шляхом виконання конкретних 

кроків, які допоможуть загоїти душевні рани, відновити впевненість у собі та, 

зрештою, стати настільки сильними, щоб наважитися піти назавжди. Безцінний 

ресурс для чоловіків і жінок, які зазнають емоційного насилля, а також для 

психотерапевтів і адвокатів. Підтримка, пожива й дороговказ для всіх, хто хоче 

розірвати пута сорому та здобути емоційну свободу для створення здоровіших і 

тривалих стосунків. 
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     Жінки Центральної та Східної Європи у Другій 

світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи 

екстремального насильства : зб. наук. праць / за наук. 

ред. д-ра іст. наук Г. Грінченко, канд. іст. наук                   

К. Кобченко, канд. іст. наук О. Кісь. – Київ : ТОВ 

«АРТ КНИГА», 2015. – 335 с. 

       Висвітлено маловивчені питання участі жінок у 

бойових діях та особливості перебування у військовому 

полоні, гендерні виміри жіночого досвіду радянського та 

національного підпілля, життя на окупованих 

територіях і примусової праці в Третьому райху, 

розкрито гендерну специфіку Голокосту, порушено 

складні питання насильства над жінками та співучасті 

жінок у насильстві в роки війни, окреслено проблеми 

повоєнних репрезентацій жіночого досвіду війни. Прагнучи вийти за рамки 

стереотипного бачення жінки у межах трикутника «зрадниця – жертва – героїня», 

вчені показують складну і суперечливу картину жіночого повсякдення у надзвичайних 

історичних обставинах. 

  

     Кантор, Д. Вона розповіла : викриття сексуального 

насильства і становлення руху / Джуді Кантор, Меган   

Туей ; пер. з англ. О. Замойської. – Київ : Yakaboo 

Publishing, 2020. – 352 с. 

         Шокуюче розслідування двох журналісток Джоді 

Кантор і Меґан Туей сколихнуло не лише Голлівуд, а й увесь 

світ, ніби відкрило скриньку Пандори – жінки, які 

десятиліттями мовчали про свої травматичні історії, тепер 

відверто заговорили. Вони відкрилися світові заради інших 

жінок, для убезпечення майбутніх поколінь та для себе. Так 

постав рух #MeToo. Це розповідь про злочини, скоєні відомим 

голлівудським продюсером Гарві Вайнштайном, про вкрай 

сумнівне ставлення президента Доналда Трампа до жінок і 

про публічне обвинувачення судді Верховного суду США Бретта Кавано у скоєних 

правопорушеннях. Авторки збирали інформацію протягом трьох років, провели сотні 

інтерв’ю, які записували від Лондона до Пало-Альто. Усе це підкріплено 

стенограмами розмов, листами й іншими оригінальними документами. Журналістки 

отримали за це розслідування Пулітцерівську премію у категорії «Служіння 

суспільству». 

 

 

 

 

 



57 
 

     Ніл, Е. Якщо він такий чудовий, чому мені так 

погано : як розпізнати й подолати аб’юз / Ейвері Ніл ; 

пер. з англ. Дар’я Петрушенко. – Харків : Vivat, 2022. – 

256 с. – (Саморозвиток).  

      Про авторку Ейвері Ніл  – американська 

психотерапевтка, що спеціалізується на лікуванні депресії та 

тривожних розладів у жінок. У 2012 році Ейвері відкрила 

власну клініку з надання підтримки та психотерапевтичної 

допомоги жінкам, яку 2020 року було названо однією з 

найкращих у Техасі.  Пригноблення, контрольованість, 

гнітюча вина  –  знайомі відчуття? Провідна американська 

психотерапевтка Ейвері Ніл нагадує: у парі має бути 

комфортно обом партнерам. Ця книжка допоможе 

визначити, чи справді людина поряд із вами вас використовує, за потреби розірвати 

жахливі стосунки та заново віднайти власну ідентичність. Дізнайтесь, як виховати 

почуття гідності у своєї доньки, і тим розірвати заворожений коло насильства. 
 

     Стрьомквіст, Л. Заборонений плід : літературно-

художнє видання / Лів Стрьомквіст ; пер. зі швец.                

А. Топіліної. – Київ : Видавництво, 2019. – 144 с. : іл. 

       Жіноче тіло і сексуальність підносили, цькували, з них 

насміхалися і ними надихалися. Але переважно жінки мали 

боротися за свої права та відстоювати кордони свого тіла, 

на яке зазіхали і яким намагалися керувати чоловіки. 

Гостро, дотепно й інформативно Лів Стрьомквіст 

змальовує, як найтемніші сторінки цієї історії 

(кліторектомія і досі не подолана у світі), так і позитивні, 

наповнені повагою до жінок та жіночих органів 

(зображення вульв на будівлях як захисний оберіг). 

«Заборонений плід» –  це дуже смішні, відверті, щирі та 

переконливі історії на теми, про які ми досі боїмося говорити. 

 

*** 

      Бучинська, О. Ґендерні образи сучасної реклами / Олена Бучинська // 

Маркетинг в Україні. – 2018. – № 4. – С. 37– 41 : фото. 

      Автор досліджує сформовані рекламою ґендерні стереотипи у масовій 

свідомості, які ґрунтуються на прийнятті суспільством уявлень про маскулінне і 

фемінне та їх ієрархії; підкреслює що часто ґендерні відносини відрізняються 

сексизмом за ставленням до жінок; принизливими діями до людини за ознакою статі. 

 

     Перунова, О. Основні принципи загальнопрофілактичних заходів у 

сфері ґендернозумовленого насильства / О. Перунова // Підприємництво, 

господарство і право. – 2021. – № 5. – С. 215–219. 
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Ґендер у художній літературі 

 

     Альдерман, Н. Сила : роман-антиутопія / Наомі 

Альдерман ; пер. з англ. Наталя Тисовська. – Київ : 

#книголав, 2020. – 376 с. 

      Антиутопія британської письменниці Наомі Альдерман 

«Сила» – це дотепна і твереза до жорстокості історія про 

те, як саме зміниться світ, якщо ґендерний баланс сил просто 

перевернеться з ніг на голову, про сутність влади і те, що вона 

робить з людьми. У романі легко впізнати персонажів із 

сучасного світу: студент з Нігерії, сирота з американської 

провінції, мерка з політичними амбіціями, донька голови банди 

з Лондона. Проте дещо враз кардинально змінює їхні життя, а 

скоро переверне і весь світ. У дівчат-підлітків з’являється надприродна сила: лише 

порухом пальця вони здатні викликати в інших біль і навіть вбити. Раптом чоловіки 

світу розуміють, що втрачають контроль. Настав День дівчат, але чим він 

скінчиться? Роман став бестселером у Британії й отримав Жіночу літературну 

премію Бейліз, а також був четвертим у списку 10 кращих книг 2017 року за версією 

The New York Times. На його створення вплинули відносини авторки з канадською 

письменницею Марґарет Етвуд – авторки культового роману «Розповідь служниці», 

антитезою до якого і стала «Сила». 

 

     Барбері, М. Елегантна їжачиха : роман / Мюріель 

Барбері ; пер. з фр. Є. Кононенко. – Київ : Нора-Друк, 

2020. – 360 с. – (День Європи). 

     Дія роману відбувається у багатих кварталах сучасного 

Парижу. У фешенебельному будинку під одним дахом 

проживають люди, яких розділяє інтелектуальна, 

ментальна і майнова прірва: самотня консьєржка, яка 

захоплюється романами Толстого; дівчинка-підліток, яка 

готова померти через байдужість близьких; багатий 

японець, який не знаходить однодумців серед 

аристократів. Але іноді стаються дива: після довгих років 

ненависті до світу й мовчазних тріумфів самотнього духу 

може з'явитися той, хто розгледить елегантність колючої 

їжачихи, оцінить її неповторний стиль і ніжну іронічну душу. Та чи кожен готовий 

до неймовірної зустрічі, яка буває лише раз у житті? 

 

 

 



59 
 

* Гілберт, Е. Місто дівчат : роман / Елізабет Гілберт ; пер. 

з англ. Ганни Лелів. – Львів : Відавництво Старого Лева, 

2020. – 536 с. 

      Це роман-інтрига про жіночу сексуальність і свободу, про 

відвагу бути собою і право жити так, як тобі хочеться. А ще 

– історія дуже незвичайного кохання, на яке наклала свою тінь 

війна, та справжньої дружби, яку нелегко знайти, зрозуміти 

та оцінити, особливо в такому непростому і мінливому місті, 

як Нью-Йорк. Роман «Місто дівчат» починається 1940 року, 

коли дев’ятнадцятилітню Вівіан Морріс виганяють з 

престижного коледжу. Батьки відправляють доньку на 

Мангеттен до тітки – власниці невеликого, проте дуже ексцентричного театру. 

Несподівано для себе Вівіан опиняється у справжньому вирі довоєнного богемного 

життя. Знайомства із зірками, незвичайні театральні постановки, нестримний 

секс, ріки алкоголю і відчуття цілковитої свободи спершу заворожують та 

спокушають, а потім вибивають землю з-під ніг. І це лише початок шляху Вівіан 

довжиною в життя, який необхідно пройти… 

 

     Генна, К. Соловей : роман / Крістін Генна; пер. з 

англ. Дмитра Кожедуба. – Київ : Наш формат, 2016. – 

452 с.  

      1939 рік, Франція. Дві сестри: В’ян – щаслива дружина і 

мати, яка створює своє затишне сімейне гніздечко, й 

Ізабель, норовлива і бунтівна дівчина, яка знову тікає з 

чергової школи. Кожна з них мріє про своє майбутнє, але у 

війни свої плани... Обставини розділять дівчат, змусивши 

кожну йти складною дорогою, вести власну битву.  

  

      Про материнство, сестринську любов, патріотизм, 

ненависть, милосердя та співчуття. Про неймовірних 

жінок, відважних і сильних. Про страшну трагедію 

людства на прикладі життя однієї родини. 
 

* Гнатко, Д. Тінь аспида : роман / Дарина Гнатко. – 

Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 285 с. 

      Еллі здавалося, що Тимур – її доля. Він обіцяв їй розкішне 

життя в Йорданії. Та натомість виявився одним із торгівців 

«живим товаром». Елла опинилася на чужині, у полоні в 

жорстокого та небезпечного Хасана. Випадково її помічає 

Мурат, племінник Хасана та його цілковита протилежність. 

Він миттю закохується в горду українку, і про цю пристрасть 

дізнається одна з дружин Мурата – Фатіна. Відтепер Елла 

опиняється між двох вогнів… Беззахисна невільниця, життя 

якої нічого не варте. Мурат – її остання надія на порятунок. А 

вона його остання надія на щастя… 
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     Далчер, К. Голос : мовчання може оглушити : роман 

/ Крістіна Далчер ; пер. з англ. Юлії Підгорної. – Київ : 

Форс Україна, 2019. – 350 с. – (BookChef). 

«Голос» – це історія про світ, де в жінок більше немає 

голосу. Раніше середньостатистична людина говорила по 16 

тисяч слів щодня, та нині жінки мають право виголосити 

лише сотню. Сто слів на день. Не більше. Це кількість, яку 

доктор Джин Макклеллан та інші жінки мають право 

вимовляти щодня. Бодай одним словом більше – і сотні 

вольтів електрики прокотяться венами будь-якої жінки, яка 

наважиться його вимовити. Це правило нового уряду. У той 

день, коли уряд ухвалює нові закони для всіх жінок, Джин 

просто не може в це повірити. Це не може статися тут. Не 

в Америці. Не в сучасному світі. Утім так є. І так триватиме доти, доки одна жінка 

не вступає в боротьбу, щоб захистити право голосу всіх інших. 

 

  Довсон, Д. Ринок мяса : роман / Джуно Довсон ; пер. з 

англ. Христина Радченко. – Київ : #книголав, 2021. – 384 с. 

     Яні Новак всього шістнадцять, вона комплексує через свій 

високий зріст та андрогінний вигляд. Але життя кардинально 

змінюється, коли її помічає скаут модного дому і пропонує 

роботу моделі. Вона стрімко розвивається у цій справі і досягає 

нереальних висот. Але разом з успіхом, дорогим одягом та 

розкішшю, у цій професії її переслідують інтриги, таємниці, 

небезпека, випробування. 

Роман «Ринок м’яса» – це чесна і відверта розповідь про 

закулісся модної індустрії, темні справи, які відбуваються у 

часи руху #TimesUp і #MeToo. Історія, яка на початку здається такою типовою, 

розвивається у несподіваному сюжеті, тут йдеться про те, про що наважуються 

говорити тільки одиниці. 

     Дойл, Г. Вільна : роман / Гленнон Дойл ; пер. англ. 

Ганни Гнедкової. – Київ : BOOKCHEFF : Форс Україна, 

2021. – 336 с. 

         Ми, жінки, з усіх сил прагнемо бути хорошими: доньками, 

партнерками, працівницями, матерями, подругами,  

сподіваючись, що це зробить нас щасливими.  А натомість 

почуваємося просто втомленими й виснаженими. З  часом 

розуміємо, що наше справжнє життя проходить повз нас. 

Ґленнон Дойл теж жила саме так і вважала, що має бути 

вдячною долі за це. Проте одного разу вона усвідомила, що 

проживає не своє життя! Жінка зробила крок в іншому 

напрямку, перестала бути хорошою для всіх і стала вільною. Історія вже захопила 

мільйони читачів у всьому світі й показала їм шлях до повноцінного життя. 
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        Домонтович, В. Дівчина з ведмедиком. Доктор  

Серафікус / Віктор Домонтович ; уклад.  Віра Агєєва. – 

Київ : Комора, 2019. – 288 с.  

        Захопливий і доволі екстраваґантний роман «Дівчина з 

ведмедиком» розповідає про кохання поміркованого учителя і 

його учениці-бунтарки. Однак це також блискучий приклад 

інтелектуальної прози про зміну культурних орієнтацій і 

трагічну розколотість людини, якій випало жити у кризову 

добу. 

 

Еварісто, Б. Дівчина, жінка, інакша : роман / 

Бернардін Еварісто ; пер. з англ. Ярослава Машико. – 

Харків : Фабула, 2021. – 400 с. – (Бестселер). 

      Роман відомої британської письменниці Бернардін Еварісто 

являє собою 12 історій різних жінок, здебільшого чорношкірих 

англійок. Не поєднані загальним сюжетом, ці історії, як і 

життєві дороги героїнь, тонко й вигадливо переплетені. 

Режисерка і вчителька, банкірка і прибиральниця, фермерка і 

небінарна особа зі світу соцмедіа — всі вони прагнуть свого і 

сподіваються знайти відповіді на питання, хто вони і звідки, 

чого варті і куди йти далі. «Дівчина, жінка, інакша» звучить 

багатьма голосами, які зливаються в чудовий хор. І хор цей 

виконує гімн самому життю. 

 

     Євгенідіс, Дж. Середня стать : роман / Джеффрі 

Євгенідіс ; пер. з англ. Анни Вовченко. – Львів : 

Видавництво Старого Лева, 2018. – 703 с. 

        «Середня стать» – проникливий та багатогранний 

роман-епопея американського письменника грецького 

походження Джеффрі Євгенідіса. У книжці розповідається 

про Калліопу Стефанідіс і три покоління греко-американської 

сім'ї Стефанідісів, кожне з яких має свої секрети. Калліопа – 

не така, як інші дівчата. Та щоб зрозуміти, у чому ця 

відмінність та як її прийняти, вона повинна відшукати не один 

скелет у шафі своєї родини та розкрити жахливу таємницю. 

Цей роман – немов окремий відвертий, емоційний та інтимний світ, у якому 

Калліопа, що перетворюється на Калла, пізнає своє особливе тіло, здобуває 

сексуальний досвід, вчиться приймати й розуміти себе. Ця книжка розповідає нам 

історію про те, що забувають люди, але пам'ятають гени. За книжку «Середня 

стать» Джеффрі Євгенідіс отримав Пулітцерівську премію. 
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     Енслер, І. Монологи вагіни : п’єса / Ів Енслер ; пер. з 

англ. Елли Євтушенко. – Київ : BookChef : Форс Україна, 

2018. – 176 с. : портр. 

     Книга досліджує жіночу сексуальність у всій її складності, 

багатогранності та таємничості. У цій приголомшливій 

феноменальній роботі, Ів Енслер дає нам справжні жіночі 

розповіді про близькість, уразливість та сексуальне 

самопізнання. Це ювілейне видання до двадцятої річниці публікації 

збірки п’єс. Самі п’єси з’явилися на світ зі щирих розмов автора з 

жінками різного віку, одинокими та з тими, які перебувають у 

шлюбі, пережили розлучення, різних сексуальних переваг та кольорів шкіри, адже всіх 

їх поєднує одне – всі вони жінки, яким непросто говорити про свою сексуальність. 

 

     Етвуд, М. Заповіти : роман / Маргарет Етвуд ; пер. з англ. 

О. Оксенич. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 351 с. 

        У блискучому продовженні «Оповіді служниці» Маргарет 

Етвуд  відповідає на питання, які десятиліттями хвилювали 

читачів. Північна Америка, 15 років потому. Республіка Гілеад 

утримує свою владу. Але жорстокий і ниций режим гниє 

зсередини. Усі гасла про чистоту і служіння виявилися брудною 

брехнею.       Лідія  –  літня жінка, що пройшла тернистий шлях: 

від поважної судді у справах сім’ї у старому Гілеаді через в’язницю 

й участь у розправах над невинними до найвищого становища у панівній верхівці. 

Лідія прагне знищити режим, що зруйнував її життя. І в неї є чимало доказів його 

злочинності, які планує таємно переправити до Канади. Їй мають допомогти двоє 

дівчат: Агнес із Гілеаду, яка дізнається приголомшливу правду про свою справжню 

матір, Служницю, і Джейд, 16-річна мешканка Торонто, яка виявилася тією самою 

Крихіткою Ніколь, про яку розповідали дітям у школі. Три жінки, що наважилися 

постати на боротьбу з жорстоким облудним режимом. Чи вдасться їм здолати 

монстра? 

     Етвуд, М. Оповідь служниці : роман / Маргарет Етвуд ;  

пер. з англ. О. Оксенич. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 

2019. – 272 с. 

      Ти не маєш права читати, писати і бігати вранці. Тобі не 

можна працювати, володіти якою-небудь річчю і прагнути 

чогось. Тобі заборонено любити. Бо ти – Служниця… У 

Республіці Гілеад повноцінні права мають лише Командори та 

їхні Дружини, у яких є право вибирати коханок для своїх 

чоловіків. Мета – народження дітей. До цього здатна тільки 

кожна сота жінка в Гілеаді. Їх, Служниць, збирають по всій 

країні, а потім вони проходять курс підготовки, аби бути гідними виносити дитя 

офіцера. Одна зі Служниць – Джун – колись мала коханого чоловіка і доньку. А тепер 

сенс її життя – підкорятися законам Гілеаду… Проте Джун не така, як усі. Жінка 

розуміє, що відбувається, вона хоче втекти і ще здатна любити… 
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     Зумас, Л. Червоний годинник : роман / Лені Зумас ; пер. 

з англ. О. Чупи. – Харків : Віват, 2019. – 304 с. – (Світовий 

бестселер). 

       Америка, наші дні. Аборти, ЕКЗ й усиновлення дітей 

самотніми жінками заборонені законом у всіх 50 штатах. Усе це 

для того, щоб «відновити авторитет родини й покращити 

демографічну ситуацію». Відтепер тіло жінки їй не належить. 

Нова реальність сягнула маленького містечка в штаті Орегон. 

Дівчинка-підліток вагітна й хоче зробити аборт. Сорокарічна 

самотня вчителька, навпаки, намагається завагітніти, бо всиновити дитину їй не 

вдається. Знахарка із загадковим минулим може зарадити їм, тим самим 

зневаживши закон. Дружина, яка покинула навчання в юридичному коледжі заради 

сім’ї й дітей, а тепер сумнівається в правильності свого вибору. Шляхи цих героїнь 

перетинаються, утворюючи особливий зв’язок, що корінням сягає минулого. Тих 

далеких часів, коли полярна дослідниця кинула виклик суспільним нормам, знехтувала 

традиційними цінностями й реалізувала себе як вчений. П’ять жінок, п’ять доль і 

один вибір постане перед кожною з них. Цей вибір назавжди змінить їхні життя. 

 

     Кван, К. Шалено багаті азійці : роман / Кевін Кван ; пер. 

з англ. О. Татаренко. – Харків : Фабула : Ранок, 2021. – 480 с. 
         Рейчел Чу – американка китайського походження, 

професорка економіки в Нью-Йоркському університеті. Її хлопець 

Нік, професор історії в цьому ж університеті,  – сам із 

Сингапуру. Вони кохають одне одного, і Нік пропонує Рейчел 

разом провести літню відпустку на його батьківщині. Ще 

й привід чудовий – весілля найкращого друга. Рейчел 

погоджується, навіть не підозрюючи, що на неї чекає. 

Виявляється, Нікова родина дуже, ні, шалено багата. Дівчина 

потрапляє в закриту спільноту, де статки обчислюються мільярдами, а коло 

спілкування становлять найвпливовіші особи Азії. Ці люди не люблять пускати у своє 

життя незнайомців, непокоячись за родинні гроші та репутацію. І можуть 

перетворити життя чужинця на пекло. Чи готова до такого Рейчел і чи вистачить 

їй сил протистояти? 

* Квінн, К. Мережа Аліси : роман / Кейт Квінн ; пер. з 

англ. Вікторії Ярмольчук. – Харків : Vivat, 2019. – 496 с. 

     У цьому романі йдеться про сміливість і незламність жінок, 

їхню жертовність заради країни та вірних друзів, а ще про 

подвійні стандарти, з якими вони стикались у Першій та Другій 

світових війнах. Двох зламаних, але водночас відважних жінок 

пов’язує жорстока боротьба за життя та один спільний ворог. 

Жахіття війни не знищили їх, а натомість зробили сильнішими. 

Тепер героїні ладні на все, щоб помститися ворогу й повернути 

собі надію на майбутнє. Ця книжка – мандрівка у складні й 

небезпечні часи, коли сильні жінки намагалися налагодити своє 

життя в повоєнні роки й, перебираючи своє минуле, дошукатися в ньому істини. 



64 
 

     Крук, Г. Хто завгодно, тільки не я : зб. оповідань / 

Галина Крук ; іл. Валерія Печеник. –  Харків : Vivat, 2021. – 

192 c. 

     Часом так важко не загубитися у життєвих ролях, які 

доводиться грати, зрозуміти, що випадкове, а що є нашою 

справжньою суттю. «Я» може бути ким завгодно, хто 

завгодно може підказати, як бути собою. Перед вами 

постануть і карантинні хроніки зі справжніми тривогами і 

розрадами, які довелося пережити кожному з нас. І відчуття 

втрати, коли замість людини залишається лише стара 

фотокартка. І телефонні розмови, які все ніяк не можуть відбутися, бо абоненти  

недоступні… Спокусливі, емоційні, близькі   історії зіткані з відчуттів.  

 

     Ленд, С. Покоївка :крізь злидні до перемоги : роман / 

Стефані Ленд ; передм. Барбари Еренрейх ; пер. з англ.    

О. Бершадської. – Київ : BOOKCHEFF : Форс Україна, 

2019. – 334 с. 

     Вона прибирала туалети за 9$ на годину, а тепер її книга – 

третя у списку бестселерів The New York Times поруч із 

виданнями Мішель Обами та Камали Гарріс. «Покоївка» –  

книга про світ низькооплачуваної роботи, на яку мало хто 

звертає увагу в Америці. Це розповідь про її важкий подоланий 

шлях. Авторка жила у будинку для безпритульних із своєю 

маленькою донькою, а, народивши другу дитину, змушена була працювати 

прибиральницею туалетів. Без освіти у маленькому містечку знайти пристойну 

посаду було неможливо. Мрія Стефані здійснилася – вона написала книгу, 

одкровення, яке захоплює та хвилює. 

 

     Мачадо, К. М. Її тіло та інші сторони : коротка проза / 

Кармен Марія Мачадо ; пер. з англ. М. Госовської. – Львів : 

Видавництво Старого Лева, 2020. – 326 с. 
      Провокативний та вишуканий дебют американської 

письменниці, що блискуче руйнує межі між магічним реалізмом 

та фантастикою, гумористичною прозою і горором, й 

відкриває потаємні сторони жіночності та жіночої зрілості. 

Героїнь оповідань спантеличує досвід дорослішання, 

партнерських стосунків, материнства… «Ідеальна» дружина, 

яка віддає чоловікові всю себе, чи жінка, яка наважується на 

хірургічне зменшення шлунка, щоб нарешті сподобатися самій 

собі, а чи письменниця-дебютантка, яка їде у творчу резиденцію, де повертається до 

історій свого дитинства... Це емоційні та відверті історії жіночого досвіду, у 

центрі яких теми сексуальності, об’єктивації, тиранії канонів краси, мізогінії, 

фізичного і психологічного насильства. 
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* Плат, С. Під скляним ковпаком : роман / Сильвія      

Плат ; пер. з англ. Ольги Любарської ; худож. оформ. 

Анастасії Стефурак. – Львів : Видавництво Старого Лева, 

2018. – 360 с. : іл. 

      Це єдиний роман американської письменниці Сильвії Плат 

(1932–1963), знаної насамперед як поетки. У романі, значною 

мірою автобіографічному, описано досвід молодої жінки, яка 

намагається подолати великий депресивний розлад (так фахівці 

ретроспективно класифікують її захворювання). Книжка 

побачила світ 1963 року, через десять років по часі дії та за 

кілька тижнів до самогубства Плат.  

* Страут, Е. І знов Олівія : роман / Елізабет Страут ; пер. з 

англ. М. Пухлій. – Київ : Видавнича група КМ-БУКС,     

2021. – 351 с. 

      Колюча, саркастична і водночас безжально чесна, стійка до 

змін і здатна до глибокого співпереживання, Олівія Кіттеридж 

є «втіленням життєвої сили», яка намагається зрозуміти не 

лише саму себе та власне життя, а й усе, що відбувається в 

містечку Кросбі штату Мен. Їй зустрічаються різні люди: 

юнка, що намагається змиритися із втратою батька. Молода 

жінка, налаштована народжувати у комічно недоречній ситуації. Медсестра з її 

спогадами про таємну закоханість у старших класах. Юристка, збентежена 

неочікуваною спадщиною. І в кожному з цих випадків неймовірна Олівія продовжує 

нас дивувати, зворушувати й надихати  – «нести тягар таємниці якомога 

невимушеніше». «Олівія» –  геніальний витвір… Ця жінка зізнається у своїх 

недоліках однаково відверто і собі, й іншим. Її чесність викликає  дивне бажання 

довіритись їй, і неймовірна сила письма місіс Страут полягає саме в цих 

неприкрашених діалогах, у яких персонажі розкриваються у своєму смутку чи 

розгубленості. На сторінках зворушливої книжки  –  велика й жахлива плутанина 

життя. Може, місіс Страут і не знає, як її розплутати, та все ж це її не лякає. 

 

     Шила, А. Жінка війни : оповідання / Анна Шила. – 3-

тє вид. – Харків : Фоліо, 2019. – 403 с. : іл., портр. – 

(Воєнна проза).  

      Книга «Жінка війни» –  перше в історії України видання, де 

збройне протистояння на теренах нашої країни розглядається 

через історії жінок. Оповідання написано на основі інтерв’ю з 

25 жінками  –  парамедиками, волонтерами, журналістами, 

військовослужбовцями, які вирушили на Схід боронити свою 

Вітчизну. Авторка розповідає про вистраждані долі героїнь, 

але водночас кожна з них  –  це символічний образ, у якому 

втілено життя й емоції багатьох жінок-воїнів. Їхніми 

вустами говорить Україна. Це голос, який варто почути, і до 

якого варто дослухатися. 
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Інтернет-ресурси: 

   Ампілогова, А. Як нав’язана маскулінність шкодить чоловікам (і жінкам) 

[Електронний ресурс] / Анастасія Ампілогова // BIT. UA : [сайт]. – Електрон. 

дані. – Київ, 2012–2022. – Режим доступу : https://bit.ua/2020/03/navyazana-

maskulinnist-shkodyt/ . – Назва з екрана. – Дата публікації : 04. 03. 2022. – Дата 

перегляду : 22. 09. 2022. 

   Бенчіні, К. Стать як біологічна характеристика і ґендерні теорії  

[Електронний ресурс] / К’яра Бенчіні // Асоціація сексологів та сексотерапевтів 

України : [сайт]. – Електрон. дані. – Київ, 2015–2021. – Режим  доступу : 

https://sexology.org.ua/stat-yak-biologichna-harakteristika-i-genderni-teorii/. – Назва 

з екрана. – Дата перегляду : 22. 09. 2022. 

    Ґендерна рівність. Ґендерна дискримінація. Ґендерна теорія 

[Електронний ресурс  // Преса: [сайт]. – Електрон. дані. – Київ, 2022. –  Режим 
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