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Михайло Гінзбург 

м. Харків, Україна 

 

Як перекладати англомовні фахові тексти українською з погляду 

ґендерної толерантності 

 

Задекларувавши себе демократичною, соціальною і правовою 

державою, Україна мусить керуватися основними міжнародно-право-

вими документами з прав людини Організації Об‘єднаних Націй 

(ООН) [1] та Ради Європи, зокрема поданими у табл. 1, та запровад-

жувати їхні положення у своє національне законодавство. Через це 

вельми актуальним стає адекватний переклад цих англомовних текстів 

українською мовою. 

Таблиця 1 – Основні міжнародні та європейські документи з прав людини 
Назва 

документа 
мовою 

оригіналу 

Ухвалення та 
набрання 
чинності 

Український 
переклад та його 

юридичний статус 

Чинність для 
України 

1. The 
Universal 

Declaration 
of Human 
Rights [2]. 

Прийнято 
резолюцією 
Генеральної 

Асамблеї 217 А 
(III) від 

10.12.1948. 

Загальна 
декларація прав 

людини. 
Неофіційний 
переклад [3]. 

 
 

Є завданням, 
«до виконання 
якого повинні 
прагнути всі 
народи і всі 

держави»
1
 [3, 

преамбула]. 
 
 

                                                           
1
 Декларація не є договором, що має обов‘язковий юридичний характер. Деякі 

з її норм закріплено в міжнародних договорах, що мають безпосередньо 
обов‘язковий характер для тих держав, що погодилися з їхніми положеннями. 
Інші є нормами міжнародного звичаєвого права [1, с. 7, 9, 10]. 
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Назва 
документа 

мовою 
оригіналу 

Ухвалення та 
набрання 
чинності 

Український 
переклад та його 

юридичний статус 

Чинність для 
України 

 

2. 
International 
Covenant on 

Civil and 
Political 

Rights [4]. 

Прийнято і 
відкрито для 
підписання, 

ратифікації та 
приєднання 
резолюцією 
Генеральної 

Асамблеї 2200 А 
(XXI) від 

16.12.1966. 
Чинний від 
23.03.1976 
[1, с. 63]. 

Міжнародний пакт 
про громадянські і 
політичні права. 

Неофіційний 
переклад [5]. 

Ратифіковано 
Указом 
Президії 

Верховної 
Ради УРСР  
від 19.10.73 

№ 2148-VIII [6]. 
Чинний для 
України від 
23.03.1976. 

3. 
Convention 

for the 
Protection of 

Human 
Rights and 

Fundamental 
Freedoms 

[7]. 

Ухвалила Рада 
Європи 

04.11.1950, 
м. Рим 

Конвенція про 
захист прав людини 
та основоположних 

свобод. 
Переклад 

Є. М. Вишневського 
[8]. Офіційний 
переклад [9] 

затвердило МЗС 
України 27.01.2006. 

Ратифіковано 
Законом № 

475/97-ВР від 
17.07.97 із 
заявами та 

застере-
женнями. 

Чинний для 
України від 

11.09.1997 [10]. 

Суб‘єктом прав людини та фундаментальних свобод є будь-яка 

людина, незалежно від статі, але в зазначених документах її позначено 

трьома близькими за значеннями та не тотожними термінами (табл. 2). 

Таблиця 2 – Переклади англійських термінів, що стосуються людини 
Англійський 

термін 
Російський 
переклад 

Український переклад 

human being [2, 
преамбула, ст. 1; 
4, преамбула, ст. 
6] 

(у множині) люди  
[11, преамбула, 
ст. 1], 

(у множині) люди  
[3, преамбула, ст. 1], 

(у однині) 
человеческая 
личность  
[12, преамбула], 

(у однині) людська  особа  
[5, преамбула], 

человек [12, ст. 6] людина [5, ст. 6] 
 Наша пропозиція: людська 

істота 
human person  
[2, преамбула; 4, 

человеческая 
личность  

людська  особа  
[3, преамбула; 5, преамбула, 
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Англійський 
термін 

Російський 
переклад 

Український переклад 

преамбула, ст.10] [11, преамбула; 12, 
преамбула, ст. 10], 

ст. 10]  
Наша пропозиція: людська 
особистість 

individual  
[2, преамбула; 4, 
преамбула, ст. 2] 

человек  
[11, преамбула] 

людина [3, преамбула] 

отдельный человек 
[12, преамбула] 

окрема людина  
[5, преамбула] 

лицо [12, ст. 2] особа [5, ст. 2] 

 Наша пропозиція: (окрема) 
особа 

everyone  
(у багатьох 
статтях [2; 4; 7]) 

каждый человек 
[11; 12, переважно] 

кожна людина 
 [3; 5, переважно; 8] 

каждый  
[12, преамбула, ст. 
6, 9, 14; 13] 

кожний  
[5, преамбула, ст. 6, 9, 14; 9] 

 Наша пропозиція: кожне 

На наш погляд, для адекватності перекладу треба кожному англій-

ському терміну поставити у відповідність окремий український термін 

(що чітко зреалізовано в наших пропозиціях) і дотримувати цього по 

всьому тексту. 

Особливу увагу приділимо перекладанню займенника everyone, 

який в англійській мові не має категорії роду [14, с. 68], і ним позна-

чають будь-яку особу незалежно від статі з усього загалу людей або з 

певної групи. Як видно з таблиці 2 у російських [11; 12] та українських 

[3; 5; 8] перекладах перевагу надавали словосполукам каждый человек 

/ кожна людина, тоді як у [9; 13], щоб забезпечити адекватність 

оригіналу, уживають субстантивованого займенника каждый і займен-

никового іменника кожний. Проте, треба зважати, що в російській та 

українській мовах вони мають категорію роду [14, с. 68; 15, т. 5, с. 652]. 

 Згідно з нормами російської мови субстантивованого займенника 

каждый стосовно людей уживають або у чоловічому, або у жіночому 

роді. Отже, російський переклад абсолютно правильний, оскільки саме 

чоловічим родом позначають не лише чоловіків, а й людину взагалі 

незалежно від статі, наприклад: Я нужен всем и каждому, И каждый 

нужен мне. (Лебедев-Кумач. «Моя страна»), тоді як жіночим – лише 

жінок [15, т. 5, с. 652]. 

Українська мова має інші ґендерні норми. Олена Курило писала: 

«Де нема потреби визначити певний рід, чоловічий чи жіночий, а мова 

взагалі про людину мовиться в її збірному значінні, або коли невідомо, 

за кого говориться, за чоловіка чи за жінку, то прикметник або 
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займенник-прикметник, правлячи за підмет або прямий предмет
2
, 

стоїть у формі ніякого (сучасною термінологією – середнього – М. Г.) 

роду» [16, с. 155]. Таку саму рекомендацію дає проф. Микола Суліма: 

«Ніяким родом ще характеризують якийсь загал, збірність, де просто 

немає й потреби або можливости визначати рід осіб чи речей (ті бо 

особи чи речі, напр., різних родів)» [17, с. 15]. У [18] наведено численні 

приклади такого слововживання, підібрані з авторитетних джерел. 

З огляду на це в табл. 3 запропоновано наш переклад основних 

конструкцій, ужитих в зазначених міжнародних та європейських 

документах з прав людини. У другому та третьому рядках показано, 

що, оскільки займенник хто формально сполучається лише із займен-

никовими іменниками чоловічого роду, у реченнях із займенником 

середнього роду кожне треба ставити займенника що, якого можна 

сполучати зі словами всіх родів. 

Дехто вважає, що форма середнього роду надає текстові емоційної 

забарвленості (пестливості або зневаги чи презирливості), що не 

допустимо в нормативних документах. Проте це лише один (сьомий) із 

11 зафіксованих у Миколи Суліми значеннєвих варіантів уживання 

ніякого роду. Як зазначає О. Пономарів: «підкреслено негативного 

(іронічного, сатиричного) забарвлення набувають форми середнього 

роду, коли вони контрастують з одночасно застосовуваними до тієї 

самої особи категоріями чоловічого або жіночого роду» [19, с. 147]. Те 

саме стосується і підкреслювання середнім (ніяким) родом почуттів 

симпатії (ніжності, пестливості) до малих дітей певної статі. Проте 

такого контрасту ми не спостерігаємо стосовно займенникового 

іменника кожне, бо його уживають не стосовно однієї особи певної 

статі, а щоб указати на те, що вирізнювана з певної сукупності особа 

незалежно від її статі виявляє спільність з іншими особами цієї 

сукупності. 

Таблиця 3 – Переклад основних конструкцій зазначених документів. 
Англійська 
конструкція 

Російська 
конструкція 

Українська конструкція 

1. Everyone has the 
right [2, ст. 3, 8, 
12-15, 17-21, 23-
27; 4, ст. 9, 17; 7, 
ст. 5, 8-10]. 

Каждый человек 
имеет право  
[11, ст. 3, 8, 13-15, 
17-21, 23-27; 12, 
ст. 9, 17]. 
Каждый имеет 
право [13, ст. 5, 8-
10]. 

Кожна людина має право 
[3, ст. 3, 8, 13-15, 17-21, 23-
27; 5, ст. 9, 17; 8, ст. 5, 8-
10], 
Кожен має право  
[9, ст. 5, 8-10]. 
Наша пропозиція: Кожне 
має право 

                                                           
2 Сучасною термінологією – прямий додаток. 
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Англійська 
конструкція 

Російська 
конструкція 

Українська конструкція 

2. Everyone who 
has been the victim 
of arrest or 
detention [7, ст. 5] 

Каждый, кто стал 
жертвой ареста или 
заключения под 
стражу, … [13, 
ст. 5] 

Кожна людина, яка стала 
жертвою арешту або 
затримання, …[8, ст. 5]. 
Кожен, хто є потерпілим 
від арешту або затримання, 
… [9, ст. 5]. 
Наша пропозиція: 
Кожне, що стало жертвою 
арешту або затримання, … 

3. Everyone who is 
deprived of his 
liberty by arrest or 
detention [7, ст. 5] 

Каждый, кто 
лишен свободы в 
результате ареста 
или заключения 
под стражу, [13, 
ст. 5] 

Кожна людина, позбавлена 
волі внаслідок арешту або 
затримання, … [8, ст. 5]. 
Кожен, кого позбавлено 
свободи внаслідок арешту 
або тримання під вартою, 
…[9, ст. 5]. 
Наша пропозиція: 
Кожне, що його 
позбавлено волі внаслідок 
арешту або затримання, … 

Висновки. 

1. Для адекватності перекладу треба кожному англійському 

терміну поставити у відповідність окремий український термін і дотри-

мувати цього по всьому тексту. 

2. В українських перекладах фахових текстів, зокрема у перекладах 

міжнародних та європейських документів з прав людини, треба 

зважати на ґендерні особливості української мови та вживати займен-

никового іменника кожне у формі середнього роду, коли йдеться про 

осіб незалежно від статі [16, с. 155-156; 17, с. 15-16; 18]. Таке слово-

вживання не змінює стилістичної нейтральності тексту. 
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