
 

Про те, яким може стати світ:  

 книги в жанрі антиутопії  
 

 
Антиутопія - це критичне зображення в художній літературі небезпечних 

тенденцій та наслідків соціальних експериментів, антигуманної сутності державної 

системи, яка за допомогою терміна «поліпшення» і принадних ідеалів використовує 

насильство, облудну ідеологію, придушення свободи й аморальність. 

Антиутопія, як правило, зображує суспільство, що зайшло в соціально-моральний, 

економічний, політичний або технологічний глухий кут через низку невірних рішень, 

прийнятих людством. Антигуманний тоталітаризм, диктат, відсутність свободи, страх, 

виказування, безнадійність боротьби — ось теми, що зачіпаються цим жанром. 

Сюжет часто вибудовується на протидії особистості або невеликої групи 

особистостей правлячому диктату. 

 

 

703508 И(Чехосл) Ч-19 Чапек К. Твори = Spisy : у 2-х т. - Т. 1 : Фабрика абсолюту. 

Кракатит. Війна з саламандрами : романи. – К. : Дніпро, 1987. – 634 с. 

 

«Фабрика Абсолюту» та «Кракатит» соціально-фантастичні 

твори, написані в дусі жанра антиутопії. В них автор попереджає 

про катастрофічну небезпеку антигуманістичних тенденцій у 

розвитку цивілізації із технічним прогресом.  

У гротескно-фантастичному романі «Війна з саламандрами» 

представлено сатиричне викриття мілітаризму та фашистських 

расових теорій. Світ саламандр виявляється подобою світу людей. 

Зіткнення цих світів призводить до смертельної небезпеки для 

всього людства. 

 

 

М157098 И(Австр) К30 Кафка Ф. Замок. – Х. : Фоліо, 2017. – 384 с. 

 

У Село приїжджає землемір К. і намагається потрапити до Замку, 

куди його не пускають. Складна система бюрократії заплутується в 

клубок, розплутати який немає жодної можливості, а значить, немає 

можливості потрапити в Замок, хоч би якими манівцями ти не йшов. 

Весь художній простір обмежений Селом та недоступним 

Замком. Час тут тече ірраціонально. "Замок" - це насамперед 

метафора, крізь яку проглядають прикмети реальності. Замок є 

цілком конкретним, і водночас це міраж. Може, дорога до нього — 

це дорога до Бога, а Село — лише прообраз нашого земного світу? 

 

 



 

986389 И(Англ) О-63 Орвелл Д. 1984 : роман. – К. : Вид-во Жупанського. – 312 с. 

 

Великий брат, який стежить за кожним, поліція думок, 

двохвилинка ненависті — усе це реальність обивателів Океанії 

— тоталітарної держави, мешканці якої забули про свободу. 

Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - це сила. Таке 

партійне гасло проголошується зусібіч і поступово зомбує людей. 

Що відбувається з особою, яка вирішила піти проти системи? 

Чи можна довіряти тим, хто вирішує боротися з тобою, чи ж усі 

довкола вороги? Роман пробирає до кісток і змушує подивитися 

на свободу слова і думки як на фундаментальну цінність нашого 

існування. 

 

 

986391 И(Англ) О-63 Орвелл Д. Колгосп тварин : казкова повість. – К. : Вид-во 

Жупанського. – 120 с. 

 

Усі рівні, але хтось таки рівніший. Хто був ніким, той стане всім. 

Ці та інші крилаті вислови письменник найкраще розкриває саме 

в сатиричній притчі «Колгосп тварин». 

Тварини, стомившись від влади людей, скидають своїх 

господарів і проголошують свою незалежну державу. Однак, 

керівні посади в цій країні отримують свині, а найкращий 

працівник — загнаний кінь. 

 

 

 

 

1000111 И(Амер) Б89 Бредбері Р. 451 за Фаренгейтом : [роман]. – К. : [Форс 

України], 2020. – 256 с. 

 

Роман розповідає про суспільство тотальної цензури, де 

прийнято спалювати книги, щоб «небезпечні погляди» не 

змогли знищити ідеальний світ. 

Головний герой - пожежник, який не гасить будинки, охоплені 

полум'ям, а гасить вогнища думок, що  криються у книгах. Якщо 

він знаходить у когось книгу, він спалює її, а держава відбирає в 

нещасного власника заборонених паперових сторінок свободу і 

будинок. 

Цікаво читати про перетворення героя, про те, як він повільно 

усвідомлює, що жити можна інакше, а світ, що його оточує, не 

такий ідеальний, як стверджують люди з телеекранів. 

 

 

 



 

1019417 И(Англ) Х16 Гакслі О. Який чудесний світ новий! – К. : [Форс Україна], 

2021. – 352 с. 

 

Утопічне майбутнє — це світ, у якому люди перебувають під 

пильним контролем. Суспільство поділене на касти, кожна з яких 

відіграє свою роль. Ба більше, тут немає ніяких приводів для 

смутку — дітей вирощують у пробірках, а вчені винайшли ліки від 

смутку та старості. Усі повинні насолоджуватися установленим 

ладом і служити «загальному благу», а насправді — панівному 

режиму. 

 

 

 

994111 И(Амер) В73 Воннеґут К. Буфонада, або Більше не самотні. – [Івано-

Франківськ : Вавилонська бібліотека, 2018]. – 184 с.  

 

Якщо вірити роману «Буфонада, або Більше не самотні», 

кінець цивілізації починається з маленької драми в кожній 

окремій родині. У багатої і впливової родини Свейнів народилися 

двійнята. Їхній вигляд жахнув батьків. Тож вчинивши як у готичних 

романах, батьки закрили дітей у віддаленому маєтку й лишали 

виростати серед слуг, але не дали їм і граму своєї любові. От 

тільки так склалося, що двійнята були особливо геніальними. І 

разом вони зробили два фатальних для людства винаходи. 

 

 

 

989758 И(Амер) В73 Воннеґут К. Колиска для кішки : роман. – Х. : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2016. – 240 с.  

 

 

Роман оповідає про жахливий винахід біснуватого доктора 

Фелікса Хоніккера - речовині «лід-дев'ять», яке може привести до 

загибелі все людство. 

Кожна людина безцінна. Кожний вчинок веде до 

непередбачуваних наслідків. Кожен день змінює майбутнє. Адже 

життя сплітає долі в набагато складніші вузли, ніж «колиска для 

кішки» в дитячій грі. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

990600 И(Амер) Р39 Ренд А. Атлант розправив плечі. - Ч. 1 : Несуперечність. – 

К. : Наш формат, 2017. – 392 с. 

90603 И(Амер) Р39 Ренд А. Атлант розправив плечі. - Ч. 2 : Або - або. – К. : Наш 

формат, 2017. – 432 с. 

986227 И(Амер) Р39 Ренд А. Атлант розправив плечі.- Ч. 3 : А є А. – К. : Наш 

формат, 2016. – 624 с. 

 

 «Атлант розправив плечі» — це антиутопія, що розповідає 

про суспільство у період масштабної кризи, про важливість 

особистої свободи та свободи бізнесу, і про те, що стається, 

коли Атланти — творці, що тримають на плечах увесь наш 

звичний світ, втомлюються та програють політиці утисків та 

згубного режиму.  

 Головні герої стають до боротьби із державною машиною, 

сподіваючись повернути добробут та вільне життя, але чи 

вдасться їм перемогти та не втратити у боротьбі усе, що мають, 

та навіть більше?  

 

 

903445 И(Англ) Б48 Берджес Е. Механічний апельсин : [роман]. – Л. : Кальварія, 

2003. – 176 с. 

 

Створюючи книги-антиутопії, письменники часто брали за 

основу тоталітарне суспільство. І «Механічний апельсин» Ентоні 

Берджеса не став винятком.  

Головний герой, який усе життя проповідував насильство і 

скоїв чимало злочинів, сам стає жертвою. Потрапивши до 

в’язниці, він проходить програму перевиховання, мета якої — 

перетворити всіх бунтарів у послушників влади «механічних 

апельсинів». 

 

 

 

М157072 И(Англ) Г60 Голдинг В. Володар Мух : роман. – Х. : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2016. – 304 с. 

 

 

Незвичайний для антиутопії твір, головні герої якого — діти. 

Вони потрапляє на безлюдний острів. Тут немає норм і правил 

соціуму, і, як у дикій природі, виживає найсильніший. Письменник 

докладно розповідає, як відбувається втрата моральності, та дає 

можливість поміркувати на тему: що залишиться від людини поза 

людським середовищем існування? 

  

 

 



 

1019597 И(Кан) Э89 Етвуд М. Оповідь служниці : роман. – Х. : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2020. – 272 с. 

 

 У книзі розповідається про недалеке майбутнє і мешканців 

країни Ґілеад. Після появи нового вірусу багато жінок в Ґілеаді 

втратили здатність виношувати дітей. 

Тих жінок, які ще здатні народжувати, вирішили зібрати й 

передати «господарям». Так вони зможуть виносити дитину 

багатій парі, а після — перейти в новий будинок. 

На що здатні жінки, якщо забрати в них усе: свободу слова і 

пересування, право на свої гроші і власне тіло, можливості 

вибирати собі віру і любов? 

 

 

1019560 И(Кан) Э89 Етвуд М. Заповіти : роман. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 

2020. – 352 с.  

 Жорстокий режим республіки Ґілеад 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. Вона планує таємно переправити ці 

докази до Канади. Їй мають допомогти двоє дівчат: Агнес і  

Джейд. Три жінки, що наважилися постати на боротьбу з 

жорстоким режимом. Чи вдасться їм здолати монстра? 

 
 

1020639 И(Кан) Э89 Етвуд М. Орикс і Деркач : роман. – Х. : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2021. – 320 с. 

 

Через перенаселення і глобальне потепління Земля може 

стати непридатною для життя. Роздроблене людство викачує 

останні ресурси з виснаженої планети. Здається, цей світ 

приречений. І тоді троє друзів, Сніголюд, Деркач та Орикс стають 

співучасниками проєкту «Парайдайс», що має створити расу 

нових людей. Таких, що не вигадають собі богів і не 

залежатимуть від ґаджетів, житимуть у гармонії з природою, не 

намагаючись її знищити. Але серед трьох творців один вирішить: 

створивши щось нове, треба викорінити старе. Знаряддям 

викорінення старого світу має стати глобальна пандемія 

страшної хвороби, ліків від якої немає... 

 

 

 



 

1001274 И(Амер) З-93 Зумас Л. Червоний годинник : роман. – Х. : Vivat, 2019. – 

304 с.  

  Одне рішення влади — і твоє тіло вже не належить тобі, а є 

радше інструментом для вирішення проблем. 

  «Червоний годинник» — це історія п’яти жінок. Хтось із них 

хоче зробити аборт, щоб не народжувати в юному віці. Хтось — 

узяти дитину із сиротинця або зайнятися кар’єрою. Хай там як, а 

для влади вони вороги, що порушують закон. Як відвоювати 

право на життя і знайти своє призначення? 

І який стосунок до цих подій має науковиця, що жила багато 

років тому? 

 

 

 

898126 И(Англ) В27 Веллс Г. Машина часу : наук.-фантаст. романи. – Х. : Фолио, 

2003. – 480 с. 

 

Роман «Машина часу» був написаний понад сто років тому, 

але й досі не втратив своєї актуальності. Попри те, що твір 

відносять до жанру наукової фантастики, у ньому є всі ознаки 

класичної антиутопії: поділ людей на класи — морлоків та елоїв, 

де перші вважаються нащадками робітників і живуть під землею. 

Чи зможе головний герой — мандрівник у часі, який прилетів 

у 802701-й рік, — змінити правила цього світу і врятувати свою 

нову знайому Віну? 

 

 

 

 

М156789 И(Англ) Ш44 Шеллі М. Франкенштейн, або Сучасний Прометей. – К. : 

Знання. – 256 с. 

 

 

Це історія вченого, що вирішив взяти приклад із Бога і створити 

людину… Штучну. І йому це вдалося. Щоправда, благородний від 

початку задум, втілений у життя, мав руйнівні наслідки — творіння 

здійняло руку на свого творця, прагнучи покарати його, а разом з 

ним і весь рід людський. 

 

 

 

 

 

 

 



 

992649 И(Англ) Б20 Баллард Д. Г. Висотка : роман. – [Х.] : Фабула : [Ранок, 2018]. 

– 224 с. 

 

Сучасна житлова будівля – сорок поверхів та тисяча квартир, 

супермаркет та  басейни, банк та початкова школа – все, що так 

необхідно для комфортного життя. Практично утопічна 

мікродержава, укладена в стінах зі скла та бетону, яка день за днем 

руйнується на очах його мешканців. Місце, яке мало стати ідилією, 

чимось більш значущим, ніж просто набір квартир і мешканців, за 

збігом обставин перетворюється на гарячу точку, де ведуться 

бойові дії, причому все заради того, щоб дістатися заповітної 

вершини висотки, адже там живуть самі впливові багатії. 

 

 

981361 И(Амер) Д39 Дешнер Д. Бігун у Лабіринті : [роман]. – [К.] : КМ Publishing. 

– 384 с.  – Той, що біжить Лабіринтом ; кн. 1 

981358 И(Амер) Д39 Дешнер Д. Випробування вогнем : [роман]. – [К.] : КМ 

Publishing. – 320 с. – Той, що біжить Лабіринтом ; кн. 2. 

 

Книжкова серія «Той, що біжить лабіринтом», написана в жанрі 

молодіжної антиутопїї. У світі, вигаданому Дешнером, краще 

розвинені технології, є таємна організація, яка стежить за 

головними героями, є секрет. А ще є дружба і любов. 

У Лабіринті, зробленому з каміння, знаходиться Галявина. 

Уночі Лабіринт закривається і охороняє мешканців Галявини від 

механічних монстрів, які знаходяться в Лабіринті. Щомісяця в 

ліфті приїжджає новий хлопець, і мешканці Галявини привчають 

його до нового способу життя. Але наступного місяця ліфт 

привозить дівчину. Вона каже, що все зміниться, і втрачає 

свідомість. 

 

 

996496 И(Амер) Ш40 Шеклі Р. Пастка на людей та інші тенета, капкани, омани, а 

також трохи жартів і вигадок . – К. : BookChef : [Форс Україна], 2019. – 272 с. 

.. 

 

 

   Перенаселення, боротьба за ресурси, нівеляція цінності 

суспільства, а найважливіша подія – День Земельних Гонок, 

змагання, під час якого учасники можуть виграти невеличку 

земельну ділянку ціною чужих життів. 

 

 

 

 



 

996657 И(Амер) А19 Авеярд В. Клітка короля. – К. : Наш формат, 2019. – 424 с. 

 

 

Мара Барров живе у світі, де всі знають: люди зі срібною 

кров’ю народжені панувати. Люди з багряною кров’ю приречені 

бути рабами. Мара – дівчина з багряною кров’ю самим фактом 

свого існування ставить під сумнів справедливість предковічного 

ладу й одразу стає символом боротьби за права пригноблених 

багряних.  

 

 

 

 

 

995742 И(Амер) Ш97 Шустерман Н. Жнець : [роман] – [К.] : Вид. група КМ-БУКС. 

– 416 с. 

 

У світі, де більше не існує ані хвороб, ані війн, ані страждань, 

можна померти лише в один спосіб: вас має наосліп обрати й 

убити («зібрати») жнець — професійний носій смерті. Таким 

чином людство контролює свою чисельність. Час до часу женці 

беруть собі учнів-підлітків, і цього разу вибір припав на Сітру й 

Рована. Тепер вони змушені змагатися між собою за статус 

женця, хоча жоден з них цього не прагне. Тому, хто стане 

женцем, доведеться «зібрати» другого. 

 

 

 

 

921294 У2 В48 Винниченко В. Сонячна машина. – К. : Сакцент Плюс, 2005. – 640 

с. 

  

 

«Сонячна машина», вважається першим в українській літературі 

науково-фантастичним і утопічним романом. Письменника 

цікавить, чи стане людина, яка відкидає всі суспільні обов'язки, 

вільною і всевладною істотою чи перетвориться на примітивну 

тварину.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

992356 У2 Щ61 Щербак Ю. М. Час смертохристів : [міражі 2077 року : роман]. – 

[К.] : Ярославів Вал. – 480 с. 

 

Дуже складний у прочитанні, але захопливий роман-

антиутопія. Дії в ньому розгортаються перед початком «Четвертої 

глобальної війни». Книга — цікавий мікс фантастики, містики та 

антиутопії, приправлений любовною лінією, злочинами, високими 

технологіями та політичними інтригами. 

І все це — на тлі глобальних змін, які відчує на собі кожен. 

 

 

 

 

 

994586 У2 Ц17 Цаплієнко А. Стіна : [роман]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. 

– 576 с.  

 У фантастичному романі Андрія Цаплієнка перед читачем 

постають два постапокаліптичні суспільства, одне з яких 

упевнено торує прогресивний шлях розвитку, а інше — просто 

деградує. Автор переконаний, що ментальність і тяглість 

традицій дуже мало змінюються впродовж століть. Герої роману 

— українці та росіяни, носії яскравих національних рис — 

перебувають у постійному напруженому антагонізмі. Війна між 

ними йде відразу на кількох рівнях — від збройних сутичок до 

зіткнень душ та внутрішніх переконань.  

 

 

 

987654 У2 М48 Мельник Я. Маша, або Постфашизм. – Львів : Вид-во Старого 

Лева, 2016. – 288 с.  

  

 

«Маша, або Постфашизм» Ярослава Мельника приклад 

сучасного українського антиутопічного роману. У цій книзі 

йдеться про державу, у якій існує поділ на людей та 

людиноподібних тварин. Події відбуваються у четвертому 

тисячолітті. 
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