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1. ЩО ТАКЕ “ҐЕНДЕР”?
Вихідне значення терміна “ґендер”  — граматичний рід. Оскіль-
ки у  граматиці родів є три (чоловічий, жіночий і  середній), то 
цей термін виявився зручним для означення “середніх” форм 
сексуальної та  суспільної поведінки, які відхиляються від при-
родної чоловічості й  жіночості. У  цьому сенсі термін “ґендер” 
у 1960- х роках уперше вжив американський сексолог Джон Мáні 
(Money), а в 1994 р. на Міжнародній конференції з народонаселен-
ня в Каїрі та через рік опісля на Міжнародній жіночій конферен-
ції в Пекіні (1995) феміністки впровадили цей термін у документи, 
витіснивши ним поняття “стать”. Феміністки мали на меті зрівняти 
гомосексуальні й інші форми поведінки зі статевою поведінкою 
подружніх пар (чоловіків і  жінок), оголосивши усі форми такої 
поведінки “ролями”, які можна виконувати за  довільним вибо-
ром і довільно змінювати. Відштовхуючись від цього основного 
значення, поняття “ґендер” вживають для означення суспільних 
становищ і  професій чоловіків та  жінок, намагаючись предста-
вити його як “рівність чоловіків і  жінок” (замовчуючи при цьо-
му “середні” форми поведінки), хоча конституційно закріпле-
на рівність чоловіків і жінок існувала задовго до появи поняття 

“ґендер” у сексологічному й соціологічному слововжитку і не має 
з  цим поняттям нічого спільного. Навпаки, зводячи чоловічість 
і жіночість до рівня “ролі”, “ґендер” розмиває та руйнує їх. 
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2. ЧОМУ “ҐЕНДЕР” ПРОТИСТАВЛЯЮТЬ СТАТІ?
Стать (англ. sex, від лат. sexus — пóділ) є незаперечною даністю 
людської природи: біологічний і водночас духовний вид “людина” 
(homo sapiens) існує у двох відмінних, але взаємодоповнювнюва-
них типах, у двох проявах людської особи — чоловік і жінка. І ця 
взаємодоповнюваність (і тільки вона!) є плідною та уможливлює 
подальше існування виду “людина”. Ця очевидна даність люд-
ської природи (що її людина не витворює, а відкриває як напе-
ред задану) вказує на  її Творця. Натомість, “ґендер” розуміють 
як “роль, витворену у  процесі суспільних відносин” (марксизм) 
і “нав’язану суспільством” біологічній істоті виду “людина” неза-
лежно від її статі. Таку гадану “нав’язаність” називають “ґендер-
ними стереотипами” і пропонують від неї “звільнитися” шляхом 
постійно текучої мінливості “ролей”. Зокрема, так навчає жінка-
ідео лог теорії “ґендеру” Джудіт Батлер (Butler). А оскільки гомосек-
суальні/лесбійські, бісексуальні, квір та інші форми сексуальної 
й  суспільної поведінки, які відхиляються від природних стосун-
ків чоловіків і жінок, теж подають як “ролі”, то для представників 
цих відхилень термін “ґендер” дуже зручний, адже він дає змогу 
представити усі ці відхилення як “ролі”, рівноцінні з природними 
стосунками чоловіків і жінок (що їх теж хибно маркують як “ролі”), 
а відтак — претендувати на законодавче зрівняння цих відхилень 
зі шлюбом і сім’єю, заснованими на добровільному союзі чолові-
ка та жінки (див. статтю 51 Конституції України). 

3. ЩО ТАКЕ “ҐЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ”?
“Під ґендерною ідентичністю розуміють глибоко відчуте, вну-
трішнє й особисте відчуття приналежності до ґендеру, який збі-
гається або не  збігається зі статтю, що її дана особа мала при 
своєму народженні”. Так сказано у “Джок’якартських принципах” — 
інструк ції з  впровадження ґендерної ідеології, сформульованої 

“експертками й  експертами” без будь-яких юридичних повнова-
жень в  індонезійському місті Джок’якарта у  2007 р. Спробуймо 
розшифрувати: “глибоко відчуте, внутрішнє й  особисте відчут-
тя” — це суб’єктивне відчуття себе кимось чи чимось. У кращому 
випадку — тим, чим особа є насправді, але, може, й тим, чим осо-
ба насправді не є. Пам’ятаючи про те, що всі суб’єктивні відчуття 
з’являються чомусь, тобто мають свої причини, наприклад, фізі-
ологічні чи соціяльні (і деколи — патологічні), візьмімо до уваги, 
що відчуття за  своєю суттю  — мінливі. Це означає, що “ґендер-
на ідентичність” ніколи не  є сталою, а  завжди “текучою”. Отож, 
усі відчуття себе кимось, ким особа насправді не  є,  — це деві-
яції, які деколи мають характер психічного розладу, наприклад, 
відчуття себе “ґендеро-псом” чи “ґендеро-конем”. Але й відчуття 
себе приналежним (-ою) до статі, яка не збігається зі статтю при 
народженні, — це теж розлад. Ще гірше, коли така особа вимагає 
від інших, щоби вони трактували її так, як вона себе суб’єктивно 
відчуває, бо  така вимога означає насильство над їхньою свобо-
дою думки і сумління та над їхнім сприйняттям дійсності. З іншого 
боку, мінливість “ґендерної ідентичності” дає можливість повер-
нення особи до відчуття себе тим, ким вона є насправді, — чоло-
віком чи жінкою. Але для цього треба відмовитися від поняття 

“ґендер” і визнати стать як природну даність. 
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4. ЩО ТАКЕ “ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ” 
І “ҐЕНДЕРНО-НЕЙТРАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ”?

Прихильники теорії “ґендеру” представляють спершу для широ-
кого загалу поняття “ґендерна рівність” як “рівність між чоло-
віками й жінками у всіх сферах життя”, хоча така рівність чоло-
віків і жінок закріплена в Конституціях усіх європейських країн, 
як і в Конституції України (див. статтю 24 КУ) ще задовго до поя-
ви поняття “ґендер” у публічному дискурсі та без нього. Коли ж 
широкий загал сприйме так інтерпретоване поняття “ґендерної 
рівності”, то раптом виявиться, що “ґендер — це небінарна кате-
горія”. Це означає, що “ґендерів” є більше, ніж два, — окрім чоло-
віків і  жінок, цим поняттям охоплюють гомосексуалів, бісексуа-
лів, транссексуалів (те, що входить в абревіатуру ЛГБТ, а до неї 
додаються ще ІК — інтерсексуали і квір), а далі ще більше: кож-
ну девіянтну сексуальну практику, кожну парафілію і  відповід-
ну їм суспільну поведінку означають як окремий “ґендер” (див. 
таблицю в кінці брошури). Тож “ґендерів” є вже більше, ніж три-
ста, і  всі вони претендують на  “рівність”, тобто на  законодавче 
визнання і закріплення (того, що у класифікації хвороб назива-
ється психічним розладом, — див. нижче) та на права і привілеї, 
які їм не  належаться, наприклад, на  право укладати юридично 
визнані сім’ ї й усиновлювати дітей, хоча всі ці “ідентичності” не є 
ні сім’єю, ні батьками. Таким чином, через софістичний трюк під-
міни понять намагаються узаконити девіяції, а отже — підірвати 
основи суспільства, яке відтворюється і продовжує існувати тіль-
ки завдяки плідним союзам чоловіків і жінок.

Під “ґендерно-нейтральним середовищем” розуміють таке 
суспільне середовище, в  якому відмінності між статями  — ста-
теві ідентичності хлопчиків і  дівчаток (вже у  школі!) та  чолові-
ків і  жінок затираються й  нівельовуються: їх зводять до  рівня 
безстатевих біологічних організмів — у культурі, науці та побуті. 
Один із прикладів — “душові війни”: змушування шкіл до надання 

дозволу відвідувати туалети й душові, призначені для певної статі, 
учням, які себе суб’єктивно вважають приналежними до цієї статі. 
Якщо чоловіки і жінки на це погодилися б (а для цього їх почи-
нають обробляти вже від шкільного віку), а прихильникам теорії 

“ґендеру” справді вдалося б таке середовище витворити, то воно 
було би сприятливим для встановлення вищезгаданої “ґендер-
ної рівності” — законодавчого закріплення усіх більш ніж трьох-
сот девіянтних “ґендерів”. Окрім того, люди, збентежені у  своїй 
статевій ідентичності, є податливим матеріялом для вербування 
у групи ЛГБТІК. Адже такі групи, будучи неплідними, можуть про-
довжувати існувати тільки завдяки вербуванню людей, зачатих 
і народжених у природних сім’ях.

До  витворення такого середовища належать спроби встанови-
ти “ґендерні квоти”, тобто пропонувати рівну кількість чолові-
ків і жінок у представницьких органах, на посадах, у професіях 
і робочих місцях, замовчуючи при цьому, що багато жінок не бажа-
ють такої “рівної участі”, а надають перевагу сім’ ї, материнству 
й домашньому господарству. Що ж стосується заперечення існу-
вання професій, які більше надаються для чоловіків (з  огляду 
на їхню шкідливість чи потребу в більших фізичних зусиллях), чи 
професій, які більше надаються для жінок (з огляду на їхню чуй-
ність і материнські риси — няні, виховательки), і намагання зрів-
няти всіх у професійній площині, то такі намагання є злочином 
передовсім супроти жінок — з огляду на вагітність і материнство 
(див. статтю 24 Конституції України). 
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5. ХТО РОЗВИВАЄ ТЕМУ “ҐЕНДЕРУ” 
НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ?

Організувавши на ґрунті лівацької — марксистської ідеології “сек-
суальну революцію” 1968-1970 років, її активісти поставили собі 
за  мету дійти до  найвищих щаблів влади (т. зв. марш по  інсти-
туціях), щоби далі продовжувати цю революцію згори. Це поко-
ління, яке таки цього добилось і,  постаршавши, займає тепер 
ключові посади в національних та міжнародних структурах. Від-
повідно, цілі “сексуальної революції” належать тепер до перелі-
ку цілей міжнародних організацій — таких як ООН і ЄС із  їхніми 
глобальними мережами неурядових організацій через співпра-
цю з комісіями ООН, а також із урядами майже всіх країн Захід-
ного світу (виняток становлять новоприйняті в  ЄС країни Цен-
тральної Європи: Польща, Угорщина, Словаччина, Литва...). Що 
стосується неурядових організацій (умовно неурядових, бо часто 
вони отримують державні кошти), то тут і Міжнародна федерація 
планування сім’ ї з  її дочірніми організаціями майже в усіх краї-
нах світу (в Україні: Українська асоціація планування сім’ ї — УАПС), 
глобальні компанї Apple, Facebook, Microsoft; міжнародні фонди: 
Фонд Рокфеллера, Фонд Білла і Мелінди Ґейтс; мільярдери — Вор-
рен Баффет, Джордж Сорос та інші (див.: Sylva Douglas A., Yoshira 
Susan. Rights by Stelath. International Organizations Research Group 
// White Paper, No 8, 2009). У тих каденціях, коли у США при владі 
Демократична партія США, ця країна стає флагманом проштов-
хування теорії “ґендеру” на рівні офіційної міжнародної політики.

Європейський Союз як наднаціональна структура влади нама-
гається закріпити ґендерну ідеологію в  усіх країнах Євросо-
юзу і  карати опір: якщо в  котрійсь державі-учасниці ЄС через 
демократичні вибори до  влади приходить уряд, що спирається 
на  християнські принципи, то ЄС погрожує і  застосовує санкції. 
Європейський парламент, Агентство ЄС із  конституційних прав, 
Європейський суд із  прав людини, різні комісії ЄС та  лобістські 

організації  — такі як ILGA Europe (Європейська філія Міжнарод-
ної асоціяції лесбійок і ґеїв), що на 70% фінансується за держав-
ні кошти, зокрема, й кошти Єврокомісії, поставили перед собою 
мету: через рішення, закони про “зрівняння”, “антидискриміна-
цію”, гомофобію, “гомоподружжя” кардинально змінити цінності 
й соціяльний порядок у Європі. Скасування моральних норм, від 
яких неминуче залежить сім’я, мають стати обов’язковими для 
всіх країн ЄС як “нова етика”.

У 2006 р. Європарламент ухвалив резолюцію B6 — 0025/2006 для 
подолання “гомофобії”, яку він визначає як “антипатію до гомо-
сексуальності й геїв, лесбійок, бісексуалів і транссексуалів (ЛГБТ)”, 
ставлячи її на один щабель із “расизмом, ксенофобією, антисемі-
тизмом” (див. детальніше про це: Кубі Ґабріела. Ґендерна рево-
люція: релятивізм в  дії.  — http://christian-psychology.org.ua/psy-
sex/1925-enderna-revolyucyarelyativzm-v-dyi-povniy-tekst.html).

Європейський парламент 4 лютого 2014 р. більшістю голосів при-
йняв “План боротьби Євросоюзу з гомофобією та дискримінаці-
єю за  ознакою сексуальної орієнтації та  ґендерної ідентичнос-
ті”, незважаючи на протести сотні тисяч громадян країн ЄС. Під 
прапором боротьби за права людини цей план передбачає осо-
бливі права для меншин, що визначаються за сексуальною орі-
єнтацією. Якщо буде прийнято П’яту директиву ЄС про “зрівняння 
у правах”, то для всіх громадян країн ЄС це означатиме подаль-
ше обмеження релігійної свободи, свободи совісті, свободи сло-
ва, прав батьків на виховання дітей і  свободи підприємницької 
діяльності. (див. детальніше про це: Кубі Ґабріела. Ґендер — нова 
ідеологія руйнує сім’ю.  — http://christian-psychology.org.ua/psy-
sex/4519-ender-nova-deologya-ruynuye-smyu.html).

Щоб змінити ставлення людей до  сексуальності, треба почати 
з  дітей. Всесвітня організація охорони здоров’я  (ВООЗ) спільно 
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з  німецьким державним органом  — Федеральним центром про-
світи з питань здоров’я — видали “Стандарти сексуальної освіти 
у Європі” (Standards for Sexuality Education in Europe). За  таким 

“вільним від табу статевим вихованням” стоять, окрім Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), такі “глобальні гравці” 
як ООН, ЮНЕСКО, ЄС та Міжнародна федерація планування сім’ ї 
(IPPF). У Німеччині — як країні-флагмані ЄС, що великою мірою 
визначає його політику, — наступним кроком до радикалізації є 
Баден-Вюртемберзький освітній план. Він передбачає: “Сексуаль-
на орієнтація і акцептація сексуальної різноманітності мають бути 
обов’язковими... як ключова тема в різних предметах і на різних 
навчальних рівнях” (див. детальніше про це: https://medrum.de/
content/landtagsdebatte-spaltet-ein-ideologisierter-bildungsplan-
unser-land). 

Акцептація означає, що учні мають позитивно оцінювати ЛГБ-
ТІК-спосіб життя, і він має бути потрібен їм як опція особистого 
життя (підтримка визнання своєї гомосексуальності). 

У  США Рада з  питань народонаселення разом із  Міжнародною 
федерацією планування сім’ ї (IPPF) видала брошуру під заголов-
ком IT’S ALL ONE (“Це все одно”), в якій дітей і молодь спонукають 
до  “безпечної сексуальної поведінки” самостимуляції, до  сексу 
без любові та до сексуальних стосунків із багатьма партнерами 
(див. детальніше про це: Кубі Ґабріела. Ґендер — нова ідеологія 
руйнує сім’ю.  — http://christian-psychology.org.ua/psy-sex/4519-
ender-nova-deologya-ruynuye-smyu.html).

6. ЩО ТАКЕ ҐЕНДЕРНА ІДЕОЛОГІЯ?
Почнімо з визначення терміна “ідеологія”, що його подає “Енци-
клопедія сучасної України”:

“Ідеологія (від ідея і  …логія)  — сукупність уявлень, переконань 
та  ідей, зосереджених на  стосунках людей у  суспільствах і  при-
значених виправдовувати чи змінювати ці взаємини, об›єднуючи 
людей для колективних дій” (https://esu.com.ua/search_articles.
php?id=13771).

“[Термін “ідеологія”] часто має негативні конотації, вказуючи 
на викривлену оптику, крізь яку індивідуальний чи колективний 
суб’єкт формує сприйняття своєї реальності. У цьому сенсі ідео-
логія  — це «хибна свідомість»… «уявне ставлення до  реальних 
обставин існування»” (Ідеологія — ВУЕ. — https://vue.gov.ua › Іде-
ологія). 

Як видно із  даних визначень і  вищенаведеної інформації, ґен-
дерна ідеологія (як і  всяка інша ідеологія) — це сукупність уяв-
лень, переконань та  ідей ... призначених виправдовувати взає-
мини, які відхиляються від природних стосунків чоловіків і жінок 
у стабільному союзі шлюбу та сім’ ї, і взагалі — від природної люд-
ської сексуальності, перетлумачуючи ці стосунки як взаємини між 
“ґендерними ролями” у спектрі ЛГБТІК і решти більш ніж трьохсот 
“ґендерів” (див. таблицю), а  також змінити взаємини чоловіків 
і жінок у сім’ ї, замінивши їх “ґендерними ролями”. Ґендерна ідео-
логія об’єднує людей з неприродними сексуальними орієнтаціями 
та їхніх ідеологічних прихильників для колективних дій з метою 
насадити ці зміни і переформатувати суспільство. Для того, щоби 
поширити свою сукупність уявлень, переконань та ідей — всупе-
реч природі людини, її моралі та здоровому глуздові — та щоби 
колективні дії її прихильників були ефективними, іншими слова-
ми, щоби стати панівною, ґендерна ідеологія потребує державно-
го репресивного апарату (Альтюссер Л., неомарксист). Саме для 
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цього був потрібен вищезгаданий “марш по інституціях” з метою 
зайняти керівні політичні посади в  державних і  наддержавних 
структурах влади.

“Засадничі думки в теорії ґендеру запозичені з марксизму. У пра-
цях Маркса й Енґельса ґендерні феміністки наново відкрили свою 
властиву тему: гадано всезагальне пригноблення жінки чолові-
ком і моногамне подружжя між чоловіком і жінкою є джерелом 
і  архетипом всякого гноблення. Природні відмінності чолові-
ка та жінки, згідно з Марксом і Енґельсом, призвели до першого 
поділу праці, базованого на ознаці статі, й ці відмінності є дже-
релом усіх подальших поділів на економічні та культурні класи. 
Іншими словами, перший класовий поділ, на якому базуються всі 
інші класові поділи загалом, а отже, всяка несправедливість, спи-
рається на ознаку «стать».

Щоб осягнути визволення жінки,  — провадить теорія ґенде-
ру далі, — не вистачає усунути привілеї чоловіка. Людину треба 
засадничо визволити з «класу статі», тобто від поділу на чолові-
чість і жіночість. Якщо відмінності між чоловіком і жінкою є дже-
релом усякої несправедливості, то метою може бути тільки така 
«рівність», у якій усі відмінності (наскільки це можливо) треба усу-
нути” (Фонґольдт Крістль Рут. Ґендер чи стать? Ґендерний мейн-
стримінг та  ґендерні студії.  — http://catholicnews.org.ua/gender-
chi-stat-genderniy-meynstriming-ta-genderni-studiyi). 

Отож, ґендерна ідеологія ставить собі за мету зруйнувати інститут 
сім’ ї, базований на відмінності, взаємодоповнюваності та  спіль-
ній плідності чоловічої й жіночої статей, і в такий спосіб підірвати 
основи суспільства і зруйнувати природу людини.

7. ЩО СТВЕРДЖУЄ ЦЕРКВА  
ПРО “ҐЕНДЕР” І “СТАТЬ”?

У  своєму “Посланні стосовно небезпеки ґендерної ідеології” 
Синод Єпископів УГКЦ зазначає:

“Зокрема, значну загрозу сьогодні несуть теорії ґендеру (від англ. 
gender — рід, тип, стать), котрі намагаються зруйнувати сприйнят-
тя людської статевості як Божого дару, що природно пов’язаний 
із біологічною відмінністю між чоловіком і жінкою; а також впро-
ваджують небезпечний лад людського співжиття й  підважують 
основи міжособистісного спілкування. Поняття людської гідності 
та  свободи зазнають широких маніпуляцій, правдиве значення 
цих важливих моральних категорій підмінюється і  викривляєть-
ся ... сфера статевості й подружжя, що є дуже вразливою, сьогодні 
належить до таких аспектів людського існування, якими найбіль-
ше маніпулюють. Постійна спокуса порушити Божі установи в цій 
сфері є одним із наслідків гріхопадіння прародичів (див. Бут. 3). 
Людина зловживає можливістю свобідного вибору, коли намага-
ється «звільнитися» від традиційних цінностей у  сфері статево-
сті й подружнього життя, хибно трактуючи їх як певні архаїзми 
та перешкоди до рівності, гідності й свободи. Такою перешкодою 
дехто вважає біологічну стать, сприймаючи статеву відмінність 
як причину суспільного приниження та  порушення прав, пере-
думовою статевого насильства в сім’ ї та поза нею (з боку чолові-
ків стосовно жінок). Натомість слід пам’ятати, що причиною цих 
та  інших подібних суспільних проблем є не сама статевість, а  її 
викривлене сприйняття і  розуміння. ... Останнім часом значно-
го поширення і  впливу набули світоглядні системи, які супере-
чать християнській вірі, об’єктивній науковій дійсності і природ-
ному законові — ґендерні теорії. Їхньою основою є розрізнення 
між біологічною статтю, даною людині від зачаття, і ґендером — 
певним особистим вибором сексуальної поведінки. ... Таке відо-
кремлення та протиставлення статі й  ґендеру ... спотворює тра-
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диційні устої суспільства, основані на  Божому і  природному 
законі. ... Ґендерні ідеології, заперечуючи існування об’єктивної 
людської природи, взаємодоповнюваності чоловіка і жінки, цін-
ності подружжя, насправді заперечують існування самого Твор-
ця й перекреслюють правду про людину як Його образ. У таких 
ідеологіях немає місця для Бога, а отже, немає місця і для самої 
людини в  її неповторності й  гідності, бо  саме на  зв’язку із  Тво-
рцем ґрунтується унікальність людини. ... Тому ... теорії ґендеру 
є руйнівними і антилюдськими” (http://news.ugcc.ua/documents/
poslannya_sinodu_yepiskop%D1%96v_kiievogalitskogo_verhovnogo_
arhiiepiskopstva_ugktsstosovno_nebezpeki_gendernoi_%D1%96deo
log%D1%96i_78209.html).

Подібно висловився і Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній: 

“Глава Православної церкви України Епіфаній вважає, що теми 
ґендеру та ЛГБТ були нав’язані Заходом ... Він наголосив, що Цер-
ква базується на «священних канонах і Святому Письмі». За сло-
вами Епіфанія, ЛГБТ-люди займаються гріхом. «І якщо існує гріх, 
то його треба виправляти. Церква ніколи не сприйме те, що є грі-
хом. Це не те явище, яке потрібно пропагувати в суспільстві», — 
сказав глава ПЦУ. Він повторив свою точку зору, що «спосіб 
життя» ЛГБТ-людей несумісний із  християнськими цінностями” 
(див.  детальніше: https://censor.net/ua/v3127014).

Натомість про стать Церква говорить так:
“«Сотворив Бог людину на Свій образ; на Божий образ сотворив 
її; чоловіком і жінкою сотворив їх» (Бут. 1, 27). Людина займає осо-
бливе місце у створенні: вона створена «на образ Божий»; у своїй 
власній природі вона об’єднує духовний і матеріальний світ; Бог 
створив її «чоловіком і жінкою»; Бог обдарував її Своєю приязню” 
(Катехизм Католицької Церкви, 355).

“Чоловік і жінка створені, тобто вони бажані Богом: у досконалій 
рівності як людські особи, з одного боку, а з іншого — у їхньому 
специфічному існуванні як чоловіка і жінки. «Існування як чоло-
вік» й «існування як жінка» — це стан добрий і бажаний Богом: 
чоловік і жінка мають невтратну гідність, яка походить безпосе-
редньо від Бога, їхнього Творця (пор. Бут. 2, 7; 22.). Чоловік і жін-
ка з  однаковою гідністю створені «на  образ Божий». У  своєму 
«існуванні як чоловік» й «існуванні як жінка» вони відображають 
мудрість і доброту Творця” (Катехизм Католицької Церкви, 369).

“Створені разом, чоловік і жінка є бажані Богом одне для одного. 
Слово Боже нам це підтверджує в різних уривках Святого Письма. 
«Не добре чоловікові бути самому; сотворю йому поміч, подібну 
до нього» (Бут. 2, 18). Жодна з тварин не може дорівнювати чоло-
вікові (Бут. 2, 19-20). Жінка, яку Бог «виготовив» із ребра, узятого 
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в чоловіка, і яку Він привів до чоловіка, викликає в останнього 
вигук захоплення, вигук любові і спільності: «Це справді кість від 
моїх костей і плоть від моєї плоті» (Бут. 2, 23). Чоловік відкриває 
жінку як інше «я»  того самого людського роду” (Катехизм Като-
лицької Церкви, 371).

“Чоловік і жінка створені «одне для одного»: не тому, що Бог їх 
створив «половинчастими» чи «не  комплектними»; Він ство-
рив їх для спільності осіб, у якій кожна може бути «допомогою» 
для іншої, бо є вони одночасно рівними як особи («кість від моїх 
костей...») і доповнюють одне одного як чоловік і жінка (Іван-Пав-
ло II, Апост. зверн. «Мulieris dignitatem», 7). У подружжі Бог єднає 
їх так, що вони стають «єдиною плоттю» (Бут. 2, 24) і можуть пере-
давати людське життя: «Будьте плідні й  множтеся і  наповняйте 
землю» (Бут. 1, 28). Передаючи своїм нащадкам людське життя, 
чоловік і жінка як подружжя і батьки співпрацюють унікальним 
способом з ділом Творця (пор. ІІ Ватиканський Собор, Паст. конст. 
«Gaudium et spes», 50, § 1)” (Катехизм Католицької Церкви, 372).

“Статевість є фундаментальним компонентом особистості, одним 
із її способів буття, самовиявлення, спілкування з іншими, почут-
тів, вираження людської любові та життя у ній. Таким чином, вона 
є інтегральною частиною розвитку особистості та процесу її вихо-
вання. “Властиво зі своєї статі людська особа одержує характе-
ристики, які на біологічному, психологічному і духовному рівнях 
визначають її як чоловіка чи жінку і таким чином у великій мірі 
зумовлюють його чи її зростання на шляху до зрілості і входжен-
ня у  суспільство” [Священна Конгрегація Доктрини Віри. Декла-
рація про деякі питання статевої етики Persona humana, грудень 
1975 р. AAS 68 (1976) / переклад Лесі Угрин// Документи Католиць-
кої Церкви про шлюб та сім’ю. — Львів: Вид. ЛБА, 2002. Т. ІІ, с. 77, § 1]. 

Статевість характеризує чоловіка і  жінку не  лише на  фізично-
му рівні, але і на психологічному й духовному рівнях, позначаю-
чись на кожному їхньому вираженні. Така відмінність, поєднана 

з  комплементарністю (взаємодоповнюваністю) обох статей, дає 
можливість сформувати вичерпну відповідь на Божий план від-
повідно до покликання кожної особи. 

Cтатевість, спрямована до  прокреації (плідності), є найвищим 
вираженням на  фізичному рівні спільноти подружньої любові. 
Відокремлена від цього контексту взаємного самодарування  — 
дійсності, якою Християни втішаються, підтримують і  збагачу-
ють в  особливий спосіб за  допомогою Божої благодаті,  — вона 
втрачає своє значення, виявляє егоїзм індивіда та є моральним 
розладом [пор. Іван Павло ІІ. Апостольське повчання Familiaris 
consortio, 22 листопада 1981 р. AAS 74 (1982). — С. 128, § 37]. 

Статевість, спрямована, вивищена та інтегрована любов’ю, набу-
ває справді людської якості. Підготовлена біологічним та психо-
логічним розвитком, вона гармонійно зростає і осягається у пов-
ному значенні тільки зі здійсненням афективної зрілості, яка 
виявляєтся в безкорисливій любові та в цілковитому даруванні 
себе” (Священна Конгрегація Католицького Виховання. Виховні 
дороговкази в  людській любові. Напрямні для статевого вихо-
вання, 4-6.  — http://christian-psychology.org.ua/psy-sex/4754-
vihovn-dorogovkazi-v-lyudsky-lyubov-napryamn-dlya-statevogo-
vihovannya.html).

(див. детальніше про це: Ватикан опублікував документ про ґен-
дерну ідеологію. — https://credo.pro/2019/06/238158). 
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8. ЩО СТВЕРДЖУЄ НАУКА  
ПРО “ҐЕНДЕР” І “СТАТЬ”?

Усі способи “ґендерної” самоідентифікації та  сексуальної пове-
дінки (див. таблицю), — окрім природної чоловічості й жіночості 
та їхніх стосунків, — мають ознаки того, що в “Критеріях діагнос-
тики і  психотерапії розладів психіки та  поведінки” (http://www.
psychiatry.ua/books/criteria/paper07.htm) означається як “Розла-
ди статевої ідентифікації” (шифр F64, наприклад: Прагнення ... 
належати до  протилежної статі; Статева поведінка, протилежна 
наявній анатомічній статі; Використання одягу протилежної ста-
ті; Бажання позбутися наявних статевих ознак; Надійна переко-
наність у  тому, що він є особою протилежної статі, але що має 
невідповідну цій статі тілесну оболонку. Патопсихологічні діа-
гностичні критерії  — Порушення або перекручування систе-
ми ціннісних і  індивідуально-значеннєвих орієнтацій у  сферах, 
пов’язаних зі статеворолевою поведінкою); “Розлади сексуаль-
ної переваги” (шифр F65, маються на увазі парафілії. Патопсихо-
логічні діагностичні критерії  — Порушення або перекручуван-
ня системи індивідуально-смислових орієнтацій); Психологічні 
і поведінкові розлади, пов’язані зі сексуальним розвитком і орі-
єнтацією (шифр F66), серед них: Его-дистонічна сексуальна орієн-
тація (шифр F66.1: ... Наявність форм поведінки протилежної статі 
при повноцінних фенотипових і  генотипових ознаках; ... Схиль-
ність до  носіння одягу протилежної статі; Нерідко зміна імені 
з боку батьків або самої дитини на ім’я протилежної статі; З віком 
формування агресивних форм зовнішньої поведінки. Патопси-
хологічні діагностичні критерії  — Порушення або перекручу-
вання системи ціннісних і  індивідуально-смислових орієнтацій 
у сферах, пов’язаних зі статеворолевою поведінкою).

У Міжнародній статистичній класифікації хвороб і споріднених 
проблем охорони здоров’я (МКХ-10-АМ, 01.07.2017 р.

(https://nszu.gov.ua/storage/files/Klasyfikator_xvorob_ta_
sporidnenyx_problem_oxorony_zdorovya_NK_0252019.pdf) також 
наведено діагнози, під які підпадають згадані “ґендерні ролі”: 
Розлади статевої ідентифікації (F64), в  тому числі: транссек-
суалізм (F64.0), трансвестизм подвійної ролі (трансльова пове-
дінка) (F64.1); Сексуальні розлади: парафілії (F65); Розлади психі-
ки та поведінки, пов’язані зі статевим розвитком та сексуальною 
орієнтацією (F66), в  тому числі: Егодистонічна сексуальна орієн-
тація (F66.1).

“Наукове дослідження під назвою “Сексуальність і  ґендер” 
(Sexuality and Gender) Лоренса Майєра та Пола МакГ’ю — провід-
них спеціалістів США в галузі медицини та психіатрії — позбавляє 
ЛГБТ-ідеологію підґрунтя (ЛГБТ-ідеологія використовує поняття 

“ґендер” для обґрунтування “небінарності” сексуальної орієнта-
ції. — П.Г.). Пропонуємо його результати:

• Гомосексуальність або трансґендерність (суб’єктивні від-
чуття “ув’язненості в хибному тілі”) не є вродженими і не є 
біологічно фіксованими, тобто вони змінні.

• Статева ідентичність залежить від біологічних ознак.

• Діти, які ідентифікують себе з  іншою статтю, як правило, 
з цього виростають.

• Не-гетеросексуальні та  трансґендерні особи мають зазви-
чай вищі показники депресій, станів страху, самогубств, 
зловживань одурманювальними речовинами й  насиль-
ства порівняно зі середніми показниками суспільства” (див. 
детальніше про це: Кубі Ґабріела. Ґендер  — нова ідеоло-
гія руйнує сім’ю.  — http://christian-psychology.org.ua/psy-
sex/4519-ender-nova-deologya-ruynuye-smyu.html).

На відміну від “ґендеру”, стать є даністю біологічною, психологіч-
ною та духовною.
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Біологічна стать є генетичною, анатомічною, фізіологічною, 
біохімічною (наприклад, склад і  розподіл гормонів). Генетична 
стать наявна від зачаття: залежно від того, який сперматозоїд — 
“X” чи “Y”1 — запліднив жіночу яйцеклітину, зачнеться відповідно 
дівчинка (набір хромосом “XX”) чи хлопчик (набір хромосом“XY”). 
Цей набір хромосом наявний у  кожній соматичній клітині орга-
нізму жінки (“XX”) чи чоловіка (“XY”). Усі інші комбінації хромосом 

“X” та“Y” (додаткові чи відсутні хромосоми) є патологіями. 

Генетична стать зумовлює стать анатомічну: гонадну — наявність 
чоловічих чи жіночих статевих залоз (яєчок чи яйників); геніталь-
ну внутрішню — внутрішніх статевих органів (простати чи матки 
і  маткових труб); генітальну зовнішню: наявність чоловічих чи 
жіночих зовнішніх статевих органів; стать вторинних статевих 
ознак: будову скелета і  м’язів, жирових відкладень, оволосіння, 
голос за  чоловічим чи жіночим типом; фізіологічну: функціону-
вання систем організму за чоловічим чи жіночим типом; біохіміч-
ну: наявність чоловічих і жіночих гормонів, різні співвідношення 
гормонів та способи їхньої дії (наприклад, постійність чи цикліч-
ність). Усі відхилення від анатомічної статі — чоловічої чи жіно-
чої — є патологіями: такими, що піддаються або (у важких випад-
ках) не піддаються корекції. 

Психологічна стать  — це тип особистості, її психіки, її характер, 
спосіб мислення, світосприйняття і поведінки, властивий відпо-
відно чоловікам чи жінкам. І, нарешті, стать духовна — специфіч-
но чоловіче чи жіноче ставлення до Абсолюту, чоловіче чи жіно-
че духовне життя і  спосіб здійснення релігійних актів. Подібно, 
як у випадку анатомічної статі, усі відхилення від психологічної 

1 Вихідна чоловіча гамета є диплоїдною (тобто такою, що має повну 
кількість хромосом  — 46 і  набір хромосом “XY”). Унаслідок мейозу 
(поділу) чоловіча гамета ділиться на два гаплоїдних сперматозоїди 
(тобто таких, що мають половинчасту кількість хромосом — 23 і несуть 
відповідно хромосому “X” чи “Y”).

та  духовної статі  — чоловічої чи жіночої  — є аномаліями: вони 
здебільшого зумовлені проблемами розвитку та  негативним 
впливом оточення.

Наука також говорить про статевий диморфізм (а  не “полімор-
фізм”) людини (див. детальніше тут: https://uk.wikipedia.org › wiki 
› Статевий_диморфізм).
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9. ХТО ЛОБІЮЄ  
ҐЕНДЕРНУ ІДЕОЛОГІЮ В УКРАЇНІ?

Основними промоторами ґендерної ідеології в  Україні є закор-
донні фонди: такі як засновані фінансистом Джорджем Соросом 
Фонди “Відкрите суспільство” або Фундації “Відкрите суспіль-
ство” (англ. Open Society Foundations, OSF: в  Україні їх пред-
ставляє Міжнародний фонд “Відродження”): особливо активни-
ми прихильниками ґендерної ідеології стають молоді українські 
студенти і  науковці  — стипендіати згаданих фондів; німецький 
(близький до Партії зелених) Фонд ім. Гайнріха Бьолля та засно-
вані ним дочірні організації, такі як EdCamp Ukraine2, Ґендер-
ний інформаційно-аналітичний центр “Крона”, ГО “Феміністична 
майстерня”, ГО “Кременчуцький інформаційно-просвітницький 
центр «Європейський клуб»” та  інші. Саме ті організації через 
Громадську раду при МОН отримали вплив на  це міністерство 
і,  не маючи на  це жодних юридичних повноважень, здійснюва-
ли т. зв. Антидискримінаційну експертизу, метою якої було роз-
мивання у  свідомості школярів природних моделей поведінки 
дівчат/хлопців і  жінок/чоловіків, а  також знівелювання україн-
ських національних особливостей і представлення етнічної при-
належності й  релігійних елементів у  культурі як “дискримінації 
інших”. Саме під їхнім впливом було розроблено програму “Стра-
тегія упровадження ґендерної рівності й недискримінації у сфе-
рі освіти «Освіта: ґендерний вимір-2020»”, яку тепер збирають-

2 “Вдячні за менторинг The EdCamp Foundation, підтримку Відділу пре-
си, освіти й  культури Посольства США в  Україні, Посольству Швеції 
в Україні, проєкту Підтримки організацій лідерів у протидії корупції 
в  Україні «ВзаємоДія», Громадянській службі миру GIZ, Фонду наро-
донаселення ООН в  Україні, Програмі розвитку ООН в  Україні, Між-
народному фонду «Відродження», Представництву Фонду імені Гай-
нріха Бьолля, Видавництву РАНОК, Видавничій групі «Шкільний світ» 
та ще понад 80-ти партнерським організаціям” (https://www.edcamp.
org.ua/). Із цього переліку видно, хто сповідує такий самий світогляд, 
як і EdCamp.

ся продовжувати як “Стратегію впровадження ґендерної рівності 
у сфері освіти до 2030 року” (див. детальніше про це: https://www.
ukrinform.ua/rubric-society/3167796-v-ukraini-planuut-rozrobiti-
strategiu-vprovadzenna-gendernoi-rivnosti-u-sferi-osviti-do-2030-
roku.html). Більше про такі організації див.: https://genderindetail.
org.ua/community/organizations/stati_545.html 

Цей вплив не  обійшов стороною і  Кабінет Міністрів Украї-
ни: 23  листопада 2015 р. Кабмін прийняв “План заходів з  реа-
лізації Національної стратегії у  сфері прав людини на  період 
до 2020 року”, в якому наявні “ґендерні” змісти: легалізація одно-
статевих партнерств, надання їм права усиновлення дітей, уза-
конення хірургічної зміни статі, декриміналізація зараження ВІЛ 
і венеричною хворобою (на це переважно хворіють ЧСЧ: “чоло-
віки, які мають секс з  чоловіками”) та  жорстке адміністративне 
і  кримінальне переслідування “дискримінації за  сексуальною 
орієнтацією і ґендерною ідентичністю”, в тому числі — висловлю-
вань власної критичної думки та переконань, які у цій “Стратегії” 
маркуються як “мова ненависті” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1393-2015-%D1%80#Text). Вже є продовження: “Розпоря-
дження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій 
з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-
2023 роки»” (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-
planu-dij-z-realizaciyi-nacionalnoyi-strategiyi-u-sferi-prav-lyudini-
na-20212023-roki-i230621-756). Є в Україні і Урядова уповноважена 
з  питань ґендерної політики (https://www.kmu.gov.ua/news/
priznacheno-uryadovu-upovnovazhenu-z-pitan-gendernoyi-politiki).

Ґендерна ідеологія просувається і на рівні Верховної Ради Укра-
їни: див., для прикладу, законопроєкт № 3316 від 16.06.2020 р. 
(внесла Василевська-Смаглюк О.М.), згідно з яким пропонується 
доповнити цілу низку статей Кримінального кодексу України фор-
мулюванням: “або з мотивів нетерпимості до сексуальної орієнта-
ції чи ґендерної ідентичності особи” та доповнити Кримінальний 



28 29

кодекс статтею 1611: “Публічні заклики до ворожнечі, насильниць-
ких дій, переслідування чи приниження гідності за ознакою сек-
суальної орієнтації або ґендерної ідентичності”, згідно з  якою 
передбачено покарання штрафом від двохсот до п’ятисот неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі 
на  строк до  п’яти років (див. детальніше про це: Проект Зако-
ну про внесення змін до  Кримінального кодексу України (щодо 
протидії злочинам на  грунті ненависті за  ознаками сексуаль-
ної орієнтації та  ґендерної ідентичності)  — http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68552). 

На практиці це означає, що будь-які критичні висловлювання про 
девіантну сексуальну поведінку й ґендерну ідеологію та практику, 
в тому числі цитування Святого Письма і документів Церкви, під-
падатимуть під кримінальне переслідування. 

Комітет ВР з  питань правоохоронної діяльності відхилив цей 
законопроєкт (https://vsirazom.ua/news/komitet-vr-vidhiliv-
proekt-zakonu-3316-yakim-peredbachalosya-do-8-rokiv-za-kritiku-
lgbt), але немає гарантій, що подібні законопроєкти не вносити-
муться в майбутньому. 

10. ЩО ВОНИ ПРАГНУТЬ ОСЯГНУТИ?
Прихильників ґендерної ідеології можна поділити на  три кате-
горії:

1. Наївні  — ті, хто, сприйнявши змісти пропаганди, справді 
думає, що це щось нове, сучасне, прогресивне і “європей-
ське”.

2. Ті, хто просто відпрацьовує ґранти.

3. Ідеологічно свідомі й переконані “ґендеристи”, котрі мають 
свої далекосяжні політичні та духовні цілі.

Якщо взяти до уваги, що прихильники ґендерної ідеології та прак-
тики (зокрема, ті, що належать до  третьої категорії) фактично 
сповідують марксистську філософію та  насаджують стереотип, 
що сім’я і навіть сама природа людини у її двох статях — це “перші 
інстанції насильства”, то їхні наміри добре ілюструє ось ця строфа 
з російського варіанта лівацького гімну “Интернационал”: 

“Весь мир насилья мы разрушим 
До основанья, а затем 
Мы наш, мы новый мир построим, 
Кто был ничем — тот станет всем!” 
(Офіційний текст 1939 р.).

Саме так: їхньою метою є будівництво “їхнього нового сві-
ту”, а  їхня риторика нагадує монолог Раскольнікова з  “Престу-
пления и наказания” Ф. Достоєвського: “Тварь я  дрожащая иль 
право имею?” (http://rushist.com/index.php/rus-literature/6025-
monolog-raskolnikova-tvar-li-ya-drozhashchaya-ili-pravo-imeyu). 

Будучи на свій лад “тварями дрожащими” (випадковими продук-
тами еволюції, залежними від випадку і  хвороб, існуючими без 
сенсу  — окрім здатності отримувати задоволення, випадково 
не абортованими в загальній абортивній культурі...), переживаю-
чи ресентимент до гетеросексуальних людей, які здатні створю-
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вати сім’ ї і зроджувати дітей (див.: http://christian-psychology.org.
ua/psy-sex/4549-resentiment-yak-motivacya-ruhv-za-rvnst.html)  ... 
намагаючись виправдати свої девіантні схильності і  практики, 
але в  глибині душі (підсвідомості, сумління) відчуваючи відпо-
відальність перед Творцем, вони хочуть самоствердитися  — як 
Раскольніков: “право имею!” — шляхом спотворення і бунту проти 
власної природи, в остаточному підсумку — шляхом бунту проти 
Творця. Таким чином, вони на свій лад будують свій “прекрасний 
новий світ”, описаний Олдосом Гакслі, але, оскільки всі їхні сексу-
альні практики неплідні, то вони паразитують при цьому на при-
родних сім’ях чоловіків і  жінок, здатних зачинати й  народжува-
ти дітей, і вербують їхніх дітей у свої ряди, докладаючись таким 
чином до вимирання людського роду. (На нашому національному 
рівні це веде до “зачистки” території України від українців, тож 
спонукає до припущень, що за цими нещасними обманутими сто-
ять сили, свідомо зацікавлені у такій “зачистці”).

На політичному рівні ґендерна ідеологія теж має застосування: 
люди, збентежені у власній статевій ідентичності (це означає, що 
у своїй особовій ідентичності, своїй індивідуальності вони збен-
тежені теж), сексуально узалежнені від девіантних практик, є 
податливим матеріалом для маніпуляцій — ними можна керувати, 
вміло дозуючи задоволення, безпеку, страх і покарання та пода-
ючи їм прийнятні для них пропагандистські змісти, а отже — вони 
є придатним матеріалом для всесвітнього тоталітаризму, форму-
вання якого відбувається на наших очах.

На ще глибшому — духовному — рівні за цим усім стоїть батько 
брехні диявол, що кидає виклик Богові, намагаючись спотворити 
і  збезчестити людську природу, створену на  Божий образ: зни-
щити людину фізично і  духовно, запровадивши її врешті-решт 
до  “озера огняного” (Одкр. 20, 14). Молімося, щоби Бог цього 
не допустив і мав милосердя до нещасних! 

11. ЩО ТАКЕ СТАМБУЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ?
Стамбульська конвенція — це «Конвенція Ради Європи про запо-
бігання насильству стосовно жінок і  домашньому насильству 
та боротьбу з цими явищами». Свою альтернативну назву Стам-
бульська конвенція отримала за назвою міста, у якому вона була 
відкрита для підписання країнами-членами Ради Європи. Станом 
на кінець 2021 р. підписали та ратифікували Стамбульську конвен-
цію 34 зі 45 країн-членів Ради Європи. Не ратифікували конвенції 
9 країн (Велика Британія, Латвія, Литва, Вірменія, Чехія, Угорщина, 
Словаччина, Болгарія, Україна). Польща оголосила про підготов-
ку до денонсації цього документа. Туреччина — перша країна, яка 
вийшла із дії цього документа, мотивуючи свій крок так: 

«Стамбульська конвенція, яка первинно скеровувалася на утвер-
дження прав жінок, була захоплена групою людей, котрі прагнуть 
ввести гомосексуальність як норму, що є несумісним із турецьки-
ми суспільними і сімейними цінностями. Звідси випливає рішення 
про вихід.

Туреччина  — не  єдина країна, що має серйозне занепокоєння 
щодо Стамбульської конвенції. Шість членів Європейського Союзу 
(Болгарія, Угорщина, Чехія, Латвія, Литва і Словаччина) не рати-
фікували Стамбульської конвенції. Польща вжила кроків щодо 
виходу з конвенції, вказуючи на спроби ЛГБТ спільноти накинути 
власні ідеї про ґендер на ціле суспільство».

Цілі, які прагне осягнути Стамбульська конвенція: 

• захист жінок від усіх форм насильства й недопущення, кри-
мінальне переслідування та  ліквідація насильства стосов-
но жінок і домашнього насильства; 

• сприяння ліквідації всіх форм дискримінації стосовно жінок 
і заохочення справжньої рівності між жінками та чоловіка-
ми, у тому числі шляхом надання жінкам самостійності; 
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• розробка всеосяжних рамок, політики та заходів для захи-
сту всіх жертв насильства стосовно жінок і  домашнього 
насильства та надання їм допомоги; 

• заохочення міжнародного співробітництва з  метою лікві-
дації насильства стосовно жінок і домашнього насильства; 

• забезпечення підтримки та  надання допомоги організаці-
ям і  правоохоронним органам в  ефективному співробіт-
ництві для прийняття комплексного підходу до  ліквідації 
насильства стосовно жінок і домашнього насильства.

12. ЩО ТАКЕ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО?
Під кваліфікацію домашнього насильства можна підвести будь-
які дії, які ведуть до  силового і  несправедливого домінування 
одного з членів сім’ ї над іншим. Домашнє насильство може бути 
моральним, психологічним, фізичним, сексуальним, матеріаль-
ним… Нерідко домашнє насильство супроводжується серйозни-
ми психічними, фізичними травмами, а  навіть і  смертю жертви 
насильства. Попри велику кількість різноманітної статистичної 
інформації щодо насильства, точні цифри встановити складно 
з кількох причин. По-перше, у людей є різне розуміння, що таке 
насильство. Тобто коли конфлікт у родині, через який проходять 
усі родини, є лише епізодичним непорозумінням, а коли він пере-
ріс у насильство. По-друге, не всі сім’ ї готові ділитися тим, що від-
булося в їхньому домі. А іноді усе замовчується, бо по факту жер-
тва насильства просто не має куди втекти. По-третє, є сподівання, 
що конфлікти, які переростають у насильство, припиняться через 
зміну поведінки агресора. Довкола цих складнощів виникає маса 
спекуляцій та інтерпретацій.

Кримінальний кодекс України,  
стаття 126-1. Домашнє насильство

Домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення 
фізичного, психологічного або економічного насильства щодо 
подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою вин-
ний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, 
що призводить до  фізичних або психологічних страждань, роз-
ладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або 
погіршення якості життя потерпілої особи, — карається громад-
ськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока 
годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням 
волі на  строк до  п’яти років, або позбавленням волі на  строк 
до двох років.



34 35

13. ЯК БОРОТИСЯ  
З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ? 

Домашнє насильство  — на  жаль, стало доволі поширеним яви-
щем, із яким стикається багато сімей. Масштаби цього явища спо-
нукали світову громадськість і національні уряди шукати шляхів 
його подолання та запобігання. 

Для успішної стратегії подолання цього явища слід чітко визна-
чити суть насильства та його причини. 

Стамбульська конвенція розробила пропозицію. Попри те, що 
увесь текст конвенції — про боротьбу і  запобігання насильству, 
нижче розглянемо кілька ключових тез, які свідчать про недореч-
ність ратифікації цієї конвенції.

Християнська пропозиція
У  текстах Святого Письма, а  також у  документах Апостольської 
столиці ми знаходимо навчання про гідність людини (чоловіка 
й жінки), святість подружнього та сімейного життя, повагу і шано-
бливе ставлення до представників різних поколінь у сім’ ї. 

Листи Апостола Павла до Коринтян, до Ефесян говорять про суть 
любові та стосунків між чоловіком і жінкою, які, за умови дотри-
мання їх у подружньому й сімейному житті, виключають можли-
вість появи насильства як фактора сімейного життя.

Такі документи Апостольської столиці як Casti Connubii та Familiaris 
Consortio розлого розвивають вчення церкви про шлюб і сім’ю, 
тож за умови заснування кожного шлюбу та сім’ ї на цих основах 
домашнє насильство мало би перетворитися на маргінальне яви-
ще або ж узагалі зникнути.

Окремо слід зазначити про особливий документ Апостольської 
столиці Mulieris Dignitatem (Про гідність і покликання жінки)3.

Усі ці тексти дають чітке розуміння про належні взаємини між 
чоловіками і  жінками, дотримання яких засадничо унеможлив-
лює насильство у будь-яких проявах.

Пропозиція українського законодавства 
У 2012 р. МВС за підтримки ОБСЄ видало навчально-методичний 
посібник для курсантів вищих навчальних закладів МВС України 
«Насильство в сім’ ї та діяльність органів внутрішніх справ щодо 
його подолання», де для слухачів подано перелік законів і  під-
законних актів, покликаних запобігати й  боротися з  домашнім 
насильством: Закони України «Про попередження насильства 
в  сім’ ї», «Про міліцію», «Про охорону дитинства», «Про орга-
ни і  служби у  справах дітей та  спеціальні установи для дітей», 
«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Сімейний 
кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квіт-
ня 2003 року № 616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв 
та  повідомлень про вчинення насильства в  сім’ ї або реаль-
ну його загрозу»; спільний наказ Державного комітету України 
у  справах сім’ ї та  молоді, Міністерства внутрішніх справ, Мініс-
терства освіти і  науки, Міністерства охорони здоров’я  України 
від 16.01.2004 № 5/34/24/11 «Про затвердження Порядку розгля-
ду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження 
з  дітьми або реальної загрози його вчинення»; спільний наказ 
Міністерства України у  справах сім’ ї, молоді та  спорту, Мініс-
терства охорони здоров’я,  Міністерства освіти і  науки, Мініс-
терства праці та  соціальної політики, Міністерства транспорту 

3 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.
html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.rodyna.org.ua%2Fwp-content%2
Fuploads%2F2017%2F11%2FIvan-Pavlo-II_Mulieris-dignitatem_1988.
pdf&clen=316256&chunk=true
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та  зв’язку, Міністерства внутрішніх справ і  Державного депар-
таменту України з  питань виконання покарань від 14.06.2006 
№ 1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку 
взаємодії суб’єктів соціальної роботи із  сім’ями, які опинилися 
у  складних життєвих обставинах»; спільний наказ Міністерства 
України у справах сім’ ї, молоді та спорту та Міністерства внутріш-
ніх справ від 07.09.2009 № 3131/386 «Про затвердження Інструкції 
щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ ї, моло-
ді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутріш-
ніх справ з  питань здійснення заходів з  попередження насиль-
ства в сім’ ї» (далі — Інструкція № 3131/386-2009).

У  2018 р. в  Україні прийнято Закон «Про запобігання та  проти-
дію домашньому насильству», в якому передбачено дії держави 
щодо протидії запобіганню домашньому насильству і покаранню 
за  його вчинення. Фактично цей закон доповнює національне 
законодавство, імплементуючи практично всі положення Стам-
бульської конвенції, але без ідеологічних нашарувань. Зокре-
ма, вводиться кримінальна відповідальність за  низку проявів 
домашнього насильства, які раніше передбачали адміністратив-
ну відповідальність.

У системі Міністерства внутрішніх справ створено мобільні бри-
гади (близько 60), які відповідно підготовані та покликані реагу-
вати на факти домашнього насильства.

У системі Міністерства соціальної політики:

«Надання соціальних послуг, у тому числі тимчасового притулку 
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокре-
ма внаслідок учинення стосовно них домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі, забезпечують:

• 21 центр соціально-психологічної допомоги;

• 23 притулки або відділення для осіб, які постраждали від 
домашнього насильства та  / або насильства за  ознакою 
статі;

• 339 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги 
особам, які постраждали від домашнього насильства та  / 
або насильства за ознакою статі;

• 12 центрів медико-соціальної реабілітації постраждалих 
осіб;

• 12 центрів денного перебування постраждалих осіб;

• 142 „гарячі лінії”».

Запобігання та  протидія домашньому насильству і  жорстокому 
поводженню з дітьми

Міністерство соціальної політики відіграє роль спеціально упов-
новаженого центрального органу виконавчої влади з  питань 
запобігання та  протидії домашньому насильству, насильству 
за ознакою статі та запобігання жорстокому поводженню з дітьми.

Комплексна Програма корекційно-реабілітаційної робо-
ти з дівчатами (14-18 років) та жінками, які пережили насильство 
або належать до групи ризику /

Комплексна Програма корекційної роботи з чоловіками, які вчи-
няють насильство або належать до групи ризику щодо його вчи-
нення /

Пропозиція ВРЦіРО
https://family.org.ua/ua/cmnadv/handbook-for-priests-on-
responding-to-domestic-violence
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14. ЧОМУ СТАМБУЛЬСЬКУ КОНВЕНЦІЮ 
НЕ МОЖНА РАТИФІКУВАТИ?

Попри те, що Стамбульська конвенція проголошує шляхи для 
викорінення будь-якої форми домашнього насильства, вона несе 
в собі постулати ґендерної ідеології, яка в разі ратифікації стає 
частиною національного законодавства, а  отже, обов’язковою 
у цілому суспільстві. Це суперечить статті 15 Конституції України, 
яка серед іншого стверджує: «… Жодна ідеологія не може визна-
ватися державою як обов›язкова. Цензура заборонена. …»

Ідеологічна заангажованість Стамбульської конвенції, її зорієнто-
ваність на марксистське трактування сім’ ї, історії та походження 
насильства, чітко виражена у її Преамбулі: 

• «…визнаючи те, що насильство стосовно жінок є проявом 
історично нерівного співвідношення сил між жінками 
та чоловіками, яке призвело до домінування над жінками 
і дискримінації жінок чоловіками й до недопущення повно-
цінної емансипації жінок; 

• визнаючи структурний характер насильства стосовно 
жінок як насильства за ґендерною ознакою, а також те, що 
насильство стосовно жінок є одним із головних соціальних 
механізмів, яким жінок змушують зайняти підпорядковане 
становище порівняно з чоловіками…»

Теза про ґендерно зумовлене насильство чоловіків над жінками 
має в основі марксистське ідеологічне підґрунтя. Твердження, що 
в основі домашнього насильства є факт одвічного (чи, принаймні, 
в  контексті патріархального суспільства) домінування чоловіків 
над жінками нагадує марксистську тезу про одвічну боротьбу між 
класами експлуататорів і  експлуатованих, тільки замість класів 
капіталістів і пролетарів вводяться антагоністичні класи чолові-
ків (експлуататори) і жінок (експлуатовані).

Звісно, можна припустити і навіть знайти емпіричні докази того, 
що насильник/агресор чинить насильство з мотиву, що він чоло-
вік і здатний завдати болю, примусити… Але чи це є доказом, що 
домашнє насильство є саме ґендерно зумовленим і  що немає 
інших мотивів чи спонук для здійснення насильства? 

Небезпека цих наративів у тому, що вони не пропонують справж-
нього виходу з  проблеми, а  натомість формують уявлення про 
сім’ю як джерело й  осередок насильства. За  такого уявлення 
логічним є висновок про необхідність узяти сім’ю під контроль 
держави чи інших структур або ж подолати сім’ю як явище. Такий 
наратив вписується в матрицю марксистської пропозиції подола-
ти одвічну боротьбу антагоністичних класів: усунувши причину 
появи антагоністичних класів — приватну власність (поняття біо-
логічної статі), — можна припинити існування боротьби, усунувши 
самі класи. Так само через ототожнення сім’ ї, а саме патріархаль-
ної сім’ ї, з місцем, де відбувається насильство, можна подолати 
це насильство, ліквідувавши сім’ю, а також поняття статі, ввівши 
натомість поняття ґендеру як довільно сформованої соціокуль-
турної статі.

А п. 3 статті 18 конвенції твердить, що не можна насильство трак-
тувати інакше, ніж як ґендерно обумовлене. У шкільних програ-
мах необхідно пояснювати насильство саме з цієї точки зору.

Введення поняття ґендеру як соціокультурних ролей, що не мають 
стосунку до біологічної статі, й пропозиція трактувати стосунки 
між людьми як ґендерні стосунки закладають міну сповільненої 
дії під сім’ю. Конституція України (стаття 51), а  також Сімейний 
кодекс України (статті 3 і 23) визначають шлюб, котрий є основою 
сім’ ї, як союз чоловіка і жінки, а не як стосунки між одностатеви-
ми особами чи особами різних ґендерних ідентичностей.



40 41

15. ЯКІ АЛЬТЕРНАТИВИ  
СТАМБУЛЬСЬКІЙ КОНВЕНЦІЇ?

Українське законодавство постійно вдосконалюється у  питан-
нях запобігання та  протидії домашньому насильству, про що 
було сказано вище. Низка правопорушень була криміналізована. 
Багато заходів із допомоги жертвам домашнього насильства були 
реалізовані в Україні задовго до появи Стамбульської конвенції, 
як-от притулки для жінок у кризових ситуаціях. Станом на сере-
дину 2021 р. в Україні діяли 37 таких притулків.

Україна спроможна і повинна розвивати власну політику проти-
дії та запобігання домашньому насильству. Для цього вбачаються 
такі напрями:

• вдосконалення чинного законодавства щодо протидії 
та запобігання домашньому насильству з урахуванням кра-
щих міжнародних практик;

• формування цілісної просімейної політики в  Україні шля-
хом створення відповідного міністерства, профільним 
завданням якого є творення сприятливої для сімей політи-
ки на національному рівні;

• сприяння у формуванні позитивного образу сім’ ї в  інфор-
маційному полі;

• співпраця з  релігійними та  громадськими організаціями, 
які метою своєї діяльності бачать прищеплення сімейних 
цінностей серед різних поколіннєвих верств українського 
суспільства;

• включення у навчальну програму різних шкільних предме-
тів тем, які розкривають сімейні цінності.

16. ЩО ТАКЕ СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ?
Коли ми чуємо термін «сімейні цінності», то одразу спадає на дум-
ку такий перелік: любов, вірність, єдність подружжя, вдячність, 
взаємна турбота, взаємна покора, вдячність батькам, піклування 
про дітей… Можливо, перелік невичерпний, але такий, що вста-
новлює мир і злагоду в первинній суспільній ланці — сім’ ї, народ-
женій із подружжя. Сімейні цінності формують основу співжиття 
чоловіка та  жінки, їхніх дітей і  ширшого родинного кола, внор-
мовують міжпоколіннєві зв’язки та  прищеплюють основи соці-
альної взаємодії в  суспільстві. Нерідко можна почути, що сімей-
ні цінності є химерними й ілюзорними, що переважна більшість 
подруж і  сімей закладаються на  основі приземленіших речей 
і що так було в далекій історії і  так є в наш час. З одного боку, 
з цим можна погодитись, оскільки свідчень цього є багато, водно-
час слід зазначити, що прикладів подружнього і сімейного життя 
на основі згаданих сімейних цінностей є не менше. Крім того, слід 
зауважити, що Церква і  сам Христос закликають до  життя згід-
но з  ідеалом, бо  так є добре, бо  в цьому святість. Христос зга-
дує нам про методологічну помилку, якої ми припускаємося. Коли 
його питають про право на розлучення, то Він чітко відповідає, 
що розлучення існують (Мойсей дав таке право з огляду на жор-
стокість людини), але від початку так не  було. Тобто з  того, що 
хтось не живе сімейними цінностями, не випливає висновок, що 
цінностями не варто жити.
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17. ЯК СПРИЙМАЮТЬ СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ 
ЛІВОЛІБЕРАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Й АКТИВІСТИ?

Серед багатьох ліволіберальних організацій панує твердження, 
що гетеросексуальна сім’я — це ознака патріархального устрою, 
який варто здолати. Ці нотки відчитуються у Стамбульській кон-
венції, у  ґендерній ідеології та  в радикальних феміністичних 
колах. А відтак лунає пропозиція «шлюбу для всіх», тобто шлю-
бу не лише між чоловіком і жінкою, а й між особами однієї статі 
чи між особами будь-якого ґендеру. За  цим криється радикаль-
ний ліберальний антропологічний засновок, що людина — абсо-
лютно автономний і відокремлений індивід, який творить власну 
долю лише власним вибором, котрий, у свою чергу, спирається 
винятково на  особистий інтерес. Яким би цей вибір не  був, усі 
зобов’язані його прийняти і  визнати. Звідси виринає несприй-
няття Християнської та  класичної антропологічної перспективи, 
яка твердить, що людина, будучи індивідуальною свобідною осо-
бою, пов’язана тісними родинними й  іншими суспільними зв’яз-
ками, дбає про особисте і спільне благо, а чоловік і жінка взає-
модоповнюють одне одного. Водночас ліволіберальні організації 
не сприймають сакральності подружжя й сімейного життя і вва-
жають, що це пережитки патріархального устрою, який слід подо-
лати.

18. ЩО НЕ ТАК ІЗ ТАКОЮ ПОЗИЦІЄЮ?
Такі світоглядні етико-антропологічні установки призводять 
до порушення соціальних зав’язків і до занепаду не лише родин-
ного життя, а  й суспільного загалом, призводять до  старіння 
нації та всіх супутніх соціально-економічних проблем. Становище 
України є яскравим свідченням цього. В Україні та в багатьох кра-
їнах європейської цивілізації зростає число розлучень, безшлюб-
ного співжиття, дітей, народжених поза шлюбом, які не знають, 
що таке родинне життя з татом і мамою, з дідусями й бабусями. 
Також зростає домашнє насильство, що є породженням світогляд-
них установок, які не сприймають і відкидають сімейні цінності.
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19. ЩО ПРОПОНУЄ ЦЕРКВА?  
ЯКОЮ МАЄ БУТИ  
ПРОСІМЕЙНА ПОЛІТИКА В ДЕРЖАВІ? 

Апостольська столиця та УГКЦ напрацювали чимало документів, 
які висвітлюють позицію щодо сімейних питань, починаючи від 
укладення шлюбу та підготовки до нього і закінчуючи біоетични-
ми й канонічними питаннями. А через свою Суспільну Доктрину 
Церква пропонує своє бачення місця і ролі держави у сімейних 
справах.

Держава насамперед має турбуватися про створення рамкових 
умов для розвитку і самореалізації людини та її сім’ ї. Це означає 
створити законодавче поле, яке б уможливило безперешкодне 
здобуття освіти, фаху та здійснення професійної діяльності. 

Соціальна й  економічна політика має орієнтуватися на  те, щоб 
сім’ ї не турбувалися, скільки народжувати дітей, чи буде для дітей 
місце в садочках і чи багатодітність не зажене сім’ю у скруту. 

Школа має бути відкритою для пояснення та прищеплення сімей-
них цінностей і закритою для антисімейної ідеології. 

Держава не повинна і не має права втручатись у сімейні та вихов-
ні справи (за винятком насильства, заради порятунку потенційної 
жертви). 

Для дієвої просімейної політики в  державі найперше має бути 
створений центральний орган державної влади, відповідальний 
за таку політику. А також держава має бути відкритою для співп-
раці з церквами задля блага сімей.

20. ЩО Я МОЖУ ДЛЯ ЦЬОГО ЗРОБИТИ?
Кожен громадянин України, кожен християнин індивідуально чи 
спільно з  іншими християнами, членами мирянських спільнот 
і організацій, самостійно чи спільно з представниками кліру сво-
їх конфесій на  публічних заходах, зустрічах з  політиками й  уря-
довцями, підписуючи петиції та звернення, бажаючи добра собі, 
ближньому та розуміючи Божий промисел щодо сім’ї, покликаний:

• вимагати від Верховної Ради України, а  також від кожно-
го народного депутата не допустити ратифікації Стамбуль-
ської конвенції;

• вимагати від Верховної Ради України відмовитися від впро-
вадження в  законодавче поле України термінів «ґендер» 
на  означення соціокультурної статі, «ґендерна ідентич-
ність» та інших похідних;

• домагатися створення центрального органу влади, в  ком-
петенції якого була би розробка цілісної просімейної полі-
тики в Україні;

• відмовлятися від запровадження в українській школі т. зв. 
ґендерно-нейтрального середовища та  ґендерної «анти-
дискримінаційної експертизи» підручників;

• домагатися впровадження у  шкільні програми тем, що 
сприяють позитивному сприйняттю сім’ ї як осередку любо-
ві, взаємної поваги й основної клітини суспільства;

• особистим життям засвідчувати святість подружжя, сімей-
ного життя, в  яких панує любов і  немає жодного прояву 
насильства.



46 47

Короткий перелік ґендерних ідентичностей 

 Agender Female to Male Pangender Transgender

Androgyne FTM Trans Transgender 
Female

Androgynous Gender Fluid Trans* Transgender 
Male

Bigender Gender 
Nonconforming

Trans Female Transgender 
Man

Cis Gender 
Questioning

Trans* Female Transgender 
Person

Cisgender Gender Variant Trans Male Transgender 
Woman

Cis Female Genderqueer Trans* Male Transmasculine

Cis Male Intersex Trans Man Transsexual

Cis Man Male to Female Trans* Man Transsexual 
Female

Cis Woman MTF Trans Person Transsexual 
Male

Cisgender 
Female

Neither Trans* Person Transsexual 
Man

Cisgender 
Male

Neutrois Trans Woman Transsexual 
Person

Cisgender Man Non-binary Trans* Woman Transsexual 
Woman

Cisgender 
Woman

Other Transfeminine Two-Spirit
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