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ГЕНДЕРНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ЗАГРОЗА 
ПСИХОЛОГІЧНОМУ БЛАГОПОЛУЧЧЮ НАСЕЛЕННЯ

Исследованы потенциальные психологи-
ческие последствия дальнейшего внедрения ген-
дерной идеологии в законодательство Украины. 
Выявлено, что термин «гендер» и производные 
от него в законодательстве Украины употре-
бляются в значении слова «пол», что не соо-
тветствует действительному его содержанию, 
куда входит бесчисленное количество вариаций 
идентичности, вплоть до представителей дру-
гого вида. Исследовано, что у трансгендерных 
людей значительно ниже показатели психичес-
кого здоровья и психологического благополучия, 
а включение гендерного терминологического ап-
парата в законодательство грозит значитель-
ному увеличению количества трансгендерных 
людей со временем. Было предложено заменить 
понятие гендер в законодательстве Украины 
на термин «пол» с целью профилактики раз-
вития гендерной дисфории и сопутствующих 
психологических расстройств среди населения.
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чи жінкою, вона зможе стати більш вільною 
та щасливою [1]. Водночас, з першого по-
гляду гуманістична, ця ідея може мати де-
структивні психологічні наслідки.

Так, термін гендер, як він вживається 
в законодавстві України, насправді не від-
повідає його дійсному значенню. У Законі 
України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків», зокрема, 
ґендерна рівність визначається 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» (ст.1). 
Тобто слово «гендер» вживається як аналог 
слова «стать». 

Водночас, тоді як з біологічної точки 
зору людська істота існує лише у двох варі-
аціях статевої репрезентації – чоловічій та 
жіночій, термін «гендер» передбачає наяв-
ність незліченної кількості самоідентифіка-
цій, зокрема [2;3]:

1. цисгендер – біологічні чоловік або 
жінка, які ідентифікуються як такі;

2. агендер – людина, що не ідентифіку-
ється за жодним гендером;

3. аліагендер – особа, що не вписуєть-
ся в сучасну систему гендерів;

4. андрогін - людина, яка має гендерну 
презентацію або ідентичність, яка є гендер-
но нейтральною, або має як чоловічі, так і 
жіночі характеристики;

5. бігендер – особа, що ідентифікуєть-
ся одночасно за двома гендерами;

Постановка проблеми
Останніми роками в законодавство 

України впроваджується ряд новацій, 
пов’язаних із розповсюдженням так званої 
«гендерної ідеології» - уявлення про те, що 
чоловіча та жіноча самоідентифікація люди-
ни обумовлюється не біологічними харак-
теристиками, а, радше, соціальним тиском. 
Вважається, що, якщо дати дозвіл людині 
самостійно обирати, ким вона є – чоловіком 
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6. гендерфлюїд – особа, ідентифікація 
якої чоловіком, жінкою чи іншим гендером 
варіюється залежно від обставин психоло-
гічного життя;

7. омнігендер – особа, яка ідентифіку-
ється одночасно за всіма гендерами.

Варіації гендерної ідентичності можуть 
виходити навіть за межі людського виду. 
Так, Florentin Félix Morin описує випадок 
становлення власної гендерної ідентичнос-
ті гіпопотама, яка «дозволила йому (бук-
вально) уникнути, одночасно, кількох на-
борів категорій, які керують людськими 
тілами («стать», «сексуальність», вік)1» [4]. 
Інформаційне агентство CNN описує іден-
тичність «русалок» [5], а на просторах інтер-
нету неодноразово зустрічаються свідчення 
людей, що ідентифікують себе як коти [6], 
собаки [7], тигри [8] тощо.

Як демонструє досвід Європейських 
держав, використання поняття «гендер»  
як замінника слову «стать» є лише перехі-
дим етапом до законодавчого розмивання 
відповідного поняття і включення туди всіх 
варіацій гендерної ідентичності з одночас-
ною забороною широкого спектру діянь 
(висловлювань, звільнень, відмов від при-
йняття на роботу, надання послуг тощо) що 
можуть бути класифіковані як дискриміна-
ція за ознакою гендерної ідентичності.

З огляду на такі тенденції, вбачається 
за необхідне дослідити психологічний стан 
осіб з альтернативною гендерною ідентич-
ністю, з метою визначити психологічні на-
слідки подальшого запровадження гендер-
ної ідеології в законодавство України, що і 
є метою цієї статті. Вказана мета обумов-
лює формування наступних завдань:

1) необхідно дослідити психологічний 
стан людей, що мають відмінну гендерну 
ідентифікацію від їх біологічної належності;

2) проаналізувати перспективи по-
дальшого запровадження в законодавство 
України гендерної термінології, з враху-
ванням досвіду Європейських держав;

3) внести пропозиції щодо напрямків 
вдосконалення законодавства України в 
частині термінології, що описує людську 
статевість.

1 (тут і далі з англомовних джерел переклад А.П.)

Стан дослідження проблематики
Формування базової гендерної теорії 

було здійснене в працях Д.Батлер, серед 
яких [9] та [10]. Питання впливу гендерних 
маніпуляцій на свідомість досліджувалися 
такими науковцями, як Л. Гридковець [11], 
А. Погоріленко [12]. Юридичні загрози за-
провадження гендерної термінології до-
сліджувала О.Львова [13]. Питання співвід-
ношення гендеру та статі з медичної точки 
зору, причин формування викривленої (не-
відповідної статі) гендерної ідентичності 
досліджувалося В. Медведєвим [14]. Пози-
цію Церкви щодо питань гендерної рівно-
сті висвітлював Бойко І.Є. [15] Моделі ста-
тевого виховання досліджував Кочарян Г.С 

[16]. 
Незважаючи на широке дослідження 

юридичних, психологічних та медичних 
питань, пов’язаних із впровадженням ген-
дерної теорії в суспільство, станом на сьо-
годні відсутня праця, що системно проана-
лізувала б психологічний стан трансген-
дерних людей, оцінила б динаміку психо-
логічних процесів населення на території 
європейських держав, та запропонувала б 
новели до законодавства України, що до-
поможуть усунути можливі деструктивні 
наслідки розвитку гендерної термінології в 
законодавстві України.

Наукова новизна дослідження
Урезультаті дослідження прогнозуєть-

ся досягнення наступних результатів, які 
характеризуються науковою новизною:

1) буде вперше спроєктовано вплив 
подальшого запровадження гендерної 
термінології в Україні на психологічний 
стан населення через призму аналізу акту-
альних показників психологічного стану 
осіб з альтернативною гендерною іден-
тичністю;

2) буде вперше обґрунтовано необхід-
ність внесення та запропоновані зміни до 
законодавства, що стосується питань люд-
ської статевості, з позицій аналізу динамі-
ки розвитку законодавства і психологіч-
них показників населення країн Європи.

Виклад основного матеріалу
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Станом на сьогодні, значна кількість на-
укових праць присвячена питанню психо-
логічного стану людей, що ідентифікують 
себе як представники іншої статі або поза 
межами бінарної системи. Водночас, біль-
шість робіт вказує на те, що такі люди ма-
ють набагато нижчі показники психологіч-
ного благополуччя та психічного здоров’я.

Так, дослідження, проведене серед 
трансгендерної молоді в Італії, продемон-
струвало набагато вищі, порівняно з не-
кваліфікованим населенням, показники 
неспокою в тілі, нижчий рівень загально-
го психологічного функціонування, вищі 
рівні абстрагування/тривоги/депресії, соці-
альних проблем, вищі рівні «привабливості 
смерті», «огиди до життя» [17]. 

Дослідження, проведене у 14 Європей-
ських містах за участю 1000 респондентів, 
продемонструвало, що у трансгендерних 
людей нижча самооцінка, більше тривоги 
та депресії, ніж у загальної вибірки людей 

[18]. 
Опитування, проведене серед сімде-

сяти дев’яти осіб з гендерною дисфорією, 
виявило наступне. Сімдесят трьом особам 
(92,4%) був діагностований один або біль-
ше з наступних станів: депресія, тривога, 
посттравматичний стресовий розлад, роз-
лади харчової поведінки, розлад аутичного 
спектру та біполярний розлад. П’ятдесят 
дев’ять (74,7%) з них повідомили про суї-
цидальні думки, 44 (55,7%) – мали преце-
денти самоушкодження, а 24 (30,4%) мали 
одну або кілька спроб суїциду. Сорок шість 
(58,2%) суб’єктів повідомили про шкільну 
віктимність [19]. 

Таким чином, ідентифікація себе у спо-
сіб, відмінний від біологічної природи, 
пов’язана із розвитком психологічних дис-
функцій та психічних розладів. Вказаному 
може посприяти легалізація гендерної іде-
ології. 

Так, внаслідок рішення Європейсько-
го суду з прав людини Goodwin v United 
Kingdom (1996), у межах якого було ви-
знано право трансгендерних людей на за-
конодавче визнання власної ідентичності, 
Великобританія прийняла Акт про визна-
ння гендеру (Gender Recognition Act 2004), 
яким закріплюється право транссексуаль-

них людей на визнання їх гендерної іден-
тичності2. 

Внаслідок запровадження цього Акту, 
на державному рівні було визнано, що вже 
зі шкільного віку люди можуть вільно ви-
значати належність себе до будь-якої статі, 
незалежно від хромосомного набору, дано-
го при народженні. Як результат, у період 
з 2010 по 2018 рік кількість дівчат шкільно-
го віку, що бажають змінити власну статеву 
належність, зросла на 4,400 відсотків, а саме 
з 40 до 1 806 дівчат на рік. Аналогічний по-
казник для хлопців зріс від 57 до 713 [20].

Варто відзначити, що саме діти є най-
більш нестійкими  до навіювання та, вна-
слідок цього, схильними до сумнівів в ас-
пекті власної статевості за умови наявності 
відповідних установок в суспільному серед-
овищі. Одне з досліджень продемонструва-
ло, що більшість випадків гендерної дисфо-
рії констатується у віці до 7 років [21]. Вод-
ночас, за умови відсутності підкріплення 
в суспільстві і на рівні законодавства, такі 
схильності проходять у рамках дитячого 
експерименту і дослідження світу, і дитина 
повертається до природної самоідентифі-
кації. У протилежному випадку, фіксується 
на сумнівах і все життя проводить у пошуку 
власного «Я».

Як зазначалося, в Україні становлення 
гендерної термінології знаходиться на не-
завершеному, початковому етапі. Станом 
на сьогодні поняття «гендер» та «стать» ото-
тожнені в законодавстві. Водночас, практи-
ка європейських країн свідчить про те, що 
цей період є тільки перехідним.

Так, у 2017 році Федеральний Консти-
туційний суд Німеччини встановив необ-
хідність визнання «третього гендеру» в сер-
тифікаті про народження для людей, що 
ідентифікують себе ані як чоловік, ані як 
жінка [22, c.10-11].

Фінляндія, з іншого боку, має законо-
давче визначення гендерної ідентичності  
як «власного досвіду особи щодо його (її) 

2 Варто зауважити, що рішенням Rees v. the United 
Kingdom (1986) суд зайняв протилежних висновків, 
вказавши, що надання відповідних прав окремій 
людині буде мати значні наслідки для суспільства 
та адміністративної системи, тому не може бути ви-
знане пропорційним заходом.
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гендеру» (sec. 3 of Act on Equality of 2014). 
Акт Мальти LXI 2016 року визначив «жи-
вий гендер» як поняття, що відображає 
стабільну та репрезентовану на публіці ген-
дерну ідентичність особи протягом трива-
лого періоду часу. Румунія у Акті Гендерної 
Рівності (Gender Equality Act) 2015 року ви-
значила гендер як комбінацію ролей, пове-
дінки, ознак та активностей, які суспільство 
закріплює за представниками чоловічої чи 
жіночої статі. Аналогічний акт Сербії визна-
чає гендер як соціально встановлені ролі, 
положення і статус жінок і чоловіків у сус-
пільному та приватному житті, з яких через 
соціальні, культурні та історичні відміннос-
ті випливає дискримінація за ознакою біо-
логічної належності до статі [22, c.10].

Великий вплив на законодавство кра-
їн Європейського Союзу (далі – ЄС) мають 
рішення Європейського суду з прав люди-
ни (далі – ЄСПЛ), які визнаються на всій 
території ЄС та приписи якого обов’язкові 
для застосування для країн, що є сторо-
ною справи і які мають бути враховані та-
кож при правозастосуванні законодавства в 
Україні в межах судової гілки влади. 

Рішенням Van Kück v. Germany (2003) 
ЄСПЛ встановив порушення статті 8 Кон-
венції про захист прав людини і осново-
положних свобод, вказавши, що держава 
не має права вимагати від людини доказів 
медичної необхідності зміни статі у випад-
ку гендерної дисфорії, оскільки це питання 
є інтимним та відноситься до приватного 
життя.

У L. v. Lithuania (2007), ЄСПЛ визнав, 
що хоча і існує судова практика Литви, де 
визнається право людини на публічне ви-
знання гендерної ідентичності, не існує 
належного правового регулювання цього 
питання, що дозволило б провести цю про-
цедуру від початку до кінця.

Рішенням Schlumpf v. Switzerland (2009) 
ЄСПЛ визнав, що державна адміністрація 
неправомірно затримала операцію щодо 
зміни статі особи, тим самим порушивши 
її право на визначення власної гендерної 
ідентичності.

Як результат, можна спостерігати, що 
запровадження гендерної термінології в 
законодавство України неминуче призведе 

до імплементації поняття «гендер» в його 
значенні не як «статі» а як ідентичності, що 
може включати безмежну кількість невід-
повідних статевості людини варіацій.

У цьому аспекті варто нагадати, що, 
відповідно до ст.3 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української 
мови як державної», одним із завдань цьо-
го закону є підтримка української мови 
шляхом сприяння вживанню замість ін-
шомовних українських слів, словосполу-
чень і термінів у разі, якщо в українській 
мові існують рівнозначні відповідники. 
Рішенням від 14.07.2021 року №1-р/2021 
Конституційний Суд України встановив, 
що «як визначальний чинник і головна 
ознака ідентичності української нації, яка 
упродовж багатьох віків проживає на спо-
конвічно своїй території та становить аб-
солютну більшість населення України, 
українська мова завдяки закладеному в 
ній самій націєтвірному началу є базовим 
системотвірним складником української 
державності та її основою. […] Без повно-
цінного функціонування української мови 
в усіх ділянках публічного життя суспіль-
ства на всій території України українській 
нації загрожує втрата статусу й ролі ти-
тульної й державотвірної нації, що є рів-
нозначним загрозі зникнення Української 
держави з політичної карти світу».

Подальше запровадження невластиво-
го українській мові терміна гендер у зако-
нодавство загрожує втратою національної 
ідентичності, культурного надбання, цін-
ності чоловіка та жінки та їх взаємодопов-
нення, а також розвитку психологічних 
дисфункцій та психічних розладів у насе-
лення України, згідно з продемонстрова-
ними вище дослідженнями.

З огляду на це, необхідно внести до всіх 
законів, постанов, указів, розпоряджень 
Верховної Ради України, Кабінету Міні-
стрів України та інших органів державної 
влади зміни, а саме замінити поняття «ген-
дер» на поняття «стать», а похідні від по-
няття «гендер» - на україномовні аналоги, 
що відображають цінності та культурне від-
ношення українського народу щодо форму-
вання людської статевості. 
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Вказаних змін потребує, зокрема, За-
кон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», 
Постанова Кабінету Міністрів «Питання 
проведення ґендерно-правової експерти-
зи», Наказ Міністерства фінансів України 
«Про затвердження методичних рекомен-
дацій щодо впровадження і застосування 
ґендерно орієнтованого підходу у бюджет-
ному процесі».

Висновки
Результати дослідження психологічно-

го стану трансгендерних осіб, а також ди-
наміки збільшення їх популяції за умови 
законодавчого визнання права на гендерну 
самоідентифікацію свідчать про те, що по-
дальше запровадження гендерної терміно-
логії в законодавство України може при-
звести до збільшення кількості трансген-
дерних людей, а разом з цим – психоло-
гічних розладів та психічних захворювань 
серед популяції.

На прикладі держав Європи було ви-
явлено, що запровадження гендерної тер-
мінології в законодавство рано чи пізно 
завершується закріпленням автентичного 
значення цього терміна, що є небажаним 
для психологічного благополуччя та пси-
хічного здоров’я українців.

За наслідком дослідження запропоно-
вано внести зміни до законодавства Укра-
їни в частині заміни гендерної терміноло-
гії на властиві українській мові аналоги, 
що відповідатиме принципу використання 
україномовних термінів в законодавстві та 
рішенням Конституційного Суду України 
в частині важливості використання україн-
ської мови.
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АНОТАЦІЯ 
Досліджено потенційні психологічні на-

слідки подальшого запровадження гендерної 
ідеології в законодавство України. Виявлено, 
що термін «гендер» та похідні від нього в за-
конодавстві України вживаються в значенні 
слова «стать», що не відповідає дійсному його 
змісту, куди входить незліченна кількість 
варіацій ідентичності, аж до представників 
іншого виду. Досліджено, що трансгендерні 
люди мають значно нижчі показники пси-
хічного здоров’я та психологічного благополуч-
чя, а включення гендерного термінологічного 
апарата в законодавство загрожує значному 
збільшенню кількості трансгендерних людей з 
часом. Було запропоновано замінити понят-
тя гендер у законодавстві України на термін 
«стать», з метою профілактики розвитку 
гендерної дисфорії та супутніх психологічних 
розладів серед населення. 

Ключові слова: гендер, стать, законодав-
ство України, законодавство країн Європи, 
психологічне благополуччя населення.

bidity, threatens to significantly reduce the 
psychological well-being and mental health 
of the population. It was found that the pres-
ence of the term “gender” in the legislation 
sooner or later leads to harmonization with its 
authentic meaning, which results in the legal-
ization of countless gender variations. In the 
light of Ukraine, it was proposed to amend the 
legislation to eliminate the concept of gender 
and replace it with the appropriate term in 
the Ukrainian language and culture, namely 
“sex”, to prevent the development of gender 
dysphoria and related psychological disorders 
among the population. Further legal research 
should be aimed at forming a complete list of 
legal acts and relevant changes to them.

Key words: gender, sex, legislation of 
Ukraine, legislation of European countries, 
psychological well-being of the population.


