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Стан од но ста те вих  партнерств в Україні

Вступ

Актуальність про бле ми. Дек риміналізація чо ловічого од но ста те во го
сек су, яка відбу лась у по стра дянській Україні у 1991–1992 ро ках, умож ли -
ви ла ство рен ня леґаль них ініціатив них груп, зареєстро ва них об’єднань гро -
ма дян та за собів ма со вої інфор мації, чия діяльність спря мо ва на на про бле -
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ма ти ку спільнот лесбійок, ґеїв, бісек су аль них і трансґен дер них лю дей (да -
лі — ЛҐБТ), а та кож на шир ше коло пи тань лю дської сек су аль ності. Ці гру пи 
та організації ініціюють та підтри му ють те ма тич но ши ро кий пе релік со -
ціологічних досліджень сто сов но ЛҐБТ. Зва жа ю чи по час ти на об ме жені ре -
сур си, а та кож на брак інфор мації про струк ту ру ге не раль ної су куп ності
(меш канці Украї ни, які іден тифіку ють себе як ЛҐБТ або прак ти ку ють од но -
ста теві сек су альні кон так ти), якість от ри му ва ної з цих досліджень інфор -
мації може ста ва ти пред ме том кри ти ки. Про те на яв на в Україні інфор мація
є найбільш ба га тою та якісною у зістав ленні з інши ми по стра дя нськи ми
краї на ми реґіону Цен траль ної та Східної Євро пи та Цен траль ної Азії [Чих -
лад зе, Касянчук, 2018] і може слугувати орієнтиром при розробленні спря -
мо ва них на ЛҐБТ програм різних рівнів.

За галь носвітова тен денція змін суспільно-політич но го став лен ня до
ЛҐБТ виг ля дає так: лібе ралізація суспільної дум ки сто сов но варіацій сек су -
аль ної орієнтації та ґен дер ної іден тич ності (СОҐІ), нор малізація різних
варіантів сек су аль ної орієнтації в ме дич но му вимірі, виз нан ня сек су аль ної
орієнтації та ґен дер ної іден тич ності зна чи ми ми ха рак те рис ти ка ми осо бис -
тості, ска су ван ня дис кримінаційних за ко но дав чих норм сто сов но ЛҐБТ,
суспільна дис кусія про суспільну леґітимність од но ста те вих союзів, лібе -
ралізація про це ду ри пра во во го виз нан ня ґен дер ної іден тич ності, відмінної
від до ку мен таль ної статі, за ко но дав че урівню ван ня гомо- та ге те ро сек су -
аль них сімей у пра вах, суспільна та за ко но дав ча леґіти мація на род жен ня й
ви хо ван ня спільних дітей в од но ста те вих пар тне рствах. Зви чай но, ці стадії
не є стро го послідов ни ми; под е ку ди вони роз гор та ють ся па ра лель но, але на -
пря мок від мен шої до більшої лояльності держави та суспільства до при ват -
но го життя й різноманітних моделей сімейних стосунків зберігається.

Ста ном на те перішній час Украї на про й шла знач ну час ти ну шля ху від
соціаль но го остракізму до гро ма дсько-політич ної інклюзії щодо ЛҐБТ. Ста -
дію ска су ван ня криміна льної відповідаль ності за доб ровільний секс між до -
рос ли ми чо ловіками Украї на швид ко ми ну ла, як за зна че но вище, на світан -
ку своєї не за леж ності (1991–1992). Дру га стадія суспільно-політич но го
при й нят тя го мо сек су аль ності в Україні по ля га ла в ме ди ко-пра вовій нор -
малізації всіх різно видів сек су аль ної орієнтації відповідно до Міжна род ної
ста тис тич ної кла сифікації хво роб та спорідне них про блем охо ро ни здо ров ’я 
(МКХ). Цей про цес при па дав на 1990-ті роки [КМУ, 1993], особ ли во на
кінець де ся тиріччя, коли Україна пе рей шла на застосування зазначеної кла -
сифікації у системі охорони здоров’я [МОЗ, 1998].

Далі, від се ре ди ни нуль о вих років Украї на по ча ла виз на ва ти сек су аль ну 
орієнтацію зна чи мою ха рак те рис ти кою індивіда (2005) [МОЗ, 2005] та ста -
ла на шлях пря мої за бо ро ни дис кримінації за озна ка ми СОҐІ (2007–2009)
[Рада Євро пи, 2012]. За час від про го ло шен ня не за леж ності й аж до по чат ку
2020-х в Україні були ухва лені та на бра ли чин ності що най мен ше 18 нор ма -
тив но-пра во вих актів, які зга ду ють сек су аль ну орієнтацію та/або ґен дер ну
іден тичність (пе ре важ но — у кон тексті за бо ро ни дис кримінації за цими
озна ка ми). Із чис ла цих актів чинними є 15, тоді як три — втратили чинність
[Огляд, 2020].
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При наймні від 2006–2007 років в Україні три ває та кож суспільна дис -
кусія про за про вад жен ня “од но ста те вих шлюбів” або че рез по ши рен ня чин -
но го інсти ту ту шлю бу на од но ста теві пари, або шля хом за про вад жен ня
інсти ту ту реєстро ва но го цивільно го пар тне рства. З огля ду на це вве ден ня в
на уко вий обіг та уза галь нен ня інфор мації про на явні de facto в Україні од но -
ста теві сім’ї є ак ту аль ним за вдан ням (зок ре ма, для пла но ва но го пе ре пи су
на се лен ня та вра ху ван ня у на ступ них дослідженнях населення загалом як
елемент композиції вибірки).

Зрос тан ня кількості публікацій англійською мо вою де мо нструє ак ту -
альність те ма ти ки од но ста те вих пар тнерств у різно манітних кон тек стах.
Так, за да ни ми по шу ко вої сис те ми Google Scholar об сяг на уко вої літе ра ту -
ри, яка містить клю чові сло ва “same sex partnership” чи “same sex marriage”,
зріс з 2009-го по 2018-й більш ніж удвічі, з 3461 публікації до 8203. Пуб -
лікацій, що сто су ють ся Украї ни, знач но мен ше — при близ но три ти сячі за
період з 1999-го по 2018 рік, при чо му не менш як по ло ви на з них зга ду ють
од но ста теві пар тне рства в ра дянській психіат ричній та ка ральній па ра дигмі 
(див. напр.: [Ко ча рян, 2014]) чи роз гля да ють юри дичні ас пек ти гармонізації 
правових систем України та Європейського Союзу.

В Україні ЛҐБТ-сім’ї є ма ло дослідже ною те мою, більшість укр аїнських
соціологічних досліджень сім’ї не вклю ча ють од но ста теві сім’ї до сво го
аналізу. Пер ше досліджен ня, цілком при свя че не темі од но ста те во го  парт -
нер ства в Україні, було про ве де не гро ма дською організацією «ЛҐБТ-центр
“Наш світ”» 2009 року [Май му ла хин, Ка сян чук, Ле щин ский, 2009]. Нас туп -
но го року Харківська жіноча організація “Сфе ра” спільно з ка фед рою соціо -
логії ХНУ про ве ла міждис ципліна рну кон фе ренцію “Мо делі сім’ї: транс -
фор мації та тен денції роз вит ку”, де об го во ре но аль тер на ти ви тра диційній
ве ликій або (в новішому варіанті) нук ле арній ро дині, в тому числі од но ста -
теві [Збірник, 2009; Мо делі сім’ї, 2010]. Че рез рік гро ма дська організація
“Інсайт” ініціюва ла збірку ста тей [ЛГБТ-сім’ї, 2012], до якої увійшла стат тя
Т. Мар це нюк, при свя че на вив чен ню пи тан ня, чи справді роз поділ ро лей в
од но ста тевій ро дині відтво рює на явні ге те ро нор ма тивні та патріар халь -
ні мо делі [Мар це нюк, 2012]. Деякі вітчиз няні публікації кла сифіку ють
ЛҐБТ- сім’ї як яви ще неґатив не, таке, що свідчить про кри зу інсти ту ту сім’ї
[Ма ла хо ва, 2020]. Пе ре важ ну більшість кількісних да них в Україні було от -
ри ма но в досліджен нях, які не зо се ред жу ва ли ся на од но ста те вих чи пак
квір-пар тне рствах (це, зок ре ма, праці пра во за хисні та в га лузі про бле ма ти -
ки гро ма дсько го здо ров ’я, див. табл. 1). Про те є й ви нят ки се ред публікацій з
даної тематики [Марценюк, Колеснік, 2016; Вербицкая и др., 2016; Швед ко -
ва, 2017; Тичина, Марчук, 2018; Герлах, 2019; Chernyak, 2016].

Не роз в’я зані раніше ас пек ти про бле ми

У за со бах ма со вої інфор мації досі цир ку лю ють циф ри щодо ста ну та по -
ши ре ності од но ста те вих пар тнерств, що ба зу ють ся на не ве ли ко му по што во -
му опи ту ванні 2009 року — на прик лад, “оцінна кількість од но ста те вих пар в
Україні ста но вить 200 тис.” [Май му ла хин, Ка сян чук, Ле щин ский, 2009],
при то му іґнорується знач ний ма сив пізніших і надійніших да них, го лов ним
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чи ном че рез те, що ця інфор мація пред став ле на май же ви нят ко во “сірою
літе ра ту рою”, себ то публікаціями місце вих та національ них гро ма дських
організацій та звітами про досліджен ня. В ака демічній літе ра турі бра кує та -
кож кри тич но го ме та а налізу на яв ної інфор мації. Дер жав на ста тис ти ка не
обліковує од но ста теві сім’ї, помилково залічуючи їхніх членів до числа
самотніх (“неодружених”) чоловіків та жінок.

Мета і кон текст публікації. Уза галь нен ня дос туп них кількісних і якіс -
них да них про од но ста теві пар тне рства в Україні, включ но з да ни ми про на -
явність дітей у та ких пар тне рствах, у рет рос пек тиві останніх двад ця ти ро -
ків. Вод но час огляд дос туп них відо мос тей про од но ста теві сім’ї в Україні
має та кож прак тич ний вимір. При наймні з 2006 року суб’єкти гро ма дсько-
 політич но го руху за рівноп равність ЛҐБТ в Україні став лять пи тан ня про
не обхідність пра во во го виз нан ня у вітчиз няній юрис дикції цивільних сi -
мей них пар тнерств між осо ба ми однієї до ку мен таль ної статі та пра во во го
виз нан ня в українській юрис дикції шлюбів, пар тнерств та інших леґаль них
форм од но ста те вих сто сунків, укла де них за участі осіб із українським гро -
ма дя нством за кордоном [Говорухіна, 2007].

2015 року уря дом Украї ни за твер дже но план дій з реалізації Національ -
ної стра теґії у сфері прав лю ди ни на період до 2020 року [План дій, 2015].
Цим пла ном (105.6) пе ре дба че но “роз роб лен ня та под ан ня на роз гляд Ка -
бінету Міністрів Украї ни за ко ноп роєкту про леґалізацію в Україні зареєст -
ро ва но го цивільно го пар тне рства для різнос та те вих і од но ста те вих пар з
ура ху ван ням май но вих і не май но вих прав, зок ре ма во лодіння та насліду -
ван ня май на, утри ман ня од но го пар тне ра іншим в разі не пра цез дат ності,
кон сти туційно го пра ва не свідчи ти про ти сво го пар тне ра” (відповідаль ни -
ми є Кабінет Міністрів Украї ни, інші зацікав лені орга ни дер жав ної вла ди).
Аналогічне за вдан ня — “за про вад жен ня інсти ту ту реєстро ва но го цивільно -
го пар тне рства як фор ми пра во во го виз нан ня пар тне рсько-сімей них сто -
сунків між осо ба ми, які на ле жать до однієї до ку мен таль ної статі” — увійшло
й до Стра тегії з ком плек сної відповіді на бар’єри щодо прав лю ди ни на  до -
ступ до по слуг з профілак ти ки і ліку ван ня ВІЛ та ту бер куль о зу до 2030 року 
[Стра тегія, 2019]. Стра тегію ухва ле но про то коль ним рішен ням Національ -
ної ради з пи тань про тидії ту бер куль о зу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Ра зом з
тим ліде рство в про цесі роз роб лен ня відповідних політико-пра во вих інi ціа -
тив на ле жить суб’єктам не уря до во го сек то ру — на сам пе ред, гро ма д ським і
бла годійним організаціям, які про су ва ють пра во за хис ний по ря док ден ний.
Ефективна промоція реєстрованого цивільного партнерства в Україні мож -
ли ва, і ця стаття спрямована на посилення цього виміру стратеґічної ін фор -
мації про ЛҐБТ в Україні.

Ме то ди ка по шу ку та відбо ру публікацій

По чат ко вий по шук здійсню вав ся в сис темі Google Scholar в проміжку
між 1999 та 2018 ро ка ми укр аїнською, англійською та російською мо ва ми за
та ки ми клю чо ви ми словами:
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— укр аїнська: Украї на, “од но ста те ве пар тне рство” АБО “од но ста те вий
шлюб” АБО “го мо сек су аль не пар тне рство” АБО “го мо сек су аль ний
шлюб” — знай де но 103 публікації;

— англійська: Ukraine, “same sex partnership” OR “same sex marriage” OR
“gay partnership” OR “gay marriage” — знай де но 2660 публікацій;

— російська: Укра и на, “од нопо лое партнёрство” ИЛИ “од нопо лый
брак” ИЛИ “го мо сек су аль ное партнёрство” ИЛИ “го мо сек су аль ный
брак” — знай де но 492 публікації.

Отри мані ре зуль та ти та под аль шу їх об роб ку по ка за но на рис. На пер -
шо му етапі відки ну то всі публікації, які не сто су ють ся Украї ни або од но ста -
те вих сімей в соціологічно му кон тексті (зок ре ма, відки ну то все, що сто -
сується аналізу за ко но да вства). На дру го му етапі відки ну то такі публікації,
як на вчаль но-ме то дичні про гра ми, підруч ни ки, кон спек ти лекції, аналіз у
га лузі мо ралі, філо софії, тра дицій, ети ки та історії в тому ви пад ку, якщо ав -
тор не опе ру вав да ни ми соціологічних досліджень. Спи сок от ри ма них пуб -
лікацій за те мою статті налічує 30 по зицій.

Рис. 1. По шук і відбір публікацій 1988–2018 років
з ви ко рис тан ням сис те ми Gogle Scholar

До цьо го спис ку до да но публікації, які на ле жать до так зва ної сірої літе -
ра ту ри, себ то звіти про досліджен ня гро ма дських організацій (пе ре дусім
Альянсу гро ма дсько го здо ров ’я Украї ни, http://aph.org.ua), які хоч і не при -
свя чені пря мо про бле ма тиці од но стате во го пар тне рства, про те містять ре -
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ле вантні дані за галь но національ них опи ту вань чо ловіків, які ма ють секс із
чо ловіками (ЧСЧ).

Ре зуль та ти

1. Час тка на се лен ня Украї ни, що про жи ває в од но ста те вих со ю зах. Як 
вид но з да них таб лиці 1, на явні кількісні досліджен ня поділя ють ся за ме то -
дом фор му ван ня вибірко вої су куп ності на дві ве ликі гру пи: пер шу ста нов -
лять ті, де ви ко рис та но ЗВ — зруч ну вибірку (сюди вхо дять всі інтер нет- і
по штові опи ту ван ня, а та кож деякі про ве дені face-to-face); на томість дру гу
ста нов лять ті, де ви ко рис та но псев до ви пад ко ву вибірко ву су купність (RDS
— respondent driving sampling та TLS — time-location sampling, face-to-face
опи ту ван ня із за лу чен ням про фесійних інтер в’юєрів).

Таб ли ця 1

Дані кількісних досліджень ЧСЧ1 в Україні,
що містять блок про сімей ний стан

Рік

ЧСЧ, які
спіль но меш -
ка ють та / або 
ма ють спільне 
гос по да рство
з ін шим чо ло -

в i ком, % від
“чо ло вічої”

ви бірки

Вибірка Ме тод
Озна чен ня од но ста те -
во го пар тне рства в ан -

кеті
По си лан ня

1 2 3 4 5 6

1999 13 449, по што ве
 опитування ЗВ

“Чи маєте постійно го
дру га (пар тне ра)?...

так, меш каємо раз ом”

[Гри ба нов и
др., 2000]

2004  6

886 (Київ, Оде са,
Ми ко лаїв, До нецьк, 

Лу ганськ, Харків,
Львів), ЧСЧ за ост.

12 міс.

снігова
груд ка

“Ваш сімей ний стан ...
не за реєстро ва ний го -

мо сек су аль ний шлюб”

[Амджадін та
ін., 2005]

2009 20
2300 (Київ та 13 об -

лас них цент рів),
ЧСЧ за ост. 12 міс.

RDS та
TLS

“Опишіть ваш фак тич -
ний сімей ний стан ...

живу з пар тне ром-чо -
ловіком”

[Андрєєва та
ін., 2011]

2009 62 527, по што ве 
 опитування ЗВ

“Чи є у вас од но ста те -
вий пар тнер?... так”, на
до дат ко ве пи тан ня “Ви 

і ваш од но ста те вий
пар тнер меш каєте  ра -

зом і маєте спільне гос -
по да рство?” ствер дно

відповіли 45% від усієї
вибірки

[Май му ла хин,
Ка сян чук, Ле -

щин ский,
2009]
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1 2 3 4 5 6

2009–
2010 19

2565 (Вінни ця, До -
нецьк, Лу ганськ,

Чернівці), клієнти
профіл. про грам

для ЧСЧ

ЗВ

“Опишіть ваш фак тич -
ний сімей ний стан ...
живу з пар тне ром-

чо ловіком”

[Ка сян чук,
2010]

2010 24

350 (Ми ко лаїв), чо -
ловіки, що мали

при наймні один ор.
чи анал. кон такт з

іншим чо ловіком за 
ост. 6 міс.

RDS

“Опишіть, будь лас ка,
ваше сімей не, фак тич -
не ста но ви ще ... живу з
чо ловіком-пар тне ром”

[Ка сян чук, Са -
люк, Тро фи -
мен ко, 2011]

2010 28
309 (Київ, До нецьк, 

Львів Ми ко лаїв),
ЧСЧ 

ЗВ

“Опишіть ваш фак тич -
ний сімей ний стан ...
живу з пар тне ром-

чо ловіком”

[Зiнчен ков та
ін., 2011a]

2010 47 1454, ЧСЧ, інтер -
нет-опи ту ван ня ЗВ

“Чи пе ре бу ваєте ви за -
раз у стабільних сто -

сун ках з ки мось?... маю 
постійні сто сун ки
тільки з одним чо -

ловіком”

EMIS, ру ко -
пис звіту Біло -
русі, Мол до ви

та Украї ни

2011 16

101 (Маріуполь,
ЧСЧ, клієнти
ВІЛ-сервісної

НУО)

снігова
груд ка

“З ким ви спільно жи -
ве те та ве де те  госпо -

дар ство?... з чо ло -
віком- пар тне ром”

[Сту ло ва и др., 
2013]

2011 24
1708, інтер нет- опи -

ту ван ня
ЛҐБТ-організації

ЗВ

“Опишіть ваш фак тич -
ний сімей ний стан ...

живу з пар тне ром своєї 
статі”

[Зiнчен ков та
ін., 2011]

2011 17

5950 (Київ,  Сева -
стополь, та всі обл.

цен три), ЧСЧ за
ост. 12 міс.

RDS

“Опишіть ваш фак тич -
ний сімей ний стан ...
живу з пар тне ром-

чо ловіком”

[Боль шов та
ін., 2012]

2012 22

500 ЧСЧ, які зна -
ють, що таке фе -
мідом, як він  ви -

глядає, та ко рис ту -
ва ли ся ним за

останні 12 місяців
(Кри вий Ріг, Чер -

ка си, Ми ко лаїв,
Львів, Київ)

ЗВ

“Опишіть ваш фак тич -
ний сімей ний стан ...
живу з пар тне ром-

чо ловіком”

[Тро фи мен ко
та ін., 2012]

2013 55

1006 (До нецьк,
Маріуполь, Львів,
Оде са, Чернігів,
ЧСЧ до 29 років,
неклієнти НУО)

RDS

“Чи пе ре бу ваєте ви за -
раз у стабільних сто -

сун ках з ки мось?... маю 
постійні сто сун ки тіль -
ки з одним чо ловіком”

[Postnov et al.,
2016]

(опубліко ва но
тільки час ти ну 

ре зуль татів)

2013 54

504, До нецьк, За -
поріжжя, Київ,

Оде са, Харків, Чер -
нівці), бісек су альні

чо ловіки та їхні
пар тнер ки- жін ки

снігова
груд ка

“Чи маєте ви за раз
постійно го сек су аль но -
го пар тне ра?... так, од -

но го чо ловіка + так,
кількох чо ловіків”

[Ка сян чук,
Кор жов, Вар -

бан, 2014]
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1 2 3 4 5 6

2013  8

8100 (Київ та всі
об ласні цен три, а

та кож Біла Цер к ва і 
Се вас то поль), ЧСЧ 

за ост. 12 міс.

RDS

“Опишіть ваш фак тич -
ний сімей ний стан ...
живу з пар тне ром-

чо ловіком”

[Боль шов, Ка -
сян чук, Тро -

фи мен ко,
2014]

2015– 
2016 17

4550 (Київ та всі
обл. цен три за ви -
нят ком Лу га н ська,
а та кож Біла Цер к -
ва; на оку по ва них

те ри торіях до -
сліджен ням охоп -
лені До нецьк, Се -
вас то поль, Сімфе -

ро поль)

RDS

“Опишіть ваш фак тич -
ний сімей ний стан ...
живу з пар тне ром-

чо ловіком”

[Ка сян чук М.
та інші, 2017]

2017 15
1365 (чо ловіки),
і нтернет-опиту -

вання
ЗВ

“З ким ви спільно жи -
ве те та ве де те гос по да -
рство?... з чо ловіком-

 пар тне ром”

[Шес та ков -
ский, Ка сян -

чук, 2018]

2017 29 1051, ЧСЧ, інтер -
нет-опи ту ван ня ЗВ

“ Чи пе ре бу ваєте ви за -
раз у стабільних сто -

сун ках з ки мось?... маю 
постійні сто сун ки
тільки з одним чо -

ловіком”

EMIS, ру ко -
пис звіту за да -
ни ми Біло русі, 

Мол до ви та
Украї ни

2017 18 2241, інтер нет-опи -
ту ван ня ЗВ

“З ким Ви нині спільно 
жи ве те й ве де те до -

машнє гос по да рство?... 
живу з чо лові ком-

 партнером”

Нова бла кит на 
кни га, не -

опубл. ре зуль -
та ти Цен тру
“Наш світ”

2017– 
2018 16

5971 (Київ та всі
обл. цен три за ви -
нят ком Лу га нська,
а та кож Біла Цер к -
ва та Маріуполь; на
оку по ва них те ри -
торіях досліджен -
ням охоп лені До -

нецьк, Се вас то поль
та Сімфе ро поль)

RDS

“Опишіть ваш фак тич -
ний сімей ний стан ...
живу з пар тне ром-

чо ловіком”

[Са зо но ва, Ду -
кач, 2019]

Озна чен ня, що саме в кож но му з відібра них досліджень по трап ляє до
катеґорії “од но ста те ве пар тне рство”, різнить ся, відповідно різнять ся й пи -
тан ня ан кет. Так само не збіга ють ся озна чен ня ге не раль ної су куп ності кож -
но го з досліджень. Всі досліджен ня з псев до ви пад ко вою вибіркою, за ви нят -
ком од но го, і деякі зі зруч ною вибіркою ви ко рис то ву ва ли на праць о ва ний
ще 2009 року спосіб виз на чен ня сімей но го ста ну че рез два за пи тан ня — про
офіційний та про фак тич ний стан, при чо му на явність од но ста те во го пар т -
не рства фіксу ва ла ся варіан том “живу з пар тне ром-чо ловіком” (інко ли в пи -
тан ня вво ди ли уточ нен ня про на явність спільно го гос по да рства).
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Закінчення табл. 1



На ве дені в таб лиці 1 дані ха рак те ри зу ють ся де ся ти крат ною розбіж -
ністю в оцінках час тки гомо- та бісек су аль них чо ловіків, які жи вуть в од но -
ста те вих па рах — від 6% до 62% (медіана 19%, інтер квар тиль ний роз мах
16–28%) від охоп ле ної відповідним досліджен ням вибірки ЧСЧ. Такі істот -
ні відмінності зу мов лені методологічними причинами.

Так, 62% (найбільше зна чен ня се ред на ве де них) от ри ма но в цільо во му
опи ту ванні про од но ста теві пар тне рства, до зруч ної вибірки яко го мог ли за -
лу ча тись пе ре дусім ті, хто мав досвід пар тне рства та ціка вив ся цією про бле -
ма ти кою; до дат ко вим дже ре лом зміщен ня зна чен ня до ве рхньої межі діапа -
зо ну зна чень було опи ту ван ня жінок, се ред яких може спос теріга ти ся біль -
ша порівня но з чо ловіками схильність до утво рен ня стабільних пар [Bern -
stein, Naples, Harvey, 2016] (звісно, тут порівню ють ся ЖСЖ із ЧСЧ, а не за -
галь на по пу ляція жінок із за галь ною по пу ляцією чо ловіків). Інші дані, які
по тра пи ли в останній квар тиль діапа зо ну (29–62%), та кож ха рак те ри зу -
ють ся фор му ван ням на етапі рек ру тинґу зруч ної вибірки, по трап лян ня до
якої зу мов лю ва лось нерівни ми шан са ми у різних груп ге не раль ної су куп -
ності (до рес пон дентів діста ва ли ся, зок ре ма, че рез зви чай ну по шту або че -
рез роз сил ку ого ло шень у те ма тич них ЛҐБТ-гру пах у соціаль них ме ре жах).
Єди ний ви ня ток — RDS-досліджен ня мо ло дих ЧСЧ [Postnov et al., 2016].
Зна чен ня з пер шо го квар ти ля діапа зо ну (від 6% до 15%) та кож от ри ма но
здебільшо го на зруч них, віднос но не ве ли ких вибірках (єди ний ви ня ток —
RDS-досліджен ня ЧСЧ 2013 року, до яко го було за лу че но по над вісім ти сяч
рес пон дентів). В ан ке тах цих досліджень за пи тан ня про пар тнерів фор му -
лю ва ли ся у різний спосіб — в одних ви пад ках рес пон дентів пи та ли про
постійних партнерів (інколи з уточненням “сексуальних”), в інших — про
спільне проживання, а в одному випадку респондентам говорилось навіть
про “незареєстрований гомосексуальний шлюб”.

На відміну від цьо го, і медіанні зна чен ня, і ті, що вкла да ють ся в діапа зон
16–28%, у по ло вині ви падків от ри ма но із ви ко рис тан ням псев до ви пад ко -
вих вибірок (RDS — вибірка, що фор мується са ми ми рес пон ден та ми, а в од -
но му ви пад ку TLS — вибірка за ча сом і місцем), при чо му за пи тан ня ста ви ли
од но тип не: “З ким ви спільно живете і ведете господарство?”

Як було вка за но вище, ти ра жо вані у ЗМІ дані про чи сельність
ЛҐБТ-сімей в Україні на рівні 200 ти сяч, по хо дять з досліджен ня Цен тру
“Наш світ” [Май му ла хин, Ка сян чук, Ле щин ский, 2009]. Ра зом з тим дані в
таб лиці 1 свідчать, що ця оцінка є не надійною, а ближ чи ми до ре аль ності є
втричі менші зна чен ня, при наймні для су куп ності чо ловіків, які ма ють секс
з чо ловіками, меш ка ю чи у сто лиці чи об лас них цен трах. Крім того, в літе ра -
турі є дані про те, що цей по каз ник є лабільним, та ким, що за ле жить від
соціаль но-політич ної та за ко но дав чої си ту ації кон крет ної дер жа ви, куль -
тур них на ста нов пев но го суспільства та міжна род ної си ту ації (зок ре ма,
відкри тості кор донів, яка впли ває на міґраційні про це си у ґло бальній по пу -
ляції ЧСЧ). Tак, медіанна час тка ЧСЧ, які ма ють постійно го пар тне ра-чо -
ловіка, була за да ни ми Євро пе йсько го інтер нет-досліджен ня ЧСЧ 2010
року 39%, в Нідерландах цей показник становив 42%, а в Іспанії — 32%
[Quinlan et al., 2011].
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Ще одним об ме жен ням на ве де них да них є відсутність оцінки ймо вір но -
сті по трап лян ня до будь-яких вибірок од но час но обох учас ників од но ста те -
во го пар тне рства, що може впли ва ти на оцінку саме чи сель ності пар т нерств.

2. Діти в од но ста те вих пар тне рствах. У ши ро ко му тлу ма ченні сім’єю
при й ня то [Сім’я, s.a.] на зи ва ти гру пу лю дей, які жи вуть раз ом, бу ду чи по -
в’я за ни ми рідством чи шлю бом, при чо му ди ти на сприй мається як “при род -
не” про дов жен ня (ге те ро сек су аль но го) со ю зу. За ко но да вство Украї ни
вклю чає до катеґорії “близькі ро дичі та чле ни сім’ї” осіб, “які спільно про жи -
ва ють, по в’я зані спільним по бу том і ма ють взаємні пра ва та об ов’яз ки”, в
тому числі тих, “які спільно про жи ва ють, але не пе ре бу ва ють у шлюбі” (п. 1
част. 1 ст. 3 КПК Краї ни). ЛҐБТ, опи тані різни ми ав то ра ми, здебільшо го
поділя ють цей по гляд:

“Семья — это ког да мно го, это семь Я. Мно го лю дей, мно го де тей, ког да
все друг дру га лю бят, вза и мо по ни ма ние, если это убор ка в доме, то тоже
все вмес те. Семья — это це лос тное, орга низм, ко то рый на столь ко  вза -
имосвязан, ко то рый не льзя сло мать. Это очень мно го зна чит. Семья для
меня на пер вом мес те” (Із інтер в’ю із пар тнер кою транс-лю ди ни
[ЛГБТ-сім’ї, 2012]).

В Україні реалізу ва ти пра во на ма те ри нство та/або батьківство мож на
кілько ма спо со ба ми: шля хом при род но го за чат тя та на род жен ня ди ти ни,
че рез уси нов лен ня/вдо черіння або за вдя ки до поміжним реп ро дук тив ним
тех но логіям [МОЗ, 2013]. Примітно, що го мо сек су альність чи бісек су аль -
ність або відповідні їм мо делі по ведінки, так само як факт пе ре бу ван ня до -
рос лої осо би у сімей но му пар тнерстві з іншою осо бою тієї ж до ку мен таль ної 
статі, не є під ку том зору за ко ну пе репо на ми для адопції. Оскільки в Україні
леґітим ною є індивіду аль на адопція, то адоп тант(к)ами de facto може вис ту -
па ти од но ста те ва пара на тих пра во вих за са дах, що лише один з учас ників
чо ловічої або одна з учас ниць жіночої пари матиме формальний статус
усиновителя/-льки чи вдоче ри те ля/-льки.

Всі ви ко рис то ву вані спо со би от ри ман ня од но ста те ви ми сім’я ми тих
прав, які ге те ро сек су альні пари от ри му ють за фак том реєстрації шлю бу, є
на ба га то складнішими, до рож чи ми і без ґарантій успіху. Так, на прик лад,
осо би, які не пе ре бу ва ють у шлюбі між со бою, не мо жуть уси но ви ти/удо че -
ри ти одну й ту саму ди ти ну, але якщо такі осо би про жи ва ють однією сім’єю,
суд може ухва ли ти рішен ня про уси нов лен ня/удо черіння ними ди ти ни.
Прик ла дом пріори тет ності для удо черіння/уси нов лен ня саме шлюбу, а не
сім’ї, є переважне право подружжя на адопцію.

“За ко но да т ельство — это ещё и офи ци аль ное при зна ние та ких от но ше -
ний на уров не го су да рства. Оно же и на мне ние лю дей вли я ет. Так что, в
ка ком-то смыс ле, от су тствие та ких за ко нов чуть не сло ма ло мне
жизнь. Мы обе жили и вос пи ты ва ли де тей с не лю би мы ми муж чи на ми,
по то му что уйти — озна ча ло уйти в ни ку да. В семью, ко то рую та ко вой
ни кто не при знаёт. И смог ли сде лать это толь ко уже в весь ма зре лом
воз рас те. Ког да уже были уве ре ны, что ни де тей ни кто не от берёт
(15-лет нюю уже по про буй от бе ри — себе до ро же), ни карь е ру ни кто нам 
ау тин гом не ис пор тит” (Із інтер в’ю з жінкою, яка ви хо вує ди ти ну в
Л-сім’ї [Швед ко ва, 2017]).
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Пов нолітні жінка або чо ловік ма ють пра во на участь у про гра мах до -
поміжних реп ро дук тив них тех но логій. Однак, для цьо го потрібна зго да
офіційно го сімей но го партнера:

“При хо ди лось ис кать не ле галь ные пути, чтоб за чать в кли ни ке. Они
тре бу ют со гла сия партнёра, пред по ла гая, что это дол жен быть муж.
Вра ча не сра зу на шли. И по со ве ту дру гой та кой же пары” (Із інтер в’ю з
жінкою, яка ви хо вує ди ти ну в Л-сім’ї [Швед ко ва, 2017]).

Якщо кількісні дані про на явність постійно го од но ста те во го пар тне ра є
в ба гать ох публікаціях, то да них про дітей знач но мен ше (табл. 2). На явність 
дітей чітко по в’я за на з досвідом ге те ро сек су аль но го шлю бу [Май му ла хин,
Ка сян чук, Ле щин ский, 2009]. Як пра ви ло, якщо в ан ке тах було за пи тан ня
про дітей, то воно не да ва ло змо ги вста но ви ти, яким спо со бом ці діти з’я ви -
ли ся, чи ви хо ву ють ся вони в од но ста те вих па рах, чи зна ють вони про го -
мо-/бісек су аль ну орієнтацію бать ка чи ма тері та вза галі чи є ці діти “дітьми”
в ро зумінні за ко но да вства (себ то не пов нолітніми осо ба ми) або ж є та ки ми
лише в сенсі споріднен ня (тоб то є по внолітніми осо ба ми). Тільки в од но му з 
досліджень цей ас пект з’я со ву ва ли пря мо (не опубліко вані дані опи ту ван ня
Цен тру “Наш світ”, проєкт “Нова бла кит на кни га”): у 87% тих ЛҐБ, які
 мають дітей, ди ти ну на род же но внаслідок ге те ро сек су аль них сто сунків, у
3% — внаслідок уси нов лен ня, у 6% — внаслідок штуч но го запліднен ня і ще у
4% — внаслідок до говірних сто сунків (сек су аль ний кон такт лише за ра ди
запліднен ня). 11% з числа тих, хто має одностатевого партнера, повідомили,
що в їхній парі виховується чи виховувалась принаймні одна дитина.

Таб ли ця 2

Дані кількісних досліджень ЛҐБТ в Україні, що містять відо мості
про на явність дітей у од но ста те вих сім’ях

Рік % ЛҐБТ, які 
ма ють дітей Вибірка Ме тод За пи тан ня 

в ан кеті По си лан ня

2009 16 527, по што ве
опи ту ван ня ЗВ “Чи є у вас

діти?... так”

[Май му ла хин,
Ка сян чук, Ле -

щин ский, 2009]

2013 29 (се ред
 чоловіків)

504, (До нецьк,
За поріжжя, Київ, 

Оде са, Харків,
Чернівці), бісек -
су альні чо ловіки
та їхні пар тнер -

ки-жінки

снігова
груд ка

“Чи є у вас ди ти -
на / діти?... так”

[Ка сян чук, Кор -
жов, Вар бан,

2014]

2017 14 2241, інтер нет-
 опи ту ван ня ЗВ “Чи є у вас ди ти -

на / діти?... так”

Нова бла кит на
кни га, не опубл.

ре зуль та ти Цен т -
ру “Наш світ”

Струк ту ра ЛҐБТ-сімей, в яких ви хо ву ють ся діти, у світлі на яв них да них 
виг ля дає так: од но ста те ве жіноче пар тне рство, в яко му діти були на род жені
однією, рідше об ома пар тнер ка ми в по пе редніх ге те ро сек су аль них шлю бах
[Вер биц кая та ін., 2016; Гри ба нов та ін., 2000; Май му ла хин, Ка сян чук, Ле -
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щин ский, 2009]. При цьо му до пев но го мо мен ту (частіше до підлітко во го
віку) ди ти на сприй має як сім’ю рідну матір, бать ка, з яким мати на той мо -
мент вже роз лу че на чи про жи ває окре мо, а та кож ба бусь, дідусів та інших
ро дичів з обох боків. І навіть якщо зв’я зок із бать ком ди ти ни зовсім не
стабільний та слаб кий, ди ти на про дов жує підтри му ва ти сто сун ки із ро ди -
ною бать ка, при хо ву ю чи прав ду про “нове жит тя” ма тері, влас не про її пар т -
нер ку, ак тив но за лу че ну до дог ля ду за нею та вклю че ну в про цес її ви хо ван -
ня; це потрібно, аби уник ну ти конфліктів із “батьківською сім’єю/ро ди ча -
ми” чи за побігти мож ли во му ви ко рис тан ню та кої інфор мації як при во ду до
роз лу чен ня ди ти ни із матір’ю че рез не сприй нят тя її од но ста те во го пар тне р -
ства біологічним бать ком [Швед ко ва, 2017]. За та ких умов одна з пар тне рок, 
що не є біологічною матір’ю, за знає подвійно го вик лю чен ня зі сфе ри спо -
рідне ності, оскільки офіційно її не виз на но ні дру жи ною, ні матір’ю. Це ство -
рює відчут тя без прав ності у ви пад ку роз лу чен ня пари:

“Пос ле смер ти суп ру ги моя дочь была от прав ле на в при ют как оси ро тев -
шая. По том на опе ку пре тен до ва ла ба буш ка, ко то рая с до черью даже
зна ко ма не была, фак ти чес ки (ви де ла её толь ко ма лень кой), и живёт на
пен сию в де рев не. 14-лет нюю де воч ку-под рос тка. В при ют... По том — к
не зна ко мой ба буш ке в село с ту а ле том на ули це, где все чу жие. Пос ле
смер ти ма те ри... К счас тью, на шлись хо ро шие люди и сре ди чи нов ни ков,
и уда лось ба буш ку убе дить, что де воч ка со мной жила всю жизнь, и ей со
мной бу дет луч ше. Но на тер пе лись очень при этом” (Із інтер в’ю з жін -
кою, яка ви хо вує ди ти ну в Л-сім’ї [Швед ко ва, 2017]).

Ще однією з мо де лей є така, за якої жінки раз ом при й ня ли рішен ня або
про на род жен ня, або про вси нов лен ня, а в од но му із ви падків на ро ди ли
дітей від різних чо ловіків із різни цею в декілька місяців. В та ко му разі, за -
зви чай, офор млюється фіктив ний шлюб між чо ловіком, який частіше та кож 
пе ре бу ває в од но ста те во му пар тнерстві, та жінкою [ЛГБТ-сім’ї, 2012].

Фіктив ний шлюб не тільки умож лив лює на род жен ня/вси нов лен ня дi -
тей, а й роз в’я зує пи тан ня з дек ла рацією леґаль но го шлюб но го ста ту су на
ро боті, пе ред ко ле га ми, та вдо ма, пе ред бать ка ми. Час то, укла да ю чи та кий
фіктив ний шлюб, чо ловік має на меті бра ти участь у ви хо ванні ди ти ни, але,
коли ди ти на на род жується, ви хо ван ня та дог ляд пе ре кла дається на обох
жінок в одностатевому партнерстві [ЛГБТ-сім’ї, 2012].

Щодо чо ловічих пар тнерств си ту ація є суттєво іншою. В нор ма тивній
куль турі ні на явність дітей, ні ак тив не за лу чен ня до дог ля ду за ними не є ат -
ри бу та ми чо ловічої са мо ре алізації [Connell, 2005]. Тому якщо го во ри ти про
чо ловічі од но ста теві сім’ї, то за зви чай ідеть ся про пар тне рство без дітей.
Най частіше, діти цих чо ловіків меш ка ють із їхньою матір’ю та ви хо ву ють ся
нею. Чо ловік час то підтри мує зв’я зок із дітьми, але дітям про при ват не жит -
тя їхньо го тата май же нічого невідомо, оскільки це ста ран но при хо ву ють.
Отже, тут не йдеть ся про близькі гар монійні батьківські сто сун ки із дітьми в 
та ких пар тне рствах, оскільки од но му із пар тнерів за бо ро не но візуалізу ва -
ти ся у своїй ролі пе ред дитиною іншого і тим паче зазіхати на батьківство
[ЛГБТ-сім’ї, 2012].

Окрім того, знач на час ти на чо ловіків, які ма ють дітей, — це ті, хто живе в
ге те ро сек су аль них сім’ях із жінка ми/ма те ря ми своїх дітей, а од но ста теві
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кон так ти ма ють із чо ловіками як їхніми постійни ми та/або ви пад ко ви ми
пар тне ра ми. В та ко му разі всю інфор мацію про “подвійне жит тя тата” теж
при хо ву ють [Касянчук, Коржов, Варбан, 2014].

Се ред чо ловіків спос терігається більший, ніж се ред жінок, рівень  само -
стигматизації в ас пекті ви хо ван ня ди ти ни [ЛГБТ-сім’ї, 2012].

Якщо ж го во ри ти про дітей, що їх ви хо ву ють у сім’ї, де або один із пар т -
нерів, або об ид ва є трансґен дер ни ми людь ми, то си ту ація до 2016 року була
усклад не на че рез пи тан ня, які до ку мен ти є у трансґен дер ної осо би та, від -
повідно, чи може вона леґаль но пе ре бу ва ти в шлюбі з пар тне ром/пар тнер -
кою, чи має пра во на штуч не запліднен ня, вси нов лен ня дитини тощо [МОЗ,
1996; МОЗ, 2011]:

“Я вы нуж ден жить с жен ским пас пор том, что бы быть ро ди те лем. То
есть го су да рство ста вит меня пе ред вы бо ром: или я ни кто сво е му ре -
бёнку (под пи сы ваю от каз), или я живу с пас пор том, где жен ское имя... По 
край ней мере, дол гое вре мя так было. Сей час, вро де бы, есть сдви ги в за -
ко но да т ельстве в этой свя зи. Но ещё не из вес тно, как это всё бу дет ра бо -
тать” (Із інтер в’ю з транс-чо ловіком, який ви хо вує ди ти ну [Швед ко ва,
2017]).

На томість ста ном на сьо годні діє реґуля тор ний акт [МОЗ, 2016], від -
повідно до яко го факт пе ре бу ван ня осо би, яка пре тен дує на зміну ста те вої
на леж ності, у шлюбі вже не є пе репо ною щодо про це дур зміни статі. Нові
пра ви ла ство ри ли пра во ву колізію, яка по ля гає в тому, що для трансґен дер -
ної осо би, якій уже замінено свідоц тво про на род жен ня та пас порт гро ма дя -
ни на Украї ни (із вне сен ням до цих онов ле них пер со наль них до ку ментів
іншо го мар ке ра статі), не пе ре дба че но спеціаль но го по ряд ку вне сен ня ані
змін до ак то во го за пи су про шлюб, у якому вона перебуває, ані до від по -
відного свідоцтва про шлюб.

3. Хто в сім’ї го ло ва? Пар тне ри в ЛҐБТ-па рах вва жа ють ся більш еґа л i -
тар ни ми в роз поділі своїх ро лей. Це сто сується як по бу то вих об ов’язків чи
еко номічно го за без пе чен ня сім’ї, так і про це су при й нят тя рішень [ЛГБТ-
 сім’ї, 2012]. Ра зом із тим, деякі рес пон ден тки та рес пон ден ти пе ре ко нані, що
саме спільне во лодіння еко номічним ре сур сом — важ ли ва озна ка сім’ї. Нез ва -
жа ю чи на за я ви про по вну еґалітарність ро лей, роз поділ об ов’язків за ле жить
від за лу чен ня пар тне рок до рин ку праці. В сім’ях, де одна пар тнер ка пра цює
або має не пов ну за й нятість, вона за зви чай та кож за й мається підтрим кою до -
мо гос по да рства [ЛГБТ-сім’ї, 2012]. Існує та кож по тре ба в об ря дах, які по зна -
ча ють для опи та них їхні сто сун ки як “уза ко нені”, такі, що ма ють пра во на
існу ван ня в фор маті “сім’я”. Нап рик лад, деякі пари вінча ють ся в церкві, но -
сять об руч ки, тоб то пе рей ма ють сим воліку ге те ро сек су аль но го уяв лен ня про
інсти ту ти сім’ї та шлю бу [Мар це нюк, 2012]. Час ти ною суспільно го сприй -
нят тя сім’ї є ге те ро нор ма тивність, тоб то уподібнен ня сто сунків у од но ста -
тевій парі сто сун кам, по ши ре ним се ред ге те ро сек су аль них пар [Мар ко ва,
Габ рель, 2012; Martsenyuk, 2013].

Та ким чи ном, окремі дані де мо нстру ють знач ну подібність струк ту ри
од но ста те вих пар тнерств до ти по вої мо делі міської нук ле ар ної сім’ї — з пев -
ни ми по прав ка ми на більшу еґалітарність подружніх ролей.
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4. Взаємини ЛҐБТ-сімей із соціумом. Сто сун ки ЛҐБТ-сімей з ото чен -
ням мо жуть за ле жа ти від при наймні двох чин ників. На мікрорівні це по в’я -
за не з тим, чи виз на ють пар тне ри самі себе сім’єю. Тоб то серй озність на -
мірів, спільні пла ни на май бутнє при зво дять до час тко вої або по вної відкри -
тості щодо ха рак те ру своєї сек су аль ності і, відповідно, до по чат ку по бу до ви
“відвер тих” сто сунків із соціумом.

“От род ных не скры ва ла, ког да мы ре ши ли ро дить, мы обе уже были в ка -
минг-ауте, еди нствен ный мо мент, ког да мы вдво ем ра бо та ли по на й му, в 
од ном и том же офи се, мы скры ва ли, что пара, го во ри ли, что со вмес тно
сни ма ем жильё. Ког да ребёнку было по лто ра, у нас был ау тинг по те ле -
ви де нию, по сле это го скры вать что-либо было про сто бес по лез но” (Із
інтер в’ю з жінкою, яка ви хо вує ди ти ну в Л-сім’ї [Швед ко ва, 2017]).

Заз ви чай така відвертість по ши рюється на пер ше коло спорідне ності
(діти, бать ки, бра ти, сес три) та близь ких друзів. Найбільш за кри тим факт
на яв ності го мо сек су аль них сто сунків та існу ван ня од но ста те вої сім’ї є для
ро дичів від пер шо го шлю бу:

“Семья от кры та всег да была. Кро ме папы и ба буш ки па пи ной. Там я
ста рал ся лиш не го не го во рить. Не толь ко про ори ен та цию... Ду маю, если
б мама с муж чи на ми встре ча лась — тоже не го во рил бы. Ну и я рас ска зы -
вал толь ко друзь ям. Близ ко му окру же нию. Осталь ным и стран но как-то 
рас ска зы вать с кем твоя мама жи вет” (Із інтер в’ю з ди ти ною, що ви хо -
вується в ЛҐБТ-сім’ї [Швед ко ва, 2017]).

У разі, коли ди тині в од но ста тевій сім’ї не було з ди ти нства відомо, що
один чи одна з її батьків жи вуть в од но ста тевій парі, то бать ки му сять
відкри ти ся ди тині при до сяг ненні нею підлітко во го віку [Швед ко ва, 2017].

Ра зом із тим го товність пари до відкри тості во че видь по в’я за на та кож із
без пе кою на мак рорівні — з тим, наскільки соціум го то вий виз на ва ти од но -
ста теві пари як по вноп равні [Кля пець, 2014; Слю сар, 2017]. П’ять ра ундів
Міжна род ної про гра ми соціаль но го досліджен ня (International Social Sur -
vey Program) було реалізо ва но з 1988 по 2008 роки. Зок ре ма, рес пон ден ти
(се ред них і українські) у 2008 році відповідали на за пи тан ня про  при -
йнятність од но ста те вих пар та мож ли вості уси нов лен ня ними дітей [Smith,
2011]. Аналогічні моніто ринґові досліджен ня в Україні ви ко на но у 2002,
2007 та 2011 ро ках на за мов лен ня ЛҐБТ-цен тру “Наш світ” [Зiнчен ков, Ка -
сян чук, Крав чук, Май му лахiн, Оста пен ко, Ше ре мет, 2011], а та кож у 2013 і
2015 ро ках [Шес та ко вський, Тро фи мен ко, Воз не се нський, Ка сян чук, 2016]. 
З од но го боку, з 2002-го по 2011 рік час тка опи та них, які неґатив но від по -
відали на за пи тан ня “Чи по винні го мо сек су альні пари мати пра во за реєст -
ру ва ти свої сто сун ки?”, зрос та ла із 49% до 69%. З іншо го боку, з 2013-го по
2016-й, себ то за умов військо вої не стабільності в країні, час тка рес пон -
дентів, які за пе ре чу ють це пра во, не зміни ла ся. Досвід пе ре жи тої дис кри -
мінації неґатив но по зна чається на фізич но му та мен таль но му бла го по луччі
сімей них пар різних типів [Van Der Star, Bränström, 2015].

Та ким чи ном, взаємини ЛҐБТ-сімей зі своїм ото чен ням на те перішній
мо мент не мож на опи са ти як бла го по лучні — брак за ко но дав чо го виз нан ня,
пе ре важ но неґатив не суспільне став лен ня та по бо ю ван ня са мих пар щодо
відкри тості зу мов лю ють ви сокі ри зи ки соціаль но го не бла го по луч чя од но -
ста те вих пар в Україні.
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Вис нов ки

Ста ном на те перішній час в Україні зібра но (пе ре важ но си ла ми об’єд -
нань гро ма дян) пев ну інфор мацію, яка сто сується фе но ме ну од но ста те во го
пар тне рства. Так, існує низ ка да них про час тку гомо- та бісек су аль них чо -
ловіків, які про жи ва ють у та ких пар тне рствах, — за леж но від ком по зиції
вибірки та при й ня то го дослідни ка ми озна чен ня цей відсо ток на й частіше
по трап ляє в інтер вал 16–28% опи та них меш канців сто лиці та об лас них
центрів. Кількісна інфор мація про жіночі пар тне рства є вкрай об ме же ною, а
якщо в та ко му пар тнерстві один чи об ид ва пар тне ри є трансґен дер ни ми осо -
ба ми, то кількісних да них вза галі немає. Сто сов но якісної інфор мації си ту -
ація інша — більше відомо про стан жіно чих і, по час ти, трансґен дер них пар т -
нерств (включ но з пи тан ням про дітей у та ких сім’ях), ніж про чо ловічі пари. 
Дані окре мих дослідниць де мо нстру ють знач ну подібність струк ту ри од но -
ста те вих пар тнерств до ти по вої мо делі міської нук ле ар ної сім’ї, з пев ни ми
поправками на більшу еґалітарність подружніх ролей та брак офi ційного
статусу, а отже, й пов’язані з цим ризики.

При пла ну ванні под аль ших розвідок було б доцільно по го ди ти спільне
ро зуміння досліджу ва но го пред ме та, а саме що таке “од но ста те ве пар тне р -
ство”, які озна ки роб лять од но ста теві сто сун ки саме “пар тне рством” (ци -
вільним, сімей ним), які озна ки роб лять цивільне пар тне рство “сім’єю” то -
що. Крім того, при пла ну ванні ве ли ких досліджень національ но го рівня (та -
ких, як пе ре пис на се лен ня чи моніто ринґ соціаль них змін) вар то до пов ни ти
опи ту валь ник бло ком за пи тань про незареєстровані партнерства, в тому
числі одностатеві.
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МАКСИМ КАСЯНЧУК, СВЯТОСЛАВ ШЕРЕМЕТ, ОЛЕСЯ
ТРОФИМЕНКО

Стан од но ста те вих пар тнерств в Україні

Про по но ва на стат тя має на меті уза галь ни ти дос тупні кількісні та якісні дані про од но -
ста теві пар тне рства в Україні, включ но з да ни ми про на явність дітей у та ких пар тне р -
ствах, у рет рос пек тиві останніх двад ця ти років (1999–2018). Зрос тан ня кількості ан -
гло мов них публікацій про різно манітні ас пек ти існу ван ня од но ста те вих пар де мо нструє
ак ту альність те ма ти ки. На яв на в Україні інфор мація є найбільш ба га тою у зістав ленні з
інши ми по стра дя нськи ми краї на ми реґіону Цен траль ної та Східної Євро пи й Цен траль -
ної Азії. Ра зом із тим ЛҐБТ-сім’ї за ли ша ють ся поза ува гою ака демічної спільно ти в
Україні, а зібрані дані здебільшо го містять ся у так званій сірій літе ра турі (звіти про
досліджен ня, про ве дені пе ре важ но си ла ми об’єднань гро ма дян) і не вве дені в на уко вий обіг.
По ка за но, що за леж но від ком по зиції вибірки та при й ня то го дослідни ка ми виз на чен ня од -
но ста те во го пар тне рства цей відсо ток на й частіше по трап ляє в інтер вал 16–28% опи -
та них гомо- та бісек су аль них чо ловіків, що меш ка ють у сто лиці та об лас них цен трах
Украї ни. Кількісна інфор мація про жіночі пар тне рства є вкрай об ме же ною (одне опи ту -
ван ня на не ве ликій вибірці, по бу до ваній у не ви пад ко вий спосіб), а якщо в та ко му пар т -
нерстві один чи об ид ва пар тне ри є трансґен дер ни ми осо ба ми, то кількісних да них вза галі
немає. Кількісна інфор мація про дітей в од но ста те вих пар тне рствах та кож є дуже об ме -
же ною, а от ри мані в роз гля ду ваній літе ра турі (з усіма її за зна че ни ми ме то до логічни ми
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не доліками) дані ко ли ва ють ся від 14% до 29% ЛҐБТ, що ма ють дітей, але невідомо, чи ви -
хо ву ва ли цих дітей саме од но ста теві пари.

Сто сов но якісної інфор мації си ту ація інша — більше відомо про стан жіно чих і, по час ти,
трансґен дер них пар тнерств (включ но з пи тан ням про дітей в та ких сім’ях), ніж про чо -
ловічі пари. Окремі дані де мо нстру ють знач ну подібність струк ту ри од но ста те вих пар -
тнерств до ти по вої мо делі ге те ро сек су аль ної міської нук ле ар ної сім’ї (два пар тне ри та
їхні діти) з по прав ка ми на більшу еґалітарність под ружніх ро лей, брак офіційно го ста ту -
су та по в’я зані з цим соціаль но-еко номічні ри зи ки. По дальші розвідки (в тому числі націо -
наль но го рівня) ма ють спи ра ти ся на за галь не ро зуміння того, що таке “од но ста те ве
 парт нерство”, які озна ки роб лять од но ста теві сто сун ки саме “пар тне рством” (ци -
вільним, сімей ним), які озна ки роб лять цивільне пар тне рство “сім’єю” тощо.

Клю чові сло ва: нук ле ар на сім’я, ме та а наліз, ЛҐБТ, гро ма дянські пар тне рства, Украї на

МАКСИМ КАСЯНЧУК, СВЯТОСЛАВ ШЕРЕМЕТ, 
ОЛЕСЯ ТРОФИМЕНКО

Сос то я ние од нопо лых пар тнерств в Укра и не

Пред ла га е мая статья име ет целью об об щить дос туп ные ко ли чес твен ные и ка чес твен -
ные дан ные об од нопо лых пар тне рствах в Укра и не, вклю чая дан ные о на ли чии де тей в та -
ких пар тне рствах, в рет рос пек ти ве по след них двад ца ти лет (1999–2018). Рост ко ли чес -
тва ан гло я зыч ных пуб ли ка ций о раз лич ных ас пек тах су щес тво ва ния од нопо лых пар де мо -
нстри ру ет ак ту аль ность те ма ти ки. Име ю ща я ся в Укра и не ин фор ма ция яв ля ет ся на и -
бо лее бо га той в срав не нии с дру ги ми по стсо вет ски ми стра на ми ре ги о на Цен траль ной и
Вос точ ной Евро пы и Цен траль ной Азии. Вмес те с тем ЛГБТ-семьи оста ют ся вне поля
зре ния ака де ми чес ко го со об щес тва в Укра и не, а со бран ные дан ные в основ ном со дер жат ся 
в так на зы ва е мой се рой ли те ра ту ре (от че ты об ис сле до ва ни ях, про ве ден ных в основ ном
си ла ми об ъ е ди не ний граж дан) и не вве де ны в на учный об орот. По ка за но, что в за ви си мос -
ти от ком по зи ции вы бор ки и при ня то го ис сле до ва те ля ми опре де ле ния од нопо ло го пар -
тне рства этот про цент чаще все го по па да ет в ин тер вал 16–28% опро шен ных гомо- и би -
сек су аль ных муж чин, про жи ва ю щих в сто ли це и об лас тных цен трах Укра и ны. Ко ли чес -
твен ная ин фор ма ция о жен ских пар тне рствах край не огра ни чен на (один опрос на не боль -
шой вы бор ке, по стро ен ной не слу чай ным об ра зом), а если в та ком пар тне рстве один или
оба пар тне ра яв ля ют ся транс ген дер ны ми ли ца ми, то ко ли чес твен ных дан ных во об ще
нет. Ко ли чес твен ная ин фор ма ция о де тях в од нопо лых пар тне рствах так же очень огра -
ни чен на, а по лу чен ные в рас смат ри ва е мой ли те ра ту ре (со все ми ее от ме чен ны ми ме то -
до ло ги чес ки ми не дос тат ка ми) дан ные ко леб лют ся от 14% до 29% ЛГБТ, ко то рые име ют
де тей, но не из вес тно, вос пи ты ва лись ли эти дети имен но од нопо лы ми па ра ми.

Отно си тель но ка чес твен ной ин фор ма ции си ту а ция дру гая — боль ше из вес тно о жен ских
и, от час ти, транс ген дер ных пар тне рствах (вклю чая воп ро сы о де тях в та ких семь ях),
чем о муж ских па рах. Отдель ные дан ные де мо нстри ру ют зна чи тель ное схо дство струк -
ту ры од нопо лых пар тнерств с ти пич ной мо делью ге те ро сек су аль ной го род ской нук ле ар -
ной семьи (два пар тне ра и их дети) с по прав ка ми на боль шую эга ли тар ность  супруже -
ских ро лей, от су тствие офи ци аль но го ста ту са и свя зан ные с этим со ци аль но-эко но ми -
чес кие рис ки. Даль ней шие ис сле до ва ния (в том чис ле на ци о наль но го уров ня) дол жны опи -
рать ся на об щее по ни ма ние того, что та кое “од нопо лое пар тне рство”, ка кие при зна ки де -
ла ют од нопо лые от но ше ния имен но “пар тне рством” (граж дан ским, се мей ным), ка кие
при зна ки де ла ют граж дан ское пар тне рство “семь ей” и др.

Клю че вые сло ва: нук ле ар ная семья, ме та а на лиз, ЛГБТ, граж дан ские пар тне рства,
Укра и на
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MAKSYM KASIANCZUK, SVIATOSLAV SHEREMET, 
OLESIA TROFYMENKO
Status of same-sex partnerships in Ukraine
The proposed article aims to summarize available quantitative and qualitative data on same-sex
partnerships in Ukraine, including data on the presence of children in such partnerships, over the
last twenty years (1999–2018). The increasing number of publications on various aspects of the
existence of same-sex couples in English demonstrates the relevance of the topic. The information
available in Ukraine is the richest in comparison with other post-Soviet countries of the Central
and Eastern Europe and Central Asia region. At the same time, LGBT families remain out of the
academic community in Ukraine, and the data collected are mostly contained in the so-called
“gray literature” (mainly research reports by public organizations), and are not introduced into
scientific circulation. It is shown that, depending on the composition of the sample and the
definition of same-sex partnership used by the researchers, this percentage most often falls within
the range of 16–28% of surveyed homosexual and bisexual men residing in the capital and
regional centers of Ukraine. Quantitative information on women partnerships is extremely limited
(one survey of a small sample), and there is no quantitative data for the couples, where one or both
partners are transgenders. Quantitative information on children in same-sex partnerships is also
very limited, and the data in the literature (with all the methodological disadvantages indicated)
ranges from 14% to 29% of LGB, which have children, but it is unknown whether these children
were raised in same-sex couples.
With regard to quality information, the situation is different — a little bit more is known about the
status of women and partly transgender partnerships (including the issue of children in such
families) than about male couples. Separate data demonstrates a significant similarity in the
same-sex partnership structure to the typical heterosexual egalitarian family model (two partners
and their children), taking into account more egalitarian marriage roles, lack of formal status, and
associated socio-economic risks. Further research (including national level) should be based on a
common understanding of what constitutes “same-sex partnership”, what are the characteristics
of same-sex partnership (civil, family), what characteristics of civil partnership turn it into
a“family”, etc.

Keywords: nuclear family, meta-analysis, LGBT, civil partnerships, Ukraine
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