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ВСТУП 
• У 1921 році медсестра Маргарет Зангер організувала 

свою першу підпільну клініку для “контролю 
народжуваності” в емігрантському районі Нью-
Йорка Браунсвілі  для так званого порятунку 
держави від “неповноцінних”, тобто слов’ян, 
італійців та інших несаксонських народностей.  

• Із її Ліги контролю над народжуваністю та журналу 
“The Birth Control Review” бере початок грандіозна 
“некомерційна” організація — Міжнародна 
федерація планування сім’ї (International Planned 
Parenthood Federation — IPPF), річний бюджет якої 
перевищує мільярд доларів США. 



ВСТУП 
• Ідеологічним підґрунтям для діяльності Маргарет 

Зангер стала теорія Томаса Мальтуса про перспективи 
перенаселення Землі, висунута в ХІХ cтолітті.  

• Мальтус доводив, що кількість населення планети 
зростає в геометричній прогресії, а інтенсивність 
виробництва — лише в арифметичній. Неминучим 
наслідком цього явища він вважав перенаселення, 
тотальний голод і загибель людства.  

• Порятунок, на його думку, полягав у впровадженні 
заходів, які б зменшували численність людської 
популяції: відмові від доброчинної діяльності, 
пропагуванні воєн, забороні розвитку медицини і 
боротьби з епідеміями тощо. 



ВСТУП 
 

• Методи Мальтуса сприймалися як анахронізм, тому, 
залишивши незмінною основу ідеї, неомальтузіанці 
замінили їх новими, набагато сучаснішими і 
“науковішими” положеннями про статеве виховання,  
контрацепцію, аборти, стерилізацію (тобто заходи, які 
дають змогу зменшити приріст населення набагато 
ефективніше та підступніше, ніж війни та епідемії).  

• Особливою популярністю в інтелектуальних сферах 
користувалися євгеніка — радикальна течія 
неомальтузіанства, яка проповідувала поступове, проте 
наполегливе вдосконалення “людської породи” шляхом 
цілеспрямованого зниження народжуваності 
“неповноцінних” рас.  



ВСТУП 

• Спонсорами досліджень у цій галузі були 
найвідоміші фонди: Рокфелера, Форда та ін.  

• Ідеї євгеніки пронизували мистецтво та ставали 
частиною суспільної свідомості. 

• Так через ідею порятунку цивілізації від 
неповноцінних, а Землі — від перенаселення, 
поступово сформувалася сучасна ідеологія 
Міжнародної федерації планування сім’ї, де на 
перший план висуваються “благородні” гасла: 
“Кожна дитина має право бути бажаною” і “Кожна 
жінка має право розпоряджатися власним тілом”. 



ТИПИ КОНТРАЦЕПТИВНИХ ЗАСОБІВ 

 

І. Оральні гормональні контрацептиви:  

 це хімічні речовини гормональної природи, які 
впливають на плідність жінки таким чином, що 
призводять або до неспроможності зачаття, або 
до неспроможності виношування вагітності. 

• На фармацевтичному ринку є кілька видів оральних 
контрацептивів, які можна поділити на дві групи: 
комбіновані (естрогено-гестагенні) і лише 
гестагенні, або так звані “міні-таблетки”.  

 



ТИПИ  КОНТРАЦЕПТИВНИХ  ЗАСОБІВ 

  

Реалізація цих ефектів відбувається  

у декілька способів:  
 

1. Пригнічення овуляції. 

2. Запобігання імплантації. 

3. Утруднення просування сперматозоїдів. 

4. Порушення функції маткових труб. 

5. Припинення прогресування вагітності. 



ТИПИ  КОНТРАЦЕПТИВНИХ  ЗАСОБІВ 

ІІ. Внутрішньоматкові контрацептиви (“спіралі”) 

• Механізм дії внутрішньоматкових контрацептивів 
абортивний:  

  спричинюють запальний процес  ендометрію, 
 який призводить до  неможливості 
 імплантації бластоцисти  після її потрапляння у 
 матку.  

• Деякі види “спіралей” містять мідь або 
прогестероноподібні речовини, які підсилюють 
пошкодження слизівки матки. 

• Із побічних ефектів “спіралі” найчастішими є 
позаматкова вагітність, запальні процеси внутрішніх 
статевих органів, ендометріоз, передракові зміни 
ендометрію. 



ТИПИ  КОНТРАЦЕПТИВНИХ  ЗАСОБІВ 

ІІІ. Бар’єрні методи контрацепції  

1. Презерватив 

 

2. Діафрагми 

• Діафрагму вкладає жінка у піхву безпосередньо 
перед статевим актом ,що створює механічний 
бар’єр між шийкою матки і сперматозоїдами.  

• Додавання сперміцидних засобів підсилює 
контрацептивний ефект діафрагми. 



ТИПИ  КОНТРАЦЕПТИВНИХ  ЗАСОБІВ 

IV. Стерилізація 

1. Жіноча стерилізація — це хірургічна операція, 
яка полягає у перев’язуванні, клемуванні або 
коагуляції маткових труб, що призводить до їх 
непрохідності та практично до незворотної 
неплідності. 

• Ризик позаматкової вагітності після стерилізації 
зростає, оскільки при неповному спонтанному 
відновленні прохідності маткових труб можливе 
зачаття із імплантацією бластоцисти у матковій 
трубі. 

 





ТИПИ  КОНТРАЦЕПТИВНИХ  ЗАСОБІВ 

 

2. Чоловіча стерилізація — це хірургічна операція, яка 
полягає у перев’язуванні, клемуванні або коагуляції 
сімявивідних канальців, що призводить до їх 
непрохідності. 

 

V. Кастрація 

• Єдиними стовідсотковими методами запобігання 
вагітності є чоловіча кастрація (видалення яєчок) 
та жіноча кастрація (видалення яйників). 



МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД 

• Контрацепція упредметнює і інструменталізує людську 
особу, її тіло стає предметом для заспокоєння потреб. 

• Через прийняття контрацепції в свідомості людини 
відбувається розділення людської сексуальності від 
людської особи.  

• Якщо людська сексуальність є поза сферою свободи і 
моралі, то справді важко обгрунтувати, чому її не 
використовувати задля приємності.  

• Через контрацепцію розділено сексуальність від 
дітородження.  

• Завдяки контрацепції сексуальність стає товаром, 
доступним тоді, коли тільки є бажання. Це вдаряє в 
подружню вірність. Зріст подружньої зради. Почуття 
сенсу людської статевості стало дуже поверхневим 



МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД 

 

• Церква проголошуючи підпорядкування людської 
сексуальності моральному праву, бажає нас 
захистити від “нового, чудового світу”, в якому 
легкий доступ до сексуальних пережиттів стає 
наркотиком, з допомогою якого заглушується брак 
глибокої радості життя і почуття остаточного 
безсенсу.  

• Церква, протиставляючись контрацепції, захищає 
інтегральність людської любові.  

• Використання контрацепції веде до деградації цієї 
любові. 

 



МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД 

• Неуникненим наслідком контрацепції є викривлення 
поглядів на тему людської статевості.  

• Сьогодні багато людей вважає, що сфера статевості 
не в’яжеться з переданням життя. 

• Переконання, що використання контрацептивів 
зменшить кількість абортів – є хибним.  

• Якщо хтось переконаний, що подружній акт 
відізольовано від можливості зачаття нового життя, 
то така людина – коли зачаття однак відбудеться – 
зареагує агресією і знищить це життя.  

• Якщо підводять контрацептивні засоби, за 
допомогою яких подруги хотіли застерегтися від 
зачаття дитини, то наступним кроком є аборт.  



МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД 

 

• “Ніколи не дам жінці жодного засобу для зганяння 
плоду…” (із клятви Гіпократа).  

 

• Д-р Рудольф Егман, автор книжки “Наслідки 
контрацепції”, бачить вихід “не в пошуку все 
ефективніших і безпечніших засобів контрацепції, 
навіть якщо б то були дійсно протизаплідні, а не 
абортивні засоби, а в обмеженні сексуальної 
свободи… Важливо навчати молодих людей, що 
сенсом і метою статевої близькості є 
передавання життя”. 










