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Визначення статусу людського 
ембріона 

Треба застановитися нам над фундаментальною і 
широко дискутованою в наш час проблемою визначення 
статусу людського ембріона.  

Це допоможе нам у вирішенні етичних питань, пов'язаних 
із охороною життя людини на його ранніх етапах та 
сприятиме виробленню правильної моральної оцінки 
різних технологій штучного запліднення, експериментів, 
маніпуляцій з ембріонами та зародками з метою 
вилучення з них клітин або тканин для наступного їх 
прищеплення або пересадження іншим особам, а також 
пренатального діагностування та абортів. 



ІДЕНТИЧНІСТЬ І СТАТУС ЛЮДСЬКОГО ЕМБРІОНА 

Під поняттям статус людського ембріона розуміємо 
сукупність характеристик ембріона, які визначають його 
становище з позиції буття (онтологічний статус), обов'язку 
та відповідальности (етичний статус), а також закону 
(юридичний статус). 

 



ІДЕНТИЧНІСТЬ І СТАТУС ЛЮДСЬКОГО ЕМБРІОНА 

Ставити питання про онтологічний статус ембріона 
означає, практично, запитувати себе: «Хто або що є 
ембріон з позиції буття? Річ, тварина, особа, чи щось 
інше?»  

Етичний статус ембріона визначається відповіддю на 
питання: «Яку відповідальність маємо ми стосовно 
ембріона?»  

І, нарешті, юридичний статус випливає з відповіді на 
питання: «Як суспільство має регулювати ставлення до 
ембріонів?» 

 



ІДЕНТИЧНІСТЬ І СТАТУС ЛЮДСЬКОГО ЕМБРІОНА 

Ці три аспекти тісно між собою пов'язані. Чому?  

Тому що відповідь на перше запитання вплине на відповідь 
на друге: наше ставлення до ембріона залежить, 
насамперед, від того, як ми розуміємо природу 
ембріона: чи він є особовою формою існування, чи такою 
формою людського життя, яке ще не є життям особи. 

Відповідь на третє запитання залежить від того, яку відповідь 
ми дамо на друге. Юридичний статус ембріона 
визначається комплексом законодавчих актів стосовно 
ембріона (чи йому будуть надані права, чи ні), а це 
означає, що етичний статус «втілюється» у зобов'язуючі 
нормативи на соціальному рівні. 

 



ІДЕНТИЧНІСТЬ І СТАТУС ЛЮДСЬКОГО ЕМБРІОНА 

Питання про статус 
ембріона є основним 
у визначенні нашої 
поведінки стосовно 
ембріонів, особливо 
коли йдеться про 
аборти, пренатальні 
обстеження, 
запліднення у пробірці, 
експерименти над 
ембріонами, 
зберігання та 
використовування 
ембріонів. 

 

 



ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 

Відповідаючи на питання: «Хто е ембріон?» - треба сказати:  

 ембріон - це форма людського життя; 

 людське життя є індивідуальним; 

 індивідуальне людське життя має особову природу 
(ембріон є особою). 

  

 Підтвердженням цього є наукові дані, що 'їх нам подає 
ембріологія, які прагнемо відчитати у світлі розуму та 
християнської антропології. 

 

 



ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 

 УЧИТЕЛЬСЬКИЙ УРЯД ЦЕРКВИ пропонує нам своє 
авторитетне вчення у цьому питанні в багатьох 
документах: 

   Катехизмі Католицької Церкви,  

  Декларації про скоєння аборту від 18  листопада 
 1974 року,  

  Інструкції Дар життя від 22 лютого 1987 року і  

  Енцикліці Євангеліє життя від 25 березня 1995 року. 

  і інш.  

 

 



ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 

Перше твердження - суто наукова констатація:  

ембріон – не просто якийсь біологічний об'єкт, а, від своєї 
найпершої миті, ембріональна форма людського життя з 
генетичною спадковістю, притаманними лише людині 
диференційними динаміками, біохімічними та метаболічними 
характеристиками.  

Ембріон - не лише форма людського життя, а й форма 
людського індивідуального життя, особа людського виду. 
Основою цього твердження є особливість та унікальність 
генетичної спадковості, автономія метаболічних процесів 
ембріона щодо материнських, а також той факт, що його 
внутрішній вектор спрямований на досягнення повноти свого 
розвитку.  

 Індивідуальність та особовість не змінюються, змінюється 
зовнішній вигляд індивіда чи спосіб вираження особи. 



ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 

 Варто згадати суттєві розбіжності у поглядах сучасних 
науковців.  

На думку одних, біологічне життя людини як особи 
починається в момент зачаття, з утворенням зиготи, чим 
підкреслено той факт, що генетична ідентичність нової особи 
твориться саме в цей момент.  

 Інші вважають, що життя людини як особи починається лише 
після того, як із двох генетичних спадковостей: батьківської  і 
материнської - утворився новий геном, геном ембріона. Це 
відбувається приблизно через 21-22 години після запліднення.  

Ще інші стверджують: якщо визнати людську особу вже в 
одноклітинному ембріоні, то слід поширити таке розуміння і 
на окремі гамети. 



ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 

Деякі інші науковці, як, наприклад, МакЛарен, аналізуючи 
важливість утворення первинної смужки, запропонували 
розрізняти між преембріоном, тобто тим, який ще не 
імплантувався, та ембріоном.  

На підтвердження думки про пізніший початок особового життя 
ембріона науковці покликаються на факт виникнення 
монозиготних близнюків.  

У відповідь на ці аргументи слід сказати, що тут реально 
відбувається не ділення одного ембріона на дві частини, а, 
радше, безстатеве розмноження ембріона через відділення від 
нього однієї або більше клітин.  

 Використання сумнівного терміна преембріон виправдовує 
деякі медичні втручання, у тому числі з метою знищення 
ембріонів на ранніх стадіях розвитку. Тому персоналістична 
біоетика не приймає цієї концепції.   



ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 

 Існує також думка, що індивідуальне людське життя 
починається з моменту імплантації.  

 Імплантація ембріона починається між 6-м і 7-м днем, а 
закінчується на 9-й день; на 14-й день вже створюється захисна 
ендометрійна оболонка навколо імплантованого ембріона.  

 Тому, на думку цих авторів, індивідуальне життя людського 
ембріона починається лише на 6-й день після зачаття. З 
моменту імплантації бластоцист переходить із стану 
плюрипотенції в стан уніпотенцїі, розвиваючись уже як людська 
істота.  

Деякі автори вважають основним в ембріональному розвитку 
формування нервової системи і початок мозкової діяльності. 

 

 



ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 

ПОЗИЦІЯ КАТОЛИЦЬКОЇ (ПЕРСОНАЛІСТИЧНОЇ) БІОЕТИКИ 

 Новий людський індивідуум починає своє життя від самого 
зачаття, тому від початку його треба шанувати як особу. 

 Визначення поняття людська особа вкрай необхідне в 
біоетиці, тому що на ньому базуватимуться як аналіз, так і 
моральна оцінка різних процесів, пов'язаних з особою.  

 З моменту запліднення яйцеклітини починається нове 
життя, яке не є ні життям матері, ні життям батька, а тільки 
нової людини з її власним розвитком.  

• Наука доводить, що ембріон, цей новий організм, що 
постав із людських яйцеклітини і сперматозоїда, є 
організмом людини і належить до людського виду.  

 



ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 

З погляду онтологічного персоналізму, треба розрізняти 
особу та особистість, розуміючи під терміном 
особистість поступове надбання певних якостей, що 
походять із буття особи.  

Слід зазначити, що ми не можемо говорити про якийсь 
процес, в якому особа стає особою - це, радше, подія, 
що встановлює акт особистого існування.  

Згідно з Тертуліяном, можна сказати: «Людиною вже є 
той, хто нею стане». Тоді як процес формування 
особистости вказує на процес розвитку та на існування 
особи як такої. 



ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 
Поняття особи в сучасній філософії непросте й мінливе. 

Часом воно набуває полярно протилежного трактування: від 
абсолютного відкинення та заперечення самого поняття особи 
у деяких філософських течіях (натуралістичному редукціонізмі) 
аж до сильного наголосу на особі в онтологічному 
персоналізмі. 

Для деяких авторів, таких, як Петер Сінґер, позбавленим сенсу 
є саме поняття особи, тому що, на його думку, суб'єкт (особа) 
заслуговує на пошану та турботу лише тоді, коли він здатний 
відчувати приємність і/або біль, хто володіє самосвідомістю, 
здатністю до самоконтролю, відчуттям минулого і майбутнього, 
здатністю вступати у взаємини з іншими, виявляючи до цього 
інтерес та бажання. 

Оскільки чуттєва свідомість, вимагає присутності центральної 
нервової системи, прихильники сенсуалізму, на цій основі, 
відстоюють деякі права дорослих тварин - адже вони є 
чуттєвими, - заперечуючи при цьому будь-які права людських 
ембріонів через відсутність в них центральної нервової 
системи.  



ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 

 

 Наше тіло поєднане з душею таким чином, що у всіх своїх 
проявах воно завжди виражає особу в її цілковитій 
єдності (єдності тіла і душі).  

 Усмішка, погляд, потиск руки, обійми - все це тілесні 
вираження внутрішнього стану особи.  

 Внутрішнє, яке виражається у всій своїй багатогранності 
через слово, а більш конкретно - через мову, у якій 
людина за допомогою звуків та видимих знаків передає 
глибину своєї думки та своїх почуттів. 

 



ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 

 У людині фізичне тіло потребує духовного начала (душі) і 
для того, щоб могти існувати як людське тіло.  

 Тіло і душа творять у людині одну-єдину сутність, оскільки 
без душі тіло людини було 6 не людським тілом, а 
фізичним організмом, дуже подібним за своїми 
генетичними характеристиками до тіл тварин (наприклад, 
шимпанзе або свині). 

 Отож, людина - єдина матеріально-духовна сутність, бо 
складається з фізичного тіла і духовного начала (душі).  

 Завдяки душі людина здатна думати і хотіти, прощати і 
любити. Таким чином, людська особа здійснює своє 
надприродне покликання у тілесно-духовному стані.  

 



ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 

 Таке антропологічне бачення людини приводить до висновку, 
що будь-яке втручання у тіло людини не є втручанням лише в 
його тілесність, а заторкує цілу особу. 

 Якщо хтось ранить, ушкоджує, зневажає, маніпулює чи вбиває 
людське тіло, то він ранить, ушкоджує, зневажає, маніпулює і 
вбиває особу.  

 Фундаментальним елементом християнської антропології є те, 
що людина є Божим створінням, тому про людину, як і про 
кожне інше створіння, можемо думати лише в контексті її 
стосунку до Бога.  

 Людина має абсолютно незвичайний стосунок до Бога - це є 
конститутивний та ексклюзивний стосунок, особове 
відношення, через яке людина є особою. У цьому контексті ми 
можемо говорити про священний характер людського життя. 



ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 

 Людське життя - священне, бо від самого початку містить у собі 
творчу дію Бога і навіки перебуває в особливих стосунках з 
Творцем - єдиною метою людського життя.  

 Тільки Бог є Владикою життя від самого його початку аж до кінця. 
Ніхто, за жодних обставин, не повинен вимагати для себе 
права на безпосереднє знищення невинної людини.  

 Цінність людського життя не залежить від того, що людина 
робить або як себе виявляє. Вона випливає з самого факту 
життя у стосунках з Богом, оскільки основою цінности та 
недоторканности кожного людського життя є тільки Бог.  

 Юнак чи старець, здорова чи хвора людина, ембріон чи 
новонароджена дитина - цінність кожної людини цілком не 
залежить від її працездатности чи якості її життя, важливо лише 
те, що вона має стосунок до Бога. 



ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 

 Недоторканність права на життя з моменту зачаття аж до 
смерті є знаком і вимогою недоторканності особи, якій 
Творець подарував життя. 

 Життя людини - це Божий дар, дар Того, Хто є найбільшим і 
остаточним Гарантом цінност людського життя. 

 Особливу цінність людського життя, на противагу до життя всіх 
інших істот, виявляє той факт, що лише людина у специфічний 
спосіб бере участь у житті Бога, тільки людина - істота, 
створена на Його «образ і подобу», і, саме як істота, що живе, 
вона є образом Бога (Бут. 1:26-27). 

 Людина уже в материнськім лоні належить Богові, бо Він 
творить її Своїми руками, бачить у малому безформному 
ембріоні майбутню дорослу людину, дні якої вже злічено, а 
покликання - записано в «книгу життя» (пор. Пс. 139, 1:13-16). 

 



ЕТИЧНИЙ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА 

Наші уявлення про турботу й пошанування ембріона 
(етичний статус), а також способи, якими суспільство 
має розглядати та регулювати закони щодо втручання у 
пренатальне життя (юридичний статус), базуються на 
відповіді на питання: хто є ембріон і які має права? 

В цілому сучасне суспільство як цивільна спільнота 
надає ембріону певні права, серед яких є наступні: 

  Право на життя і фізичну цілісність 

  Право на недоторканність на пошанування його 
 гідності (не на основі онтологічного визнання 
 ембріона як особи, але лише як критерій етичності) 

  Право народитись у (повноцінній) сім'ї.  




