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ДОСЛІДЖЕННЯ 

У статті узагальнено результати соціологічного дослідження етнографіч-

ного характеру щодо опису сучасних поведінкових практик чолові-

ків, що мають секс з чоловіками (ЧСЧ). Реконструкція поширених 

поведінкових практик ЧСЧ здійснена на підставі свідчень представ-

ників вітчизняної спільноти ЧСЧ з метою їх подальшого розгляду 

в контексті визначення пріоритетів та вдосконалення стратегій про-

філактичних програм для ЧСЧ.  

Ключові слова: чоловіки, що мають секс із чоловіками (ЧСЧ), сексуальні 

практики ЧСЧ. 

Актуальність дослідження. Зважаючи на необхідність посилення об-

ґрунтованості, уникнення умоглядності рекомендацій у контексті попере-

дження ризикованої поведінки ЧСЧ та усунення прогалин у географічній 

обмеженості досліджень ЧСЧ, "картуванні" простору груп ЧСЧ, а також 

з метою забезпечення високої якості наявних доказів щодо важливості про-

блем профілактики ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються статевим шля-

хом, у групі ризику ЧСЧ, актуальним є здійснення етнографічних обстежень 

стилю життя та основних моделей поведінки вітчизняної групи ЧСЧ відпо-

відно до їх культурних особливостей.  

Мета статті – розгляд життєвих історій представників когорти ЧСЧ 

в Україні під кутом зору характеристик їхніх поведінкових практик у кон-

тексті сексуальних стосунків, описовий аналіз особливостей поведінки груп 

ЧСЧ, з акцентом на артефактах їх поведінкових сексуальних практик, що бу-

ли інтерпретовані ними під час біографічних інтерв’ю та фокус-груп.  

Матеріал статті базується на результатах етнографічного дослідження 

стилю життя та основних моделей поведінки ЧСЧ в трьох містах України 

(Києві, Донецьку, Чернівцях). Методами дослідження обрано біографічні ін-
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терв’ю та сфокусовані групові дискусії з ЧСЧ, включені спостереження за 

ЧСЧ на аутрич-маршрутах та "плєшках", у гей-клубах; було опитано 48 ЧСЧ 

методом біографічного інтерв’ю та 26 ЧСЧ – методом фокус-групової диску-

сії (вік ЧСЧ варіювався від 18 до 46 років, середній вік ЧСЧ – 27 років). Кон-

цептуальне визначення показників дослідження збігається з базовою операціо-

налізацією досліджень, що застосовуються при вивченні чинників ризикованої 

поведінки ЧСЧ у зв’язку з ВІЛ [1]. 

Огляд останніх досліджень і публікацій за даною проблемою. В Украї-

ні поведінкові дослідження групи ЧСЧ є доволі поширеними [2–5]. Найчастіше 

на їх підставі розробляються та впроваджуються програми протидії поширен-

ню ризикованої поведінки ЧСЧ [6–9]. Однак останнім часом ставлення до якос-

ті таких поведінкових досліджень ЧСЧ є критичним; валідність та надійність 

інформації, отриманої під час досліджень, ставиться під сумнів, а розвідуваль-

на та описова спрямованість досліджень сприймається як обмеження для по-

дальшого поглибленого аналізу за даною тематикою [7; 10].  

У той же час, саме описові дослідження етнографічного характеру до-

зволяють прозондувати предмет дослідження, сформувати про нього цілісне 

уявлення, надати оперативні дані, а в разі необхідності – розробити ефективні 

політику і заходи, спрямовані на подолання існуючих проблем. Дослідницька 

стратегія, що спирається на опис та пояснення соціальної реальності, дозво-

ляє реконструювати життєві кейси ЧСЧ з їх подальшим розумінням та відпо-

відною корекцією. За допомогою етнографічних досліджень підвищується 

ступінь доступності вітчизняної групи ЧСЧ, розкриваються обставини їхніх 

повсякденних практик ЧСЧ у межах особистих життєвих історій, фіксуються 

атитюди та стереотипи їхньої поведінки, виявляються особливості індивіду-

альної та групової свідомості ЧСЧ. 

Виклад основного матеріалу та висновків дослідження. Результати 

цього дослідження дозволяють припустити, що за останні десятиліття зміни-

лося ставлення ЧСЧ до практики використання презерватива як інструмен-

тального засобу безпеки здоров’я. Старше покоління ЧСЧ, на відміну від 

сучасного молодого покоління ЧСЧ, під час своїх сексуальних контактів 

у молодому віці переважно не використовувало презервативи. Однією з при-

чин такої поведінки була недоступність презервативів. "В то время презер-

вативы были не у всех, они не сильно хорошего качества были. Допустим, для 

анального секса их вообще не было, а советские – так смешно вспомнить". 

Крім того, загальне суспільне ставлення до презервативів, у тому числі у віт-

чизняної гей-спільноти, було зневажливим. Навіть перші смерті ЧСЧ в країні 

від СНІДу, у 1980-х рр., не змусили ЧСЧ, як засвідчують опитування, замис-

литися над необхідністю використання презервативів. "Я не пользовался пре-

зервативами тогда. Хотя в то время уже слышал о том, что в нашей среде 

один уже умер от ВИЧ-инфекции. Это был валютный мальчик. Мы его 

называли Марек. Я его хорошо знал. Он ездил по отелям, снимался иностран-
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цами. Он был высокий, он красиво одевался, он был холеный. Тогда даже 

и намека не было на презервативы".  

Цікаво, що деякі представники групи ЧСЧ вважають, що для їх спіль-

ноти характерна більш безпечна сексуальна поведінка в порівнянні з гетеро-

сексуалами: "Гетеросексуальні пари використовують презервативи, щоб не 

було дітей. Але зараз є препарати, які задовольняють ці потреби, тому вони 

не використовують презерватив". Серед ЧСЧ є поширеною думка про те, що 

в гетеросексуальних пар кількість незахищених сексуальних контактів є біль-

шою у порівнянні з представниками ЧСЧ. "В гетеросексуальных отношениях 

больше половых актов без презервативов, чем у МСМ, особенно в последнее 

время. Потому что в гетеросексуальных отношениях люди больше хотят 

насладиться этим всем, и они думают, что это безопасно". Також, на думку 

ЧСЧ, бісексуали практикують захищений секс рідше за гомосексуалів. Таким 

чином, ЧСЧ схильні до применшення ймовірності ризику при гомосексуаль-

них контактах у порівнянні з ймовірністю ризику в групах інших сексуальних 

ідентичностей; така позиція пояснює їх небажання використовувати презер-

вативи та нерозуміння того, що небезпека відмови від презерватива для гомо-

сексуалістів є незрівнянно вищою, ніж для гетеросексуалів, у контексті ризику 

зараження CНІД. Також ЧСЧ не беруть до уваги того факту, що "більшість 

гетеросексуалів перебуває переважно у моногамних відносинах і вкрай рідко 

вдається до анального статевого акту" [11]. 

Більшість опитаних ЧСЧ впевнена в тому, що сьогодні значна частина 

представників їх групи віддає перевагу захищеному сексу, насамперед під час 

"першого" сексуального контакту з новим партнером. "Первый секс в любом 

раскладе только защищенный, а там уже, когда человека узнаешь, то воз-

можны варианты". Однак результати дослідження не дозволяють говорити 

про абсолютну поширеність такої практики серед ЧСЧ – значна кількість го-

мосексуальних статевих контактів здійснюється без використання презерва-

тива, що свідчить про вкрай ризиковану практику, що може призводити до 

інфікування ВІЛ та іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом 

(далі ІПСШ). Доведено, що в гетеросексуальних популяціях постійне викори-

стання презервативів знижує інфікування ВІЛ на 80%, а серед ЧСЧ та транс-

гендерних осіб – зменшує передачу ВІЛ на 64%, а ІПСШ – на 42% [12; 13]. 

Використання засобів індивідуального захисту зі своїм сексуальним 

партнером обговорює більшість ЧСЧ. "Мы, в принципе, не обсуждаем – я ду-

маю, что это по умолчанию. Он должен быть, и всѐ. Надо иметь силы и уве-

ренным быть в себе и знать, что это необходимо. А раз это необходимо, то 

надо пользоваться". Проте більшість ЧСЧ так само допускає і практику неза-

хищеного сексу зі своїм постійним партнером. "Если есть постоянный парт-

нер, с которым ты уже достаточно долгий период, это не какие-то пара 

недель, а хотя бы год-полтора, то я думаю, что можно и обойтись без пре-

зерватива". Домінуючим чинником, який з точки зору опитаних ЧСЧ зумов-
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лює незахищений секс з постійним партнером, є високий рівень довіри до 

нього. "Я ему верю, доверяю. Мы договорились, что только он со мной будет 

заниматься сексом. Я верю ему, он верит мне". На думку деяких опитаних 

ЧСЧ, відмова від хаотичних сексуальних контактів та перехід до постійних 

відносин з партнером може розглядатися як стратегія зменшення можливих 

ризиків та "найкращий засіб профілактики". При цьому опитані ЧСЧ добре 

поінформовані про те, що ймовірність ризику інфікування при сексі з постій-

ним партнером є достатньо високою. "Навіть якщо у тебе є людина, з якою 

ти живеш, то ти не можеш на 100% бути впевнений у тому, що ця людина 

не ходить десь наліво. Моя думка, що потрібно все-таки використовувати 

презерватив у будь-якій ситуації, чи то твій постійний, чи то непостійний". 

Деякі ЧСЧ переходять до незахищеного сексу із своїми постійними партне-

рами лише після того, як здійснюють перевірку на наявність ІПСШ. "Когда 

мы с ним познакомились, мне еще не было двадцати одного. И пробыли вмес-

те два года. И с этим партнером мы в какой-то момент сдали анализы. Мы 

выдержали период окна, как положено. И потом, с ним у нас уже был неза-

щищенный секс".  

Головним мотивом обговорення наявності інфекцій, що передаються 

статевим шляхом, та необхідності використання засобів захисту, серед опи-

таних ЧСЧ, є турбота про стан власного здоров’я. Під час дослідження значна 

частина ЧСЧ демонструвала свою готовність до проведення постійного тес-

тування, враховуючи свою приналежність до групи потенційного ризику. 

"Проходим обследования в СПИД-центре, он мне справочку показывает, и я ему 

справочку показываю, что я здоровый". За даними ВООЗ, серед тих ЧСЧ та 

трансгендерних осіб, що проходять тестування на ВІЛ та відповідні консуль-

тування, ризикована поведінка зменшується на 21% [12]. За результатами 

нашого дослідження, проходження ЧСЧ програм тестування щодо наявності 

ВІЛ та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом, не завжди гаран-

тує зменшення їх ризикованої поведінки, однак призводить до більш свідомої 

диференціації ЧСЧ власних сексуальних контактів. ЧСЧ, які планують вста-

новити тривалі сексуальні стосунки, більшою мірою схильні з’ясовувати із 

своїми сексуальними партнерами питання щодо наявності захворювань, котрі 

передаються статевим шляхом. "Останній мій секс-партнер, з яким я жив, – 

у нього була ВІЛ-інфекція. І перед тим, як ми мали стосунки, ми сіли, скажі-

мо так, за "круглий стіл" переговорів, ми це все обсудили, він мені розказав, 

що до чого, і я, не дивлячись ні на що, не побоявся, тому що я постійно захи-

щаюся". Однак, ймовірність того, що сексуальний партнер буде демонструва-

ти відкритість та говорити правду про стан власного здоров’я, ЧСЧ вважають 

досить низькою. "Нет смысла задавать эти вопросы, потому что никто не 

говорит правду об этом". Деякі ЧСЧ дізнаються про стан здоров’я свого сек-

суального партнера від ЧСЧ-спільноти. "Когда мы с моим парнем познакоми-

лись, мы просто общались в компании. То есть я ходил с ним встречаться, 
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и уже узнавал через каких-то знакомых – мало ли что". Проте питання наяв-

ності або відсутності хвороб, що передаються статевим шляхом, здебільшого 

обговорюється ЧСЧ вже після здійснення сексуального контакту. "В боль-

шинстве случаев обсуждается после того как. По этому поводу даже есть 

анекдот, когда наутро спрашиваешь: а у тебя есть справка, что ты здоров? – 

Да, есть – показать? – Да нет, можешь теперь ее выкинуть". У разі спон-

танних та випадкових сексуальних контактів, обговорення ЧСЧ з партнером 

наявності ВІЛ-інфекції та ІПСШ, як правило, не відбувається. "Всѐ зависит 

от того, как быстро произошел сексуальный контакт. Если люди некоторое 

время общаются, узнают друг друга до того как, то по крайней мере затра-

гивается эта тема. То есть, если не так, что прибежал, быстро-быстро, 

и до свидания, а если всѐ-таки люди познакомились для того, чтобы быть 

вместе, иметь какие-то отношения, то да". 

ЧСЧ відмовляються від сексуальних контактів з іншими ЧСЧ, коли 

використання презервативів не обговорюється або заперечується. Згідно 

з даними дослідження, серед спільноти вітчизняних ЧСЧ не є поширеною 

практика сексуального насилля та пов’язаного з нею ризикованого сексу. 

З усієї вибіркової сукупності лише двоє респондентів повідомили про такі 

випадки. "У мене були відносини, коли все було добре, поки ми не зіткнулись 

з тим, що інший партнер хотів без презерватива. Але ми компромісу не дій-

шли, і на цьому ми розійшлись. Тому я думаю, що є багато принципових лю-

дей на рахунок цього".  

Можна стверджувати, що в представників спільноти ЧСЧ досі не сфор-

мовані усталені стереотипи стосовно того, що користь від презерватива пере-

важує будь-які потенційні недоліки його використання. Деякі дослідники по-

ведінки чоловіків з гомосексуальною ідентичністю віддають перевагу гіпотезі 

про те, що задоволення, яке гомосексуалісти отримують від статевих стосун-

ків із високим ступенем ризику, переважає для них небезпеку смерті [11]. За 

результатами етнографічного дослідження, основними причинами відмови 

ЧСЧ від презерватива є: 

- небажання партнера втратити гостроту відчуттів від сексуального 

контакту. "Тело с телом или тело с резиной – есть же разница: заниматься 

с резиновым мужчиной или с живым телом";  

- необхідність демонстрації довіри до сексуального партнера. "Я жил 

с человеком 7 лет, он меня очень сильно любил, я с ним занимался сексом без 

презерватива. Он говорил: даже если ты будешь СПИДоносный, я готов 

даже принять от тебя СПИД ради своей любви к тебе"; 

- відсутність засобів захисту під час сексуального контакту. "Нет пре-

зерватива с собой. Ну вот нет, правда, и что делать?"; 

- непоінформованість про потенційний ризик. "Когда человек не 

знает вообще об этом ничего. То есть, есть люди, которые не знают на 

самом деле"; 
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- вчинення статевого акту в стані афекту. "Страсть нахлынула, эмо-

ции, что человек забывает о безопасности, а вспоминает уже после";  

- навмисний незахищений контакт носія інфекції з ЧСЧ. "Некоторые, 

может быть, даже намеренно. Типа вот меня заразили – и я отомщу". 

У групі ЧСЧ існують свідомі випадки ризикованих сексуальних зв’яз-

ків ЧСЧ, коли один з партнерів є ВІЛ-інфікованим. "У меня был опыт про-

живания с ВИЧ-инфицированным. Я хотел заразиться ВИЧ. Но потом испу-

гался очень. Просто нахлынуло чего-то на меня. Я всѐ-таки думал, что с этим 

человеком буду старость встречать. Я хотел разделить с ним эту участь, 

чтобы ему не было одиноко и страшно". Така ситуація зумовлює актуаль-

ність спеціальних програм соціального супроводу та профілактичної роботи 

із ВІЛ-позитивними та ВІЛ-негативними ЧСЧ, з метою перебудови їх ризи-

кованої поведінки на поведінку, що знижує можливі ризики передачі ВІЛ.  

ЧСЧ схильні до використання презервативів частіше при анальному 

сексі, ніж при оральному сексі. "Якщо брати анальний секс, то більшість 

використовує презервативи". ЧСЧ відносять це на рахунок уподобань сексу-

альної культури, що є поширеними в середовищі ЧСЧ. "Дико займатися ора-

льним сексом з презервативом". "Частота та невикорінення анального стате-

вого акту серед "блакитних" навіть при небезпеці захворювання або смерті 

говорить про його обов’язковість та центральне місце в їх способі життя" 

[11]. При цьому, ЧСЧ дуже добре усвідомлюють, що заняття оральним сек-

сом без індивідуальних засобів захисту є ризикованою поведінкою. "От ка-

жуть люди, що при оральному сексі непотрібно, а я можу поспорити – через 

оральний секс так же само можна заразитися ВІЛ-інфекцією чи ІПСШ. Під-

хватити це однозначно можна, так що для себе, скажімо так, щоб ти був 

впевнений, постійно треба використовувати".  

Іноді, опитані ЧСЧ практикують незахищений секс із тими партнерами, 

яких вони суб’єктивно оцінюють як "надійних", з партнерами, які мають дру-

жин та дітей. "Я могу не предохраняться только с людьми, у которых есть 

жены, дети, потому что я понимаю, что они более ответственные, и я 

знаю, что они не ходят с кем попало и где попало. У меня есть с такими 

людьми периодически секс, раз в 2–3 месяца встречаемся. В них я, в принци-

пе, уверен, потому что эти люди ходят на хорошую работу, имеют хорошее 

положение".  

Також, поширеною є практика ЧСЧ використовувати презервативи ли-

ше під час сексуальних контактів із чоловіками, тоді як із жінками індивіду-

альні засоби захисту, у переважній більшості випадків не використовуються. 

Таким чином, можна говорити про поширеність у середовищі ЧСЧ сексуаль-

них контактів з жінками, а також, про жінок – партнерок ЧСЧ, які є однією 

з ключових груп-містків для виходу ВІЛ у загальне населення [14]. 

Деякі опитані ЧСЧ не можуть інтерпретувати випадки власної ризи-

кованої сексуальної поведінки. "Во-первых, я за гигиеничные условия, во-
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вторых, – с большинством, сексуальные контакты происходили у меня до-

ма. Был разный секс. Был секс и без презервативов. Было пару моментов, 

когда я не использовал его. Не знаю, почему я не использовал. Я был трез-

вым, они были тоже трезвыми. Как так случилось – вот так". За результа-

тами дослідження, доволі часто ЧСЧ, маючи відповідні знання про ймовірну 

безпеку, що існує під час сексуальних контактів, роблять вибір на користь 

ірраціональних практик.  

Поведінка ЧСЧ щодо використання індивідуальних засобів захисту під 

час сексу. є доволі ситуативною, такою, що залежить від багатьох чинників, – 

переконань ЧСЧ, їх сексуального досвіду та уподобань, готовності партнерів 

ЧСЧ до використання презервативів, характеру соціальних обставин, у прос-

торі яких відбувається сексуальний контакт. Одні ЧСЧ, з часом, переходять 

до практики постійного використання індивідуальних засобів захисту, ніве-

люючи ризики, інші ЧСЧ – комбінують як безпечні, так і ризиковані сексу-

альні практики. 

Результати дослідження підтверджують висновки ВООЗ щодо кореля-

ції між ризикованою поведінкою ЧСЧ і вживанням ними алкоголю та нарко-

тиків: зловживання алкоголем та наркотичними речовинами призводить до 

підвищеного ризику через сексуальне розгальмовування та знижує здатність 

ЧСЧ пам’ятати про заходи профілактики [12]. За результатами дослідження, 

вживання алкогольних напоїв притупляє реакцію ЧСЧ і призводить до того, 

що використання презервативів стає ситуативним. "Я его, пьяного, под мыш-

ку, а презерватива нет – я же не могу из кустов бежать за презервативами. 

Он спустил штаны, и я же ему не скажу: подожди, подруга, я за презерва-

тивами сбегаю. Так что тут уже безвыходное положение. Надо знать, как 

кончать, куда кончать и стоит ли вообще кончать". Алкоголь провокує сек-

суальні стосунки ЧСЧ та підвищує вірогідність сексуальних контактів. "Алко-

голь способствует". Опитані зізнаються, що в їх середовищі поширена 

практика сексуальних контактів в стані алкогольного сп’яніння. "Там тяпнул 

каких-то 100 грамм – уже всѐ, легче пошло". Вживання алкоголю для ЧСЧ 

є певним ритуалом, який передує сексуальній грі, повноцінному та приємно-

му сексу. "Если там кого-то выхватил, познакомился, то, как правило, при 

этом обычно пьют". Алкоголь перед сексом сприяє розкутості, нівелює со-

ром’язливість, знімає психологічну напругу, посилює лібідо ЧСЧ. "Это для 

разрядки и расслабления, потому что когда ты получаешь нового человека, 

новое лицо, и ты не знаешь, что он собой представляет, что он захочет 

в постели вообще, – расслабиться нужно, но главное не перебрать". Практи-

ка вживання ЧСЧ наркотичних речовин є менш поширеною, ніж вживання 

алкоголю. Однак наркотичні речовини, так само як і алкоголь, перед сексом 

дозволяє ЧСЧ відчути себе більш розкуто. "Принимают наркотики подрост-

ки и молодые люди, с целью облегчить наши контакты с другими людьми. 

Люди, которые сидят в Интернете, которые не могут самостоятельно за-
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говорить с человеком на улице, у них не развиты коммуникативные навыки. 

И единственное, что им помогает, – это как раз употребление наркотиков 

и алкоголя". 

За оцінками ЧСЧ, відповідальна сексуальна поведінка щодо викорис-

тання презервативів зумовлена насамперед, ризиками інфікування ВІЛ та 

ІПСШ. "Нас уже достаточно напугали ВИЧ, гепатитом. У нас люди уже 

интуитивно пользуются презервативами". А також сприяє і досвід спілку-

вання ЧСЧ із представниками недержавних організацій, що реалізують проек-

ти з попередження ризикованої сексуальної поведінки в середовищі ЧСЧ та її 

наслідків. "Первое моѐ столкновение с вопросами профилактики ВИЧ про-

изошло на тренинге. И я вышел оттуда с трясущимися руками, потому что, 

учитывая тот опыт незащищенного секса, который у меня был, я думал, 

что у меня есть всѐ, что он перечислил из ИППП, и СПИД в том числе. Я уже 

думал, что какой-то прыщик у меня на коже появился – это последняя ста-

дия СПИДа пришла ко мне. Это было страшно, потому что у нас тогда 

тестирование не делали, идти брать кровь из вены я очень боялся. Но я всѐ-

таки прошел экспресс-тест, получил негативный ответ и с облегчением 

вздохнул". Також деякі ЧСЧ пов’язують власну безпечну сексуальну поведін-

ку з визнанням своєї гомосексуальної ідентичності, що обумовлює інтенси-

фікацію сексуального життя та вимагає наслідувати практику використання 

презерватива. "После 25 лет у меня началась бурная половая жизнь в плане 

МСМ. Я почувствовал, что я не один такой, я не прокаженный какой-то, 

я почувствовал, что я могу быть кому-то нужен. Наверное, всѐ-таки почув-

ствовал какую-то свободу. Я начал использовать презерватив". 

Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Та-

ким чином, отримані результати свідчать про те, що чоловіки, які мають секс 

із чоловіками, у більшості випадків практикують обговорення зі своїми сек-

суальними партнерами сексуальних практик, ризиків інфікування. Водночас 

використання засобів захисту під час сексу з різними партнерами (випадко-

вими, постійними тощо) носить ситуативний характер та залежить від ба-

гатьох причин. Серед таких причин найбільш "популярними" є сексуальний 

досвід ЧСЧ, довірчі відносини з партнером, готовність до використання пре-

зерватива, обставини (соціального та психологічного характеру), в яких від-

бувається сексуальний контакт, тощо. Одним з найбільш значимих факторів, 

що може призводити до ризикованої сексуальної поведінки, як показали ре-

зультати етнографічного дослідження, є вживання алкогольних напоїв перед 

сексуальним контактом.  

Зважаючи на узагальнені висновки даного дослідження, актуальним  

є більш глибоке вивчення причин, що спонукають ЧСЧ до незахищених сек-

суальних контактів, а також особливостей їх переконань та можливих міфів, 

що існують в їх середовищі. 
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Варбан М.Ю., канд. психол. наук, Дмитрук Н.А., Дебелюк М.И.  

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ МУЖЧИН, 

ИМЕЮЩИХ СЕКС С МУЖЧИНАМИ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье обобщены результаты социологического исследования этно-

графического характера по описанию современных поведенческих практик 

мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ). Реконструкция распространен-

ных поведенческих практик ЧСЧ осуществлена на основе целостных свиде-

тельств представителей отечественной общности ЧСЧ, с целью их дальнейше-

го рассмотрения в контексте определения приоритетов и совершенствования 

стратегий профилактических программ для ЧСЧ.  

Ключевые слова: мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ), сексу-

альные практики МСМ. 
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BEHAVIORAL SEXUAL PRACTICES OF MEN WHO HAVE SEX 

WITH MEN, BY THE RESULTS OF ETHNOGRAPHIC RESEARCH 

The article summarizes the results of sociological research of ethnographic 

nature concerning description of modern behavioral practices of men who have sex 

with men (MSM). Reconstruction of prevalent behavioral practices of MSM car-

ried out on the basis of evidence of the representatives of the national MSM com-

munity for their further consideration in the context of priority setting and strategy 

improvement of prevention programs for MSM.  

Keywords: men having sex with men (MSM), sexual practices of MSMs. 


