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Термінологія повинна створюватися в інтересах ключових 
груп та, якщо вона замість звільнення накладає заборони і заважає 
активістської діяльності, така термінологія повинна бути змінена 
або скасована, а також не повинні існувати якісь критерії для 
розмежування транс- та цисґендерності, окрім хіба що самоідентифікації.

Однак, термінологія з її додатковими смислами серед транссексуалів 
грає найголовнішу роль в ідеологічній боротьбі. Прагнучі зберегти своє 
привілейоване становище, особливе презирство та зневагу так звані «справжні 
транссексуалки», відчувають по відношенню до кроссдрессерів. Пригнічення 
зі сторони транссексуалів виникає, в тих 
випадках, коли трансґендерна людина 
не відповідаєте внутрішньому стандарту 
«справжнього транссексуала», а також 
якщо не вписується в уявлення застарілого 
терміну «ядерні», який передбачає, 
зокрема, що: у трансґендерної людини небінарна ґендерна ідентичність; 
трансґендерна людина не виглядає досить жіночно/мужньо; трансґендерна 
людина не відчуває себе дівчинкою/хлопчиком з раннього дитинства, 
трансґендерна людина не зробила операцію та/або не збираєтеся її робити; 
трансґендерна людина не вважає свій стан хворобою. Цей «внутрішній стандарт» 
чітко відображає «зовнішня думка» циснормативного суспільства, та перш за 
все медиків, про те, якими мають бути трансґендерні люди. В цілому «справжні 
транссексуалки» дотримуються того, що трансґендерні люди повинні бути 
максимально наближені до стандартів циснормативності. Експертам слід брати 
до уваги, що така ідеологія безпосередньо призводить до бінарного підходу щодо 
трансґендерності, до радикалізації крізь призму застарілих та консервативних 
поглядів, а також до патологізації, та, що є найбільше важливим, до стигматизації, 
в свою чергу яку ми розглядаємо як один з найважливіших факторів який 
впливає на рівень поширеності ВІЛ/СНІД та ІПСШ серед транґендерів в Україні.

Існує безліч ознак, які позначаються як «статеві» та якщо відповідати 
на запитання на якій підставі одні ознаки названі «статевими» на відміну від 
всіх інших, то необхідно враховувати, що розподіл на «статеві» та «нестатеві» 
біологічні ознаки можливий тільки у бінарному дискурсі в контексті статевого 
розмноження. З метою огляду «компонентів» «статі» необхідно виділити 
наступні: Хромосомний рівень ― «статевими» у людини називають хромосоми 
23-ої групи1, вони бувають двох видів: X та Y. У циснормативної термінології 
хромосомні набори XX та XY вважаються, відповідно, «жіночими» та «чоловічими».
1. Вживання словосполучення «пари хромосом» виключає людей з так званої анеуплоїдією, тобто числом гомологічних 
хромосом, відмінним від двох. Пропонується замість цього говорити «групи гомологічних хромосом».

ПРЕАМБУЛА

Термінологія
повинна створюватися
в інтересах ключових груп
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Однак існує безліч варіантів з поєднанням трьох, чотирьох й більш 
хромосом (поліплоїдія) в одному наборі. якщо не є можливим приписати ці 
випадки до бінарної моделі жіночої/чоловічої, їх називають синдромами та 
патологіями, наприклад, Клайнфельтера2; Генетичний рівень ― Присутність 
гена SRY (sex-determining region Y) регулює виділення фактору TDF (testis-
determining factor), який визначає розвиток організму за «чоловічим» гонадним, 
гормональним та морфологічним типом, відсутність – за «жіночим»3. У більшості 
випадків, ген SRY знаходиться на Y- хромосомі, але іноді й на X-хромосомі. 
Існують люди, організми яких суспільство визначає як «чоловічі», але при 
цьому у них є XX-хромосоми, та люди з 
«жіночими» органами й XY-хромосомами. 
У циснормативній термінології ці стани 
також іменуються синдромами: в першому 
випадку – де Ля Шапеля4, у другому 
– Суайра (Сваєра)5; Гонадний рівень 
― гонади – це залози, які виробляють 
«статеві» гормони, – яєчники та сім’яники. 
При внутрішньоутробному розвитку вони формуються з «безстатевих» прогонад, 
які під дією фактора TDF перетворюються у сім’яники, а при його відсутності – 
в яєчники. На цьому рівні також є різні варіанти, у тому числі наявність гонад 
різних типів – або окремих, або об’єднаних в одну залозу; Гормональний 
рівень ― Після формування гонад вони починають виробляти гормони, які 
у циснормативної термінології називають «жіночими» або «чоловічими». 
Тут ще менше, ніж на попередніх рівнях, можливостей провести якусь чітку 
межу, тому що кількість вироблених гормонів відрізняється плавно в широких 
межах, у тому числі в одному організмі в різні періоди життя. Морфологічний 
рівень ― найрізноманітніші зовнішні ознаки тіла називаються «статевими». Це 
побудова геніталій, розвиненість грудних залоз, ріст волосся й так далі. Кожна з 
цих ознак може бути виділена в окрему компоненту «статі». Не завжди певний 
гормональний рівень призводить до тієї ж конфігурації ознак на морфологічному 
рівні, наприклад нечутливість до андрогенів (у медикалізуючій термінології, AIS, 
androgen insensitivity syndrome) може призводити до «жіночої» зовнішності 
у людей навіть з високим рівнем андрогенів. Отже, на кожному з наведених 
рівнів є більше ніж два варіантів, що підриває уявлення про бінарність та 
наявніость чіткого поділу на «жінок» та «чоловіків» навіть на рівні біології.

У випадку, якщо неможливо чіткого визначити статеву приналежність, 
з медичної точки зору, людина визнається інтерсексуалом – носієм ознак 
як чоловічої, так і жіночої статі, але навіть у таких випадках на сьогоднішній 
день в Україні документально встановлюється стать або чоловіча або жіноча.
2. Klinefelter syndrome (KS) - https://en.wikipedia.org/wiki/Klinefelter_syndrome
3. Наведена тут схема вкрай спрощена. У розвитку організму за тим чи іншим типом приймає участь велика кількість генів.
4. XX male syndrome - https://en.wikipedia.org/wiki/XX_male_syndrome
5. Swyer syndrome, or XY gonadal dysgenesis - https://en.wikipedia.org/wiki/XY_gonadal_dysgenesis

Стигматизація ‒ один з 
найважливіших факторів, 
який впливає на рівень 
поширеності ВІЛ/СНІД та 
ІПСШ серед транґендерів
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Біологічна стать може бути вродженою (сформованою в перинатальний 
період ‒ період до народження) або скоригованою (в інтерсексуалів і транссексуалів 
унаслідок хірургічних маніпуляцій з корекції статевої приналежності та супутньої 
гормонотерапії). Також, у випадку транссексуалів більш коректно говорити не 
про біологічну стать, а про морфологічну/соматичну, адже біологічна стать має 
фізіологічний вимір, який не піддається повному коригуванню, а от морфологічний 
(зовнішньо тілесний 
компонент) у 
транссексуалів може 
бути відкоригований 
практично повністю.

Ґендерна ідентичність проявляється у: відчутті свого тіла як такого, 
що є або має бути чоловічим/жіночим (або іншим); прихильності до певного 
типу носильних речей (одягу, взуття, аксесуарів), які асоціюються із певною 
статтю/ґендером; манері висловлювати свої думки та стилі поведінки, 
притаманних чоловіку чи жінці (або людям із іншим різновидом ґендеру).

Різновиди ґендерної ідентичності залежно від ґендеру як такого: 
чоловіча ідентичність/тотожність – ґендерна ідентичність, при якій має 
місце ґендерне відчуття себе як особи чоловічої статі; жіноча ідентичність/
тотожність – гендерна ідентичність, при якій має місце ґендерне відчуття 
себе як особи жіночої статі; інтерґендерна ідентичність/тотожність, або 
інтерґендерність, – ґендерна ідентичність, при якій гендерне відчуття себе 
є іншім, аніж чоловіче або жіноче (явища андрогінності та біґендерності).

Ґендерна ідентичність може бути відсутньою (явище аґендерності) 
або невизначеною (зокрема, через заперечення ґендерних рамок і ролей).

Ґендерна ідентичність характеризується також її співвідношенням 
із біологічною статтю: цисґендерність – стан, за якого гендерне 
самовідчуття відповідає біологічній статі; трансґендерність – стан, 
за якого гендерне самовідчуття відрізняється від біологічної статі.

Трансґендери можуть висловлювати свою ґендерну приналежність 
різними способами, наприклад, підкреслюючи ті чи інші чоловічі, жіночі 
та/або поєднувати обидві характеристики, при бажанні та здійсненні 
відповідних дій, трансґендер може змінювати свою зовнішність або 
фізіологічні функції медичними, зокрема, хірургічними, або іншими 
засобами. Характеристиками у цьому випадку можуть бути, такі як 
одяг, мова, інтонації, жестикуляція, міміка, особливості поведінки та ін.

Трансґендери можуть висловлювати свою 
ґендерну приналежність різними способами
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До числа трансґендерів також прийнято відносити транссексуальних 
та інших людей, які не вважають себе належними ні до чоловічої, ні до жіночої 
статі, а також кросдресерів (трансвеститів подвійній ролі/фетишистів), оскільки 
кроссдрессери часто вдаються до надання секс-послуг, то дана категорія 
людей важлива з точки зору подолання ВІЛ-інфекції/СНІДу та ІПСШ серед 
трансґендерів, та це не повинно викликати в експертному середовищі сумнівів, 
так як підтвердження цьому ми можемо знайти в зведеному керівництві 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (Європейське регіональне бюро) по 
ВІЛ-інфекції в ключових групах населення: профілактика, діагностика, лікування 
та догляд6. У даному зведеному керівництві зазначається, що висока вразливість 
та особливі медичні потреби трансґендерів вимагають надання їм незалежного 
та чітко позначеного статусу в рамках 
глобальної боротьби з ВІЛ-інфекцією. 
Ця група поділяється на кілька підгруп, 
включаючи наступні: Біґендери ― 
люди, ґендерна самоідентифікація яких 
регулярно змінюється під впливом 
зовнішніх факторів або в різних 
обставинах; Інтерсексуали/Інтерсекс 
― люди, які мають біологічні статеві 
ознаки обох статей; Трансвестити або кросдресери ― люди, які хочуть виглядати 
як представники іншої статі, реалізуючи своє бажання через носіння відповідного 
одягу. Як правило, вони не прагнуть змінити свою біологічну (паспортну) стать.

Трансґендери можуть ідентифікувати себе як трансґендери, жінки, 
чоловіки, трансжінки, трансчоловіки, транссексуали або мати будь-які інші 
позначення трансґендерної ідентичності, які використовують у конкретній культурі.

6. Зведене керівництво Всесвітньої організації охорони здоров’я (Європейське регіональне бюро) по ВІЛ-інфекції в ключових 
групах населення: профілактика, діагностика, лікування та догляд, липень 2014 р.:
www.HPLGBT.org/publish/library/en/CONSOLIDATED_GUIDELINES_ON_HIV_KEY_POPULATIONS_en.pdf.

Оскільки кроссдрессери часто 
вдаються до надання секс-
послуг, то дана категорія 
людей важлива з точки зору 
подолання ВІЛ-інфекції/СНІДу 
та ІПСШ серед трансґендерів
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ВИСНОВКИ

В роботі з трансґендернимі людьми необхідно 
використовувати непатологізуючий та не бінарний підхід.

У відповіді на епідемію ВІЛ в Україні слід враховувати 
виключно поведінку та фактори, які дійсно й опосередковано 
сприяють високому ризику інфікуванню ВІЛ серед трансґендерів.

Варто зазначити що під час створення даного документу вже вкотре 
підтвердилась потреба у виключенні діагнозу F64.0 «транссексуалізм» в МКХ7 
з класу діагнозів V «Розлади психіки та поведінки» (F00–F99) у Міжнародній 
класифікації хвороб десятого перегляду та включення транссексуальності 
як тимчасовий стан до класу XXI «Фактори, що впливають на стан 
здоров’я населення та звертання до закладів охорони здоров’я» (Z00–Z99).

7. Міжнародна статистична класифікація хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям (англ. International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems) — документ, який використовується як провідна статистична та класифікаційна основа в 
охороні здоров’я. Періодично (раз в десять років) переглядається під керівництвом ВООЗ. МКХ є нормативним документом, що 
забезпечує єдність методичних підходів та міжнародну зіставність матеріалів.

В зв’язку з тим, що уявлення про трансґендерів в 
популярній культурі, академічних та наукових колах, 
постійно змінюються, у зв’язку із підвищенням 
обізнаності, відкритості, та доступності інформації 
про трансґендерів та їхнє життя, даний документ буде 
змінюватись та/або доповнюватись у подальших редакціях
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ТРАНСҐÉНДЕР: СЛОВОВЖИТОК

1. Слово ‘трансґендер’ є нейтралітивом, тобто прийнятним 
на позначення як чоловіків (у випадку з трансґендерами 
йдеться, звичайно, про трансґендерних чоловіків), так і 
жінок (точніше — трансґендерних жінок). Таким чином, від 
слова ‘трансґендер’ фемінітивна форма не утворюється.

2. Слово ‘трансґендер’ має спільний граматичний рід, тобто 
узгоджується з прикметниками, дієсловами та іншими 
частинами мови в чоловічому або жіночому роді залежно 
від контексту (напр., «відома трансґендер з Transgender 
Europe повідомила, що…», «цей трансґендер подав заявку…»).

3. Написання слова ‘трансґендер’ і похідних від нього через -ґ- як 
пріоритетне базується на тому,  що саме таке написання міститься 
в переважній більшості нормативно-правових актів України, які 
згадують однокореневі терміни, (зокрема, Закон України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»)8, проте 
й написання через -г- та відповідна вимова помилкою не буде.

4. У деяких мовних конструкціях прикметник ‘трансґендерний/
трансґендерна/трансґендерне’ скорочується до початкової 
морфеми ‘транс’. У таких випадках до означуваного 
іменника ця морфема долучається через дефіс:
 ▪ транс-активізм, транс-активіст, транс-активістка,
 ▪ транс-ґей,
 ▪ транс-жінка,
 ▪ транс-індивід,
 ▪ транс-компонент,
 ▪ транс-лесбійка,
 ▪ транс-проблематика,
 ▪ транс-спільнота,
 ▪ транс-форум,
 ▪ транс-чоловік.

 

8. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

Написання слова 
‘ т р а н с ґ е н д е р ’ 
через -ґ-, проте й 
написання через -г- 
помилкою не буде
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Написання морфеми ‘транс’ у значенні прикметника через дефіс 
дозволяє відрізніти цю морфему від префікса латинського походження ‘транс…’, 
який у всіх випадках долучається до наступної частини слова без дефіса (як у 
словах ‘трансатлантичний’, ‘транс’європейський’, ‘трансконтинентальний’, 
‘транскрипція’, ‘трансмісія’, ‘трансплантація’, ‘трансформація’ тощо). 

Винятком із зазначеного правила є ‘трансфобія’ 
— слово, що вкоренилося в українській у написанні разом 
відповідно до аналогічного написання англійською (transphobia).

5. У спеціалізованих текстах на позначення трансґендерів може 
використовуватися абревіатура ‘ТҐ’ (вимовляється ‘те-ґé’) або літерно-
знакове скорочення ‘Т*’. Якщо абревіатура ‘ТҐ’ використовується на 
заміну прикметника, то до іменника вона долучається через дефіс, 
у той час як скорочення ‘Т*’, вжите в такому ж випадку, долучається 
до іменника без дефіса та без пробілу: ‘ТҐ-спільнота’, ‘Т*спільнота’.
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ТЕРМІНОЛОГІЯ ЩОДО ТРАНСҐЕНДЕРІВ

ТРАНСҐÉНДЕР (допустимо трансгендер; англ. transgender < лат. 
trans… — через, крізь + genus — рід), сексол., соціол., — людина, ґендерна 
ідентичність якої відрізняється від статі, визначеної при народженні.

До трансґендерів не прийнято відносити інтерсексуалів (їхня попередня 
некоректна назва — «гермафродити»), оскільки їхні визначальні риси пов’язані 
з біологічними особливостями, а не з ґендерною ідентичністю. Проте окремі 
особи, що є інтерсексуалами, можуть бути також і трансґендерами, оскільки їхня 
ґендерна ідентичність може коливатися між чоловічим і жіночим полюсами.

Трансґендери визначаються такими незалежно від того, на кого 
спрямовані їхні сексуальні потреби — представників (представниць) власного 
чи протилежного ґендеру. За сексуальною орієнтацією трансґендери можуть 
бути як гетеросексуальними, так і гомосексуальними, так і бісексуальними 
або належати до категорії осіб із невизначеною сексуальною орієнтацією. 

На побутовому рівні трансґендерів інколи плутають або 
ототожнюють із гомосексуалами. Цю обставину треба враховувати при 
веденні інформаційно-аналітичної роботи, а також при плануванні та 
впровадженні заходів із профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед груп ризику.

Категорія трансґендерів є узагальнюючою: до їх числа 
належать, зокрема, транссексуальні особи, андрогіни, біґендери.

ЦИСҐÉНДЕР (допустимо цисгендер; від лат. cis — із цього 
боку + англ. gender — рід, ґендер < лат. genus — рід), соціол., — людина, 
в якої її статеве самовідчуття (ґендер) збігається з біологічною статтю.

ТРÀНССЕКСУÁЛ (англ. transsexual < лат. trans… — через, крізь + sexus 
— стать), фем. транссексуалка, сексол., — людина з категорії трансґендерів, що 
має ґендерну ідентичність, протилежну статі, визначеній при народженні, та яка 
за допомогою медичних (зокрема гормональних), косметологічних та інших 
утручань змінює (змінила) зовнішність і фізіологічні функції свого організму 
або коригує (скоригувала) первинні та вторинні статеві ознаки з метою 
приведення свого тіла, фізіології та зовнішності у відповідність до свого ґендеру.
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9. Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я: Десятий перегляд / Всесвітня 
організація охорони здоров’я, Міністерство охорони здоров’я України, Український інститут громадського здоров’я. — Т. 1, ч. 1. — 
К., Здоров’я, 1998. — С. 401.

ТРАНССЕКСУАЛÍЗМ (англ. transsexual < лат. trans… — через, крізь + 
sexus — стать), сексол., — психічно-поведінковий розлад статевої ідентичності, що 
кваліфікується в Міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду за кодом 
F64.0 і потребує терапевтичного втручання — а саме, комплексу заходів з корекції 
статевої приналежності. В МКХ-10 транссексуалізм описується таким чином: «Це 
бажання жити і бути сприйнятим оточуючими як представник [чи представниця] 
протилежної статі. Ці люди постійно відчувають в собі якусь невідповідність 
і дискомфорт через свою анатомічну стать. Вони звичайно хочуть змінити 
свою стать, намагаються удатися до хірургічних і гормональних методів 
перебудови свого тіла таким чином, щоб воно по можливості максимально 
відповідало стереотипу протилежної статі, якій віддається перевага»9.

Відповідно до сучасного прогресивного погляду на транссексуальність, 
наведене визначення МКХ-10 є таким, що надмірно патологізує цей стан людини; в 
наш час в експертному середовищі обговорюється переміщення транссексуалізму 
з класу V «Розлади психіки та поведінки» до іншого класу, де йдеться не про розлади, а 
про специфічні стани людини (очікується, що цей підхід буде реалізований в МКХ-11).

Серед діагностичних критеріїв транссексуалізму вирізняють, зокрема, 
такі: (1) транссексуальна ідентичність має стійко зберігатися не менше двох років; 
(2) транссексуальні нахили не повинні виступати симптомом іншого психічного 
розладу (напр., шизофренії) та не повинні бути обумовлені хромосомною 
аномалією. Водночас, ескперти й експертки з питань транссексуальності 
стверджують, що специфічних об’єктивних тестів, які виявляють транссексуальність, 
не існує; наявність чи відсутність діагностичних критеріїв транссексуалізму 
визначається на підставі суб’єктивної думки медичних фахівців (фахівчинь).

ТРАНССЕКСУÁЛЬНІСТЬ (англ. transsexual < лат. trans… 
— через, крізь + sexus — стать), соціол., сексол., — стан індивіда, за 
якого ґендерна ідентичність є протилежною вродженій біологічній 
статі, що супроводжується або не супроводжується прагненням 
індивіда привести своє тіло у відповідність до ґендерної ідентичності.

ДИСФОРÍЯ (від грец. dysphoreo — страждати, відчувати прикрість, 
досадувати < грец. dys… — префікс, що означає утруднення, порушення, 
розлад, поділ, утрату + phero — переношу) ҐÉНДЕРНА (допустимо 
гендерна; англ. gender — рід, ґендер < лат. genus — рід), сексол., — стан 
сильної невдоволеності людини її біологічною статтю або ґендерним 
статусом, що зазвичай супроводжується загальною пригніченістю, 
зниженою самооцінкою, схильністю до депресій та суїцидальним настроєм.
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Ґендерна дисфорія може посилюватися за рахунок зовнішніх 
чинників, як-от соціального тиску з боку гетеронормативного суспільства, 
стигматизації та дискримінації за ознакою ґендерної ідентичності.

ЗМÍНА СТÁТІ, розм., — некоректний описовий вираз для 
характеристики процесу коригування статевої належності. Корекція 
статевої належності відбувається декількома шляхами (у декілька етапів):

1. гормонально — шляхом зміни гормонального фону 
організму методами гормональної замісної терапії (див. HRT);

2. операційно — шляхом корекції вторинних і 
первинних (причому переважно саме вторинних) 
статевих ознак хірургічними методами (пор. SRS);

3. документально — шляхом заміни документів індивіда з метою 
зміни документальної статі та повного імені з чоловічого 
на жіноче або навпаки (свідоцтво про народження, 
паспорт, трудова книжка, дипломи про освіту тощо).

Базовою нормою законодавства, що регулює питання зміни 
статі в України, є стаття 51 «Зміна (корекція) статевої належності» 
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»:

«На прохання пацієнта [або пацієнтки, — ред.] відповідно до 
медико-біологічних і соціально-психологічних показань, які встановлюються 
Міністерством охорони здоров’я України, йому [або їй, — ред.] може 
бути проведено шляхом медичного втручання в акредитованих закладах 
охорони здоров’я зміну (корекцію) його [або її, — ред.] статевої належності.

Особі, якій було здійснено зміну статевої належності, 
видається медичне свідоцтво, на підставі якого надалі вирішується 
питання про відповідні зміни в її правовому статусі»10.

Порядок зміни (корекції) статевої належності визначено наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 3 лютого 2011 р. № 60 «Про 
удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни 
(корекції) статевої належності» (зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 25 лютого 2011 р. за № 239/18977; чинний з 14 березня 2011 р.)11.

10. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2801-12
11. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни 
(корекції) статевої належності»:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0239-11&p=1299965003674441
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FFS [еф-еф-éс]: face feminization surgery (англ. — хірургічна фемінізація 
обличчя), мед., — низка косметичних операцій з корекції рис обличчя задля 
надання йому вигляду, притаманному особам жіночої біологічної статі.

HRT [ейч-ар-ті́]: hormone replacement therapy (англ. — гормональна 
замісна терапія), мед., — розтягнута в часі (довічна) гормональна терапія, 
метою якої є корекція гормонального фону організму трансґендера 
та підтримка скоригованого фону протягом усього подальшого життя.

SRS [ес-ер-éс]: sex reassignment surgery (англ. — хірургічне 
статеве перепризначення), мед., — хірургічна корекція статевої належності.

Зазвичай так називають тільки операції з реконструкції первинних 
статевих ознак; корекція вторинних статевих ознак (напр., грудей) не належить до SRS.

FtM-ТРАНСҐÉНДЕР [еф-ту-éм…] (допустимо FtM-трансгендер; 
абр. від англ. Female-to-Male, букв. «з жінки — у чоловіка»; англ. 
transgender < від лат. trans… — через, крізь + лат. genus — рід), сексол., 
— трансгендерний чоловік, тобто людина з чоловічою ґендерною 
ідентичністю, стать якої при народженні була визначена як жіноча.

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
ВСЕСВІТНЬОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

(ВООЗ, ЄВРОПЕЙСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО)12

Визначення, що використовуються в аналітичній довідці
«Трансґендери та ВІЛ-інфекція», збігаються з поточними узгодженими 

визначеннями, які використовуються у відповідних посібниках ВООЗ
та інших документах Організації Об’єднаних Націй.

ГОРМОНАЛЬНА ТЕРАПІЯ (також: гормональна терапія гормонами 
протилежної статі або замісна гормональна терапія) – це медичний захід, який 
вживається багатьма трансґендерами. Гормони можуть використовуватися для 
фемінізації або маскулінізації зовнішності відповідно до ґендерної ідентичності. 
Люди часто роблять припущення про стать людини на підставі фізичного 
вигляду; гормональна терапія може допомогти трансґендерам виразити себе 
та бути визнаними в тому ґендері, в якому вони самі себе ідентифікують.

12. Аналітична довідка ВООЗ «Трансгендери та ВІЛ-інфекція»:
www.HPLGBT.org/publish/library/en/WHO-TRANSGENDER_PEOPLE_AND_HIV_en.pdf
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КЛЮЧОВІ ГРУПИ НАСЕЛЕННЯ – контингенти населення, що 
піддаються більш високому ризику ВІЛ-інфікування при будь-якому типі 
епідемії (щодо типів епідемії див. Керівництво ЮНЕЙДС з термінології13). 
В основі підвищеної уразливості людей з ключових груп лежать 
стигма, дискримінація та криміналізація їх поведінки або їх ґендерного 
самовираження. В даному документі до числа ключових груп віднесені:

1. чоловіки, які мають секс з чоловіками; 
2. люди, що вживають ін’єкційні наркотики;
3. люди, що знаходяться в пенітенціарних та закритих установах;
4. секс-працівники/ці;
5. трансґендери.

«ВРОДЖЕНА» СТАТЬ – означає стать, по якій було 
зареєстровано людину при народженні. У процесі дорослішання людей 
вроджена стать може збігатися або, навпаки, не збігатися з відчуттям 
ними своєї ґендерної ідентичності. Як правило, трансґендери не 
ідентифікують себе зі статтю яка була зареєстрована при народженні.

ТРАНСҐЕНДЕР – широкий термін, який позначає всіх людей, чиє 
внутрішнє відчуття ґендерної ідентичності (ґендеру) відрізняється від статі, яку 
було зареєстровано при народженні. Трансґендери вибирають різні терміни для 
опису себе. Наприклад, трансґендерна жінка – це людина, яка зареєстрована 
в чоловічий статі при народженні, але ідентифікує себе як жінка. Вона може 
описувати себе як трансґендерна жінка, «транс-жінка», «MtF» або «жінка». 
Людина, яка зареєстрована при народженні в жіночій статі, але ідентифікує себе 
як чоловік, є трансґендерним чоловіком. Для опису своєї ґендерної ідентичності 
ця людина може використовувати такі терміни, як «трансґендерний чоловік», 
«транс-чоловік», «FtM» або просто «чоловік». Існують трансґендери, які не 
ідентифікують себе ні як чоловіки, ні як жінки, а відчувають себе, скоріше, 
людьми, які не вписуються у рамки ґендерної бінарності. У деяких культурах для 
опису трансжінок або тих, хто ідентифікує себе як третя стать, використовуються 
такі особливі терміни корінного населення, як хіджра (в Індії), катоі (в Таїланді), 
мушє (в Мексиці), травесті (в Аргентині та Бразилії) й вар’я (в Індонезії). 

ТРАНСФОБІЯ – неприязне або вороже ставлення до трансґендерів 
внаслідок особливостей їх ґендерної ідентичності або ґендерного 
самовираження. Від трансфобії можуть страждати й інші групи людей, які не 
відповідають існуючим в суспільстві ґендерним нормам. Трансфобія може 
бути інституційною, тобто вираженою в нормах та законах, які дискримінують 
трансґендерів. Вона може бути структурною, тобто вираженою в соціально-
економічній несправедливості, яка диспропорційно впливає на трансґендерів.
13. Об’єднана програма Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ та СНІДу (ЮНЕЙДС/UNAIDS). Керівництво ЮНЕЙДС з термінології:
www.HPLGBT.org/publish/library/en/UNAIDS_TERMINOLOGY_GUIDELINES-2011_en.pdf
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Вона може бути соціальною, тобто вираженою в соціальному відторгненні 
трансґендерів та поганому поводженню із ними з боку інших людей. Вона 
також може бути внутрішньою, тобто вираженою в негативних почуттях, які 
трансґендери можуть відчувати по відношенню до себе або до інших трансґендерів.

Трансґендер – широкий термін, який позначає 
всіх людей, чиє внутрішнє відчуття ґендерної 
ідентичності (ґендеру) відрізняється від 
статі, яку було зареєстровано при народженні

Ключові групи:
• чоловіки, які мають секс з чоловіками; 
• люди, що вживають ін’єкційні наркотики;
• люди, що знаходяться в пенітенціарних 

        та закритих установах;
• секс-працівники/ці;
• трансґендери.
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Самоорганізація трансґендерів HPLGBT, основна діяльність 
якої спрямована на захист прав та свобод трансґендерів, приймаючи 
до уваги, що громадянське суспільство регіону Східної Європи та 
Центральної Азії (СЄЦА) спільно зажадало звернути увагу на епідемію 
ВІЛ серед трансґендерів в СЄЦА, розділяє занепокоєння, яке пов’язане 
з дефіцитом інформації про епідемію ВІЛ серед трансґендерів. 
Сподіваємось, що в найближчому майбутньому ми всі станемо свідками 
цілеспрямованої роботи зі збору даних, в якій буде враховуватись різні 
аспекти епідемії ВІЛ серед трансґендерів – оцінки чисельності груп, 
поширеність ВІЛ, доступ до послуг з профілактики та лікування ВІЛ.

В 2000-у році Американська Психіатрична Асоціація опублікувала 
наступні оцінки поширеності транссексуалізму: 1:30000 (MTF) и 
1:100000 (FTM)14.  Проте, за підрахунками Лінн Конвей, поширеність 
лише операцій зі зміни статі з чоловічої на жіночу становить 1:2500. 
На думку дослідниці, реальна поширеність транссексуалізму в 2–4 
перевищує кількість операцій, тому її оцінка складає від 1:1500 до 1:50015. 

Результати метааналізу, опублікованого у 2013 р., зазначають те, що 
трансґендерні жінки особливо уразливі до ВІЛ-інфекції. Дані були доступні 
тільки для країн, в яких епідемія ВІЛ-інфекції, характеризується більш високими 
показниками ВІЛ-інфікування серед чоловіків: Сполучені Штати Америки, шість 
країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, п’ять країн Латинської Америки та 
три країни в Європі. Об’єднаний показник поширеності ВІЛ становив 19,1%. 
Серед 7197 трансґендерних жінок, відібраних в 10 країнах з низьким та середнім 
рівнем доходів, поширеність ВІЛ склала 17,7%. Серед 3869 трансґендерних жінок, 
відібраних в п’яти країнах з високим рівнем доходів, поширеність ВІЛ була 21,6%16.

ЦИФРИ З  ПИТАНЬ ВІЛ І ТРАНСҐЕНДЕРІВ

14. DSM-IV-TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersby American Psychiatric Association.
15. Конвей Л. Поширеність транссексуалізму. http://www.lynnconway.com/
16. Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. World Health Organization - 2014.
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Як правило, дані про здоров’я трансґендерів, в тому числі про 
поширеність ВІЛ-інфекції, менш надійні, ніж для населення в цілому, що пов’язано 
з такими факторами, як складність формування репрезентативної вибірки, 
відсутність оцінок чисельності цієї групи та проблеми, зумовлені стигмою 
й дискримінацією. Науково-дослідні та епідеміологічні дані, які включають 
відомості про трансґендерів, часто не розподілені по гендерної ідентичності 
та відносяться до вибірок, розміри яких дуже малі, щоб зробити достовірні 
висновки. Трансґендери залишаються значно обділеними увагою в області 
протидії ВІЛ-інфекції. Так, наприклад, тільки 39% країн, що використовують 
Інструмент оцінки національної прихильності та політики, повідомили у 
2014 р., що їх національні стратегії зі СНІДу охоплюють трансґендерів17.

Існуючі дані щодо трансґендерів свідчать про важкий тягар ВІЛ-інфекції 
серед трансґендерних жінок, особливо серед трансґендерних жінок, що мають 
секс із чоловіками. За результатами систематичного огляду та метааналізу18  
об’єднаний показник поширеності ВІЛ-інфекції серед трансґендерних жінок склав 
19% в 15 країнах, що мають лабораторно підтверджені дані. Ймовірність зараження 
ВІЛ-інфекцією у трансґендерних жінок була в 49 разів вище, ніж серед населення 
в цілому. Окремий метааналіз ВІЛ-інфікування трансґендерних секс-робітниць19  
виявив, що об’єднаний показник поширеності ВІЛ-інфекції в цій групі склав 27%, 
в порівнянні з 15% серед трансґендерних жінок, які не займаються секс-роботою. 
Слід зазначити, що на момент проведення досліджень жодна з країн Східної 
Європи або африканського континенту не опублікувала дані про поширеність ВІЛ-
інфекції серед трансґендерних жінок. Звіти країн в «Звіті про прогалини» ЮНЕЙДС 
за 2014 р. (UNAIDS Gap Report 2014) демонструють, що поширеність ВІЛ-інфекції 
серед трансґендерних секс-робітниць в 9 разів вище, ніж серед нетрансґендерних 
секс-робітниць та в 3 рази вище, ніж серед секс-працівників чоловічої статі14.

Ряд досліджень20; 21; 22; 23; 24 свідчить про наявність численних одночасних 
проблем зі здоров’ям у трансґендерних жінок, включаючи високі рівні насильства 
та переслідування, вживання психоактивних речовин, примусу до сексуальних 
стосунків та сексуального насильства, а також депресії з суїцидальними думками і

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

17. The Gap report 2014: transgender people. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS; 2014.  – Міжвідомча робоча 
група по ключовим групам населення. ВІЛ-інфекція та молоді трансґендери: аналітична довідка. Женева: Об’єднана програма 
ООН з ВІЛ/СНІДу, 2014 р.
18. Baral SD et al. Worldwide burden of HIV in transgender women: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis.. 2012
19. Operario D, Soma T, Underhill K. Sex work and HIV status among transgender women: systematic review and meta-analysis.
20. Kenagy, GP. Transgender health: findings from two needs assessment studies in Philadelphia. Health Soc Work. 2005
21. Bradford J, Reisner SL, Honnold JA, Xavier J. Experiences of transgender-related discrimination and implications for health: results 
from the Virginia Transgender Health Initiative Study. Am J Public Health. 2013
22. Xavier J, Honnold J, Bradford J. The health, health-related needs, and lifecourse experiences of transgender Virginians. Richmond 
(VA): Richmond Department of Health. 2007
23. Lombardi EL, Wilchins RA, Priesing D, Malouf D. Gender violence: transgender experiences with violence and discrimination. J 
Homosex. 2001
24. Operario D, Nemoto T. HIV in transgender communities: syndemic dynamics and a need for multicomponent interventions. J Acquir 
Immune Defic Syndr. 2010
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спробами. Ця сіндеміка25 пов’язана з такими структурними та соціальними 
нерівностями, як широко поширена стигма та дискримінація, відсутність посвідчень 
особи, які відповідають гендерному самовираженню, висока поширеність 
безробіття та неповної зайнятості, вулична секс-робота з низькою оплатою праці 
та відсутністю правового захисту, бездомність та малодоступна медична допомога, 
в тому числі яка стосується підтвердження гендерної ідентичності26; 27; 28. Багато 
трансґендерних жінок мають партнерів, які піддаються високому ризику зараження 
ВІЛ-інфекцією. Трансґендерні жінки, які очікують психологічного підтвердження 
свого ґендеру від партнерів, можуть бути більш схильні до заняття сексом без 
презерватива, що підвищує їх вразливість до зараження ВІЛ-інфекцією29; 30; 31; 32; 33.

Всі опубліковані дослідження щодо поширення ВІЛ-інфекції серед 
трансґендерних чоловіків відносяться до Північній Америці та вказують на 
менший тягар хвороби, ніж серед трансґендерних жінок. Самий останній 
опублікований метааналіз виявив тільки два дослідження з лабораторно 
підтвердженим ВІЛ-статусом серед трансґендерних чоловіків. Одне з досліджень 
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Умовні позначення та перелік підгруп і крос-груп трансгендерів, 
значущих з точки зору можливого інфікування ВІЛ/СНІД та ІПСШ:

 ▪ Трансґендерні жінки (ТҐ-Ж/MtF);
 ▪ Трансґендери, які практикують секс із чоловіками (ТҐ-СЧ);
 ▪ Трансґендери, залучені до секс роботи (ТҐ-СР);
 ▪ Трансґендери, які втратили одного або обох батьків у зв’язку з їх 
смертю (ТҐ-С);

 ▪ Трансґендери, які не мають місця для проживання (ТҐ-БМП);
 ▪ Трансґендери, які споживають алкоголь (ТҐ-СА);
 ▪ Трансґендери, які споживають наркотики (ТҐ-СН);
 ▪ Трансґендери, що є ув’язненими (ТҐ-У);
 ▪ ВІЛ-позитивні трансґендери (ТҐ+).

ПЕРЕЛІК ТРАНСҐЕНДЕРІВ ЯКІ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВІ ДО ВІЛ/СНІДу
ТА ІНФЕКЦІЙ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

Існуючі дані щодо трансґендерів свідчать про важкий 
тягар ВІЛ-інфекції серед трансґендерних жінок

За існуючими даними, трансґендерні жінки хворіють 
ВІЛ на 20% частіше ніж їх решта співвітчизниць. Якщо 
порівнювати із загальним населенням, то трансґендерні 
жінки в 50 разів більш схильні до ризику зараження ВІЛ, та 
одними з головних причин цієї ситуації це маргіналізація, 
дискримінація та стигматизація трансґендерних жінок
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ФАКТОРИ ВРАЗЛИВОСТІ ДО ВІЛ/СНІДу І ІПСШ

Поведінка та фактори, які сприяють високому ризику ВІЛ-
інфекції серед трансґендерів (https://soundcloud.com/HPLGBT/xi0tgiiq4bm9):

 ▪ Маргіналізація;
 ▪ Дискримінація;
 ▪ Стигматизація;
 ▪ Насильство;
 ▪ Безробіття та економічні проблеми;
 ▪ Негативне ставлення робітників/робітниць служб охорони 
здоров’я.

 ▪ Стресові та депресивні стани;
 ▪ Обмеженість або повна відсутність доступу до послуг в установах 
по догляду за здоров’ям;

 ▪ Відсутність родинної підтримки;
 ▪ Спроби самогубств;
 ▪ Відсутність житла;
 ▪ Секс-робота;
 ▪ Низький рівень знань щодо ВІЛ/СНІДу та ІПСШ;
 ▪ Зловживання алкоголем;
 ▪ Зловживання наркотиками;
 ▪ Ув’язнення у пенітенціарних установах.

В роботі з трансґендернимі людьми необхідно 
використовувати непатологізуючий та не бінарний підхід

У відповіді на епідемію ВІЛ в Україні слід враховувати виключно 
поведінку та фактори, які дійсно й опосередковано сприяють 
високому ризику інфікуванню ВІЛ серед трансґендерів
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▪ 3 березня – Міжнародний день захисту прав секс-робітників.
www.HPLGBT.org/ua/calendar-date/03.03

▪ 31 березня – Міжнародний день видимості трансґендерів.
www.HPLGBT.org/ua/calendar-date/03.31

▪ 3 травня – Міжнародний день сімейної рівності.
www.HPLGBT.org/ua/calendar-date/05.03

▪ 17 травня – Міжнародний день протидії гомофобії та трансфобії.
www.HPLGBT.org/ua/calendar-date/05.17

▪ 2 червня – Міжнародний день секс-робітників.
www.HPLGBT.org/ua/calendar-date/06.02

▪ 16 липня – Міжнародний день драг-квінів.
www.HPLGBT.org/ua/calendar-date/07.16

▪ 22 жовтня   
2016р.
(передостання 
субота жовтня) –

Міжнародний день дій за депатологізацію 
трансґендерності.
www.hplgbt.org/ua/calendar-date/10.22.2016

▪ 16 листопада – Міжнародний день толерантності.
www.HPLGBT.org/ua/calendar-date/11.16

▪ 20 листопада – Міжнародний день пам’яті трансґендерних людей, 
загиблих від насильства.
www.HPLGBT.org/ua/calendar-date/11.20

▪ 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
www.HPLGBT.org/ua/calendar-date/12.01

▪ 10 грудня – Міжнародний день прав людини.
www.HPLGBT.org/ua/calendar-date/12.10

▪ 17 грудня – Міжнародний день захисту секс-робітників від насильства 
та жорстокості.
www.HPLGBT.org/ua/calendar-date/12.17

ЗНАЧИМІ ДАТИ
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