
УКРАЇНА  ТРАНЗИТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Програми для дівчат-підлітків і молодих жінок (ДПМЖ) іноді не мають відповідної стратегії для досягнення тих осіб, які перебувають 
у зоні найвищого ризику. Водночас діючі програми для жінок комерційного сексу (ЖКС) часто не охоплюють молодих працівниць 
комерційного сексу. ТРАНЗИТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ повинно допомогти зрозуміти рівень ризику та уразливості ДПМЖ, у тому числі 
молодих жінок комерційного сексу для того, щоб сформувати стратегію інформування та поширення профілактичних програм 
серед зазначених категорій населення в Україні.

 

ми проводили ТРАНЗИТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ?Чому

Вступ

Екологію ризику (або що спільного між соціальною уразливістю 
та ризиком інфікування ВІЛ/ІПСШ серед ДПМЖ, які займаються 
необтяжливим сексом, сексом в обмін та комерційним сексом) 
в контексті сексуальних практик, динаміки зміни партнерів, 
вживання алкоголю, наркотиків і переживання насильства

Чи є спільними місця, де ДПМЖ шукають 
або зустрічають статевих партнерів
Характеристику та тривалість ТРАНЗИТНОГО ПЕРІОДУ 
(час від першого сексу до самовизначення себе 
як працівниці комерційного сексу) і ВІДСУТНОСТІ ДОСТУПУ 
(час від самовизначення себе як ЖКС до першого 
отримання послуг від програм профілактики ВІЛ)

ВІДСУТНІСТЬ ДОСТУПУ до програм протягом ТРАНЗИТНОГО ПЕРІОДУ

Наскільки недоліки у профілактиці ВІЛ-інфекції протягом 
ТРАНЗИТНОГО ПЕРІОДУ та періоду ВІДСУТНОСТІ ДОСТУПУ
до програм погіршують стан здоров’я, не зупиняють 
поширення ВІЛ та зменшують вплив профілактичних 
програм серед населення в цілому

Ризики інфікування ВІЛ/ІПСШ, залежно від тривалості 
та характеристик ТРАНЗИТНОГО ПЕРІОДУ і періоду 
ВІДСУТНОСТІ ДОСТУПУ до програм

Потенційні переваги для здоров'я населення 
та профілактики ВІЛ-інфекції від розширення 
охоплення ДПМЖ програмами протягом 
ТРАНЗИТНОГО ПЕРІОДУ та періоду ВІДСУТНОСТІ ДОСТУПУ 
до програм з урахуванням особливостей їх 
ризикованої поведінки (екології ризику)

!

Вивчення раннього ризику інфікування ВІЛ серед дівчат-підлітків, 
молодих жінок та жінок комерційного сексу віком 14-24 роки

(за даними дослідження в м. Дніпро, Україна, 2015 р.)

В Україні загальна чисельність жінок віком 15 років і старше, 
які живуть з ВІЛ, оцінюється у 96 000 осіб .

 

Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки  
спрямована на реалізацію стратегій профілактики серед груп підвищеного ризику, забезпечення доступу до тестування, 
догляду та соціальної підтримки для людей, які живуть з ВІЛ  . МБФ «Альянс громадського здоров'я» на підтримку 
Загальнодержавної цільової програми розробив і впровадив програми профілактики ВІЛ серед людей, 
які вживають ін'єкційні наркотики, та секс-працівників  .
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П
О

С
И

Л
А

Н
Н

Я 1  UNAIDS AIDS Info, Ukraine. HIV and AIDS Estimates (2015). Retrieved from: http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/ukraine

2  HIV infection in Ukraine. Newsletter No. 37. - K .: Ministry of Health of Ukraine, Center for Public Health, 2017. Retrieved from: 
    http://phc.org.ua/uploads/documents/c21991/8a07ad35dc72489d06682eec55d0d1d8.pdf

3  Ukraine Country Operational Plan (COP) 2016 Strategic Direction Summary, June 17th, 2016.  Retrieved from:   https://www.pepfar.gov/documents/organization/257626.pdf

4  Harmonized UKRAINE Report on progress in the implementation of National response to AIDS Reporting period: January 2015 - December 2015. Retrieved
    from: http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/UKR_narrative_report_2016.pdf
 
5  Alliance for Public Health. Project of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Retrieved from:
    http://aph.org.ua/en/our-works/ukraine/project-of-the-global-fund-to-fight-aids-tuberculosis-and-malaria/

Поширеність ВІЛ 
у 2015 р. серед:

Дівчат-підлітків 
і молодих 
жінок віком 
15–24 роки 2

1

Жінок комерційного 
сексу 30,27% 7,0%

1

Поширеність ВІЛ 
в Україні станом 
на 01.01.2016 р. 
(на 100 000 населення)

менше ніж 212

213 – 425

понад 425

1
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Крос-секційне поведінкове та біологічне дослідження ДПМЖ віком 14–24 роки, які проживають у м. Дніпро, Україна. 
Загальна чисельність опитаних становить 1814 осіб.

Інноваційний метод  географічного картування для визначення та оцінки кількості ДПМЖ у місцях, що традиційно 
розглядаються, як місця роботи комерційного сексу ("гарячі точки"), та місцях, де ДПМЖ шукають партнерів для сексу  

Якісні інтерв'ю з ключовими інформаторами  

Секвенування геномів ВІЛ та вірусного гепатиту С (ВГС)

Математичне моделювання шляхів передачі ВІЛ/ВГС

ми досліджували?Як

результати ми отримали?Які 

Необтяжливий секс = молоді жінки, які займаються необтяжливим сексом (894 учасниці)  

Секс в обмін = молоді жінки, які займаються сексом в обмін на 
подарунки/гроші/товари (464 учасниці)

ЖКС = жінки, які визнали себе працівницями комерційного сексу (452 учасниці)
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 Поширеність ВІЛ та ВГС

Рис. 1. Поширеність ВІЛ та ВГС

14-18 років  (574 учасниці) 19-20 років  (493 учасниці)

21-22 роки  (359 учасниць) 23-24 роки  (384 учасниці)

ВІЛ ВГС

Рис. 2. Поширеність ВІЛ та ВГС за віковими групами
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Поширеність ВІЛ є вищою, ніж очікувалась (рис.  1)
- Кожна 10 ЖКС живе з ВІЛ

Поширеність ВГС є вищою, ніж очікувалась (рис.  1)
- Кожна 3 ЖКС має ВГС
- Кожна 10 молода жінка, яка не є ЖКС, має ВГС

Більшість ДПМЖ інфікувалась ВІЛ та ВГС у ранньому віці 
(до 18–20 років) (рис. 2)

2

Рівень освіти тих, кому 18 років і більше 
    25% не мають повної середньої освіти  
    51% мають рівень освіти нижчий за середній і не продовжують навчання 

Сексуальний дебют ДПМЖ:
    У кожної 8 перший статевий партнер був старшим за неї на 10 років і більше
    Кожна 6 (17,4%) за перший секс отримала гроші або подарунки
    У понад половини випадків під час першого сексу презерватив не використовувався 
 

Оцінка ранньої та поточної сексуальної, репродуктивної та структурної уразливості
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ТРАНЗИТНИЙ ПЕРІОД та період ВІДСУТНОСТІ ДОСТУПУ до програм
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Середня кількість років від першого 
сексу до... 3

Середня кількість років від отримання 
грошей за перший секс до...

Самовизначення себе як ЖКС
Першої наданої послуги в секс-бізнесі 
Відповіді щодо тривалості роботи в секс-бізнесі

15% зазнали фізичного насильства хоча б 
1 раз протягом життя

Майже 2/3 жінок під час першого сексу були 
примушені партнером до сексу (63,3%)

Сексуальне та фізичне насильство

Менше ніж половина (44,6%) хоча б 1 раз 
у житті проходили тестування на ВІЛ

Кожна 3 (34,8%) пройшла тестування 
на ВІЛ протягом останніх 12 місяців

У цілому, тільки 23,1% проходили 
тестування на ВГС

Тестування на ВГС є менш поширеним серед тих осіб, 
які практикують необтяжливий секс

 Серед тих, хто має досвід вживання ін’єкційних наркотиків, 
61% проходили тестування на ВГС 

Кожна 3 серед тих, хто вживав ін'єкційні наркотики, 
пройшла тестування на ВГС протягом останнього року  

Тестування є менш поширеним серед тих осіб, 
які займаються необтяжливим сексом

Охоплення профілактичною програмою
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31% 23,6%
5,7%

Необтяжливий 
секс

35,2% 41,7%

67,6%

ЖКССекс 
в обмін

Необтяжливий 
секс

17,6% 23%
34,1%

ЖКССекс 
в обмін

Недоліки в тестуванні на ВІЛ та ВГС

Вживання алкоголю є поширеним сереж жінок 

ДПМЖ:

Вживання психоактивних речовин

!

3

Займалися сексом 
у стані алкогольного 
сп’яніння протягом 
останнього місяця

Вживали 
наркотики

Вживали 
ін’єкційні 
наркотики

У м. Дніпро виявлено 279 активних “гарячих точок”, 
де ЖКС зустрічаються з клієнтами

“Гарячі точки”, на яких працюють ЖКС, відрізняються від точок, 
де можна знайти молодих жінок, які займаються необтяжливим сексом або 
сексом в обмін. Лише на 6% “гарячих точок” можна знайти дівчат-підлітків і 
молодих жінок, які займаються необтяжливим сексом або сексом в обмін

Ризик і місця, де дівчата-підлітки та молоді 
жінки шукають партнерів для сексу

75,5%  ЖКС ніколи не отримували послуги 
від профілактичних програм   

Умовний рівень першого охоплення молодих ЖКС 
профілактичними програмами становить 0,3 особи 
за рік роботи в секс-бізнесі

Недостатній доступ до програм 
профілактики ВІЛ/ІПСШ



Визначити стратегічні пріоритети в програмах профілактики ВІЛ/ІПСШ та ВГС для дівчат-підлітків 
і молодих жінок, зосереджуючи увагу на уразливості, пов'язаній з віком, місцем проживання, 
соціальною групою та ризиками. Зосередитися на дівчатах-підлітках і молодих жінках, які:

За віком молодші, ніж 18 років

Часто перебувають на "гарячих точках" у пошуках статевих партнерів 

Самовизначились як ЖКС

Мають вищий рівень уразливості (більшу кількість статевих партнерів, практикують секс без презерватива, мають досвід насильства тощо)

Розробити комплексний пакет програм для сексуального, репродуктивного здоров'я. 
Запровадити структурні втручання, використовуючи підхід виходу на місця зустрічі. 
Ці втручання мають враховувати індивідуальний ризик і потреби. Зазначений пакет послуг повинен:  

Досягати більше ДПМЖ, які мають вищий рівень уразливості

Мати за основу стратегії поширення використання презервативів і покращення доступу до їх отримання

Посилювати вплив обговорення використання презервативів, а також усвідомлення уразливості та ризику інфікування ВІЛ

Заохочувати ДПМЖ пройти тестування на ВІЛ та забезпечити його доступність

Спонукати підлітків і молодь (14 років і старше) пройти тестування на ВІЛ

Спостерігати за рівнем насильства з метою його запобігання

Зменшити негативні наслідки вживання алкоголю та інших наркотичних речовин

Зробити безпечнішими для жінок місця пошуку партнерів для сексу, але не обмежуватися лише “гарячими точками”

Задовольняти потреби в репродуктивному здоров'ї молодих жінок, в тому числі у контрацепції, догляді як під час вагітності, 
так і після її переривання
Розглянути проблему розширення економічних можливостей молодих жінок

Створити позитивні можливості для саморозвитку ДПМЖ

Розробити політику:
Інтеграції послуг з охорони сексуального та репродуктивного здоров'я до програм, спрямованих на профілактику ВІЛ для ДПМЖ

Посилення ефективного перенаправлення від послуг тестування на ВІЛ до послуг лікування ВІЛ та догляду і підтримки для ДПМЖ

Збільшення кількості послуг у закладах охорони здоров’я, дружніх до молоді

Щодо доцільної частоти тестування на ВІЛ серед ЖКС

Адвокації та пропагування регулярного тестування на ВІЛ серед ДПМЖ

Об’єднати зусилля навколо:
Освітніх закладів з метою перегляду та поглиблення діючих навчальних програм з питань сексуального здоров'я

Залучення "менеджерів" ЖКС для забезпечення безпечних умов праці, доступу та включення до профілактичних програм

Запровадження цільових програм для дівчат-підлітків і молодих жінок, які шукають необтяжливий секс або секс в обмін 
у  місцях, де не працюють ЖКС
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до дійЗаклик 

ГО «Український інститут соціальних 
досліджень імені Олександра Яременка»
Вул. Панаса Мирного, 26, офіс 210, 
Київ, 01011, Україна
Тел.:  +380 44 501 50 76   
E-mail: info@uisr.org.ua
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