
 

 

Попередній перелік основних індикаторів звітності та підходи до аналізу даних  

 

1. Трансгендерні люди, які живуть з ВІЛ і знають свій ВІЛ-статус.  

Чисельник. Кількість людей, які живуть з ВІЛ, та знають свій ВІЛ-статус. 

Знаменник. Кількість людей, які живуть з ВІЛ. 

Розрахунок. Чисельник / знаменник.  

Загальний показник Трансгендерні жінки Трансгендерні чоловіки 

Розрахунок 0,4% (7 осіб) - 

Результати 

тестування 

2% (17 осіб) - 

 

2. Трансгендерні люди, які живуть з ВІЛ та отримують АРТ. Відсоток і кількість 

трансгендерних людей, що отримують АРТ серед усіх дорослих і дітей, які живуть з ВІЛ.  

Чисельник. Кількість трансгендерних людей, які отримують АРТ. 

Знаменник. Розрахункова кількість трансгендерних людей, які живуть з ВІЛ (для 

визначення охоплення лікування). 

Розрахунок. Чисельник / знаменник. 

Загальний показник Трансгендерні жінки Трансгендерні чоловіки 

Розрахунок за 

результатами 

дослідження*  

0,3% (5 осіб) - 

Лише 5 осіб, серед трансгендерних жінок, вказали, що мали позитивний результат 

тестування на ВІЛ, також вказали, що вони перебувають на обліку центру СНІД 

як ВІЛ-позитивна людина та отримують АРТ.  

 

3. Трансгендерні люди, які живуть з ВІЛ, і мають невизначуване вірусне 

навантаження. Відсоток і кількість трансгендерних людей, які живуть з ВІЛ і мають 

невизначуване вірусне навантаження на кінець звітного періоду 

0,5% (5 осіб) серед трансгендерних жінок.  

 

4. Тест на ВІЛ в останні 12 місяців. Відсоток трансгендерних людей, що пройшли тест 

на ВІЛ протягом останніх 6, 12 місяців чи раніше, і знають результати тесту. 

Чисельник: Кількість трансгендерних людей, які пройшли тестування на ВІЛ протягом 

останніх 12 місяців і знають його результат. 

Знаменник. Загальна кількість учасників дослідження. 

Дезагрегація 

• Вік (<25 років, 25 років) 

• Коли проходили тестування (раніше, ніж рік тому, останні 12 місяців, останні 6 

місяців) 

 

Трансгендерні 

жінки  

Вік  Термін тестування  

До 25 років  25 років і 

старші   

Раніше, ніж 

рік тому 

останні 12 

місяців 

останні 6 

місяців 

57% (499 осіб) 44% (129 

осіб) 

64% (370 

осіб) 

10% (90 

осіб) 

21% (187 

осіб) 

25% (222 

особи) 



 

 

 

Трансгендерні 

чоловіки 

Вік  Термін тестування  

До 25 

років  

25 років і 

старші   

Раніше, ніж 

рік тому 

останні 12 

місяців 

останні 6 

місяців 

67% 57% (28 

осіб) 

76% (39 

осіб) 

34% 30% 13% 

 
 

5. Знання та уявлення про ВІЛ. Відсоток, тих, хто правильно визначає шляхи 

запобігання передачі ВІЛ статевим шляхом, так і тих, хто знає, як ВІЛ не 

передається.  

Чисельник. Кількість учасників дослідження, які правильно визначають шляхи 

запобігання передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом і які відкидають серйозні помилки 

щодо передачі ВІЛ. 

Знаменник. Кількість учасників дослідження. 

Дезагрегація: Вік (<25 років, 25 років) 

Трансгендерні 

жінки 

До 25 

років  

25 років і 

старші   

Трансгендерні 

чоловіки 

До 25 

років  

25 років і 

старші   

54% (471 

особа) 

50% (146 

осіб) 

56% (324 

соби) 

52% 59% (29 

осіб) 

39% (20 

осіб) 

 

6. Оцінки чисельності трансгендерних людей.  

Що вимірюється. Кількість трансгендерних людей, які характеризуються специфічною 

поведінкою, яка загрожує населенню передачею ВІЛ-інфекції. 

Чисельник: Не застосовується 

Знаменник: Не застосовується 

Розрахунок: Не застосовується 

Дезагрегація 

• За визначеною ключовою популяцією (трансгендерні особи). 

• Оцінка розмірів населення за віком або статтю в цілому недоцільна. Проте, якщо 

дослідження передбачає, наприклад, жінок, які вживають ін'єкційні наркотики або 

чоловіків-секс-працівників, слід включити оцінку розміру. 

• Міста та інші адміністративні райони. 

Показник не розраховується, оскільки буде представлено в окремому звіті.   

 

7. Використання презервативів серед працівників секс-бізнесу. Відсоток 

трансгендерних людей, працівників секс-бізнесу, які повідомляють про 

використання презерватива зі своїм останнім клієнтом 

Що вимірюється. Прогрес у запобіганні поширення ВІЛ серед працівників секс-бізнесу 

через незахищений секс з клієнтами.  

Чисельник. Кількість трансгендерних людей, працівників секс-бізнесу, які повідомили про 

використання презерватива з останнім клієнтом.  

Знаменник. Кількість трансгендерних людей, працівників секс-бізнесу, які повідомили про 

комерційний секс за останні 12 місяців.  

Розрахунок. Чисельник / знаменник.  



 

 

Дезагрегація 

• Вік (<25 і 25 років) 

 

Трансгендерні 

жінки  

До 25 

років  

25 років і 

старші   

Трансгендерні 

чоловіки 

До 25 

років  

25 років і 

старші   

31% (37 осіб) 19% (15 

осіб) 

52% (22 

особи) 

- - - 

 
8. Використання презервативів серед трансгендерних людей. Відсоток 

трансгендерних людей, які повідомляли про використання презервативу в 

останній раз, коли вони мали анальний секс.  

Що вимірюється. Прогрес у запобіганні поширення ВІЛ серед трансгендерних людей, які 

мають незахищений анальний секс з партнерами.  

Чисельник. Кількість трансгендерних людей, які повідомили про використання 

презервативу в останній раз, коли вони мали анальний секс.  

Знаменник. Кількість трансгендерних людей, які повідомили, що мали анальний секс з 

партнерами протягом останніх шести місяців.  

Розрахунок. Чисельник / знаменник.  

Дезагрегація 

• Вік (<25 і 25 років) 

• Міста та інші адміністративні райони  

 

Трансгендерні 

жінки  

До 25 

років 

25 років і 

старші 

Трансгендерні 

чоловіки 

До 25 

років 

25 років і 

старші 

76% (488 осіб) 79% (156 

осіб) 

73% (332 

особи) 

67% (8 осіб) 50 % (3 

особи) 

83% (5 

осіб) 

 

Міста  Трансгендерні жінки Трансгендерні 

чоловіки 

 % Частота   

Дніпро 96 107  

Київ (жінки) 91 82  

Львів 85 68  

Одеса 70 79  

Харків 74 87  

Херсон 77 72  

Чернівці 77 37  

Київ (чоловіки)   80% (9 осіб) 

 

9. Використання презервативів серед трансгендерних людей - споживачів 

ін'єкційних наркотиків. Відсоток трансгендерних людей, які вживають ін'єкційні 

наркотики, що повідомили про використання презерватива в останній статевий 

контакт (як анальний, так і вагінальний). 

Що вимірюється. Прогрес у запобіганні передачі ВІЛ статевим шляхом серед 

трансгендерних людей, які вживають ін'єкційні наркотики.   

Чисельник. Кількість трансгендерних людей, які вживають ін'єкційні наркотики, які 

повідомили про використання презерватива в останній раз, коли вони займалися сексом. 



 

 

Знаменник. Кількість трансгендерних людей, які вживають ін'єкційні наркотики, які 

повідомили, що вживали наркотики та мали статевий контакт протягом останнього місяця. 

Розрахунок. Чисельник / знаменник.  

Дезагрегація 

• Вік (<25 і 25 років) 

 

Трансгендерні 

жінки  

До 25 

років  

25 років і 

старші   

Трансгендерні 

чоловіки 

До 25 

років  

25 років і 

старші   

- - - - - - 

 
 

10. Охоплення програмами профілактики ВІЛ серед трансгендерних людей. 

Охоплення програмами профілактики ВІЛ: відсоток трансгендерних людей, які 

повідомили, що отримали комбінований комплекс заходів з профілактики ВІЛ. 

Що вимірюється. Трансгендерні люди, які отримали принаймні два профілактичні заходи 

протягом останніх трьох місяців 

Чисельник. Кількість трансгендерних людей, які повідомили про отримання двох або 

більше перелічених профілактичних заходів. 

Знаменник. Кількість респондентів.  

Розрахунок. Чисельник / знаменник 

Метод вимірювання 

• За останні три місяці Ви отримували безкоштовні презервативи від представників 

громадських організацій, медичних працівників?  

• За останні три місяці Ви отримували безкоштовні лубриканти від представників 

громадських організацій, медичних працівників 

• За останні три місяці Ви отримували консультації про використання презервативів 

та безпечного сексу від громадських організацій, медичних працівників?  

• Чи проходили Ви тестування на інфекції, що передаються статевим шляхом, 

протягом останніх трьох місяців?  

Дезагрегація 

• Для опитувань: вік (<25 і 25+ років). 

 

Трансгендерні 

жінки  

До 25 

років  

25 років і 

старші   

Трансгендерні 

чоловіки 

До 25 

років  

25 років і 

старші   

21% (183 

особи) 

22% (64 

особи) 

20% (115 

осіб) 

10% 10% (5 

осіб) 

10% (5 

осіб) 

 
11. Безпечна ін'єкційна практика серед трансгендерних людей. Відсоток 

трансгендерних людей, які вживали наркотики ін'єкційним шляхом, 

використовуючи стерильне обладнання для ін'єкцій. 

Що вимірюється. Прогрес у запобіганні передачі ВІЛ, пов'язаний із вживанням ін'єкційних 

наркотиків 

Чисельник. Кількість трансгендерних людей, які вживають ін'єкційні наркотики, і які 

повідомили про використання стерильного ін'єкційного обладнання в останній раз, коли 

вони вводили наркотики. 

Знаменник. Кількість трансгендерних людей, які вживають ін'єкційні наркотики, і які 

повідомили, що вживали ін'єкційні наркотики в останній місяць. 



 

 

Розрахунок. Чисельник / знаменник 

Дезагрегація 

• Вік (<25 і 25 років) 

• Міста та інші адміністративні райони важливі 

 

Показник не розраховується, оскільки відсутні дані знаменника.  

 

12. Активний сифіліс серед трансгендерних людей, та трансгендерних людей-

працівників секс-бізнесу. Відсоток трансгендерних людей з активним сифілісом 

Що вимірюється. Прогрес у зменшенні ризикованої сексуальної поведінки та втручання з 

метою боротьби з сифілісом серед трансгендерних людей, та трансгендерних людей-

працівників секс-бізнесу 

Чисельник. Кількість трансгендерних людей, та трансгендерних людей-працівників секс-

бізнесу, що пройшли тест на активний сифіліс і отримали позитивний результат. 

Знаменник. Кількість трансгендерних людей, та трансгендерних людей-працівників секс-

бізнесу, що пройшли тест на активний сифіліс. 

Розрахунок. Чисельник / знаменник 

Дезагрегація. Не застосовується 

 

Загальний 

показник  

Трансгендерні жінки  Трансгендерні чоловіки  

2,6% (23 особи) - 

 

13. Вірусні гепатити серед трансгендерних людей. Поширеність гепатиту та коінфекції 

ВІЛ серед трансгендерних людей 

Що вимірюється. Коінфекція ВІЛ та потенційна потреба у відповідному лікуванні 

Чисельник. Кількість трансгендерних людей, які пройшли тест на антитіла до вірусу 

гепатиту С і отримали позитивний результат. 

та 

Кількість трансгендерних людей, які пройшли тест на поверхневий антиген гепатиту В і 

отримали позитивний результат. 

та 

Кількість трансгендерних людей, які пройшли тест і отримали позитивний результат на 

ВІЛ і одне з перелічених вище захворювань. 

Знаменник. Кількість респондентів, які пройшли тестування як на ВІЛ і на гепатит В або С 

чи обидва 

Розрахунок. Чисельник / знаменник 

Метод вимірювання. Інтегроване біологічне та поведінкове дослідження 

Дезагрегація 

• Вік (<25 і 25 років). 

• Ключові групи населення. 

 

Трансгендерні жінки До 25 

років 

25 років і 

старші 

Трансгендерні 

чоловіки 

До 25 

років 

25 років і 

старші 

5,2% (46 осіб) 5,4% (16 

осіб) 

5,2% (30 

осіб) 

2% 1% 1,9% 

 


