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ЧО ЛО ВІ КИ, ЩО МА ЮТЬ СЕКС ІЗ ЧО ЛО ВІ КА МИ, 
У ДЗЕР КА ЛІ СО ЦІ О ЛО ГІЧ НИХ ДОС ЛІД ЖЕНЬ

ПРОБЛЕ МИ ПО ШИ РЕН НЯ ВІЛ/СНІ ДУ
(ог ляд дос лід жень, про ве де них в Ук ра ї ні в 1997–2006 рр.)

Abstract. In the present article, all basic studies done in Ukraine by nongovernmental
organizations during 1997–2006 in the context of HIV/AIDS sociology and
ethnography of the men having sex with men are critically reviewed. All these
works are of purely applied nature and are aimed at the elaboration of preven-
tive social programs in the context of the HIV/AIDS epidemic.

За вель ми не чис лен ни ми ви нят ка ми, ук ра їн ська ака де міч на, перш за все гу ма ні -
тар на, на у ка іг но рує іс ну ван ня чо ло ві ків, що прак ти ку ють сек су аль ні сто сун ки з чо -
ло ві ка ми, поп ри ве ли ку чис лен ність ці єї со ці аль ної гру пи. 

Ін те рес із бо ку не дер жав них ор га ні за цій (НДО) до проб ле ма ти ки чо ло ві ків, що
ма ють секс з чо ло ві ка ми (ЧСЧ), міг би бу ти на оч ною ілюс тра ці єю розв’язан ня спе -
ци фіч них проб лем ЧСЧ зав дя ки гро мад ській са мо ор га ні за ції. Про те ве ли чез ний 
по тік фі нан су ван ня від за кор дон них (За хід на Ев ро па та США) фон дів і аген цій у
виг ля ді гран тів для ук ра їн ських НДО (нап рик лад, МБФ “Між на род ний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Ук ра ї ні” за 2005 р. от ри мав по над 11 млн. до ла рів США) [1] свід чить,
що іні ці а ти ва в та ких ви пад ках іде не зни зу, а з бо ку до но рів, які й виз на ча ють 
стра те гіч ні нап ря ми від по від ної ді яль нос ті. Нам ві до мо тіль ки два ви пад ки, ко ли 
за кор дон ні гран то ві аген ції до по ма га ли фі нан со во не че рез приз му ВІЛ/СНІ Ду, 
а без по се ред ньо з ме тою спри ян ня за хис то ві прав лю ди ни й роз вит ку ор га ні за цій но -
го по тен ці а лу гей+ спіль но ти: пер ший раз одер жу ва чем гран то вої до по мо ги вис ту пив
лу ган ський гей+ жур нал “Наш мир” [ви хо дить рос. мо вою] (грант По сольс тва Ко ро -
лівс тва Ні дер лан дів в Ук ра ї ні, 1997 р.), дру гий – гро мад ська ор га ні за ція “Ре гі о наль -
ний ін фор ма цій ний і пра во за хис ний центр для ге їв і лес бі я нок “Наш світ" (грант за
Прог ра мою со ці аль них пе рет во рень “МАT RA” Мі ніс терс тва за кор дон них справ 
Ко ро лівс тва Ні дер лан дів, 2002 р. [2]), при чо му обид ва ра зи одер жу ва чем до по мо ги
бу ла фак тич но од на й та са ма гру па гей+ ак ти віс тів. 



Од нак, як би там не бу ло, за під сум ка ми ос тан ніх ро ків ми ма є мо ряд ро біт, 
біль ш+менш цін них для на шої те ми, хо ча для пе ре важ ної біль шос ті ви ко на них 
си ла ми НДО дос лід жень ха рак тер не, що во ни: (а) роб лять ся ви нят ко во для пот реб
са мої НДО, (б) здо бу ті ре зуль та ти ні де не пуб лі ку ють ся, а ли ша ють ся внут ріш ньою
до ку мен та ці єю ор га ні за ці ї+ ви ко на ви ці. Ра зом із тим, ос тан нім ча сом від нов лю єть ся
тра ди ція пуб лі ку ва ти да ні, хо ча зно ву+ та ки це не ака де міч ні жур на ли чи мо ног ра фії,
де на ве де но пов ний на у ко вий апа рат (ме то ди ки, за пи таль ни ки, роз ра хун ки й т. ін.), 
а ви дан ня ad hoc чи пуб лі ка ції в Ін тер не ті. Від по від но, вче ний світ, як і ра ні ше, 
не по мі чає цих сил ку вань, не сте жить за якіс тю “ЧСЧ+дос лід жень” (так ми умов но
на зи ва ти ме мо ро бо ти, спря мо ва ні на от ри ман ня но вої ін фор ма ції про со ці аль ні чи
по ве дін ко ві особ ли вос ті ЧСЧ), а від по від но, і не дає зво рот но го зв’яз ку (при мі ром,
кри ти ки, яка в усіх без ви нят ку ви пад ках бу ла б ко рис ною). Цей факт є тим біль ше
прик рим, що от ри ма ні ре зуль та ти ма ло не нас туп но го дня піс ля за вер шен ня “дос лід -
жень” по чи на ють впли ва ти на фор му ван ня по лі ти ки з про фі лак ти ки ВІЛ/СНІ Ду, на
роз ра ху нок про цен тів і аб со лют них цифр з охоп лен ня ці льо вої ав ди то рії та як нас лі -
док – на вар тість від по від них со ці аль них про ек тів і пов сяк ден ну пра цю з людь ми. 

I. ПО ВЕ ДІН КО ВІ ДОС ЛІД ЖЕН НЯ
Ев рис тич ний ва ку ум, що ут во рив ся за ста ном на 1997 р. (піс ля дек ри мі на лі за ції

доб ро віль но го “му жо лоз тва” між до рос ли ми чо ло ві ка ми 1992 р.), спо чат ку спро бу -
ва ли бу ли за пов ни ти ен ту зі ас ти+ о ди на ки (нап рик лад, див. ро бо ту [3]). Звіс но, їх ні
за пи таль ни ки не мог ли пре тен ду ва ти на хоч би там яке ква лі фі ко ва не ук ла дан ня, 
а опи ту ва на ви бір ка об ме жу ва ла ся всьо го кіль ко ма дру зя ми чи зна йо ми ми. 
Цю – ама тор ську – лі нію під хо пи ли, як що мож на так ска за ти, ма лень кі “оцін ки пот -
реб”, ви ко ну ва ні пев ною НДО для са мої се бе, а точ ні ше, для сво їх до но рів на ма те рі -
а лі не ве ли кої за роз мі ра ми ви бір ки (як прик лад, див. ро бо ти [4, 5]).

Хро но ло гіч но пер шим до во лі ве ли ким (ви бір ко ва су куп ність N = 323) дос лід -
жен ням слід ува жа ти опи ту ван ня ЧСЧ п’яти міст – Ки є ва, Оде си, До нець ка, Хар ко -
ва і Льво ва, про ве де не не дер жав ною ор га ні за ці єю “Ук ра їн ська асо ці а ція пла ну ван ня
сім’ї” (УАПС) 1999 р. (ме нед жер про ек ту Олек сандр Го лу бов, ке рів ник – 
д+р мед. на ук, проф. Б.М. Вор ник). За пи таль ник бу ло роз роб ле но в се ре ди ні бе рез ня
1999 р. на зус трі чі гей+ ак ти віс тів в Оде сі. Ко рот кі ре зуль та ти опи ту ван ня бу ло опуб -
лі ко ва но в [6], од нак пов ніс тю во ни, нас кіль ки нам ві до мо, у від кри то му дру ці не
з’яв ля ли ся. То му тре ба бу ло б (як зад ля зак рит тя те ми, так і в зв’яз ку з тим, що на ці
ре зуль та ти зго дом по си ла ли ся роз роб ни ки прог рам них до ку мен тів Між на род ної
бла го дій ної ор га ні за ції “Між на род ний Альянс з ВІЛ/СНІД в Ук ра ї ні” [7]) опуб лі ку -
ва ти най пов ні ший звіт із ре зуль та та ми цьо го опи ту ван ня. Вис нов ки з цьо го дос лід -
жен ня, пред став ле ні ниж че, ґрун ту ють ся на да них, от ри ма них на ми на од но му із зіб -
рань ко ман ди то го про ек ту в проф. Б. Вор ни ка вліт ку 2000+го. 

При уваж но му вив чен ні ре зуль та тів (на жаль, ані ха рак те рис тик вив че ної ви бір ки,
ані роз по ді лу її за міс та ми, в я ких про во ди ло ся опи ту ван ня, не ма) слід виз на ти, що во ни
вель ми не за до віль ні й не мо жуть роз гля да тись як мен ш+більш сер йоз не дже ре ло да них.

Для прик ла ду на во ди мо та кі нес ти ков ки (на щас тя, ан ке та міс ти ла внут ріш ні
інс тру мен ти пе ре вір ки):
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1. У від по відь на за пи тан ня “Бы ва ют ли у Вас по ло вые свя зи с жен щи ной?” 
103 осо би від по ві ли “да”, то ді як ли ше 47 виз на ли бу ли, що прак ти ку ють ва гі наль -
ний секс. Нам ду же склад но по ві ри ти, що та ка час тка (54%) чо ло ві ків – не хай на віть
три чі “ге їв” – сек су аль но кон так ту ють із жін ка ми ви нят ко во у не ва гі наль ний спо сіб.

2. Прак ти ка ораль но го сек су ви я ви лась зви чай ною для 285 опи та них, то ді як 
су ма від по ві дей “да” і “иног да” на за пи тан ня “Поз во ля е те ли Вы сво е му пар тнё ру 
из вер гать спер му в рот при ораль ном сек се?” – 316, а та ка ж су ма від по ві дей на за -
пи тан ня “Гло та е те ли Вы спер му пар тнё ра?” – 315. 

Тро хи піз ні ше – в 2001–2002 рр. – Ре гі о наль ний ін фор ма цій ний і пра во за хис ний
центр для ге їв і лес бі я нок “Наш світ” (йо го за ре єс тро ва но 1999 р.) в рам ках про ек ту
з про фі лак ти ки ВІЛ/СНІ Ду се ред сво їх клі єн тів у До нець кій та Лу ган ській об лас -
тях за фі нан со вої під трим ки Прог ра ми охо ро ни здо ров’я “Ка ун тер парт Ін тер не -
шенл” та Агент ства США з між на род но го роз вит ку (USA ID) про вів два пос лі дов них 
опи ту ван ня [8]. Для пер шо го опи ту ван ня Цен тром бу ло роз пов сюд же но по над 500
ан кет: час ти ну ро зіс ла но пош тою, час ти ну – че рез осо бис ті кон так ти доб ро воль ців і
пра ців ни ків Цен тру. Вреш ті+ решт, 148 за пов не них ан кет ста ли ос но вою для 
дос лід жен ня, яке доз во ли ло ор га ні за ції оці ни ти най ха рак тер ні ші фак то ри ри зи ко вої
по ве дін ки “ге їв” у Схід но му ре гі о ні Ук ра ї ни, зак цен ту ва ти їх під час тре нін гів та при
роз роб ці ін фор ма цій но го бук ле та. Піс ля за кін чен ня прос віт ниць кої кам па нії 
бу ло про ве де но дру ге опи ту ван ня. Йо го ме тою вис ту па ло з’ясу ван ня, нас кіль +
ки ефек тив ною ви я ви ла ся ді яль ність за про ек том, нас кіль ки змі ни ла ся сек су аль +
на по ве дін ка клі єн тів ор га ні за ції з точ ки зо ру її без печ нос ті/не без печ нос ті. На жаль,
на за пи тан ня дру гої ан ке ти від по ві да ли не всі, хто від по ві дав на за пи тан ня пер шої. 

Шко да, але ці ре зуль та ти, так са мо як і ре зуль та ти зга да но го ви ще дос лід жен ня
УАП Су, не бу ло на леж ним чи ном опуб лі ко ва но, і ані ме то дич ний ма те рі ал, ані особ -
ли вос ті ви бір ки не вий шли з надр ор га ні за ції. Про те тре ба від зна чи ти, що по зи тив -
ним ас пек том бу ло про ве ден ня двох вза є мо пов’яза них опи ту вань до та піс ля про ек ту. 

Із про фе сій но ор га ні зо ва них дос лід жень мож на наз ва ти тіль ки два: 
1. Про ект “Якіс не дос лід жен ня ЧСЧ в Ук ра ї ні (До нецьк, Ки їв, Оде са, Львів)”

(ме нед жер Те тя на Пет рен ко), ви ко на ний ТОВ “Ки їв ський між на род ний інс ти тут со -
ці о ло гії, ЛТД” в сер пні+ лис то па ді 2005+го. 

“Якіс не дос лід жен ня ЧСЧ в Ук ра ї ні” вклю ча ло в се бе ін терв’ю з клю чо ви ми ін -
фор ман та ми в кож но му міс ті для іден ти фі ка ції під груп ЧСЧ; фо кус+ гру пи з пред -
став ни ка ми різ них під груп ЧСЧ; на пи сан ня си ла ми доб ро воль ців із чис ла ЧСЧ двох
зві тів за за да ною схе мою з ме тою мо ні то рин гу по дій у ЧСЧ+спіль но тах про тя гом
дос лід жу ва но го пе рі о ду (опи сан ня важ ли вих по дій у спіль но тах ЧСЧ, до яких на ле -
жав сам ко рес пон дент, опи сан ня пер со наль них кон так тів ко рес пон ден та, в то му 
чис лі сек су аль них, ри зи ко ва ної по ве дін ки, ви ко рис тан ня тих чи ін ших ка на лів ко -
му ні ка ції та ін ших ха рак те рис тик сти лю жит тя); про ве ден ня в кож но му міс ті гли -
бин них ін терв’ю з пред став ни ка ми різ них під груп ЧСЧ. 

Сто сов но ре зуль та тів цьо го вель ми об на дій ли во го дос лід жен ня, то за ста ном на
кві тень 2007 р. йо го ре зуль та ти не оп ри люд не но, хо ча з дня за вер шен ня про ек ту ми -
ну ло вже біль ше ро ку.
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2. Про ве де на на за мов лен ня МБФ “Між на род ний Альянс з ВІЛ/СНІД в Ук ра ї -
ні” Цен тром со ці аль них екс пер тиз Інс ти ту ту со ці о ло гії НАН Ук ра ї ни 2005 р. низ ка
опи ту вань різ них груп на се лен ня Ук ра ї ни, при чо му в рам ках на шої те ми ста нов лять
ін те рес три ро бо ти се рії [9, 10, 11]. 

Ко рот ко роз гля не мо ре зуль та ти дос лід жень Цен тру со ці аль них екс пер тиз. 
Як що су ди ти з ар мій ських ме му а рів Дмит ра Ли чо ва [12], то в ра дян ській ар мії

сол да ти стро ко вої служ би тіль ки те й ро би ли, що “име ли секс” один з од ним на доз -
віл лі. Од нак у ро бо ті [10] тіль ки 11 (з них 9 – сол да ти+с тро ко ви ки і 2 – кур сан ти) 
з 1397 опи та них сол да тів і кур сан тів (ві ком 18–25 ро ків) виз на ли на яв ність сек су -
аль но го дос ві ду з пред став ни ка ми сво єї ста ті (≈ 0,7 %). З ог ля ду на та ку нез нач ну
кіль кість жод них даль ших вис нов ків що до ці єї гру пи ав то ри зві ту не роб лять. Від се -
бе до да мо, що цей по каз ник є на рів ні ниж ньої гра ни ці оці ню ва ної спе ці а ліс та ми
Між на род но го Альян су з ВІЛ/СНІД в Ук ра ї ні кіль кос ті ЧСЧ (див. ниж че).

Сек су аль на по ве дін ка мо ло ді ві ком 14–24 ро ки бу ла пред ме том вив чен ня дос -
лід ни ка ми в ро бо ті [11]. З опи та них 1253 юна ків і чо ло ві ків сек су аль ні кон так ти з
пред став ни ка ми сво єї ста ті виз на ли 2%. Ра зом з тим 5% від мо ви лись від по ві да ти на
це за пи тан ня, хо ча не за пе ре чи ли та ко го дос ві ду, з чо го зроб ле но вис но вок, що кіль -
кість ЧСЧ се ред опи та них ко ли ва єть ся від 2 до 5% (цей по каз ник – див. ниж че – 
бу ло прий ня то за ос но ву роз ра хун ків за галь но на ці о наль ної кіль кос ті ЧСЧ). 
Де таль ні ших ха рак те рис тик сек су аль ної по ве дін ки са ме ці єї час ти ни ви бір ки у зві -
ті не має.

Фак то ри ри зи ку та обіз на ність що до ВІЛ/СНІ Ду се ред ЧСЧ ок ре мо вив че но в [9].
У дос лід жен ні ви ко рис та но ме тод імо вір ніс ної, з еле мен та ми не ви пад ко вос ті,

стра ти фі ко ва ної ви бір ки, який на йе фек тив ні ше ре а лі зу єть ся в ме то ди ці “сні го вої
ку лі”. Ге не раль ну су куп ність роз би ва ють на гру пи за пев ною од на кою (в цьо му ви -
пад ку – за кіль кіс тю на се лен ня в міс ті), а да лі в гру пах від бу ва єть ся ви пад ко вий від -
бір: пер ший кон такт з пред став ни ком ЧСЧ+гру пи – че рез клю чо вих ін фор ман тів
(су пер ві зо ри та ін терв’юе ри, яких наб ра но зі спів ро біт ни ків НДО, що ма ють ви хід на
ЧСЧ+а у ди то рію). Нас туп ні кон так ти для глиб шо го про ник нен ня в ці льо ву гру пу
вста нов лю ва ли ся, ко ли ін терв’юер про по ну вав рес пон ден то ві при вес ти ще од но го
чи двох по тен цій них рес пон ден тів. Для то го щоб уник ну ти пов тор но го опи ту ван ня,
опи ту ва ні ре єс тру ва ли ся за низ кою оз нак. В опи ту ван ні всьо го взя ли участь 886
ЧСЧ із різ них со ці аль них груп.

Це дос лід жен ня є єди ним пов ніс тю опуб лі ко ва ним (ви чер пно на ве де но ре зуль та -
ти, вста нов ле но пе ре кон ли ві ко ре ля ції між ви мі рю ва ни ми па ра мет ра ми, ав то ри пуб -
лі ку ють гло са рій тер мі нів, за пи таль ник та ме то ди ки йо го об роб ки). Про те не ма ані
по рів нянь з ана ло гіч ни ми да ни ми ін ших ро біт (нап рик лад, от ри ма них тим+ та ки
Цен тром со ці аль них екс пер тиз у двох опи ту ван нях мо ло ді, опи ту ван ні чо ло ві ків,
вій сько вих; у всту пі тіль ки пе ре лі че но наз ви по пе ред ніх ро біт з вив чен ня гру пи
ЧСЧ в Ук ра ї ні, але не ма будь+ я ко го їх кри тич но го роз гля ду), ані по си лань на ба зо ву
те о ре тич ну кон цеп цію, – від по від но, не сфор му льо ва но пе ре ві рю ва ну гі по те зу. От -
же, ця ро бо та є за сут тю не со ці о ло гіч ною, а вис ту пає від бит ком з мар ке тин го вих та
елек то раль них вив чень сус піль ної дум ки.
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Ос кіль ки у зві ті на ве де но пов ні да ні, то іс нує мож ли вість пе ре ві ри ти реп ре зен -
та тив ність от ри ма ної ви бір ки за ок ре ми ми де мог ра фіч ни ми по каз ни ка ми. Для цьо -
го ми ско рис та ли ся з да них Все со юз но го пе ре пи су на се лен ня 1989 р. [13]. Ре зуль та -
ти пред став ле но в табл. 1 і 2.

При чи ни ви бо ру да них 1989 р. по ля га ють у то му, що, по+ пер ше, во ни більш де та -
лі зо ва ні, зок ре ма – про ве де но роз по діл опи та но го на се лен ня за стат тю, ві ком, 
міс цем про жи ван ня (за об лас тя ми з роз по ді лом на місь ких/сіль ських меш кан ців),
то ді як ре зуль та ти все ук ра їн сько го пе ре пи су 2001 р. [14] опуб лі ко ва но без та ких
под ро биць, а по+ дру ге, всі опи та ні в 2004+му ЧСЧ мог ли бу ти вра хо ва ні і 1989+го
(най мо лод шо му 2004+го ви пов ни ло ся 16 ро ків, а 1989+го йо му був від по від но рік),
то му при по рів нян ні ві ко вих ко горт вік ЧСЧ змен ше но на різ ни цю в 15 ро ків
(2004–1989). 

Таб ли ця 1
Роз по діл за ві ком опи та них у зві ті [9] в До нець ку і Ма кі їв ці 

в зіс тав лен ні з де мог ра фіч ни ми по каз ни ка ми

* Зіс тав ля ють ся з від по від ни ми гру па ми 15 ро ків по то му (у 2004+му). Для ана лі зу взя то
тіль ки ті ві ко ві гру пи, які фі гу ру ють у зві ті.

Таб ли ця 2
Роз по діл за ві ком опи та них у зві ті [9] в Ук ра ї ні 

в зіс тав лен ні з де мог ра фіч ни ми по каз ни ка ми

* Зіс тав ля ють ся з від по від ни ми гру па ми 15 ро ків по то му (у 2004+му). Для ана лі зу взя то
тіль ки ті ві ко ві гру пи, які фі гу ру ють у зві ті.



Із таб лиць 1–2 вид но, що ви бір ка, от ри ма на за до по мо гою ме то ду “сні го вої ку лі”,
не є реп ре зен та тив ною за ві ком (збіг у ме жах по хиб ки є тіль ки для груп 15–20 і
31–40 ро ків), час тка ЧСЧ 21–30 ро ків уд ві чі пе ре ви щує се ред ньос та тис тич ні зна -
чен ня, а час тка ЧСЧ, стар ших від 41 ро ку, знач но мен ша за спос те ре же ну, що, ймо -
вір но, пов’яза но з особ ли вос тя ми ме то дів до сяг нен ня рес пон ден тів. Від по від но, 
зроб ле ні в дос лід жен ні вис нов ки (їх ми тут не пов то рю ва ти ме мо) мо жуть роз гля да -
ти ся теж тіль ки як по пе ред ні, та кі, що да ють орі єн ти ри для роз роб ки про фі лак тич -
них стра те гій.

Гол ланд ський дос лід ник+ ет ног раф Ро берт Ост фо гельс (Ro bert Oos tvo gels) упер -
ше при ї хав до Ук ра ї ни нап ри кін ці 1997 р. на зап ро шен ня УАП Су, що би про вес ти
швид ку оцін ку фак то рів ри зи ко ва ної сек су аль ної по ве дін ки жі нок сек с+біз не су
(ЖСБ), чо ло ві ків, що ма ють секс з чо ло ві ка ми, і мо ло ді. Обґ рун ту ван ня ак ту аль нос -
ті йо го ві зи ту хоч і виг ля дає на у ко по діб ним [15] (він по чи нає з по час ти вір ної кри -
ти ки дос лід жень, які спи ра ють ся на ан ке ти, і по тім роз по ві дає про пе ре ва ги ме то ду
“ra pid eth nog raphy"), тим не менш, зво дить ся до ба наль нос ті “от ри ма ти ре зуль та ти в
як най ко рот ший тер мін із що най мен ши ми вит ра та ми”. 

Дос від ви я вив ся вда лим, і піс ля то го Р. Ост фо гель са не раз за лу ча ли до ді яль нос -
ті та ко го ро ду: спо чат ку в про ек ти 2001 р. зі спо жи ва чів ін’єк цій них нар ко ти ків
(СІН), чо ло ві ків сек с+біз не су (ЧСБ) [про ект УАП Су за під трим ки Бри тан ської ра ди
в Ук ра ї ні] і, на реш ті, з ЧСЧ 2004 р. [про ект Бла го дій но го фон ду “Фонд про фі лак ти -
ки хі міч них за леж нос тей і СНІ Ду” (SA APF) за під трим ки Прог ра ми Мі ніс терс тва
Ве ли кої Бри та нії у спра вах між на род но го роз вит ку в Ук ра ї ні (DFID Uk ra i ne)].

З точ ки зо ру ме то до ло гії “ra pid eth nog raphy” ні чим сут тє во не від різ ня єть ся від
тра ди цій них ет ног ра фіч них роз ві док, нап рик лад, то го ж Мик лу хи+ Мак лая. І тут і
там при їж джає чу жо зе мець, за во йо вує до ві ру ці льо вої гру пи, спос те рі гає за її жит -
тям, по бу том і зви ча я ми, роз мов ляє з її пред став ни ка ми. По то му вик ла дає свої спос -
те ре жен ня та роз ду ми для ши ро ко го за га лу. Це – кла си ка, що увій шла до під руч ни -
ків [16]. Від мін ність, тим не менш, є – і знач на: три ва ле й гли бо ке зна йомс тво 
дос лід ни ків з людь ми – об’єк та ми їх ін те ре су (включ но зі знан ням їх ньої мо ви) дає
мож ли вість дос лід ни кам ре тель но від шлі фу ва ти свої вис нов ки та зас лу жи ти, як у 
ви пад ку Мик лу хи+ Мак лая, щи ру вдяч ність людс тва за га лом і, зок ре ма, то го ма лень -
ко го пле ме ні в Но вій Гві неї, де він став був сво їм. Але в ра зі “швид кої ет ног ра фії” 
ви ни кає ці ла низ ка проб лем: 

1) нез нан ня мо ви знач но уза леж нює дос лід ни ка у вис нов ках від сво їх су пут ни -
ків+ пе рек ла да чів (див., при мі ром, у [15] кла си фі ка цію ук ра їн ських ЖСБ), а нет ри -
ва лий час дос лід жен ня “в по лі” вель ми ут руд нює адек ват ну ін тер пре та цію ре зуль та -
тів у міс це во му кон тек сті; 

2) дос лід ник ут ра чає ці лий пласт ре зуль та тів (хоч Ост фо гельс на ма гав ся ре тель -
но вив чи ти фун кці о ну ван ня “плє шок”, спос те рі га ю чи “зсе ре ди ни” за їх по бу том і
зви ча я ми, він обій шов ува гою 1997 р. спе ци фіч ні стін ні на пи си+ гра фі ті й ди ву вав ся
2005+го опи со ві цьо го яви ща [17]). 

У нас туп них ро бо тах бу ло зроб ле но спро би вип ра ви ти зга да ні ва ди та наб ли зи -
тись до більш ака де міч ної ет ног ра фії. 
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Пер шою – нев да лою – ста ло дос лід жен ня ук ра їн ських чо ло ві ків сек с+біз не су на
за мов лен ня Бри тан ської ра ди в Ук ра ї ні в 2001 р. [18]. 

Знач но більш здо ро вим ви я вив ся під хід DFID Uk ra i ne 2004 р. (про ект “Чо ло ві -
ки, що ма ють секс з чо ло ві ка ми: оцін ка си ту а ції в Ки є ві та До нець кій об лас ті”), 
ко ли бу ло ви ді ле но не об хід ні на дос лід жен ня час і гро ші. Юр ко Зік ра тий, що став на
чо лі з ук ра їн сько го бо ку гру пи дос лід ни ків у Ки є ві й До нець ку, хоч і спи рав ся на 
ме то до ло гію “швид кої ет ног ра фії”, але сут тє во до пов нив її тех ні кою “оцін ки із за лу -
чен ням до учас ті” (ОЗУ) [19]. 

Суть ОЗУ зво дить ся до то го, що ро бо ча гру па, яка зай ма єть ся збо ром і ана лі зом
пот ріб ної ін фор ма ції про ці льо ву гру пу, скла да єть ся з пред став ни ків са ме ці єї ці льо -
вої гру пи, що, та ким чи ном, сут тє во по лег шує дос туп до ін ших чле нів від по від ної,
час то ду же зак ри тої гру пи. Реш та інс тру мен та рію іден тич на три ві аль но му со ці о ло -
гіч но му: ін терв’ю, фо кус+ гру пи, кар ту ван ня, спос те ре жен ня “в по лі” то що [20]. 

Ве ли чез ною пе ре ва гою влас не ці єї ро бо ти та від мін ніс тю її від реш ти є спи ран ня
ав то рів на те о ре тич ну кон цеп цію (один з ва рі ан тів пост струк ту ра ліст ських квір+ те -
о рій), яс но сфор му льо ва ну і пе ре ві рю ва ну ре зуль та та ми гі по те зу, що ви во дить це
дос лід жен ня із со ці аль но+ прик лад них в об ласть влас не на у ко во+ со ці о ло гіч них.

Та ким чи ном, роз гля ну ті ро бо ти мож на лег ко по ді ли ти на дві гру пи. 
Пер ша, вит ри ма на в тра ди ці ях “по бу то вої со ці о ло гії”, опе рує за пи таль ни ка ми,

ме та яких – “з’ясу ва ти рі вень ін фор мо ва нос ті ці льо вої гру пи сто сов но XYZ” (XYZ у
та ких ви пад ках мо жуть бу ти ВІЛ, ЗПСШ, пра ви ла ви ко рис тан ня пре зер ва ти ва, ри -
зи ко ва на сек су аль на по ве дін ка то що).

Ос нов ним не до лі ком ро біт ці єї гру пи є сум нів на зі стро гих по зи цій якість ви бір -
ки – опи ту ва ли зав ше тих, ко го мож на бу ло опи та ти, хо ча в ро бо ті Між на род но го
Альян су з ВІЛ/СНІД в Ук ра ї ні [9] бу ло при най мні зроб ле но спро бу про пор цій но
пред ста ви ти кіль кість ЧСЧ від нос но за галь ної чи сель нос ті чо ло ві чо го на се лен ня
тих міст, де про во ди лось опи ту ван ня.

Дру га гру па ро біт – це дос лід жен ня в ду сі “місь кої ант ро по ло гії”.
До пе ре ваг ро біт дру гої гру пи на ле жить ус та нов ка “спос те рі га ти жит тя зсе ре ди -

ни, з’ясо ву ва ти не тіль ки і не стіль ки те, що нам хо четь ся, а те, чо го пот ре бу ють спос -
те ре жу ва ні лю ди”. У та кий спо сіб прив но сить ся гу ма ніс тич на тра ди ція у віт чиз ня ні
со ці о ло гіч ні сту дії. До не до лі ків на ле жить су то якіс ний ха рак тер от ри му ва них да -
них, труд но щі їх ве ри фі ка ції та по ши рен ня на ін ші ви бір ки. Мож на ска за ти, що це
ре зуль та ти “тут і за раз”. Са мі ав то ри від вер то виз на ють, що їх ні ре зуль та ти че рез
низ ку при чин є “по пе ред ні ми”, а дос лід жен ня – “пі лот ни ми”. 

Ми б не хо ті ли при мен шу ва ти цін нос ті ви ко на них ро біт, але, як що бу ти 
аб со лют но щи ри ми, слід ска за ти, що Ост фо гельс, УАПС та іже з ни ми ви най шли ве -
ло си пед, ад же дос тат ньо бу ло для по чат ку прос то вив чи ти лі те ра ту ру. Як прик лад
ука же мо на ав то бі ог ра фіч ні тво ри Аляс кі на+ стар шо го [21] і Єв ге на Ха ри то но ва [22].

Брак пуб лі ка цій, особ ли во кри тич них, з уже ви ко на них дос лід жень і, як нас лі -
док, не у ва га до праць по пе ред ни ків приз во дять до ба га то ра зо вих пе рес пі вів од но го
й то го ж, не ра ці о наль но го вит ра чан ня ма те рі аль них і люд ських ре сур сів. Так, “Якіс -
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не дос лід жен ня ЧСЧ в Ук ра ї ні” Ки їв сько го між на род но го інс ти ту ту со ці о ло гії за 
ме то да ми і зав дан ня ми дуб лює в знач ній мі рі про ект “Зни жен ня ри зи ку ВІЛ+ ін фі ку -
ван ня се ред ЧСЧ в Ук ра ї ні” Фон ду про фі лак ти ки хі міч них за леж нос тей і СНІ Ду,
більш ві до мий за наз вою під сум ко вої пуб лі ка ції про ек ту – “Оцен ка муж чин, име ю -
щих секс с муж чи на ми, в г. Ки е ве и До нец кой об лас ти”.

II. ОЦІН КА КІЛЬ КОС ТІ ЧСЧ В УК РА Ї НІ
До пев но го мо мен ту проб ле ма ти ка “ЧСЧ+дос лід жень” зво ди ла ся до з’ясу ван ня

по ве дін ки пред став ни ків ці єї “гру пи ри зи ку”, або “враз ли вої гру пи”. Пи тан ня про
чи сель ність цих груп, яке пос та ло від нос но не дав но, пов’яза не з не об хід ніс тю роз ра -
хо ву ва ти об ся ги фі нан со вих вит рат на про ве ден ня со ці аль них прог рам, спря мо ва -
них на цю ці льо ву гру пу, пе ре ду сім – у кон тек сті про фі лак ти ки ВІЛ/СНІ Ду.

Най прос ті ший шлях оці ню ван ня чи сель нос ті – взя ти ві до му із за кор дон них ро -
біт від нос ну час тку го мо/бі сек су аль них лю дей у за галь но му чо ло ві чо му на ро до на се -
лен ні (ті, влас не, го рез віс ні 5, 10, 15, 48% Альф ре да Кін зі) і при ки ну ти, скіль ки ж
міль йо нів “ота ких” є в Ук ра ї ні. Та кий спо сіб го дить ся хі ба що для жов тої пре си. 
На щас тя, по ши рю єть ся ро зу мін ня то го, що ці циф ри не аб со лют ні, а куль тур но за -
леж ні (нап рик лад, в ел лі ніс тич но му сві ті з йо го куль том “ге ро їч ної друж би” віль ні 
чо ло ві ки прак тич но по го лов но “ма ли секс” із чо ло ві ка ми чи юна ка ми [23]). 

Од ним із ме то дів оці ню ван ня чи сель нос ті тої чи ін шої важ ко дос туп ної гру пи
лю дей є опи са на ви ще “ре гі о наль на оцін ка із за лу чен ням до учас ті” (РО ЗУ). Од на -
че про її зас то су ван ня в До нець ку [24] мож на ка за ти тіль ки з важ ким сер цем, бо ре -
зуль та ти, – при най мні сто сов но ЧСЧ, – взя то зі сте лі. Ось чо му: 

а) за три зи мо вих мі ся ці про ве ден ня РО ЗУ в рам ках про ек ту “Під си лен ня від по -
ві ді на епі де мію ВІЛ/СНІ Ду в Ук ра ї ні шля хом на дан ня пос луг і ін фор ма ції 
(SUN RI SE)” (ке рів ник прог ра ми в До нець ку – Ва лен ти на Пав лен ко) в До нець ку
знай де но та опи та но 325 ЧСЧ, тоб то, гру бо ка жу чи, по чет ве ро но вих чо ло ві ків у
день, – на чеб то “плєш ка” (тоб то від кри те усім віт рам міс це збо ру, зна йомств і сек су
де я ких ка те го рій ЧСЧ) спе ці аль но для пра ців ни ків про ек ту по би ла взим ку всі свої
ре кор ди від ві ду ва нос ті – в альян сів сько му опи ту ван ні ЧСЧ [9] у До нець ку й Ма кі -
їв ці опи та но втри чі мен ше – 111 чо ло ві ків;

б) у той са мий час ді я ла й пер ша фа за ін шо го дос лід ниць ко го про ек ту, що охоп лю -
ва ла “плєш ки” чо ти рьох най біль ших міст До нець кої об лас ті [19]. Спос те ре жен ня ми бу -
ло за фік со ва но 179 чо ло ві ків за два мі ся ці в чо ти рьох міс тах, а са ме, в До нець ку – 63 
(тоб то один но вий чо ло вік на день). Звіс но, пер со на лу бу ло знач но мен ше – ли ше три
дос лід ни ки, але при цьо му ніх то з пред став ни ків ці льо вої гру пи не чув, що ж то та ке
“Сан райз”, а це є неп рав до по діб ним при та ких за яв ле них мас шта бах ді яль нос ті “Сан рай -
зу”, ад же се ред не ба лу ва них ува гою про він цій них “го лу бих” ін фор ма ція про якісь 
про ек ти чи опи ту ван ня по ши рю єть ся мо мен таль но;

в) неп ря мою при чи ною для на ших сум ні вів ста ли та кож вель ми ко рот кі та по вер хо -
во+ три ві аль ні ре зуль та ти да но го дос лід жен ня. Як що б дій сно бу ло опи та но три сот ні 
чо ло вік, то на цьо му ма те рі а лі мож на бу ло би ви да ти мо ног ра фію, то ді як по ві дом ля ло -
ся тіль ки те, що іс нує “низ кая ин фор ми ро ван ность МСМ по воп ро сам ВИЧ/СПИД, 
от сутс твие пра во вой и кон суль та тив ной под дер жки дан ной це ле вой груп пы”.



Ха рак тер но, що ці “ре зуль та ти”, а точ ні ше – лже ре зуль та ти – не бу ло ні як 
ви ко рис та но в нас туп ній, знач но більш ав то ри тет ній ро бо ті [25], хо ча РО ЗУ як 
од не з дже рел да них для оцін ки кіль кос ті СІН і ЖСБ там прий ма єть ся. Ос кіль +
ки дос то вір них да них про ЧСЧ бра кує, то со ці о ло ги на за мов лен ня Між на род +
но го Альян су з ВІЛ/СНІД в Ук ра ї ні ско рис та ли ся з ре зуль та тів кіль кох 
за галь но на ці о наль них опи ту вань ос тан ньо го ча су, які грун ту ва ли ся на двох 
ме то дах:

а) ме тод “ано нім но го зна йо мо го” по ля гає в тім, що рес пон ден тів про сять склас -
ти спи сок сво їх зна йо мих, яких во ни доб ре зна ють, а ін терв’юер за пи тує за спис ком
про ті чи ін ші ас пек ти жит тя цих лю дей. Під час ін терв’ю рес пон ден там став лять ся
уточ ню валь ні за пи тан ня про на яв ність се ред цих зна йо мих пред став ни ків різ них со -
ці аль них ка те го рій (у то му чис лі тих, про яких є ві до мі ста тис тич ні да ні, – кон троль -
ні гру пи), зок ре ма ЧСЧ;

б) ме тод ко е фі ці єн тів пе ред ба чає мно жен ня ста тис тич них да них про чи сель ність
гру пи на пев ний ко е фі ці єнт. Роз ра ху нок за галь ної кіль кос ті цим ме то дом 
ба зу єть ся на по рів нян ні двох ви бі рок, що пе ре ти на ють ся, з од ні єї й ті єї са мої гру пи
(нап рик лад, на об лі ку в місь ко му шкір вен дис пан се рі сто їть X “го мо сек су а ліс тів"; з 
опи та них у цьо му міс ті Y ЧСЧ Z лі ку ва ли ся в шкір вен дис пан се рі, от же, за галь на
кіль кість ЧСЧ в міс ті до рів ню ва ти ме [X Ч Y / Z] ± Q, де Q – по хиб ка). Для за галь но -
ук ра їн ських мас шта бів за ос но ву роз ра хун ків бу ло взя то ре зуль та ти опи ту вань 
мо ло ді та до рос ло го на се лен ня, що міс ти ли блок пи тань про сек су аль ну по ве дін ку
(зок ре ма, сек су аль ні сто сун ки чо ло ві ків із пред став ни ка ми сво єї ста ті). Для пе ре вір -
ки на дій нос ті от ри ма них цифр бу ло ви ко рис та но да ні по пе ред ніх дос лід жень 
мо ло ді.

У ре зуль та ті ана лі зу дос туп ної со ці о ло гіч ної ін фор ма ції кіль кість ЧСЧ в Ук ра ї -
ні бу ло оці не но в ін тер ва лі 125–175 тис. юна ків і чо ло ві ків ві ком від 15 до 49 ро ків
або від 0,9 до 1,8% всьо го чо ло ві чо го на се лен ня вка за но го ві ку.

У спіль но му прог рам но му до ку мен ті Мі ніс терс тва охо ро ни здо ров’я Ук ра ї ни та
Об’єд на ної прог ра ми ООН з ВІЛ/СНІД (UNA IDS) [26] на ве де но ін ші кіль кіс ні оцін -
ки чи сель нос ті ЧСЧ ві ком від 15 до 49 ро ків: 177–430 тис. осіб, тоб то. у пів то ра+ два ра -
зи біль ше. По яс нень і по си лань на дже ре ло да них до ку мент не міс тить. Від по відь міс -
тить ся в до ку мен ті “Звіт що до Уз год же ної на ці о наль ної оцін ки си ту а ції з ВІЛ/СНІ Ду
в Ук ра ї ні ста ном на кі нець 2005 ро ку” [27]: гру па екс пер тів дій шла вис нов ку (хід їх ніх
роз ду мів, на жаль, ні де не від би то), що от ри ма ні в роз гля ну то му ра ні ше ана лі тич но му
зві ті [25] да ні з чи сель нос ті ЧСЧ є за ни же ни ми, то му за ниж ній рі вень чи сель нос ті
ЧСЧ заз на че ної ві ко вої гру пи взя то 177 тис. осіб (1,2% чо ло ві чо го на се лен ня ві ком від
15 до 49 ро ків), а за ви щий – “виз на ний у сві ті по каз ник час тки чо ло ві чо го на се лен ня,
яка прак ти кує секс із чо ло ві ка ми” – 3%, або 430 тис. чо ло вік. 

Вар то та кож звер ну ти ува гу, що тут є ці ка ва циф ра оцін ки кіль кос ті жі нок+ сек -
су аль них пар тне рок ЧСЧ, взя та рів ною кіль кос ті са мих ЧСЧ. В уже зга да ній ро бо ті
[9] тіль ки 33% рес пон ден тів+ЧСЧ виз на ли на яв ність сек су аль них кон так тів з жін ка -
ми про тя гом ос тан ніх шес ти мі ся ців, од нак при цьо му кіль кість пар тне рок+жі нок у
пред став ни ків ці єї гру пи до рів ню ва ла в се ред ньо му трьом.
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Важ ли вим за у ва жен ням до роз гля ду ва них цифр є те, що “точ ність оцін ки 
чи сель нос ті… в кон крет но му ре гі о ні має об ме же ну цін ність, то му для роз роб ки но -
вих на ці о наль них оці нок що до ВІЛ/СНІ Ду слід ви ко рис то ву ва ти тіль ки су мар ні да -
ні” [27, с. 3]. Слід ска за ти, що в роз гля ну тих пуб лі ка ці ях про точ ність уза га лі ні де не
йдеть ся – ніх то не пе ре ві ряв, нас кіль ки, при мі ром у [25], мі ні маль на й мак си маль на
су куп ність ЧСЧ, от ри ма на в ре зуль та ті опи ту вань мо ло ді і до рос ло го чо ло ві чо го на -
се лен ня Ук ра ї ни, реп ре зен тує ос нов ні со ці аль но+ де мог ра фіч ні ха рак те рис ти ки опи -
та ної ви бір ки.

До по зи тив них мо мен тів до ку мен та “Звіт що до Уз год же ної на ці о наль ної оцін ки
си ту а ції з ВІЛ/СНІ Ду в Ук ра ї ні ста ном на кі нець 2005 ро ку” тре ба за ра ху ва ти на яв -
ність ре ко мен да цій, особ ли во та ких, як “роз ро би ти і уз го ди ти оз на чен ня по нят тя
“гру па під ви ще но го ри зи ку” і йо го кри те рії”, а та кож “роз ро би ти єди ні прин ци пи
про ве ден ня со ці о ло гіч них дос лід жень се ред різ них груп на се лен ня з ме тою виз на -
чен ня чи сель нос ті груп під ви ще но го ри зи ку на на ці о наль но му і ре гі о наль но му 
рів нях”. Ра зом із тим ре ко мен да цію “про вес ти пі лот не тес ту ван ня ме то дом “ано нім -
но го зна йо мо го” для оцін ки чи сель нос ті… ЧСЧ на міс це во му рів ні” не мож на виз на -
ти вда лою іде єю з ог ля ду на со ці аль ну зак ри тість ці єї гру пи, що зу мо вить над зви чай -
но низь ку дос то вір ність от ри ма них ре зуль та тів при ве ли ких ви дат ках на са ме 
дос лід жен ня.

ВИС НОВ КИ
От же, в на шо му ог ля ді кри тич но роз гля ну то всі ос нов ні ро бо ти, ви ко на ні в 

Ук ра ї ні не дер жав ни ми ор га ні за ці я ми і опуб лі ко ва ні в пе рі од із 1997+го по 2006 р.
включ но, тоб то про тя гом ос тан ньо го де ся ти літ тя, в рам ках ВІЛ/СНІД+ со ці о ло гії та
ет ног ра фії чо ло ві ків, що ма ють сек су аль ні сто сун ки з чо ло ві ка ми:

1. Усі ці ро бо ти ма ють су то прик лад ний ха рак тер і на ці ле ні на роз роб ку про фі -
лак тич них со ці аль них прог рам у кон тек сті епі де мії ВІЛ+ ін фек ції/СНІ Ду. Фі нан су -
ван ня ве ли ких дос лід жень по діб но го ро ду здій сню єть ся ви нят ко во кош том між на -
род них і за кор дон них ор га ні за цій+ гран то дав ців.

2. У роз гля ну тих ро бо тах до дос лід жу ва ної гру пи на ле жа ли ЧСЧ, які меш ка ють
у ве ли ких міс тах (сто ли ця дер жа ви та об лас ні цен три). Меш кан ці мен ших міст, 
се лищ і сіл пот рап ля ли в по ле зо ру дос лід ни ків ви пад ко во – як що во ни в мо мент
спос те ре жен ня чи опи ту ван ня опи ня ли ся по руч, у ве ли ко му міс ті.

3. Пе ре важ но прик лад ний ха рак тер опи са них дос лід жень зу мо вив ряд спіль них
не до лі ків ме то до ло гіч но го ха рак те ру, се ред яких го лов ним є брак ба зо во го 
те о ре тич но го кон цеп ту і опо ри на ту чи ін шу со ці о ло гіч ну те о рію (тоб то не ве ри фі -
ко ва ність от ри му ва них да них і не зіс тав ність їх із ре зуль та та ми ін ших дос лід жень). 

4. Брак те о ре тич но го кон цеп ту на ета пі пла ну ван ня дос лід жень приз во дить до
вик рив ле но го ро зу мін ня от ри му ва них ре зуль та тів, до знач них труд но щів у спів від -
не сен ні їх із ре зуль та та ми ін ших дос лід жень, ос кіль ки від по чат ку не ма не су пе реч -
ли во го тлу ма чен ня кон крет них, ви ко рис то ву ва них у ро бо ті тер мі нів.

5. От ри му ва ні ре зуль та ти, як що на віть пуб лі ку ють ся, то пуб лі ку ють ся в не пов но -
му виг ля ді, що приз во дить до не ра ці о наль ної вит ра ти ма те рі аль них і люд ських 
ре сур сів.
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6. У роз гля ну тих дос лід жен нях не міс тить ся, зде біль шо го, ана лі зу за галь них за -
ко но мір нос тей і ба га то фак тор но го ана лі зу тен ден цій, тоб то во ни не ви ко ну ють прог -
нос тич них фун кцій.

Ав то ри вис лов лю ють щи ру по дя ку Мак си му Ма ли гі ну за плід ні дис ку сії за сут -
тю роз гля ду ва них пи тань, канд. со ці ол. на ук Оль зі Ба ла кі рє вій за вис лов ле ні до ро -
бо чих вер сій ці єї стат ті за у ва жен ня, а та кож д+ру. хім. на ук, проф. Йо си пу Опей ді за
доб ро зич ли ве спри ян ня ав то рам у ро бо ті.
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