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ЗМІНА ПРАВОВОГО СТАТУСУ СЕКС-РОБОТИ В УКРАЇНІ: 

ДУМКА НАСЕЛЕННЯ, ДУМКА СЕКС-РОБІТНИКІВ 

(СОЦІОЛОГІЧНИЙ РАКУРС) 

Визначено поняття “декриміналізація” та “легалізація” секс-роботи. На основі соціоло-

гічного дослідження охарактеризовано ставлення українського населення та самих секс-

робітників до потенційної зміни правового статусу сфери надання сексуальних послуг в 

Україні. Проаналізовано ставлення населення до понять і феноменів “секс-робота” та “секс-

робітники”, рівень поінформованості населення і секс-робітників щодо чинного законодав-

ства у сфері регулювання секс-роботи в Україні та ставлення до нього, думки про потенційні 

умови декриміналізації й очікувані зміни як результат зміни правового статусу секс-роботи, 

ступінь зацікавленості секс-робітників фактом декриміналізації й легалізації та їх готов-

ності до можливих змін. Дані дослідження свідчать про цілком прогнозовану протилежність 

ставлення, бажань і сподівань щодо потенційних змін правового статусу секс-роботи в 

Україні пересічного українця та робітника сфери надання сексуальних послуг – від неготов-

ності та неприйнятності таких змін першим до непідготовленості і, можливо, “райдужних” 

сподівань останнього. Так, 51% українців проти відміни покарання за добровільне надання 

секс-послуг за винагороду, тоді як 93% секс-робітників зацікавлені у відміні такого покарання. 

Моделюючи ситуацію, за якої за секс-роботу буде знято покарання, секс-робітники потенцій-

ними покращеннями припускають: більш безпечні умови роботи та зниження ризиків насиль-

ства – 74%; можливість юридичного захисту від поліції – 67%, в суді й прокуратурі – 64%; 

зниження стигматизації на рівні суспільства – 58%, на рівні самооцінки – 53%; розраховують 

на зниження ризиків для здоров’я, в тому числі інфікування на ВІЛ/ІПСШ – 49%. Доведено до-

речність формування в суспільній думці ставлення до секс-роботи як різновиду підприємниць-

кої діяльності, яка має регулюватися нормами трудового, цивільного, господарського, фінан-

сового та інших галузей права, а до секс-робітників – як таких, які мають право на відмову 

(від клієнта, роботодавця, професії у цілому), належні умови праці та профспілковий або су-

довий захист, анонімність, соціальні гарантії та пенсію, самоорганізацію тощо. 

Ключові слова: декриміналізація, легалізація, секс-робота, секс-робітники, громадська думка, 

права людини. 
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CHANGE OF LEGAL STATUS OF SEX WORK IN UKRAINE: 

PUBLIC OPINION, OPINION OF SEX WORKERS 

(SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE) 

The concepts of “decriminalization” and “legalization” of sex work are defined. Based on a sociolog-

ical study, the attitudes of the Ukrainian public and sex workers to the potential change in the legal 

status of sex services in Ukraine is characterized. Authors analyse the public attitude toward the con-

cepts and phenomena of “sex work” and “sex workers”, level of awareness of the population and sex 

workers about the current legislation in the scope of sex work regulation in Ukraine and the attitude 

to it, opinions on potential conditions of decriminalization and expected changes as a result of chang-

es in the sex work legal status, level of interest of sex workers in the fact of decriminalization and le-

galization and their readiness for possible changes. These studies show an utterly predictable contrast 

between the attitudes, desires and expectations regarding potential changes in the legal status of sex 

work in Ukraine of the average Ukrainian and a sex worker – from disinclination and rejection of 

such changes by the first to the unreadiness and possible radiant hopes of the latter. Thus, 51% of 

Ukrainians oppose the revocation of penalty for the voluntary provision of paid sex services, while 

93% of sex workers are interested in the revocation of such penalty. Modelling the situation where the 

penalty for sex work is revoked, the potential improvements suggested by sex workers are the follow-

ing: safer working conditions and reduced risks of violence – 74%; the possibility of legal protection 

from the police – 67%, in court and prosecutor’s office – 64%; reduction of stigma at the level of so-

ciety – 58%, at the level of self-esteem – 53%; expected reduction in health risks, including HIV/STIs 

– 49%. The appropriateness to form a public attitude to sex work as a type of entrepreneurial activity, 

which should be regulated by labour, civil, economic, financial and other branches of law, and to sex 

workers as those who are entitled to refuse (a client, employer, profession in general), appropriate 

working conditions and trade union or judicial protection, anonymity, social guarantees and pensions, 

self-organization, etc. are proved. 

Keywords: decriminalization, legalization, sex work, sex workers, public opinion, human rights. 

У сучасному світі існує кілька моделей державної політики щодо врегулювання секс-

роботи. Так, у Німеччині, Нідерландах, Австрії, Швейцарії, Греції, Туреччині, Угор-

щині, Латвії, Ізраїлі, Перу, Еквадорі секс-робота дозволена і регулюється законом, зо-

крема, діють норми щодо вікових обмежень і ліцензування об’єктів надання секс-послуг, 

а в Швеції секс-робота протизаконна з кримінальним покаранням у виді штрафів для 

клієнтів
1
. 

Нині в сучасній Україні діє аболіціоністська модель, найголовніша відмінність якої 

полягає в тому, що надання сексуальних послуг повнолітніми особами за плату не вва-

жається злочином (передбачено адміністративне покарання ст. 181.1 Кодексу про 

адміністративні правопорушення за проституцію), проте втягнення третіх осіб до занять 

проституцією (експлуатація), передбачає кримінальну відповідальність. 

У 2015 р. на розгляд Верховної Ради України було винесено та відкликано законо-

проект “Про регулювання проституції та діяльності секс-закладів”. Законопроект мав на 

                                                           
1
 Карта світу, що відображає правовий статус секс-роботи за країнами. URL: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=legal+status+of+prostitution+by+cou

ntry.&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-

current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Prostitution_laws_o

f_the_world2.svg 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=legal+status+of+prostitution+by+country.&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Prostitution_laws_of_the_world2.svg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=legal+status+of+prostitution+by+country.&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Prostitution_laws_of_the_world2.svg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=legal+status+of+prostitution+by+country.&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Prostitution_laws_of_the_world2.svg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=legal+status+of+prostitution+by+country.&title=Special:Search&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Prostitution_laws_of_the_world2.svg
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меті узаконити проституцію в Україні, а самих повій розглядав як фізичних осіб-

підприємців, які надають послуги інтимного характеру на платній основі: “проституція  

– вид підприємницької діяльності, метою якого є надання послуг інтимного характеру, 

вжиття особою дій чи заходів, які роблять її доступною для виконання статевого акту, дій 

з іншою особою на платній основі”. Згідно з ним, секс-робітники повинні були проходи-

ти в установленому законодавством порядку попередній і періодичний медичний огляд. 

Крім того, секс-робітники повинні користуватися “усіма соціальними гарантіями, що 

передбачені Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства”
2
. 

Законопроект викликав значний резонанс і був відкликаний. Одним з аргументів відкли-

кання законопроекту була теза про негативне ставлення українського населення до про-

цесу декриміналізації сфери надання секс-послуг. 

В інформаційному полі країни присутні публікації правників, економістів, 

соціологів, громадських діячів, журналістів, гендеристів, духовних осіб, науковців і 

громадських активістів, що також мають дискурсивний характер: від позицій “за” 

підтримку процесу декриміналізації сфери надання секс-послуг, до протилежних [1–7]. 

При цьому як тотожні інколи вживаються поняття “декриміналізація” та “легалізація”. 

Мета цієї статті – розкрити зміст понять “декриміналізація” та “легалізація” секс-

роботи, а також, базуючись на результатах соціологічного дослідження, охарактери-

зувати ставлення українського населення та самих секс-робітників до потенційної 

зміни правового статусу секс-роботи в Україні. 

Слід зазначити, що в Україні більшість реалізованих соціологічних досліджень 

сфокусовані на доступність, охоплення та якість ВІЛ-послуг для секс-робітників, а 

також оцінку ефективності програм зменшення шкоди, орієнтованих на цю соціальну 

групу, у тому числі регулярні біоповедінкові дослідження. Деякі дослідження роз-

кривають соціальний портрет секс-робітників, умови їх роботи, уявлення про поши-

реність і види насильства в їхньому середовищі, мотиви залучення до секс-роботи 

тощо [8–18]. 

У висновках досліджень автори зазначають про причинно-наслідковий зв’язок між 

криміналізацією секс-роботи та зростанням епідемії ВІЛ/ІПСШ серед секс-робітників, 

насильства по відношенню до них, порушень їхніх громадянських прав, констатують 

необхідність підвищення уваги до цієї проблеми, в тому числі про можливість зміни 

правового статусу секс-роботи в країні та формування легальних державних шляхів 

соціального, медичного й юридичного супроводу та захисту цієї групи ризику. 

Емпіричної базою цієї статті є частина комплексного соціологічного дослідження 

“Аналіз відносин, переваг, можливостей та перешкод декриміналізації секс-роботи в 

Україні”, проведеного у 2019 р. Благодійною організацією “Легалайф-Україна” і 

Аналітичним центром “Соціоконсалтинг” в рамках проєкту “Bridging the Gaps – Sex 

Work programme”. Результати дослідження викладено в публікації “Декриміналізація 

секс-роботи в Україні: аналіз громадської думки, оцінка перешкод і можливостей” 

                                                           
2
 Законопроектом про легалізацію проституції пропонується встановити соцгарантії для повій. UNN. 

URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1502995-zakonoproektom-pro-legalizatsiyu-prostitutsiyu-

proponuyetsya-vstanoviti-sotsgarantiyi-dlya-poviy 
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[19]. У статті зосереджено увагу на аналізі громадської думки українського населення 

та самих секс-робітників до секс-роботи й потенційної зміни правового статусу секс-

роботи в країні.  

Чинним законодавством України передбачено відповідальність різного ступеня, 

залежно від залучення до секс-роботи: за добровільне надання сексуальних послуг за 

винагороду, втягнення або примус до надання сексуальних послуг за винагороду, а 

також залежно від того, чи є особа, яка надає сексуальні послуги, повнолітньою. 

Насамперед, розмежуємо поняття “декриміналізація” та “легалізація”. 

Декриміналізація – це юридична перекваліфікація частини кримінально карних 

діянь і переведення їх до адміністративних, дисциплінарних та інших правопорушень 

або правомірних дій. Декриміналізація фактично полягає у вилученні соціально 

неприйнятного діяння (дії або бездіяльності) з кримінального законодавства. Застосу-

вання декриміналізації допомагає підтримувати кримінальне законодавство в “акту-

альному” стані, швидко реагувати на зміни в суспільстві та державі, економічній і 

соціальній сферах
3
. 

Добровільне надання сексуальних послуг за винагороду в Україні є адміністра-

тивним правопорушенням і регулюється Кодексом про адміністративні правопору-

шення України, статтею 181/1 “Заняття проституцією”, тобто не є кримінальним пра-

вопорушенням. З огляду на це, для характеристики скасування покарання за доб-

ровільне надання подібних послуг окремо взятим суб’єктом, не правомірно 

використовувати поняття “декриміналізація”, оскільки йдеться про легалізацію цієї 

діяльності. 

Легалізація – це узаконення або надання законної сили. У більшості випадків ле-

галізація зв'язується з державною реєстрацією суб'єкта. Під легалізацією розуміють 

певну послідовність юридично значущих дій особи щодо реалізації власного права на 

заняття певною діяльністю з метою регламентування цієї діяльності. Таким чином, 

легалізація виконує контрольну функцію, що має на меті дотримання законодавства 

стосовно виконання умов здійснення певної діяльності
4
. 

Проте, якщо розглядати добровільне надання сексуальних послуг не як індивіду-

альну діяльність окремо взятого суб'єкта, а як комплекс, що передбачає організацію 

подібної діяльності, у тому числі місця й умови для її реалізації, використання поняття 

“декриміналізація” допустимо в тій частині, що стосується організаційного компонен-

та цієї сфери, тобто секс-роботи. Організація секс-роботи та добровільне або примусо-

ве залучення до надання сексуальних послуг в Україні вважається кримінальним пра-

вопорушенням і регулюється Кримінальним кодексом України статтями 302 (створен-

ня або утримання місць розпусти і звідництво) та 303 (сутенерство або втягнення 

особи в заняття проституцією)
5
. 

                                                           
3
 Декриміналізація. CrimPravo. URL: http://crimpravo.com/slovnyk-kryminalne-pravo/ 

dekriminalizatsiya.html 
4 Поняття, види та етапи легалізації. URL: https://buklib.net/books/37843/  
5
 Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. № 2341-ІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1485262012336407#Text 

https://buklib.net/books/37843/
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З огляду на це, декриміналізація розглядається як скасування адміністративної 

відповідальності за добровільне надання секс-послуг повнолітніми особами, а також 

скасування кримінальної відповідальності третіх осіб, які допомагають в організації 

секс роботи, забезпечують безпеку тощо, при цьому втягування в проституцію, тор-

гівля людьми та експлуатація (у тому числі злочини, вчинені по відношенню до непов-

нолітніх осіб) залишаються карними як кримінальні злочини
6
. 

Отже, українське суспільство поділено майже на рівні частки щодо ставлення до 

секс-роботи в цілому та повнолітніх секс-робітників зокрема: засуджують – відповідно 

46% та 45%, ставляться лояльно (нейтрально або позитивно) – відповідно 51% та 52%. 

При цьому негативне ставлення до секс-роботи та секс-робітників більш властиве 

жінкам, ніж чоловікам, а також людям віком 40 років і старшим (рис. 1, 2). Далі вико-

ристовуватимуться два поняття: “лояльно ставляться до секс-роботи” – респонденти, 

які на запитання анкети: “Як Ви ставитеся до добровільного надання сексуальних пос-

луг за винагороду повнолітніми людьми?” відповіли “позитивно” або “нейтрально”, їх 

серед усіх опитаних 51% (n = 406) і “негативно ставляться до секс-роботи” – особи, які 

на це запитання відповіли – “негативно” – 46% (n = 367) (рис. 1). 

 

  

Рис. 1. Ставлення населення до секс-роботи у цілому (надання сексуальних  

послуг повнолітніми особами за винагороду), % залежно від статі та віку 
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Рис. 2. Ставлення населення до повнолітніх секс-робітників,  

% залежно від статі та віку 

 

Завданнями дослідження передбачалося визначити рівень обізнаності україн-

ського населення і секс-робітників про чинне законодавство країни, що регулює сферу 

сексуальних послуг. Згідно з чинним законодавством, заняття секс-роботою є адмініс-

тративним правопорушенням і регулюється Кодексом про адміністративні правопо-

рушення України, статтею 181/1 “Заняття проституцією”
7
. 

Аналіз отриманих результатів засвідчив про достатньо високий рівень поінфор-

мованості населення України щодо чинного законодавства стосовно сфери надання 

секс-послуг – у межах 42–74% залежно від певних норм, надавши правильну відповідь 

(табл. 1). 

                                                           
7
 Стаття 181 (1). Заняття проституцією. Юрисконсульт. Народний правовий портал. URL: 

http://legalexpert.in.ua/komkodeks/kuap/8328-181-1.html 
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Таблиця 1 

Рівень обізнаності українського населення щодо чинного законодавства  

в сфері регулювання секс-роботи та ставлення до існуючих норм  
регулювання секс-послуг, % 

Наявність норми  
в правовому  
полі України 

Правильні відповіді  
респондентів 

Думка щодо  
необхідності норми 

Покарання за корис-
тування секс-
послугами (клієнта) 

Немає  
покарання 

65 
Не потрібна 53 

Потрібна, у виді штрафу 33 

Покарання для пов-
нолітніх людей, які 
добровільно надають 
секс-послуги за вина-

городу 

Є, у виді 
штрафу 

42 

Підтримують скасування покарання  
– “Позитивно, скоріше, підтримую” 

19 

Байдужі до скасування покарання  
– “Нейтрально, мені однаково” 

24 

Не підтримують скасування покарання  
– “Негативно, скоріше, негативно” 

52 

Покарання за ор-
ганізацію надання 
секс-послуг (для  
сутенерів, власників 
борделів) 

Є, у виді  
штрафу 

22 
Потрібно – “Скасувати” 7 

Потрібно – “Послабити” 4 

Є, у виді 
позбавлення 
волі 

52 
Потрібно – “Залишити як є” 37 

Потрібно – “Посилити” 44 

Покарання за втяг-
нення особи або її 
примус до надання 
сексуальних послуг 

Є, у виді 
позбавлення 
волі 

61 

Потрібно – “Скасувати” 4 

Потрібно – “Послабити” 2 

Потрібно – “Залишити як є” 34 

Потрібно – “Посилити’ 54 

Примітка: У таблиці не вказано відсотки респондентів, які не відповіли чи обрали варіанти 
відповіді: “інше” та “важко відповісти”. 

Згідно з даними дослідження, 53% українського населення підтримують правову 
норму про відсутність покарання для клієнтів: переважно це чоловіки (61%; 46% серед 
жінок), респонденти, які лояльно ставляться до секс-роботи (72%; 34% серед негатив-
но налаштованих), а також більш молодші респонденти, порівняно зі старшими: від 
59% серед 18–29-річних до 44% серед опитаних віком 50 років і старше. Підтримують 
наявність покарання для клієнтів в секс-роботі 36%. Кожен десятий респондент (11%) 
не має певної позиції щодо цього питання (рис. 3). 

Вважають, що в українському законодавстві слід посилити кримінальну відпові-
дальність за організацію надання секс-послуг, 44% респондентів (переважають опи-
тані, які негативно ставляться до секс-роботи – 53%; серед осіб, які лояльно ставляться 
– 36%); 37% вважають, що покарання слід залишити таким, як є. Проте 11% українців 
“за” скасування або зменшення покарання для сутенерів, власників борделів за ор-
ганізацію надання секс-послуг (рис. 4) (переважають опитані, які лояльно ставляться 
до секс-роботи – 13%; серед осіб, які ставляться негативно – 1%). 

Значна частка українського населення вважає, що має бути покарання за “Примус чи 
втягнення до заняття проституцією” (п. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України): 34% 
впевнені, що покарання слід залишити без змін, ще 54% бачать доцільність у посиленні 
цієї норми. Всього 6% опитаних (переважно особи, які лояльно ставляться до секс-роботи) 
“за” скасування або послаблення відповідальності за подібні діяння (рис. 5). 
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Рис. 3. Ставлення українського населення до можливості впровадження  

в законодавство норми про покарання клієнтів за користування секс-послугами, 

% залежно від статі, віку, ставлення до секс-роботи 

 

  

Рис. 4. Ставлення українського населення до можливості зміни в законодавстві 

норми про покарання за організацію надання секс-послуг, % залежно від статі, 

віку, ставлення до секс-роботи 
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Рис. 5. Ставлення українського населення до можливості зміни в законодавстві 

норми про покарання за втягнення особи або її примус до надання сексуальних 

послуг, % залежно від статі, віку, ставлення до секс-роботи 

Секс-робітники також продемонстрували високий рівень обізнаності норм чинно-

го українського законодавства в сфері регулювання секс-роботи – понад 80% правиль-

но відповіли на запитання, що стосувалися існуючих санкцій щодо сфери надання 

секс-послуг або відсутність санкцій – у разі користування секс-послугами (табл. 2). 

Думки опитаних секс-робітників, що їх клієнти не повинні нести правової 

відповідальності за користування секс-послугами, майже збіглися – 94%, а також в 

тому, що норма про будь-які форми покарання за надання секс-послуг повинна бути 

скасована – 93% (табл. 2). 

На думку 63% секс-робітників, у чинному українському законодавстві слід зміни-

ти норму щодо покарання за організацію надання секс-послуг: в бік послаблення або 

скасування (скасувати – 39%, послабити – 14%) – 53%; в бік посилення – 10%. При 

цьому 26% висловилися за доцільність залишити норму такою, як є, і 11% не мали 

зваженої позиції щодо цього питання (“важко відповісти”) (рис. 6). 

Підтримують наявність покарання за примус або втягнення особи в секс-роботу 66% 

секс-робітників (37% вважають, що ця норма повинна залишитися без зміни, 29% – її слід 

посилити). Сьогодні це кримінальна відповідальність з позбавленням волі від 3 до 15 

років, залежно від кваліфікації тяжкості злочину, згідно з частинами ст. 303 Кримінально-

го Кодексу України
8
. З огляду на відповіді опитаних секс-робітників, 17% – за те, що по-

карання потрібно послабити, і тільки 3% – скасувати. А кожен сьомий секс-робітник 

(14%) не зміг визначитися з відповіддю однозначно (“важко відповісти”) (рис. 7). 
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Таблиця 2 

Рівень обізнаності секс-робітників щодо чинного законодавства в сфері  

регулювання секс-роботи та ставлення до існуючих норм регулювання  

сфери секс-послуг, % 
Наявність норми  

в правовому полі України 

Правильні відповіді  

респондентів 

Думка щодо  

необхідності норми 

Покарання за користування 

секс-послугами (клієнта) 

Немає  

покарання 
84 

Не потрібна 94 

Потрібна, у виді штрафу 3 

Покарання для повнолітніх  

людей, які добровільно надають 

секс-послуги за винагороду 

Є, у виді 

штрафу 
91 

Підтримують скасування  

покарання – “Зацікавлені у 

скасуванні покарання” 

93 

Покарання за організацію 

надання секс-послуг (для суте-

нерів, власників борделів) 

Є, у виді 

штрафу 
2 

Потрібно – “Скасувати” 39 

Потрібно – “Послабити” 14 

Є, у виді позбав-

лення волі 
90 

Потрібно – “Залишити як є” 26 

Потрібно – “Посилити” 10 

Покарання за втягнення особи 

або її примус до надання  

сексуальних послуг 

Є, у виді позбав-

лення волі 
85 

Потрібно – “Скасувати” 3 

Потрібно – “Послабити” 17 

Потрібно – “Залишити як є” 37 

Потрібно – “Посилити” 29 

Примітка: У таблиці не вказано відсотки респондентів, які не відповіли чи обрали варіанти 

відповіді: “інше” та “важко відповісти”. 

  

Рис. 6. Ставлення секс-робітників до 

можливості зміни в українському 

законодавстві норми щодо покарання 

за організацію надання секс-послуг, 

% 

Рис. 7. Ставлення секс-робітників до 

можливості зміни в українському зако-

нодавстві норми щодо покарання за 
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Серед сучасного населення країни 19% готові підтримати скасування покарання за 

добровільне надання повнолітніми людьми сексуальних послуг за винагороду (що є 

основною складовою процесу легалізації секс-роботи). Чверть населення (24%) займає 

нейтральну позицію в цьому питанні. Більшість (52%) українців ставляться до гіпоте-

тичного скасування покарання за заняття секс-роботою “негативно” (38%) або 

“скоріше, негативно” (14%) (рис. 8). На відміну від самих секс-робітників, 93% з яких 

“зацікавлені у скасуванні покарання” за добровільне надання секс-послуг (табл. 2). 

 

 

Рис. 8. Ставлення українського населення до скасування покарання за  

добровільне надання повнолітніми людьми сексуальних послуг за винагороду, % 

 

Серед прихильників скасування покарання за надання секс-послуг (відповіді 

“скоріше, підтримую”, “позитивно”) переважають чоловіки (36%; 14% серед жінок) і 

респонденти, які лояльно ставляться до сфери надання секс-послуг (33%; 5% серед 

негативно налаштованих). Супротивниками (відповіді “скоріше, негативно”, “нега-

тивно”) частіше є жінки (58%; 44% серед чоловіків), а також люди віком від 40 років і 

старші (54–56%; серед 18–39-річних – 40–47%). 

Наведемо результати декількох соціологічних опитувань українського населення 

щодо легалізації секс-роботи в попередні роки (використовується термін “проститу-

ція”, відповідно до запитань у згаданих дослідженнях). Слід зазначити, що, з огляду на 

різні формулювання запитань, неправомірно порівнювати ці показники, проте ці дані 

відображають загальний суспільний настрій у контексті статусу секс-роботи. 

Так, у 2001 р., згідно з даними Українського інституту соціальних досліджень, за 

легалізацію проституції в Україні виступали 38% українців, проти – 41%; не змогли 

однозначно відповісти – 11% учасників опитування [20]. 
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У 2003 р., згідно з даними Центру Разумкова, на запитання: “Чи потрібно ле-

галізувати проституцію в Україні?” позитивно відповіли 30% українців, негативно  

– 50%, проблема легалізації проституції не цікавила – 14%, не визначилися з 

відповіддю – 6%
9
. 

У 2009 р., згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології, 15% 

українців виступали за легалізацію проституції, 62%, навпаки, висловилися за поси-

лення покарання за проституцію
10

. 

У 2012 р., за даними Соціологічної групи “Рейтинг”, на запитання: “Що робити в 

Україні з проституцією?” відповіли “не обмежувати або повністю дозволити” – 7%, 

“суттєво обмежити, але не заборонити” – 30%, “повністю заборонити” – 56%, не 

визначилися з відповіддю – 7%. 

У 2016 р. Соціологічною групою “Рейтинг” за тим самим інстументарієм отрима-

ли такі дані: 11% українців вважали, що проституцію в країні слід “не обмежувати або 

повністю дозволити”, “суттєво обмежити, але не заборонити” – 21%, “повністю забо-

ронити” – 58%, не визначилися з відповіддю – 9%
11

. 

Згідно з даними 2020 р., отриманих Соціологічною групою “Рейтинг”, 24% 

українців підтримують легалізацію ринку сексуальних послуг, проти цього – 65%, не 

змогли відповісти на запитання – 11%
12

. 

Отже, відповідно до наведених даних, протягом останніх 20 років ставлення 

українського населення до потенційної зміни правового статусу секс-роботи в бік її 

легалізації не стало толерантним, а навпаки, – більш критичним: від 38% українців, що 

декларували власну згоду з легалізацією [20] і 41% – “проти” у 2001 р., до 24%  

– “за” і 65% – “проти” у 2020 р.
13

. 

В аналізованому дослідженні 2019 р. з метою вивчення думки українців про гіпоте-

тичні можливості скасування покарання за добровільну секс-роботу, респондентам було 

запропоновано для вибору умови, за яких ця правова норма все ж могла б бути реалізо-

вана в Україні. Згідно з отриманими даними, крайні позиції “його (покарання) не по-

трібно скасовувати” обрали 41% опитаних і “його необхідно відмінити за будь-яких 

умов” – 6%, ще 11% зазначили, що їм байдуже (“мені однаково”) і 6% – не мають зва-

женої позиції (“важко відповісти, не знаю”). При цьому частка респондентів розглядає 

можливість змінити статус секс-роботи в Україні за певних умов: 

– якщо секс-робітники регулярно проходитимуть медичне обстеження, в тому 

числі на ВІЛ/ІПСШ (30%); 

                                                           
9
 Українці не готові до легалізації проституції. URL: http://socio-lab.vntu.edu.ua/ukr/articles/ 

ukr_not_ready_for_prostitution/ 
10

 Кожен шостий українець підтримує легалізацію проституції. URL: https://tsn.ua/ukrayina/kozhen-

shostii-ukrayinets-pidtrimuye-legalizatsiyu-prostitutsiyi.html 
11

 Що потрібно робити в Україні з такими речами…? URL: https://zaxid.net/resources/ 

newsfiles/liber.jpg 
12

 Більшість українців проти легалізації проституції і казино. URL: https://www.epravda.com.ua/ 

news/2020/04/14/659384/ 
13

 Там само. 

https://tsn.ua/ukrayina/kozhen-shostii-ukrayinets-pidtrimuye-legalizatsiyu-prostitutsiyi.html
https://tsn.ua/ukrayina/kozhen-shostii-ukrayinets-pidtrimuye-legalizatsiyu-prostitutsiyi.html
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– якщо секс-робітники офіційно платитимуть податки державі (24%); 

– якщо секс-робітники офіційно оформлюватимуть “дозвіл” на роботу (19%) (рис. 9). 

 
Рис. 9. Громадська думка про умови гіпотетичного скасування покарання  

за надання секс-послуг повнолітніми людьми,% 
Примітка: Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респондент міг обрати кілька варіантів 

відповіді. 

 

Звернемо увагу на ставлення секс-робітників до потенційного нового статусу 

секс-роботи в Україні: очікувані зміни, зацікавленість і готовність. 93% секс-

робітників, які взяли участь у дослідженні, особисто зацікавлені у скасуванні пока-

рання для секс-робітників за добровільне надання сексуальних послуг за винагороду 

(рис. 10). 

При зафіксованому високому рівні (93%) декларування секс-робітниками особис-

тої зацікавленості в легалізації секс-роботи стати членом профспілкового комітету 

секс-робітників готові 63%, не готові – 23%; зареєструватись як приватний 

підприємець і платити податки згідно з трудовим і податковим законодавством з от-

риманням соціальних гарантій – 59%, не готові – 28%; працювати за наймом на обу-

мовлених з роботодавцем умовах і за графіком роботи – менше ніж половина (43%), 

не готові – 38%. З усіх практик, запропонованих для опитаних секс-робітників, які 

діють в країнах, де легалізована і/або декриміналізована секс-робота, одностайність і 

готовність отримало тільки одне правило – обов'язкове регулярне медичне обстежен-

ня: готові це здійснювати 91%, не готові – 8% (табл. 3). 
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Рис. 10. Ставлення секс-робітників до можливості скасування покарання для 

повнолітніх секс-робітників за добровільне надання сексуальних послуг, % 

Таблиця 3 

Готовність секс-робітників у разі скасування покарання за надання секс-послуг 

за винагороду впроваджувати практики країн з легалізованою секс-роботою, % 
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Перше з названих потенційних поліпшень опитані секс-робітники визнали без-

печніші умови роботи та зниження ризиків щодо насильства (74%); друге – юридич-

ний захист у поліції (67%), суді та прокуратурі (64%); третє – зниження стигматизації 

на рівні суспільства (“перестануть переживати про можливе розголошення зайнятості 

в секс-роботі” – 58%), на рівні самооцінки (“стануть впевненішими, підвищиться са-

мооцінка” – 53%); четверте – зменшення ризиків для здоров’я, в тому числі інфікуван-

ня ВІЛ/ІПСШ – 49%. Менша кількість (44%) секс-робітників, порівняно з попередніми 

альтернативами, чекають від легалізації можливості визначати умови спілкування з 

клієнтами і можливості “без побоювань звертатися до лікаря за лікуван-

ням/консультацією”. Тільки 1% (2 людини) відповіли, що процес легалізації секс-

роботи “нічого не змінить” (рис. 11). 

 

Рис. 11. Думки секс-робітників про можливі зміни, пов’язані зі скасуванням  

покарання за надання секс-послуг за винагороду, % 
Примітка: Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респондент міг обрати кілька варіантів 

відповіді. 
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Висновки. Дані дослідження свідчать про цілком прогнозовану протилежність 

ставлення, бажань і сподівань щодо потенційних змін правового статусу секс-роботи в 

Україні пересічного українця та робітника сфери надання сексуальних послуг – від 

неготовності та неприйнятності таких змін першим до непідготовленості і, можливо, 

“райдужних” сподівань останнього. Питання декриміналізації та легалізації секс-

роботи в українському суспільстві, яке й досі диференціюється як перехідне, для пере-

важної більшості громадян, природно, не належить до нагальних. Проте дискусії, що 

ведуться навколо цього питання у різних сферах медіа, а також наукового простору, є 

одним із свідчень демократизації нашого суспільства, одним з ідеалів якої є право 

будь-якої людини на захист від дискримінації, на соціальний і правовий захист, на 

медичне обслуговування. Суспільна думка у більшості своїй поки не готова до 

визнання секс-роботи як різновиду підприємницької діяльності з одночасним забезпе-

ченням її з боку норм трудового, цивільного, господарського, фінансового та інших 

галузей права, а її робітників як таких, які мають право на відмову (від клієнта, робо-

тодавця, професії у цілому), належні умови праці та профспілковий або судовий за-

хист, анонімність; соціальні гарантії та пенсію, самоорганізацію тощо. Тому буде ко-

рисним формування в українському суспільстві толерантного ставлення до проблем, 

пов’язаних з секс-роботою. Наведемо кілька закономірностей формування настроїв у 

суспільстві, сформованих американським фахівецем у галузі PR, соціальним психоло-

гом Х. Кентріл, які можна використати при підготовці українського суспільства до 

зміни правового статусу секс-роботи: 

– з психологічної точки зору суспільна думка детермінована корисливими інтере-

сами людей, події, слова та будь-які інші стимули впливають на думку настільки, 

наскільки є очевидним зв’язок з особистою зацікавленістю (можливо, якщо пенсіоне-

рам і бюджетним працівникам вказати на джерела стабільності та зростання їхніх до-

ходів, то отримаємо найпалкіших прихильників легалізації проституції); 

– протидія рішучим заходам з боку влади є більш стриманою, якщо населення від-

чуває, що воно якоюсь мірою бере участь у розробці рішень (на розсуд та обговорення 

слід винести вторинні, не принципові питання); 

– люди мають більш виявлене ставлення та підвищену здатність до висловлювань 

з приводу саме цілей, ніж методів, що необхідні для їх досягнення; 

– громадська думка завжди є емоційно забарвленою, тому вона схильна до 

значних коливань під впливом певних подій; 

– чим більше люди з’ясовують переваги у зв’язку з певними змінами, тим скоріше 

вони погоджуються з ними та твердженнями фахівців щодо їх підтримки
14

. 

На закінчення наведемо висновок, до якого дійшов український вчений, право-

знавець, доктор філософії з юридичних наук О.Е. Радутний, який проаналізував су-

часну законодавчу базу та висловив таку ініціативу: “пропонується скасувати 

адміністративну відповідальність за заняття проституцією (ст. 181-1 Кодекс України 

про адміністративні правопорушення), виключити з Кримінального кодексу України 

                                                           
14

 Влияние на общественное мнение. URL: www.reklamister.ru/psihologiya-reklamy-i-pr/vliyanie-na-

obshestvennoe-mnenie.html 
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ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ст. 303 (сутенерство 

або втягнення особи в заняття проституцією). Відповідальність за втягнення особи в 

заняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією з використанням 

обману, шантажу чи уразливого стану цієї особи, або із застосуванням чи погрозою 

застосування насильства забезпечуватиметься шляхом реалізації тієї охоронної 

функції, яка властива кримінально-правовій нормі, що закріплена ст. 149 Криміналь-

ного кодексу України: торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, 

об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача 

або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шан-

тажу чи уразливого стану особи. Продовжуватимуть здійснювати свою охоронну та 

превентивну функцію кримінально-правові норми, закріплені в ст. 130–133, 146, 150, 

152–156, 161, 172–175, 182 Кримінального кодексу України тощо. 

Необхідно прийняти закон, яким передбачити ліцензування діяльності з надання 

сексуальних послуг, порядок та умови її здійснення, обмеження та застереження тощо. 

У цьому випадку вказана діяльність набуде ознак підприємницької або господарської з 

одночасним забезпеченням її з боку норм трудового, цивільного, господарського, 

фінансового та інших галузей права. Можливо розглянути варіант надання їй особли-

вого статусу, який сьогодні передбачено для нотаріальної, журналістської або адво-

катської діяльності. При цьому зрозуміло, що не лише однією ст. 149 Кримінального 

кодексу України, але й іншими (наприклад, нормами Розділу ІІ “Злочини проти життя 

та здоров’я особи” Особливої частини Кримінального кодексу України) – відповідно 

до кваліфікації, забезпечуватиметься охорона прав і свобод людини й громадянина, 

власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного 

устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а та-

кож запобігання злочинам. 

Якщо Україна легалізує проституцію, одночасно ненасильницьким шляхом зводя-

чи нанівець підґрунтя тіньової та злочинної діяльності, то це можна буде вважати кро-

ком до демократичного суспільства та європейських, гуманістичних, загальнолюдсь-

ких цінностей, якщо навпаки – шлях у зворотному напрямі” [21]. 
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