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Ставлення представників правоохоронних органів до секс-працівниць та комерційного сексу

Резюме дослідження: 

- 11,5% опитаних учасників взаємодіють з секс-працівницями у межах функціональних обов’язків (притягнення до адміністративної
відповідальності, затримання, опитування).

- 5,7% опитаних вважають жіночий комерційний секс актуальною проблемою для України на найближчий рік. Комерційний секс
знаходиться в одному проблемному полі з гендерною дискримінацією та наявністю реклами секс- і порнопродукції в ЗМІ, і
відмежовується від проблематики сексуальної експлуатації неповнолітніх, поширеності ВІЛ/СНІДу, торгівлі людьми з сексуальною
метою та розповсюдженістю наркотичних речовин.

- Правоохоронці переважно сприймають комерційний секс як злочин, а секс-працівниць як жертв (84,5%), трохи менше (67,2%)
вважають, що секс-працівниці є аморальними девіантами. 59,2% схиляються до думки, що комерційний секс – природнє явище, на
яке діяльність правоохоронців не впливає. Комерційний секс як власний вибір жінки підтримують 37,7% опитаних правоохоронців.
80,1% учасників опитування розмежовують дорослий комерційний секс та сексуальну експлуатацію дітей.

- Серед правоохоронців закріплені різні образи осіб, які надають сексуальні послуги, залежно від назви: повія – це легковажна
особа, яка має та сприяє поширенню венеричних захворювань, і займається протизаконною і антисоціальною діяльністю; секс-
працівниця – офіційно зайнята у сфері інтимних послуг (прямо чи опосередковано), добровільно або примусово надає послуги
переважно у борделях і вирізняється легковажністю; секс-працівник – офіційно зайнятий у сфері інтимних послуг (переважно як
власник або сутенер), а оскільки для чоловіка надання таких послуг є менш характерним, то він або надає їх примусово, або
добровільно і тоді є альфонсом (якщо партнером є жінка) або геєм (якщо партнером є чоловік)

- Лише 22 з 2070 правоохоронці (тобто, 0,8%) вказали коректний алгоритм дій на ситуативне завдання, що свідчить про існування
упередженого ставлення до секс-працівниць і на практиці може втілюватись у неправомірні дії по відношенню до них.

- 2,9% опитаних правоохоронців чули або ставали свідками хоча б однієї ситуації неправомірних дій своїх колег по відношенню до
секс-працівниць: від застосування надмірної фізичної сили до незаконного «кришування» і особистих образ. Незаконне затримання
секс-працівниць, безпідставно чи з порушенням складання на них протоколів про адміністративне правопорушення, статистично
пов’язане з відбиранням та присвоюванням грошей або особистого майна секс-працівниць.

- Опитані учасники майже не володіють навичками взаємодії з неурядовими організаціями у сфері профілактики ВІЛ-інфекції (до
11,6%), але зацікавлені у проведенні навчання зі зміцнення партнерства між ними та неурядовими організаціями для профілактики
ВІЛ-інфекції (до 52,8%).

- Ставлення до тієї чи іншої моделі законодавчого регулювання комерційного сексу залежить здебільшого від досвіду роботи та статі
правоохоронців. Загалом, 39,1% підтримує легалізацію або декриміналізацію, 32,5% - повну криміналізацію. Тільки 5,2% є
прихильниками часткової криміналізації, а 1,4% - шведської моделі.



1. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
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Генеральна сукупність: працівники правоохоронних 

органів національного та регіонального рівнів з числа учасників 
тренінгу «Зниження рівня стигми та дискримінації серед поліцейських
щодо секс працівників»

2070 правоохоронця склали вибіркову сукупність

Критерій включення учасників: 
- участь у тренінгу
- згода на участь в опитуванні

Форма проведення опитування: групове 

анкетування, самозаповнення анкет відбувалось до початку тренінгу

Строки збору даних: червень-грудень 2019 року

ЯК?
1. Опитування не є репрезентативним для
представників правоохоронних органів України.
Опитування було проведене серед правоохоронців з
числа учасників тренінгу, які, зазвичай,
відрізняються більшою активністю, зацікавленістю в
тематиці, а тому можуть мати інші погляди та
ставлення до комерційного сексу та секс-
працівниць зокрема. Разом з тим, результати
опитування можуть бути орієнтиром для
подальшого планування масштабних досліджень
щодо того чи іншого аспекту комерційного сексу.
2. В опитуванні взяли участь правоохоронці різних
посад, установ та регіонів, що обумовлено набором
учасників на тренінги. Дані не є
репрезентативними за цими критеріями, але
дозволяють зрозуміти можливі відмінності у думках і
поглядах.
3. Уникнення відповідей на «незручні» питання –
їх пропуск або вибір незмістовних варіантів
відповідей. Частково це усувається під час аналізу
– категорія тих, хто не відповів на питання, йде
окремо. Однак подальші опитування цільової групи
за цією тематики потребує зміни методології.
4. В анкеті були використані максимально
нейтральна лексика «комерційний секс» та
«секс-працівниця» для мінімізації впливу
дослідника на цільову групу.

Обмеження дослідження:



2. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОФІЛЬ
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16,6

1,6

6,8

18,1

19,0

37,8

Не вказали посаду

Чергові

Керівництво

Патрульні

Кримінальна поліція

Дільничі 

Посада учасників опитування
(N = 1728, у %, можливо декілька варіантів відповіді)

6,94,6

63,0

25,4

Так, це входить у 
мої прямі 

функціональні 
обов’язки

Так, але це не 
входить у мої 

безпосередні 
функціональні 

обов’язки

Ні, не взаємодію з 
секс-працівницями 

у межах моїх 
функціональних 

обов’язків

Відмова від 
відповіді

Взаємодія з секс-працівницями у межах 
функціональних обов’язків правоохоронців
(N = 1545, у %, можливо декілька варіантів відповіді)

55,4% тих, хто взаємодіє з секс-працівницями
під час виконання своєї роботи, вказали прояви
взаємодії:

Притягнення до адміністративної 
відповідальності (49) 
(складання адміністративних протоколів)

Затримання (46)
(виявлення, допит, конвоювання осіб, контроль,
проведення досудового слідства, реагування на
заяви)

Опитування (38)
(в якості свідків, консультування, отримання
інформації, проведення профілактичних бесід,
спілкування)

Вік учасників опитування

від 18 до 58 років – вік учасників опитування
30 років – медіанний вік та найчастіший вік

Досвід роботи у правоохоронних 
органах учасників опитування
від менше року до 38 років – стаж роботи
7 років – медіанний стаж опитаних
Найбільше опитаних з досвідом роботи 2 роки



СПЕЦИФІКА СПРИЙНЯТТЯ КОМЕРЦІЙНОГО 
СЕКСУ
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4,1

5,7

11,6

12,6

13,1

27,8

28,6

32,5

38,9

48,1

57,0

60,9

61,3

Гендерна дискримінація

Жіночий комерційний секс

Торгівля людьми, зокрема з сексуальною метою

Наявна реклама секс- і порнопродукції в ЗМІ та Інтернеті

Сексуальна експлуатація неповнолітніх

Поширення ВІЛ/СНІДу

Зниження освітнього та економічного рівнів

Поширеність сімейного насилля

Зростання рівня злочинності

Погіршення стану здоров’я людей

Розповсюдженість наркотичних речовин

Безробіття

Алкоголізм

Актуальні проблеми для України протягом наступного року (1)
(N = 2024, у %, можливо декілька варіантів відповіді)

5,7% опитаних вважають жіночий комерційний секс актуальною проблемою для України протягом наступного року.
Найбільш актуалізованими серед правоохоронців є такі проблеми як алкоголізм, безробіття і розповсюдженість наркотичних
речовин, і трохи меншими – погіршення стану здоров’я людей, зростання рівня злочинності і поширеність сімейного насилля.
Це може бути зумовлено двома факторами: з одного боку, правоохоронці зустрічаються з цими явищами найчастіше під час
виконання своїх функціональних обов’язків, а тому надають більшого значення саме ним. З іншого, незважаючи на сферу
зайнятості, до уваги правоохоронці беруть загальні настрої у суспільстві, і тому фокусуються на соціальних проблемах
більшою мірою, ніж на робочих випадках.
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Актуальні проблеми для України протягом наступного року (2)
(у %, на основі факторного аналізу та методу CHAID)

Жіночий комерційний секс актуалізований як проблема в контексті гендерної дискримінації та поширеності реклами секс- і
порнографічної продукції в ЗМІ. Надання секс-послуг за плату відмежоване від проблемного поля сексуальної експлуатації
неповнолітніх, поширеності ВІЛ/СНІДу, торгівлі людьми та розповсюдженістю наркотичних речовин. Відповідно, під час
розробки інформаційних кампаній та планування соціальної комунікації з питань комерційного сексу слід зважати на наявність
зазначених асоціацій і підбирати контекст висвітлення питання залежно від цілей та завдань інформаційних проектів.

- Сексуальна експлуатація 
неповнолітніх

- Поширеність ВІЛ/СНІДу
- Торгівля людьми, зокрема з 

сексуальною метою
- Розповсюдженість 

наркотичних речовин

- Жіночий комерційний секс
- Гендерна дискримінація
- Наявна реклама секс- і 

порнопродукції в ЗМІ та 
Інтернеті

- Алкоголізм
- Безробіття
- Поширення сімейного 

насилля

- Зниження освітнього та 
економічного рівнів

- Зростання рівня злочинності
- Погіршення стану здоров’я 

людей

65,3

17,0

84,4
72,5

ВІЛ, наркотики та 

сексуальна експлуатація

Комерційний секс та 

гендерна дискримінація

Низький рівень життя та 

сімейне насилля

Суспільне благополуччя та 

здоров’я

Актуалізованість
проблематики спадає з віком. 
Найбільш актуалізовано серед 
правоохоронців віком до 28 
років (73,2%), 
у правоохоронців з досвідом 
роботи до 4 років (74,2%)

Актуалізованість
проблематики залежить від 
статі: жінки - 20,0%, 
чоловіки – 15,5% 
(відмінності є статистично 
значущими)

Актуалізованість
проблематики спадає з віком. 
Найбільш актуалізовано у 
правоохоронців віком до 28 
років (89,3%),
у правоохоронців старше 29 
років, які працюють 
патрульними або дільничними 
(85,5%)

Актуалізованість проблемати
однакова серед опитаних 
правоохоронців будь-якого 
віку, досвіду роботи, статі або 
посади
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Сприйняття правоохоронцями комерційного сексу (1)
(у %, один варіант відповіді за кожним твердженням)

80,1

57,2

52,0

49,0

48,2

46,3

45,4

37,7

36,2

34,7

24,6

22,3

16,8

9,4

29,5

30,2

31,9

33,1

40,2

34,8

47,8

43,0

46,0

43,3

30,3

31,5

10,5

13,3

17,8

19,2

18,8

13,5

19,8

14,4

20,8

19,3

32,1

47,4

51,7

Сексуальна експлутація дітей є більш серйозною проблемою, ніж 

дорослий комерційний секс

Нам потрібні жорсткіші закони для боротьби з комерційним 

сексом

Комерційний секс буде існувати завжди, незалежно від 

діяльності правоохоронних органів

Залучення до комерційного сексу призводить до більш серйозних 

злочинів

Більшість секс-працівниць зіткнулись з поганим початком життя

Сутенери викликають більшість проблем, пов’язаних з 

комерційним сексом

Комерційний секс - це сегмент торгівлі людьми

Секс-працівниці є секс-працівницями, тому що хочуть ними бути

Більшість секс-працівниць є "непристойними"

Секс-працівниці є жертвами сутенерів

Більшість секс-працівниць мають наркотичну залежність

У комерційному сексі немає нічого поганого

Комерційний секс - серйозна проблема в моєму місті

Згоден у тій чи іншій мірі Важко відповісти Не згоден у тій чи іншій мірі
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Сприйняття правоохоронцями комерційного сексу (1)
(у %, на основі факторного аналізу)

Комерційний секс -
злочин, а секс

працівниці – жертви 

Секс-працівниці –
аморальні девіанти

Комерційний секс –
природнє явище

Дорослий комерційний 
секс і сексуальна 

експлуатація дітей –
різні речі

- Комерційний секс – це сегмент торгівлі людьми
- Залучення до комерційного сексу призводить до більших серйозних злочинів
- Нам потрібні жорсткіші закони для боротьби з комерційним сексом
- Сутенери викликають більшість проблем, пов’язаних з комерційним сексом 
- Секс-працівниці є жертвами сутенерів

- Більшість секс-працівниць є «непристойними»
- Більшість секс-працівниць зіткнулись з поганим початком життя
- Більшість секс-працівниць мають наркотичну залежність

- У комерційному сексі немає нічого поганого
- Комерційний секс буде існувати завжди, незалежно від діяльності 

правоохоронних органів

- Дитячий комерційний секс є більш серйозною проблемою, ніж дорослий

Комерційний секс –
власний вибір жінки

- Секс-працівниці є секс-працівницями, тому що хочуть ними бути

84,5

67,2

59,2

80,1

37,7

Більше характерно для 
жінок (89,6%), ніж для 
чоловіків (82,9%) 
(відмінності є статистично 
значущими)

Характерно для всіх
опитаних до 26 років, і 
жінок старше 27 років 

Зі збільшенням віку, % 
підтримки збільшується (з 
47,2% серед опитаних до 
24 років, і до 69,4% 
опитаних від 37 років)

Характерно для опитаних 
віком до 36 років, і з 
досвідом роботи до 17 
років

Більше характерно для 
жінок (43,0%), ніж для 
чоловіків (36,0%) 
(відмінності є статистично 
значущими)



Ставлення представників правоохоронних органів до секс-працівниць та комерційного сексу

Образ повій, секс-працівниць, секс-працівників серед правоохоронців
(у частотах, відкрите питання)

«повія»

51,8% мають асоціації з

«секс-працівниця»

38,8% мають асоціації з

«секс-працівник»

35,7% мають асоціації з

- надання сексуальних послуг за гроші (260)
- легковажна особа (226)
- аморальна особа (148)
- торгівля тілом (58)
- венеричні хвороби (47)
- складні життєві обставини (38) 
- спосіб заробітку (37)
- легкодоступна особа (36)
- брудна особа (32)
- протизаконна діяльність (25)
- примусове надання секс-послуг (20)
- безвихідна ситуація (19)
- траса (19)
- алкогольна або наркотична залежність (17)
- відсутність бажання працювати (15)
- наявність багатьох статевих партнерів (15)
- добровільне надання секс-послуг за гроші (12)
- легкі гроші (10)
- стигматизована особа (8)
- секс без грошей (7)
- стиль життя (7)
- коханка (6)
- безкоштовне надання секс-послуг (3)
- розвага (3)
- бордель (2)
- мистецтво (2)
- ЛГБТ (1)
- насолода (1)

- надання сексуальних послуг за гроші (285)
- спосіб заробітку (66)
- інші секс-послуги (стриптиз, ескорт, веб) (62)
- аморальна особа (54)
- офіційна діяльність (50)
- примусове надання секс-послуг (44)
- торгівля тілом (37)
- легковажна особа (24)
- бордель (23)
- добровільне надання секс-послуг за гроші (19)
- сутенер (18)
- коханка (17)
- безвихідна ситуація (15)
- венеричні хвороби (13)
- відсутність бажання працювати (13)
- протизаконна діяльність (12)
- складні життєві обставини (12)
- брудна особа (7)
- насолода (7)
- алкогольна або наркотична залежність (6)
- легкі гроші (6)
- легкодоступна особа (6)
- стигматизована особа (4)
- стиль життя (2)
- мистецтво (1)
- розвага (1)

- надання сексуальних послуг за гроші (244)
- сутенер (88)
- аморальна особа (82)
- інші секс-послуги (стриптиз, ескорт, веб) (49)
- спосіб заробітку (42)
- альфонс (27)
- офіційна діяльність (26)
- ЛГБТ (25)
- торгівля тілом (23)
- примусове надання секс-послуг (21)
- брудна особа (13)
- протизаконна діяльність (13)
- відсутність бажання працювати (12)
- добровільне надання секс-послуг за гроші (12)
- легковажна особа (12)
- бордель (9)
- безвихідна ситуація (8)
- венеричні хвороби (8)
- легкі гроші (7)
- стигматизована особа (7)
- складні життєві обставини (4)
- алкогольна або наркотична залежність (3)
- насолода (2)
- коханка (1)
- наявність багатьох статевих партнерів (1)
- розвага (1)

Повія – це легковажна особа, яка має та 
сприяє поширенню венеричних 
захворювань; займається 
протизаконною і антисоціальною 
діяльністю. 

Секс-працівниця – офіційно зайнята у 
сфері інтимних послуг (прямо чи 
опосередковано), добровільно або 
примусово надає послуги переважно у 
борделях і вирізняється легковажністю. 

Секс-працівник – офіційно зайнятий у сфері 
інтимних послуг, переважно як власник або 
сутенер. Оскільки для чоловіка надання 
секс-послуг є менш характерним, то або 
надає їх примусово, або добровільно і тоді є 
або альфонсом (якщо партнером є жінка), 
або геєм (якщо партнером є чоловік)



ПОШИРЕНІСТЬ НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ ПО 
ВІДНОШЕННЮ ДО СЕКС-ПРАЦІВНИКІВ



Ставлення представників правоохоронних органів до секс-працівниць та комерційного сексу

Поширеність неправомірних дій щодо секс-працівниць
(у %, один варіант відповіді за кожним твердженням)

1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8

94,1 92,3 94,1 93,9 94,8 94,1 94,3

4,6 6,3 4,7 5,0 4,2 4,9 4,8

Займались 

"кришуванням" 
секс-працівниць 

за незаконну 

винагороду

Вдавались до 

особистих образ 
секс-працівниць 

чи принижували їх 

гідність у інший 
спосіб (наприклад, 

примушували до 

безоплатних робіт 
з прибирання 

приміщень тощо)

Незаконно 

затримували секс-
працівниць, 

безпідставно чи з 

порушеннями 
складали на них 

протоколи про 

адміністративне 
правопорушення

Вчиняли 

сексуальне 
насилля / 

гвалтували секс-

працівниць або 
примушували їх до 

безоплатного 

надання секс-
послуг

Відбирали та 

присвоювали 
гроші або особисте 

майно секс-

працівниць

Погрожували, 

шантажували або 
здійснювали 

психологічний 

тиск на секс-
працівниць

Застосовували до 

секс-працівниць 
надмірну фізичну 

силу, вдавались 

до їх побиття та 
інших форм 

жорсткого 

поводження

Так Ні Важко відповісти



Ставлення представників правоохоронних органів до секс-працівниць та комерційного сексу

Характеристика свідків неправомірних дій щодо секс-працівниць
(у частотах, один варіант відповіді)

2,9% правоохоронців (58 осіб) чули або ставали свідками
як мінімум однієї ситуації, коли їх колеги вчиняли
неправомірні дії щодо секс-працівниць

24

13

9

3

Дільничі 

Кримінальна поліція

Патрульні

Керівництво

Посада 

19

22

5

18-29

30-39

40+

Вік 

11

22

15

до 3 років

від 4 до 10 років

від 11 років 

Досвід 

37

14

Чоловіча

Жіноча

Стать 

Незаконне затримання секс-працівниць, безпідставно чи з
порушенням складання на них протоколів про адміністративне
правопорушення, статистично пов’язане з відбиранням та
присвоюванням грошей або особистого майна секс-працівниць.

Відповідно до спільної публікації ВОЗ, ЮНФПА,
ЮНЕЙДС, Глобальної мережі проектів з секс-
індустрії та Всесвітнього банку «Реалізація
комплексних програм з профілактики ВІЛ/ІПСШ
серед секс-працівників: практичні підходи на
основі спільних заходів» (2015), виділяється низка
стратегій з попередження насилля щодо секс-
працівниць:
1. Розширення можливостей секс-працівниць;
2. Розвиток потенціалу секс-працівниць:
- навчання секс-працівниць законодавству та

інформування про права секс-працівниць у
контексті прав людини;

- документування випадків насилля щодо секс-
працівників і захист їх прав;

3. Адвокація реформ;
4. Сприяння забезпеченню підзвітності поліції:
- інформаційні семінари для поліції;
- адвокація;
- формування інституційної підзвітності;
5. Сприяння безпеці і захисту секс-працівниць:
- формування переліку нападників;
- просування забезпечення безпеки на робочому

місці;
- розповсюдження інформації про безпеку серед

секс-працівниць;
- інтеграція стратегії попередження насилля у

ВІЛ-консультування для секс-працівниць.



Ставлення представників правоохоронних органів до секс-працівниць та комерційного сексу

Стратегії поведінки щодо секс-працівниць
(у частотах, відкрите питання)

Вночі Ви приїжджаєте на квартиру за повідомленням від
громадянина про порушення режиму тиші сусідами. У
квартирі знаходяться три жінки та два чоловіки, один з
яких оголений. На шафці біля дверей Ви бачите
презервативи, гроші та диски з порнографічною
продукцією.

Якими будуть Ваші дії як представника правоохоронних
органів?

Коректний алгоритм дій представника 
правоохоронних органів

1. Зробити попередження, що слухати гучну музику 
в нічний час – адміністративне порушення.

2. Якщо гучність музики не зменшується,
правоохоронці повинні скласти протокол про
адміністративне правопорушення.

3. Можна поцікавитись у жінок чи добровільно вони
знаходяться в цій квартирі.

- Викликати слідчо-оперативну групу і документувати наявність відео 
порнографічного характеру

- Викликати слідчо-оперативну групу та проводити документування
- Вилучити презервативи, гроші, диски
- Встановити обставини ситуації і діяти відповідно до чинного 

законодавства
- Встановити приміщення як місце надання секс-послуг і притягнути до 

відповідальності
- Залишити приміщення будинку
- Затримати осіб і доставити до відділу поліції для вставлення обставин
- Зібрати дані та матеріали для порушення кримінальної справи
- Знешкодити оголеного чоловіка
- Поспілкуватись з присутніми жінками і встановити дані всіх осіб, 

вислухати пояснення осіб і викликати слідчо-оперативну групу
- Скласти адміністративний протокол і затримати

Надані відповіді правоохоронців на запропоновану ситуацію
свідчать про упереджене ставлення до секс-працівниць.

- Зробити зауваження щодо порушення режиму тиші
- Винести постанову за порушення режиму тиші
- Провести профілактичну бесіду щодо порушення 

режиму тиші, опитати присутніх осіб щодо ситуації
- З’ясувати причини порушення тиші, викликати 

слідчо-оперативну групу та зберігати речові 
докази, забезпечити присутність осіб

Лише 22 з 2070 правоохоронці (0,8%) вказали
коректний алгоритм дій, відповідно до статті 182
Кодексу України про адміністративні порушення –
Порушення вимог законодавчих та інших
нормативно-правових актів щодо захисту
населення від шкідливого впливу шуму чи правил
додержання тиші в населених пунктах і
громадських місцях



ГОТОВНІСТЬ ЗАЛУЧАТИСЬ ДО ПРОФІЛАКТИКИ 
ВІЛ/СНІДУ СЕРЕД СЕКС-ПРАЦІВНИКІВ



Ставлення представників правоохоронних органів до секс-працівниць та комерційного сексу

Участь правоохоронців у профілактиці ВІЛ/СНІДу серед секс-працівниць
(у %, один варіант відповіді за кожним твердженням)

26,9

25,1

21,1

17,8

7,1

8,9

3,1

3,7

3,0

26,2

27,7

25,0

24,8

14,9

10,6

8,5

6,8

6,1

31,1

32,3

35,0

34,2

37,4

41,4

38,9

42,4

34,4

8,6

8,0

9,8

12,1

21,3

20,4

26,9

26,4

29,1

7,2

6,9

9,1

11,1

19,2

18,9

22,6

20,7

27,3

Я вважаю важливим проведення навчання працівників 
правоохоронних органів у сфері профілактики ВІЛ-інфекції та 

рівного доступу до послуг

Я вважаю важливим проведення навчання працівників 
правоохоронних органів у сфері зміцнення співробітництва з 

неурядовими організаціями, що працюють у сфері …

Працівники правоохоронних органів та неурядових організацій 
мають бути партнерами у сфері профілактики ВІЛ-інфекції та 

забезпечення рівного доступу до послуг

Я знаю, як надання сексуальних послуг за плату впливає на 
розповсюдження ВІЛ, гепатитів та інших інфекцій, що 

передаються статевим шляхом

Я знаю статистику поширення ВІЛ-інфекції в Україні

Працівники правоохоронних органів повинні відігравати 
ключову роль у профілактиці ВІЛ-інфекції та забезпеченні 

рівного доступу до послуг

Я впевнено себе почуваю та вмію організувати роботу з 
неурядовими організаціями для успішної співпраці у сфері 

профілактики ВІЛ-інфекції

Я добре знаю, як працювати з неурядовими організаціями в 
сфері профілактики ВІЛ-інфекції серед секс-працівниць

Я маю достатньо практичних навичок для роботи з 
неурядовими організаціями в сфері профілактики ВІЛ-інфекції 

серед секс-працівниць

Повністю згоден Скоріше, згоден 50/50 Скоріше, не згоден Повністю не згоден

Для розуміння готовності правоохоронців брати участь у профілактиці ВІЛ/СНІДу серед секс-працівниць, учасникам опитування було
запропоновано 9 тверджень, які стосуються їх обізнаності про ВІЛ, участі у профілактичних заходах та співпраці з неурядовими
організаціями. Для планування подальших дій, спрямованих на включення правоохоронних органів як учасника профілактики ВІЛ-
інфекції, було запропоновано оцінити потребу в навчанні та отриманні відповідних навичок.



Ставлення представників правоохоронних органів до секс-працівниць та комерційного сексу

Обізнаність про ВІЛ-інфекцію та участь у її профілактиці
(у %, один варіант відповіді, об’єднані категорії)

22,1

40,5

37,4

Згоден у тій чи іншій мірі

Не згоден у тій чи іншій мірі

Важко відповісти 

22,1 опитаних обізнані про статистику поширення ВІЛ в Україні

42,6

23,2

34,2

Згоден у тій чи іншій мірі

Не згоден у тій чи іншій мірі

Важко відповісти 

42,6 знають, що надання секс-послуг за плату впливає на
розповсюдження ВІЛ, гепатитів та інших інфекцій, що
передаються статевим шляхом

19,6

39,3

41,4

Згоден у тій чи іншій мірі

Не згоден у тій чи іншій мірі

Важко відповісти 

19,6 вважають, що працівники правоохоронних органів повинні
відігравати ключову роль у профілактиці ВІЛ-інфекції та
забезпеченні рівного доступу до послуг

53,2 вважають важливим проведення навчання працівників
правоохоронних органів у сфері профілактики ВІЛ-інфекції
та рівного доступу до послуг

53,2

15,8

31,1

Згоден у тій чи іншій мірі

Не згоден у тій чи іншій мірі

Важко відповісти 

Є статистична відмінність за досвідом (у %, за рядком):

Стаж, роки Згоден Не згоден В/в

До 6 18,6 36,5 44,9

Від 7 до 9 16,6 53,4 30,1

Від 10 21,2 39,8 39,0

Погоджуються найбільше жінки від 32 років (72,9%),
чоловіки аналогічного віку трохи менше – 58,5%.
Частка невизначених найбільша серед правоохоронців
обох статей віком до 31 року (34,8%).

Найменш обізнані правоохоронці старше 28 років з числа
патрульних і керівного складу (52,9%).
Частка невизначених найбільша серед правоохоронців
віком до 27 років (41,0%).

Є статистична відмінність за статтю (у %, за рядком):

Стать Згоден Не згоден В/в

Чоловіча 39,8 24,5 35,7

Жіноча 50,4 21,2 28,4
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Співпраця з неурядовими організаціями у сфері профілактики ВІЛ-інфекції
(у %, один варіант відповіді)

9,1

56,4

34,4

Згоден у тій чи іншій мірі

Не згоден у тій чи іншій мірі

Важко відповісти 

9,1 мають достатньо практичних навичок для роботи з НУО в
сфері профілактики ВІЛ-інфекції серед секс-працівниць

10,5 знають, як працювати з НУО в сфері профілактики ВІЛ-
інфекції серед секс-працівниць

10,5

47,1

42,4

Згоден у тій чи іншій мірі

Не згоден у тій чи іншій мірі

Важко відповісти 

11,6 впевнено себе почувають і вміють організовувати роботу з НУО
для успішної співпраці у сфері профілактики ВІЛ-інфекції

11,6

49,5

38,9

Згоден у тій чи іншій мірі

Не згоден у тій чи іншій мірі

Важко відповісти 

52,8
вважають важливим проведення навчання 
працівників правоохоронних органів у 
сфері зміцнення співробітництва з 
неурядовими організаціями, що працюють 
у сфері профілактики ВІЛ

46,2
вважають, що представники правоохоронних 
органів і неурядових організацій мають бути 
партнерами у сфері профілактики ВІЛ-
інфекції та забезпечення рівного доступу до 
послуг

52,8

32,3
14,9

Згоден у тій чи іншій мірі

Не згоден у тій чи іншій мірі

Важко відповісти 

46,2

35,0

18,9

Згоден у тій чи іншій мірі

Не згоден у тій чи іншій мірі

Важко відповісти 

Тих, хто за самодекларацією не володіє навичками для роботи з неурядовими
організаціями, найбільше серед жінок віком до 17 років (67,8%).

Є статистична 
відмінність за досвідом 
(у %, за рядком):

Стаж, роки Згоден Не згоден В/в

До 17 10,2 51,7 38,1

Від 18 17,0 40,5 42,6

Є статистична відмінність за віком (у %, за рядком):

Стать Згоден Не згоден В/в

До 31 46,8 16,6 36,6

Від 32 61,0 12,6 26,3

Погоджуються найбільше жінки від 32 років (59,7%),
чоловіки аналогічного віку трохи менше – 55,1%.
Частка невизначених найбільша серед правоохоронців
обох статей віком до 24 років (46,1%).



ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО 
СЕКСУ 
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Думка правоохоронців щодо законодавчого регулювання комерційного сексу
(у %, один варіант відповіді за кожним твердженням)

72,4

52,3
42,3 39,1

9,1

18,8
26,5 34,4

18,6
28,9 31,2 26,6

Карати необхідно людей, 

які утримують місця 
надання сексуальних 

послуг (N = 1921)

Карати необхідно секс-

працівників, які продають 
сексуальні послуги (N = 

1904)

Карати необхідно клієнтів, 

які купляють сексуальні 
послуги (N = 1890)

Треба дозволити 

комерційний секс та місця 
надання сексуальних 

послуг на законодавчому 

рівні (N = 1965)

Ні

Важко відповісти

Так

У дослідженні були проаналізовані 4 можливі моделі законодавчого регулювання комерційного сексу:
1. Повна криміналізація - заборона будь-якої діяльності, пов’язаної з комерційним сексом (надання, придбання, організація).
2. Часткова криміналізація – забороняється організація комерційного сексу, але продаж і придбання не є правопорушенням.
3. Криміналізація клієнта (шведська модель) – заборонено організувати та купувати послуги комерційного сексу, але їх
надання не карається законом.
4. Легалізація / декриміналізація – надання, придбання та організація комерційного сексу дозволено без / з регулювання
держави.
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1,4
5,2

32,5
39,1

Шведська модельЧасткова криміналізація Повна криміналізаціяЛегалізація / 

декриміналізація

Фактори підтримки моделей регулювання комерційного сексу
(у %, на основі методу CHAID)

Чоловіки з досвідом роботи 
у правоохоронних органах 

до 4 років включно

Чоловіки

Вік, стать, посада, досвід 
роботи у правоохоронних 

органів не мають 
статистичної значущості Досвід роботи у 

правоохоронних органах від 
3 до 4 років; від 17 років

Жінки з досвідом роботи від 
4 до 17 років

Жінки 

Вік, посада, досвід роботи 
у правоохоронних органів 

не мають статистичної 
значущості 

Вік, посада, не мають 
статистичної значущості 

Вік, посада, не мають 
статистичної значущості 

Найбільший рівень підтримки

Найменший рівень підтримки
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Рекомендації за результатами дослідження: 

У свою чергу, слід проводити інформаційні кампанії серед
секс-працівниць про їх права в контексті
загальнолюдських прав; навчати жінок законодавству для
вирішення неправомірних ситуацій, відстоювання своїх
прав.

Під час планування та розробки стратегії залучення
представників правоохоронних органів до профілактики
ВІЛ-інфекції та забезпечення доступу секс-працівниць до
послуг слід зважати на категорії цільової групи:
1. підтримують залучення правоохоронців – мають

сформоване бачення, тому доцільно продовжувати
залучати їх до профілактики ВІЛ, поглиблювати знання
та сприяти формуванню / покращенню навичок;

2. не підтримують залучення правоохоронців – мають
сформоване бачення, зміна якого потребує багато
ресурсів і малоймовірна. Зусилля з формування в них
прихильності до участі у профілактиці ВІЛ та
забезпечення доступу секс-працівниць до послуг, і
витрачені у зв’язку з цим ресурси (часові, людські,
фінансові), можуть бути невиправданими;

3. не визначились зі своєю позицією – не мають
сформованого бачення, а тому потенційно є категорію,
коректна та спланована робота з якою дозволяє
сформувати лояльне ставлення до секс-працівниць та
розширити коло прихильників з даного питання.

Планування діяльності з популяризації ідеї легалізації /
декриміналізації комерційного сексу може мати більшу
ефективність, якщо фокусувати активності на категорії
правоохоронців з досвідом роботи або 3-4 роки, або
більше 17 років.

Інформаційна стратегія привернення уваги правоохоронців до питань
комерційного сексу та становища секс-працівниць повинна плануватись з
огляду на існуюче проблемне поле. Комерційний секс як проблема
пов’язується з гендерною дискримінацією та поширеністю реклами секс- і
порнографічної продукції в ЗМІ, та відмежовується від сексуальної
експлуатації неповнолітніх, поширеності ВІЛ/СНІДу, торгівлі людьми та
розповсюдженістю наркотичних речовин.

Під час залучення представників правоохоронних органів до питань взаємодії
з секс-працівницями слід зважати, що з огляду на сферу діяльності, останні
майже завжди будуть сприйматись як злочинці (професійна ідентифікація
правоохоронців сильніша, ніж соціальна, яка знаходиться на другій за
популярністю позиції). Разом з тим, майже 59,2% вважають, що комерційний
секс буде існувати, незалежно від роботи правоохоронців, і тому є однією з
потенційною категорією для формування недискримінаційних навичок у
взаємодії з секс-працівницями.

Незважаючи на чітке розмежування дорослого комерційного сексу та
сексуальної експлуатації дітей, під час проведення інформаційних кампаній,
навчальних семінарів тощо з правоохоронцями, слід акцентувати увагу на
існуючих відмінностях та фокусуванні на сексуальних послугах, які надають
повнолітні особи.

Слова мають значення. Ефективна робота зі зменшення стигми щодо секс-
працівниць з боку правоохоронців повинна зважати на існуючі відмінності
між образами «повії», «секс-працівниці» та «секс-працівника». А від так,
будь-яка популяризації ідей, наприклад, декриміналізації, повинна
підкріплюватись активним згадуванням змісту слова «секс-працівниця» -
офіційно зайнята у сфері інтимних послуг (прямо чи опосередковано).

Слід проводити інформаційні заходи серед представників правоохоронних
органів щодо особливостей роботи з секс-працівницями, зокрема алгоритми
поведінки у ситуаціях, коли прямо чи побічно жінки є долученими до них.
Необхідно забезпечити підзвітність правоохоронців у роботі з секс-
працівницями для мінімізації можливих неправомірних дій щодо них.


