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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЖІНОК СЕКС-БІЗНЕСУ 

 

Хоча проституцію часто називають найдавнішою професією, 

на думку дослідників, це всього лише фігура мови. Вважається, що 

проституцією є практика заняття порівняно нерозбірливою 

сексуальною активністю з особами, які не є чоловіком, дружиною, 

другом, подругою, в обмін на оплату грошима або іншими 

цінностями. Повіями можуть бути жінки або чоловіки. 

Проституція може мати гетеросексуальний або гомосексуальний 
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характер, проте історично склалося так, що в більшості випадків 

повіями були жінки, а їх клієнтами були чоловіки [1.]. 

У різні епохи відношення до проституції було різне. В 

деяких державах, були спроби криміналізувати діяльність секс-

бізнесу. Зараз у багатьох країнах є легалізація проституції але є 

кримінальне покарання за залучення неповнолітніх, інвалідів по 

розуму, та примусове заняття.   

Тому ми могли би розглянути ставлення щодо жінок секс-

бізнесу у різні часи та переваги легалізації проституції в Україні.  

Почнемо з історії формування та відношення до проституції 

різних країн  

Вважалося, що богиня Афродіта була куртизанкою. Тому в 

Пафосі, як і в інших присвячених їй храмах, обов'язково 

проживала група сакральних повій. 

У Вавилоні жриці любові (в прямому сенсі слова, адже ці 

жінки дійсно були жрицями в храмах) були дуже шановані. Більш 

того: кожна з них повинна була одного разу в житті віддаватися за 

гроші чужинцеві в святилище Афродіти. У Греції Першим, хто 

ввів податок на заняття проституцією, був афінський законодавець 

Солон (між 640-635 - близько 559 м. до н.е..).  

При ньому ж виникли борделі «діктеріони», з дівчатами, які 

стояли голими біля входу для заманювання клієнтів. Вищим 

шаром повій були гетери (буквально «подружки»). Деякі з них 

прославилися видатним розумом і красою. Гетера і власниця 

будинку розпусти Аспасія стала дружиною Перікла і перетворила 

його будинок в інтелектуальний центр тодішніх Афін. 

Російський судебник 1589 року брав повій під захист і 

забезпечував їм компенсацію за образу («безчестя») в 2 гроші, 

нарівні з відьмами. 

Переслідувати проституцію почали при Олексієві 

Михайловичу (1649 р), а при Ганні Іоановні (1728 г.) саме слово, 

що позначало публічну жінку, було оголошено нецензурним. 

Європейські «чесні куртизанки» перебували на утриманні одного 

або декількох багатих покровителів. Іноді куртизанки мали 
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пристойне походження і навіть були замужем, але їхні чоловіки 

перебували на нижчих щаблях соціальної драбини, ніж їхні 

клієнти. 

У мусульманських країнах (правда, в основному, у шиїтів) 

теж є проституція. Вона може мати форму тимчасовий шлюб на 

одну ніч (мут'а), який формально дає право на секс і махр 

(«весільний подарунок»). 

Римська жінка, яка хотіла займатися проституцією, повинна 

була з'явитися до магістратам і заявити про це, після чого вона 

вносилася до списків повій і їй видавалася licentia stupri. За часів 

імперії розпуста дійшов до того, що за «licentia stupri» стали 

звертатися дочки сенаторів, і імператор Тіберій видав особливий 

едикт, яким забороняв дочкам благородних людей займатися 

проституцією. [2.] 

Перейдемо донинішнього відношення до секс-бізнесу в 

Україні. 

В Україні в усі часи проституція була нелегальна та не 

приймалася суспільством.  

З 2005 року в Україні діє криміналізація за неї. В нас вона 

завжди вважалась недостойною роботою не маючих освіти і 

неблагополучних жінок. Але ні хто не вдавався у подробиці того 

що більшість жінок іде у секс бізнес через малу зарплатню чи 

необхідність годувати сім’ю. У багатьох є вища або навіть дві 

освіти. Також є жінки які є елітним і ескорт повіями  вони 

заробляють десь у два рази більше ніж звичайна повія та не завжди 

мають інтим контакт з клієнтом.  

Багато чоловіків ходять до повій як до психолога адже вони 

мають хист вислуховувати та надавати поради. Дедалі більшого 

розмаху в Україні набуває інтернет-проституція, коли дівчата 

обслуговують клієнтів віртуально в режимі он-лайн. Так, в одному 

із гуртожитків України  було викрито он-лайн порностудію, 

власник якої за рік заробив близько 1 млн. американських доларів. 

Переважно у студії працювали студентки місцевих вишів, зарплата 
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яких становила від 1 тис. доларів на місяць. Сайт був відкритий 

тільки для користувачів із США та Західної Європи. 

Але із за незаконності цієї справи, дівчата часто попадають у 

руки злодіїв які торгують людьми або є власниками борделів і 

примушують займатися проституцією. Жінки цієї професії часто 

стають також і жертвами шантажистів які під загрожую розповісти 

га роботі або родині‚ друзям вимагають гроші.  

Переваги легалізації проституції  

Як що в Україні буде легалізована проституція. Це привнесе 

великий внесок у державний бюджет України. Також це матиме 

такі переваги: 

• Зменшилися зараження ВІЛ/СПІД  

•  Зменшення передачі ЗПСШ( захворювання які передаються 

статевим шляхом) 

• Збільшення бюджету країни  

• Повний соціальний пакет для працівників  

• Змушений оборот секс торгівлі людьми  

• Регулярні медичні огляди  

• Пенсіонний фонд  

В Україні вже декілька  разів подолали законопроект про 

легалізацію проституції.  

У травні 2015 з заявами про легалізацію проституції 

виступив депутат Ради Михайло Гаврилюк.; 18 вересня 2015 в 

Верховній раді України був зареєстрований законопроект, в якому 

запропоновано легалізувати проституцію, але її так і не 

легалізували. Цю ідею підтримав Юрій Луценко; У вересні 2016 

ініціативу легалізувати проституцію озвучив депутат Верховної 

Ради Сергій Лещенко.;[3] 

У жовтні 2016 глава некомерційної організації «Легалайф-

Україна» Наталія Ісаєва запропонувала легалізувати в країні 

проституцію.  
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На жаль, у наші часи проблема насилля до жінок дуже 

актуальна у всьому світі. Побороти цілком цю перешкоду до 

спокійного життя  не виходить. Але на даний момент е багато 

профілактичних заходів, які направленні на передбачення 

насильства у родині й заходи реабілітації(у випадку, якщо 

передбачити не вийшло). Тема цього дослідження розглядає саме 

насильство над жіночою статтю без вікових обмежень. За 

результатами соціологічного дослідження «Гендерні стереотипи та 

ставлення громадськості до гендерних проблем в українському 

суспільстві» (2006), найпоширенішим видом насилля було названо 


