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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОЯВІВ ДИСКРИМІНАЦІЇ
ЗА ГЕНДЕРНОЮ ОЗНАКОЮ В РЕКЛАМІ
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ПИТАННЯМИ ЗАПОБІГАННЯ СЕКСИЗМУ В
РЕКЛАМІ ОПІКУЮТЬСЯ:

На рівні ЄС

▪ Комітети та
Парламент

На рівні держави

▪ Відповідні
державні
служби, 
омбудсмени

На рівні
саморегулювання

▪ Асоціації та
інші фахові
об'єднання



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПАРЛАМЕНТ

03/09/2008 EP: non-
legislative resolution
27/05/2008 EP: decision
of the committee
responsible, 1st 
reading/single reading
Європейський парламент
затвердив 504 голосами
проти 110, при 22 
утриманих, резолюцію про
те, як маркетинг і реклама
впливає на рівність між
жінками та чоловіками. 
Доповідь із власної
ініціативи була внесена на
розгляд на пленарному
засіданні Евою-Брітт
Свенссон (GUE/NGL, SE) 
від імені Комітету з прав
жінок і гендерної рівності.



ДРАЙВЕРИ
ПРОЦЕСУ –

Рекомендація 1799 (2007) «Образ жінки в
рекламі» (Відповідь, ухвалена Комітетом
міністрів на 1018-му засіданні заступників
міністрів 20 лютого 2008 року)

Рекомендація CM/Rec (2017) 9 Комітету
міністрів державам-членам про ґендерну
рівність в аудіовізуальній сфері
Рекомендації СМ/Rec(2019) Комітету
міністрів державам-членам щодо
запобігання сексизму та боротьби з ним
(прийнята Комітетом міністрів 27 березня
2019 року на 134-м засіданні заступників
міністрів)



▪ Організація Об'єднаних Націй «Конвенція
про ліквідацію всіх форм дискримінації
щодо жінок (CEDAW)» (1981) 

▪Пекінська платформа дій, Розділ J, 
Жінки та медіа (Четверта всесвітня
конференція зі становища жінок –
Пекін, вересень 1995 року) 

▪ Хіларі Клінтон (1995 р. – доповідь на 4-ій
Всесвітній конференції жінок, в якій
піднімалися питання впливу реклами
на самооцінку жінок

▪ Конвенція про захист та просування
розмаїття форм культурного вираження
(Париж, 20 жовтня 2005 року) 

ДРАЙВЕРИ
ПРОЦЕСУ –



… адекватно та 
реалістично 
зображувати жінок 
та чоловіків 

… показувати їх 
здібності

… не просувати 
гендерні 
стереотипи

ОСНОВНА ІДЕЯ Резолюція Європарламенту 
не є заборонним 
інструментом, а слугує як 
рекомендація для тих, кому 
вона адресована, тобто Раді, 
Комісії і Урядам та 
Парламентам держав-членів, 
регулюючим рекламним 
установам держав-членів та 
рекламно-торгівельним 
асоціаціям, що організовані 
на Європейському рівні.



АКТИВНІ
“ГРАВЦІ”

European Advertising 
Standards Alliance 
(EASA)

Dr Oliver Gray –
генеральний директор
2009р. – EASA 
розробляє
законопроект для
дискусій ЕС та Ради
Європи. Підкреслює
необхідність розвитку
саморегулювання



Європейська
Aсоціація
Комунікаційних
Aгенцій

Домінік Лейл–
генеральний
директор

АКТИВНІ
“ГРАВЦІ”





НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ ПИТАННЯ
«ЕТИЧНОСТІ» ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЇ В РЕКЛАМІ

УЗГОДЖЕНО:

▪Австрія

▪Бельгія

▪США

▪Великобританія

▪ Іспанія



ДИСКУСІЯ
▪Уряди по різному ставляться до питання 
необхідності створення окремих законів, як 
до визнання це необхідним (Австрія, 
Бельгія, Великобританія, Іспанія), так і 
підтримуючи побоєння, що це зменшить 
свободу слова і свободу преси (Швеція, 
2008 р, після доповіді Еви-Брітт Свенсон)



КРАЇНИ, ДЕ  Є АКТИ САМОВРЕГУЛЮВАННЯ

▪Австрія
▪Фінляндія
▪Бельгія
▪Словенія
▪ Іспанія

▪Швеція
▪Великобританія
▪Чехія
▪США
▪Україна



Консолідована система
директив і керівництв у
сфері реклами та
практики маркетингових
комунікацій
ICC
Consolidated ICC Code of 
Advertising and 
Marketing 
Communication Practice

Стаття 4. Соціальна
відповідальність.

Маркетингові комунікації
повинні поважати людську
гідність, не провокувати та
не захищати будь-якої
форми дискримінації, в
тому числі за расовою, 
національною або
релігійною належністю, 
статтю, віком, 
недієздатністю або
сексуальною орієнтацією



ЩО
ЗАГАЛЬНОГО Є У
БІЛЬШОСТІ
КОДЕКСІВ

▪ Всі говорять про дотримання
“порядності”,
Порядність – питання
дискусійне, оскільки є вислови, 
що це порушення свободи слова
▪ Кодекси проти зневажання
людини



ЗБІРНИК СТАНДАРТІВ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО
РЕКЛАМУВАННЯ (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ)

Пряма вказівка:
▪Теми насилля, вульгарності, непристойності, 
сексуальних натяків чи стереотипування, що
ймовірно викликають серйозну чи загальну
образу – мають бути виключені.



ОГОЛЕНЕ ТІЛО ВИКЛИКАЄ
ДИСКУСІЇ
▪Ряд кодексів окремо зазначають, 
що “Реклама не порушує
належної практики маркетингу
просто тому, що вона зображає
оголених людей або умовно
одягнених людей, якщо ці люди
не зображені принижуючи
людську гідність, зневажливим
або наклепницьким чином»



“НЕЗДОРОВЕ” ТІЛО ВИКЛИКАЄ
ДИСКУСІЮ

▪В стандартах закликають
показувати жінок в
нормальних пропорціях, 
аби не провокувати
нездорове схуднення



АКТУАЛЬНІ НАСЬОГОДНІ РЕКЛАМНІ ТЕМАТИКИ

Пригоди на продаж
Ринок душевної близькості, дружби та любові
Ринок душевного спокою
Ринок «Хто я такий?»
Ринок турботи про когось
Ринок власних переконань



MAN ON THE MOON (ТЦ JOHN LEWIS)
35,2 МЛН ПЕРЕГЛЯДІВ







МЕТА ВСІХ СТАНДАРТІВ - ЗНАЙТИ
БАЛАНС МІЖ НЕДИСКРИМІНАЦІЄЮ -
СВОБОДОЮ СЛОВА ТА АРТИСТИЧНОЇ

КРЕАТИВНІСТТЮ!

▪Анна Діамантополу, 
уповноважена ЄС у справах соціальної політики у
2004 р.



МЕТА
СТАНДАРТІВ

▪Запобігти появі реклами яка
ображає гідність людини
▪Це має бути зроблено на
основі принципів
саморегулювання
▪Це мають бути стандарти
менеджменту



▪ 30 вересня 2011 на Всеукраїнському форумі
професійних громадських об'єднань в області
маркетингу та реклами Стандарт був
прийнятий і підписаний; створений
Індустріальний Ґендерний Комітет з реклами
(ІҐКР)

▪ У 2012 р. Стандарт зареєстрований ДП
«Український науково-дослідний центр
проблем стандартизації, сертифікації та
якості» як Стандарт організацій України під
номером СОУ 21708654 -002-2011

▪ 2014 Створення Регіональних Представництв
Індустріального Ґендерного Комітету з
Реклами (ІҐКР) у 17 регіонах України



СТАНДАРТ
ПІДПИСАНИЙ

▪ Всеукраїнською громадською організацією „Українська
асоціація маркетингу”,

▪ Всеукраїнською рекламною коаліцією
▪ Асоціацією зовнішньої реклами,
▪ Українською асоціацією директ маркетингу,
▪ Міжнародною асоціацією маркетингових ініціатив,
▪ Спілкою рекламістів України,
▪ КМГО
▪ Інститутом ліберального суспільства”,
▪ МГО „Школа рівних можливостей”,
▪ МГО „Український жіночий фонд”,
▪ ВГО „Жіночий консорціум України”.
▪ ІндустріальнимТелевізійним Комітетом
▪ ЖОМГО Паритет
▪ Українською АсоціацієюМеблевиків
▪ Асоціацією «Всеукраїнський Союз Виробників Будівельних
Матеріалів та Виробів»



ДИСКРИМІНАЦІЙНА
РЕКЛАМА ЗА ОЗНАКОЮ
СТАТІ

‒‒ це реклама, що принижує гідність людей
за ознакою статі; транслює стереотипні
уявлення про інтелектуальні, фізичні,
соціальні чи іншого роду переваги однієї
статі над іншою; тиражує стереотипні ролі,
що обмежують свободу життєвого вибору
людини; використовує людину як
сексуальний об’єкт з метою привернення
уваги споживачів, або будується на
неоднозначних виразах з натяками на
сексуальні стосунки; чи демонструє фізичне
насильство представників однієї статі над
іншою.



ЯК МИ
ПРАЦЮЄМО?

▪ Отримання скарги
▪ Експертиза
▪ Діалог із рекламодавцем
▪ Зміна реклами або передача кейсу Міністерство
соціальної політики України; ДПСС України;
Управління з питань дотримання прав дитини,
недискримінації та ґендерної рівності
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, Національноі Ради
України з питань телебачення та радіомовлення

▪ Просвітницька діяльність серед рекламних
агенцій, рекламодавців, органів місцевої влади,
СМІ, широкої громадськості в тому числі
студентська молодь



ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ
For.good.ad@gmail.com
www.uam.in.ua


