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Дана публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу.  
Зміст даної публікації є виключною відповідальністю ХОГРЦ і ніяким чином  

не може вважатися точкою зору Європейського Союзу

Гендерна рівність належить до основних прав лю-
дини, гарантованих у численних міжнародних дого-
ворах, резолюціях, деклараціях, конвенціях тощо. 

Але, незважаючи на визнання Україною базових 
міжнародних документів у сфері забезпечення прав 
людини та гендерної рівності, закріплення принци-
пу недискримінації за ознакою статі на конституцій-
ному рівні, прийняття Закону України «Про забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 
створення відповідних інституційних гарантій в цій 
сфері, проблема дискримінації за ознакою статі в 
різних сферах суспільного життя залишається неви-
рішеною для України.

Одним з проявів дискримінації за ознакою статі є на-
явність на території країни, в тому числі в Харкові та 
Харківській області, реклами з ознаками сексизму. 

Сексизм — це концепція і практика дискримінації 
(приниження гідності) людини за ознакою статі, що 
заснована на демонструванні переваг інтелектуаль-
них, фізичних, творчих та інших характеристик або 
здібностей однієї особи або групи осіб по відношен-
ню до іншої особи або групи осіб. 

Сексистська реклама — реклама, що принижує гід-
ність людини за ознакою статі у контексті, або в су-
купності з ознаками фізичних характеристик, інва-
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лідності, соціального статусу, трудової діяльності, 
сімейного стану та сімейних обов’язків, материнства 
та батьківства, національності, раси, політичних 
уподобань, релігійного віросповідання, інших типів 
та форм соціально-економічних та особистих відно-
син людини.

Враховуючи той факт, що реклама є невід’ємною 
складовою сучасного суспільства, вона перетвори-
лась на один з потужних засобів інформаційного 
впливу. Реклама невпинно впливає на формування  
цінностей та світогляду кожної людини, і в той самий 
час віддзеркалює цінності, притаманні суспільству в 
цілому. Відповідно до норм міжнародних докумен-
тів, реклама має адекватно та реалістично зображу-
вати жінок та чоловіків, показувати їхні здібності, не 
вкорінювати гендерні стереотипи та не бути дискри-
мінаційною.

В Україні вже існує відповідальність за дискриміна-
цію в рекламі, зокрема і за ознакою статі. Але чинна 
редакція Закону України «Про рекламу» не має пря-
мої норми, яка забороняє використовувати сексист-
ські зображення чи висловлювання в рекламних 
оголошеннях. Тож велика частина реклами, яка є 
дискримінаційною за ознакою статі, залишається за 
межами правового поля. Тому до процесу регулю-
вання й контролю рекламної діяльності  долучають-
ся  й  громадські організації.
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В 2020 році Центром гендерної культури був про-
ведений моніторинг реклами на предмет наявності 
сексизму, розміщеної у різних просторах Харкова та 
Харківської області. Було виявлено 8 зразків реклам-
них оголошень, які містять наступні характерні оз-
наки:

• зображення оголеного людського тіла, що не має 
ніякого відношення до рекламованого товару;

• трактування людини як об’єкта, яким можна роз-
поряджатися; 

• відтворення традиційних гендерних стереотипів.

Текст рекламного плакату вмі-
щує твердження які є дискри-
мінаційними за ознакою статі. 
Реклама репродукує та вкорі-
нює гендерні стереотипи, за-
кріплюючи в свідомості людей 
відношення до жінок як спо-
живачок товарів, а до чолові-
ків як споживачів їжі. 

ПРИКЛАДИ СЕКСИСТСЬКОЇ РЕКЛАМИ,  
ЗАФІКСОВАНІ ВОЛОНТЕРКАМИ І ВОЛОНТЕРАМИ  
ЗА ЧАС ПЕРЕБІГУ МОНІТОРИНГУ
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НАСТУПНІ РЕКЛАМНІ ОГОЛОШЕННЯ Є ЗРАЗКАМИ  
ТАКОГО РІЗНОВИДУ ВІЗУАЛЬНОГО СЕКСИЗМУ  
ЯК ЕРОТИЗАЦІЯ
Еротизація — один із проявів сексизму в масовій 
культурі. За допомогою оголення всього тіла чи його 
інтимних частин (сідниць, стегон, грудей, животу), 
відповідних поз (лежачи чи напівлежачи), контексту 
(серед чоловічих атрибутів — наприклад, машини) 
підсилюється ідея пасивності, підлеглості, залежно-
сті й беззахисності жінки щодо чоловіка.

Зображення вкорінює ген-
дерні стереотипи про жінок, 
які нібито люблять витрачати 
гроші та розважатися. А двоз-
начний зміст надпису робить 
зображений жіночий образ 
річчю, яку можна купити і роз-
важатися з нею.

Для реклами будівельних мате-
ріалів використовується зобра-
ження напівоголеного жіночого 
тіла з великими грудьми.  Така 
реклама зображує жінку як сек-
суальний об’єкт, включає натяки 

на статеві стосунки та сексуальність людей, які нічим не пов’я-
зані з рекламованим продуктом, та не мають прямих асоціа-
цій зі споживанням  продукції будівельного супермаркету. 
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Біля рекламного плакату роз-
ташована пересувна жіноча 
фігура в повний зріст в напіво-
голеному вигляді, яка нібито 
«голосує» на узбіччі дороги. 
Фігура сприймається як сексу-
альний  об’єкт, є натяк на ста-
теві стосунки та сексуальність 
людей, які проїжджають та 

проходять повз плаката з фігурою. Відображення жіночого 
образу саме в такому вигляді нічим не пов’язано з рекламо-
ваним продуктом, та не має прямих асоціацій зі споживанням 
рекламованого продукту. Тим самим є дискримінаційним за 
ознакою статі. 

Текст рекламного плакату вмі-
щує зображення які є дискри-
мінаційними за ознакою ста-
ті. Реклама зображує  жінок в 
нижній білизні, які грають або 
роблять вигляд, що грають в 
більярд. На такому зображен-
ні жінки виступають як сексу-
альні об’єкти, є натяк на ста-
теві стосунки та сексуальність 
людей, які приходять грати в 
більярд. Зображення ображає 
та принижує гідність як жінок, 
так і чоловіків, та обмежує пра-
во  жінок на відпочинок саме в 
цьому закладі. 
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На рекламному плакаті жіно-
чий образ в напівоголеному 
вигляді сприймається як сек-
суальний  об’єкт та нічим не 
пов’язаний з рекламованою 
послугою. Текст рекламного 
плакату має двозначний кон-

текст, що натякає на статеві стосунки. Враховуючи, що жінка 
зображена з американським прапором в руках, текст дискри-
мінує громадянок США. Тому реклама є дискримінаційною 
не тільки за ознакою статі, але й за ознакою національності/
громадянства, що може привести до розпалювання  міжнаці-
ональних/міжкультурних конфліктів.

На рекламному плакаті жіночі образи в сексуальній білизні та 
масках кроликів, що робить їх уподобленими до тварин. Вра-
ховуючи, що холдінг «Parimatch»  представляє гральний біз-
нес, таке зображення жінок має двозначний контекст: чи на 
них треба робити ставки, чи вони стануть власністю тих, хто 
виграє.
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В рекламі ліків використано 
зображення оголених жіно-
чих ніг, які не мають до да-
них ліків ніякого відношення. 
Можливо, що з точки зору 
створювачів даної реклами, 
саме жіночі ноги мають при-
вернути увагу споживацької 
аудиторії, що й робить дану 
рекламу сексистською.

На рекламному плакаті жіночі образи в сексуальній білизні та 
масках кроликів, що робить їх уподобленими до тварин. Вра-
ховуючи, що холдінг «Parimatch»  представляє гральний біз-
нес, таке зображення жінок має двозначний контекст: чи на 
них треба робити ставки, чи вони стануть власністю тих, хто 
виграє.
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За результатами третьої хвилі моніторингу було 
оформлено 8 скарг до Індустріального гендерного 
комітету та Державної служби України з питань без-
печності харчових продуктів та захисту споживачів 
в Харківській області.   Від Держпродспоживслуж-
би було отримано відповідь, в якій означено, що за 
скаргою розглядається питання щодо штрафу гіпер-
маркету «Будмен» за розміщення сексистської ре-
клами

Слід відмітити, що саме за ініціативи громадських 
об’єднань ще 30 вересня 2011 р. фаховими органі-
заціями маркетологів та рекламістів разом з про-
відними гендерними об’єднаннями були прийняті 
Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою 
статі. В Стандартах, метою яких є підвищення ефек-
тивності рекламних продуктів та формуванню куль-
тури ринкових маркетингових відносин, наведені 
основні положення щодо визначення реклами сек-
систською та дискримінаційною за ознакою статі. 

Окремої уваги заслуговує нещодавня законодавча 
ініціатива щодо запровадження відповідальності за 
дискримінацію жінок і чоловіків у рекламі. Так

04.03.2021р. Верховна Рада у першому читанні під-
тримала законопроєкт №3427 «Про внесення змін 
до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дис-
кримінації за ознакою статі. 



10

Новели законопроєкту:

• у рекламі планують заборонити показувати будь-
яку перевагу однієї статі над іншою, стереотипні 
ролі чоловіка й жінки, насильство за ознакою статі;

• забороненою стане й реклама, в якій тіло людини 
подають лише як сексуальний об’єкт;

• у разі порушення закону рекламодавець має 
сплатити штраф у п’ятикратному розмірі міні-
мальної заробітної плати. Водночас за повторне 
порушення закону протягом року можуть оштра-
фувати у 30-кратному розмірі вартості розповсю-
дження реклами.

Законопроєкт є вкрай важливим, оскільки закріплює 
на законодавчому рівні визначення дискримінацій-
ної реклами та дискримінаційної реклами за озна-
кою статі, а також передбачає посилення відпові-
дальності за порушення законодавства про рекламу. 

Передбачені законодавчі зміни стануть важливою 
складовою в системі протидії гендерним стереоти-
пам,  упередженням  та дискримінації за ознакою ста-
ті в рекламній діяльності та забезпечать умови для 
системної протидії сексизму з боку громадськості. 
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Підбиваючи підсумки проведеної діяльності, 
можна зробити наступні висновки:

• на сьогодні загальна кількість рекламних ого-
лошень з ознаками сексизму має тенденцію до 
зменшення  (під час 1-ї хвилі моніторингу зібрано 
88 фактів, що підтверджують розміщення рекла-
ми з ознаками сексизму та підготовлено 60 скарг, 
а під час 3-ї -12  фактів та підготовлено 8 скарг);

• транснаціональні та загальноукраїнські компанії 
використовують рекламу з ознаками сексизму 
все менше та менше. В той же час, подібна рекла-
ма частіше використовується на рівні малого та 
середнього бізнесу, власники та власниці якого 
не обізнані в цьому питанні та не розуміють про-
блеми й потребують просвітницької діяльності з 
боку гендерної спільноти;

• актуальною залишається діяльність громадських 
об’єднань з проведення моніторингу реклами з 
оформленням скарг на адреси Індустріального 
гендерного комітету та Держспоживслужб  та оп-
рилюднення цієї інформації;

системні дії як на законодавчому рівні, так і з боку 
громадськості, в т. ч. проєкти громадських організа-
цій з моніторингу реклами безумовно впливатимуть 
на поступове зменшення, а згодом і зникнення ре-
клами з ознаками сексизму. 



Центр гендерної культури
www.genderculturecentre.org

Харків, пр. Московський, 124 А
(050) 403-13-25
genderkharkiv@gmail.com


