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Опис законопроекту.  

Законопроєкт розроблено з метою створення нормативного підґрунтя для заборони проявів сексизму 

у суспільстві.  

Основні положення законопроєкту. 

Законопроектом пропонується: 

1.Внесення змін до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» шляхом: 



 
 

 

 Пропонування законодавчого визначення «сексизму». 

 Визначення одним із напрямків державної політики щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків недопущення сексизму та дискримінації за ознакою статі. 

 Встановлення заборони сексизму, а також зазначення, які дії не підпадають під ознаки 

сексизму. 

 Визначення порядку оскарження діянь, які підпадають під ознаки сексизму.  

Також законопроект пропонує внести зміни до Закону України «Про рекламу», зокрема в частині 

заборони вміщувати прояви сексизму у рекламі. 

Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, які не відповідають 

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проявів 

сексизму у суспільстві № 4598 не містить положень, які не відповідають принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 Сексизм відповідно до Рекомендації щодо запобігання та боротьби з  сексизмом, прийнятої 

Комітетом Міністрів РЄ 27 березня 2019 року, є проявом таких історично нерівноправних взаємин 

між жінками та чоловіками, які призводять до дискримінації та перешкоджають повноцінному 

покращенню становища жінок у суспільстві. Гендерні стереотипи, які побудуть в суспільстві, 

сприяють поширенню сексизму, який в свою чергу «формує атмосферу залякування, страху, 

дискримінації, виключення та незахищеності, які обмежують можливості й свободу».  

Дійсно, гендерні стереотипи знаходять своє відображення у такій сексистській поведінці, яка може 

проявлятися у вигляді жестів, поведінки, висловлювань тощо, що можуть принижувати особу за 

конкретною, а саме статевою, ознакою. Також сексизм включає в себе розміщення сексистської 

реклами. Така поведінка  має місце в різних сферах життя: як на побутовому рівні у спілкуванні між 

людьми, так і на рівні інституційному, коли окремі посадові особи використовують сексистські 

висловлювання в публічному мовленні. 

Тому ідентифікація сексизму як суспільно шкідливого явища шляхом надання йому визначення у 

законодавстві, а також встановлення заборони на діяння, які підпадають під ознаки сексизму, 

зокрема заборона вміщувати прояви сексизму у рекламі, визначення органів, до яких особа має право 

звернутися зі скаргою у випадку сексизму в цілому свідчить про те, що в перспективі державна 

політика комплексно буде спрямована на викорінення гендерних стереотипів в українському 

суспільстві. 

Відповідність Конституції України. 

Згідно ст. 21 Конституції України усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Разом з тим, 

важливо наголосити на тому, що такі права особа може реалізовувати до тієї міри, поки не 

порушуються права і свободи інших людей. Відповідно право на свободу слова та вільне вираження 

своїх поглядів і переконань, передбачене ст. 34 Конституції України, очевидно, повинно 

кореспондувати праву особі до її гідності, передбаченого ст. 28 Конституції України, зокрема в 

контексті права на належне, тобто таке, що не принижує гідність особи поводження. В контексті  



 
 

 

аналізу ймовірного впровадження в законодавство терміну «сексизм» також доречно згадати ст. 24 

Конституції України, яка закріплює принцип рівності прав і свобод осіб, а також заборону привілеїв 

чи обмежень, в тому числі, за ознакою статі. 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків. 

У Преамбулі  Конвенції Організації Об'єднаних Націй  про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок зазначається, що для досягнення повної рівності між чоловіками та жінками  необхідно  

змінити  традиційну  роль як чоловіків,  так і жінок у суспільстві та в сім'ї, а тому держави 

зобов’язуються вживати усіх відповідних заходів для того, аби змінити  соціальні та культурні 

моделі поведінки чоловіків і жінок для досягнення  викоренення  забобонів,  звичаїв  та  всіх інших   

проявів,   що   ґрунтуються  на  ідеї  неповноцінності  чи зверхності однієї із статей або 

стереотипності  ролі  чоловіків  і жінок ( ст.5 Конвенції). 

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами, яка досі не ратифікована в Україні, зобов’язує держав вживати 

необхідних заходів для заохочення змін у соціальних і культурних моделях поведінки жінок та 

чоловіків з метою викорінення упереджень, звичаїв, традицій та всіх інших практик, які ґрунтуються 

на ідеї неповноцінності жінок або на стереотипних ролях жінок та чоловіків (ст. 12 Конвенції). 

Загальнополітична рекомендація №15 про боротьбу з мовою ворожнечі, прийнята Європейською 

комісією проти расизму та нетерпимості від 8 грудня 2015 р., наголошує на необхідності протидії 

сексизму, розглядаючи сексизм як мову ворожнечі. 

 27 березня 2019 року Комітетом Міністрів РЄ було прийнято Рекомендацію щодо запобігання та 

боротьби з  сексизмом, у якій йдеться про те, що сексизм широко поширений у суспільстві і є 

проявом нерівних відносин між жінками та чоловіками, що призводить до дискримінації та 

перешкоджає повному  просуванню жінок у суспільстві. Такий сексизм сприяє залякуванню, страху, 

дискримінації, виключенню та незахищеності людей, обмежує їх права та свободи.  У Рекомендації 

пропонується наступне визначення сексизму: 

«Будь-які дія, жест, візуальний прояв, вимовлені або написані слова, практика або 

поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через 

свою стать, та які проявляються в публічній або приватній сферах, у мережі або 

поза нею і скеровані на (або спричиняють): 

 порушення власної гідності або прав людини чи групи людей; 

  фізичну, сексуальну, психологічну або соціально-економічну шкоду або 

страждання особи чи групи осіб; 

  створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого 

середовища; 

 перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з 

боку особи чи групи осіб; 

 підтримку та посилення ґендерних стереотипів» 

 



 
  

 

Законопроекти №4598 є важливим кроком для їх усунення у суспільному просторі. В цілому він 

відповідає положенням Рекомендації щодо запобігання та боротьбу з сексизмом. 

 

Зауваження. 

Пропоноване авторами законопроекту визначення сексизму містить ряд оціночних понять (зокрема, 

це стосується того, що розуміти під «сексуальною» або «психологічною» шкодою для особи, 

оскільки український законодавець не використовує таких понять; а також, яке середовище є 

«ворожим, принизливим або образливим»), що на практиці може ускладнювати, а іноді й 

унеможливлювати, ідентифікацію поведінки як сексистської. 

 

  Висновок за результатами експертизи: 

     

 Законопроект має гендерно-чутливий характер, є необхідним доопрацювання в частині визначення 

«сексизму». 

 

Рекомендації: 

 

1.  Розробити зміни до Закону України «Про статус народного депутата України», Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України» та законодавства про діяльність 

політичних партій в Україні. в частині заборони сексизму народними депутатами України та 

передбачення політичної відповідальності за таку поведінку. 

2. Передбачити обов’язок розробки та впровадження гендерних політик на підприємствах, 

установах, організаціях, незалежно від форми власності, які б включали серед іншого: 

 заходи з підвищення обізнаності, так і алгоритм дій у випадку вчинення працівниками 

сексизму; 

 механізми подання скарг, а також види дисциплінарних заходів за такі дії. 

3. Визначити орган державної влади, який буде здійснювати моніторинг і оцінку політики та 

заходів з ліквідації сексизму. 

 

 


