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Сте но г ра ма пер шо го ек с перт но го засідан ня

17 лю то го 2011 р.

На засіданні при сутні пред став ни ки про фесійних
асоціацій і со юзів, провідні фахівці з ген дер ної рівності.

Світла на Га ра щен ко, ко ор ди на тор про грам, Фонд ім. Ф.
Ебер та в Ук раїні:


 Фонд Ебер та є міжна род ною, не ко мерційною і не -
дер жав ною ор ганізацією, що діє у дусі го ло вних цінно с -
тей соціал
де мо кратії. Фонд має за ме ту підтрим ку ство -
рен ня гро ма дянсько го суспільства різни ми де мо кра тич -
ни ми шля ха ми. Да ний про ект яв ляє со бою чер го вий
план дій у си с темі про тидії сек сиз му в рек ламі.

Іри на Ли лик, ге не раль ний ди рек тор Ук раїнської
Асоціації Мар ке тин гу, Національ ний пред став ник ESO-
MAR в Ук раїні пред ста ви ла ос новні зав дан ня про ек ту і на -
пря ми їх ре алізації:


 Зав дан ня ми про ек ту є роз роб ка за ходів із за побіган -
ня по яві дис кримінаційної рек ла ми в Ук раїні. Для цьо го
про фесійне співто ва ри с т во мар ке то логів і рек ламістів
по вин но роз ро би ти спільне ро зуміння кри теріїв дис -
кримінації і прий ня ти стан дар ти не дис кримінаційної
рек ла ми. Про ект здійснюється у парт нерстві з Фон дом
Фрідріха Ебер та в Ук раїні.

Учас ни ки про ек ту 
 це:
� пред став ни ки про фесійних асоціацій, оскільки

чле ни цих ор ганізацій роз г ля да ють стан дар ти і ко -
дек си своїх спільнот як обов'яз кові;

� провідні фахівці з пи тань ген дер ної рівності,
оскільки без їхньої участі не мож ли во виз на чи ти

кри терії дис кримінації;
� ви роб ни ки і за мов ни ки рек ла ми;
� вик ла дачі і вчені, оскільки са ме во ни фор му ють

на вич ки і мо делі по ведінки, без по се ред ньо впли -
ва ють на фор му ван ня куль ту ри в суспільстві.

Ла ри са Ма г дюк, ди рек тор Цен т ру ген дер но	пра во вої
освіти Ук раїнської Асоціації Мар ке тин гу.


 Нам не обхідно виз на чи тись з де я ки ми терміна ми
для ефек тив ної ро бо ти в май бут ньо му. Ген дер 
 це су -
купність соціаль них і куль тур них норм по ведінки чо -
ловіка і жінки. Стать 
 це біологічні відмінності між
жінка ми і чо ловіка ми. Сьо годні ми бу де мо го во ри ти про
ген дер, тоб то про соціаль но
ро ль о вий ста тус, соціальні
мож ли вості освіти, спеціальні мож ли вості у про -
фесійній діяль ності, про мож ливість рівно п рав ної участі
в уп равлінні, про до ступ до ре сурсів, роль у сім'ї та інше.

Ген дер на рівність 
 це рівні пра ва і мож ли вості для
жінок і чо ловіків у суспільстві. Іноді не обхідно різне
став лен ня до жінок і чо ловіків для до ся гнен ня рівноз -
нач ності ре зуль татів з ура ху ван ням умов жит тя або ком -
пен сації дис кримінації в ми ну ло му.

Мак сим Ла зеб ник, ви ко нав чий ди рек тор Все ук раїнської
рек лам ної ко аліції:


 В Ук раїні вже діє За кон "Про рек ла му", але цей до -
ку мент мож на на зва ти не аде к ват ним для на шо го
суспільства і не до стат ньо про роб ле ним. Так, на при клад,
у ст. 7 пе ре ра хо вані ос новні прин ци пи рек ла ми, се ред
яких такі: "Рек ла ма не по вин на місти ти інфор мації або
зо б ра жень, які по ру шу ють етичні, гу маністичні, мо -
ральні нор ми, нех ту ють пра ви ла ми при стой ності". У ст.

новини українського маркетингу

РОЗРОБКА І ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ
СТАНДАРТІВ РЕКЛАМИ, ВІЛЬНОЇ ВІД ГЕНДЕРНОЇ
ДИСКРИМІНАЦІЇ

Ук раїнська Асоціація Мар ке тин гу в парт нерстві з Фон дом ім. Фрідріха Ебер та ре алізує в Ук раїні про ект "Роз роб ка і прак -
тич не впро ва джен ня стан дартів рек ла ми, вільної від ген дер ної дис кримінації", ме тою яко го є роз роб ка і прий нят тя стан дартів
не дис кримінаційної рек ла ми про фесійни ми асоціаціями. Партнерами проекту виступають також Всеукраїнська рекламна коа-
ліція, Інститут ліберального суспільства, Українська асоціація видавців періодичної преси, Спілка рекламістів України, Школа
рівних можливостей, Український жіночий фонд.

Стан дар ти бу дуть прий ма тись за умов ши ро ко го об го во рен ня і се ред про фесійних співто ва риств, про ек ти бу дуть об го во рю -
ва тись на засідан нях ек с перт них рад, на фо румі мар ке то логів і рек ламістів. У рам ках про ек ту пла нується та кож про ве с ти
семінар для вик ла дачів і опубліку ва ти хре с то матію, що дасть мож ливість підго ту ва ти плат фор му для ши ро кої роз'яс ню валь -
ної ро бо ти сто сов но впро ва джен ня стан дартів.

Ук раїнська Асоціація Мар ке тин гу і Фонд ім. Фрідріха Ебер та в Ук раїні за про шує зацікав ле ну гро мадськість до лу чи тись до
ро бо ти з роз роб ки і прий нят тя стан дартів не дис кримінаційній рек ла ми в Ук раїні.

Кон такт на інфор мація:
umaukr@mail.ru, tel: (067) 7758561.

www.uam.in.ua
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8 "За гальні ви мо ги до рек ла ми" го во рить ся: "У рек ламі
за бо ро няється: роз та шо ву ва ти твер д жен ня, які є дис -
кримінаційни ми за оз на ка ми по хо джен ня лю ди ни, її
соціаль но го і май но во го ста ну, рас ової та національ ної
на леж ності, статі, освіти, політич них по глядів, став лен -
ня до релігії, за мов ни ми оз на ка ми, ро дом і ха рак те ром
за нят тя, місцем про жи ван ня, а та кож такі, що дис кре ди -
ту ють то ва ри інших осіб". Інши ми сло ва ми, за бо ро на як
та ка є, і на цій ос нові мож на ви су ва ти по зо ви, про ба чив -
ши по руш ни ку ген дер ну нерівність за до по мо гою рек ла -
ми. Тоді чо му суд відхи ляє такі по зи ван ня? Ад же в за ко -
но давстві не про пи сані ме ханізми виз на чен ня рек ла ми
як дис кримінаційної або не дис кримінаційної. Ре алії
такі, що тре ба підга ня ти під за ко но дав чу дефініцію. Слід
роз г ля да ти ко жен ви па док ок ре мо, вра хо ву ю чи до -
речність розміщен ня рек ла ми (у гро мадських при би -
раль нях або ко ло шкіл).

Ок са на Кісе ль о ва, пре зи дент гро мадської ор ганізації
"Інсти тут лібе раль но го суспільства":


 Ви ко ри с то ву ю чи чин ний За кон "Про рек ла му", не -
обхідно роз ши ри ти підза конні ак ти.

Мак сим Ла зеб ник, ви ко нав чий ди рек тор Все ук раїнської
рек лам ної ко аліції:


 Так, але по стає за пи тан ня: а хто бу де кон т ро лю ва ти
до три ман ня цих за конів? За раз ця функція по кла де на в
ос нов но му на Ан ти мо но по льний комітет, цей тренд вла -
с ти вий і Росії. Раніше існу вав Держ спо жи в стан дарт, але
він не був ав то ри тет ною ор ганізацією. Тим більше в
нашій країні. З ура ху ван ням ви со ко го рівня ко рупції в
дер жав них ор га нах, та кий кон т роль не бу де ефек тив -
ним. Вирішен ня цієї проб ле ми мож на ба чи ти в ство -
ренні ек с перт ної ра ди, яка б роз би ра лась у пи тан нях
сек сиз му в рек ламі і яка ма ла б пев ний ав то ри тет, ек с -
пертні оцінки якої мог ли бу ти ви ко ри с тані у разі на кла -
ден ня пев них санкцій дер жа вою на по руш ників за ко ну.
Ця ор ганізація бу ла б мак си маль но про зо рою і до ступ -
ною для ши ро кої ау ди торії.

На при клад, п'ять
шість років на зад на рек лам ний ро -
лик горілки "Шу с тов", в якій по ка зу ва ли інтим ну сце ну,
по да ли до су ду. Але влас ник ком панії зумів до мо ви тись,

щоб ек с пер ти оціни ли цю сце ну як "по за у танці". У ре -
зуль таті про це су суд виз нав рек ла му цілком за кон ною.

За раз подібна ек с перт на діяльність існує, і во на
скоріше має ре ко мен даційний і кон суль та тив ний ха рак -
тер. 

Іри на Ли лик, ге не раль ний ди рек тор Ук раїнської
Асоціації Мар ке тин гу:


 На мою дум ку, це пра виль на про по зиція. Тре ба про -
ду ма ти ме ханізм впро ва джен ня стан дартів у жит тя. Нам
ніщо не за ва жає сфор му ва ти ав то ри тет ну для га лузі ек с -
перт ну комісію, тим більше, що те ма ціка вить всіх, і вже
сьо годні тут при сутні пред став ни ки провідних про -
фесійних асоціацій га лузі. Як що ми кон солідуємо наші
зу сил ля, то ек с перт на ра да ста не ав то ри тет ною. А як що
вра ху ва ти, що ми пла нуємо реєстру ва ти май бутні роз -
роб лені на ми спільно стан дар ти, то вис нов ки на бу ва ти -
муть і більш ва го мо го зна чен ня.

Ми хай ло Бу чак, на чаль ник сек то ра стра тегічно го мар -
ке тин гу і роз вит ку бізне су кор по рації "Бо г дан":


 На ша цільо ва гру па 
 це чо ловіки віком 30
45 років,
у яких, по суті, вже сфор му ва лись по гля ди на жит тя, то -
му ого лені жінки в рек ламі на шої про дукції жод ним чи -
ном не впли нуть на їхнє рішен ня що до по куп ки. Рек ла -
ма по вин на бу ти та кою, щоб її не со ром но бу ло ди ви -
тись у колі сім' ї. З точ ки зо ру бізне су ви ко ри с тан ня в
рек ламі сек сиз му 
 це не чес на кон ку ренція. Од нак ко -
жен бізне с мен зму ше ний ба лан су ва ти на межі між влас -
ною по рядністю і мож ли вим при бут ком.

Ла ри са Ма г дюк, ди рек тор Цен т ру ген дер но	пра во вої
освіти Ук раїнської Асоціації Мар ке тин гу:


 Нам слід об го во ри ти, ко ли ви ко ри с тан ня оз нак (вік,
стать та ін.) не бу де но си ти  дис кримінаційно го ха рак те ру!
Не мож на апріорі го во ри ти, що гар на жінка в рек лам но му
звер ненні 
 сек сизм. Нам потрібно про ду ма ти і да ти ре ко -
мен дації з си ту ацій, ко ли маніпу ляції з пев ни ми оз на ка ми
мо жуть сприй ма тись як дис кримінаційна рек ла ма, а ко ли
ні; як по бу ду ва ти рек ла му, щоб за на яв ності цих оз нак во -
на не сприй ма лась дис кримінаційною.


 На ша ме та 
 це ство ри ти пре це дент то го, як мож на

новини українського маркетингу

Олексій По горєлов, Мак сим Ла зеб ник, Ми хай ло Бу чак, 
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Елла Ламах, Лариса Колос, Михайло Корюкалов 
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впли ну ти на став лен ня суспільства до ген дер ної рівності
за до по мо гою ре гу лю ван ня рек ла ми. Мо дель по вин на
бу ти ком форт ною для всіх. Це має про хо ди ти в три ета пи:

1. Об'єктивізація.
2. Аналіз (пси хо логічний, соціаль ний).
3. Роз роб ка кри теріїв, норм, стан дартів.
Нам не обхідно відповісти на та ке за пи тан ня: "Хто або

що є при чи ною фор му ван ня у свідо мості лю дей сте рео -
типів ген дер ної нерівності 
 суспільство або ЗМІ?"


 У ре зуль таті на шої діяль ності не обхідно одер жу ва ти
пев ний про дукт: про ект, який би вклю чав стан дар ти і
хре с то матію, яка слу гу ва ла б ме то дич ним посібни ком
для вик ла дачів і сту дентів вузів. Доцільно звер ну тись до
вив чен ня за ко но дав ства про про тидію дис -
кримінаційній рек ламі, яке вже існує в світі (на при клад,
в Ка наді, у Німеч чині). Та кож потрібно пе ре гля ну ти
чинні мо раль но
етичні ко дек си в рек лам них агент ствах
та інших ком паніях, і по ду ма ти, як стан дар ти на
мікрорівні мож на пе ре тво ри ти для ви ко ри с тан ня на
національ но му рівні. Важ ли во пе ре гля ну ти рек ламні
ого ло шен ня про пра цев ла ш ту ван ня, так як більшість з
них по ру шу ють ген дер ну рівність чо ловіків і жінок. На -
при клад, ро бо то да вець усвідом ле но не ба жає бра ти на
ро бо ту не заміжніх і без дітей, оскільки спо чат ку
очікується, що не за ба ром жінка мо же вий ти заміж і піти

у де к рет ну відпуст ку, що при не се ро бо то дав цю збит ки.

Олексій По горєлов, ге не раль ний ди рек тор Ук раїнської
асоціація ви давців періодич ної пре си:


 Тре ба ви ко ри с то ву ва ти си с тем ний підхід до
вирішен ня проб ле ми, а са ме:

� ме та;
� зав дан ня;
� ме ханізми впро ва джен ня;
� арбітраж.
Інстру мен ти впро ва джен ня 
 це кри терії, за ко ни,

стан дар ти. Ме ханізми впро ва джен ня 
 це спо со би і ме -
то ди, які зму сять ці інстру мен ти пра цю ва ти і впли ва ти
на суспільство. Ста ви ти пе ред со бою за пи тан ня: Яка ме -
та про ек ту? Що діста не від цьо го суспільство?

Ми хай ло Ко рю ка лов, ек с перт Про гра ми рівних мож ли -
во с тей та прав жінок ПРООН	ЄС:


 Навіть на утилітар но му рівні, на при клад, сьо годні
67% жінок Ук раїни є еко номічно ак тив ни ми. Як що ж
до мог ти ся ген дер ної рівності, рівень зай ня тості підви -
щить ся, а суспільство підніметь ся на ща бель ви ще схо -
да ми сво го роз вит ку.


 Лю ди на, на ро джу ю чись, по трап ляє в пев ний інфор -
маційний простір, під впли вом яко го по чи нається фор -

новини українського маркетингу

Михайло Корюкалов, Світлана Гаращенко, Максим Лазебник, Михайло Бучак, Оксана Кісельова, 
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му ван ня осо би с тості. На при клад, "Фут бол без пи ва 
 не
фут бол!". Та ка рек ла ма мо же сфор му ва ти сте рео тип,
який зго дом при зве де до по частішан ня ви падків пив но -
го ал ко голізму в суспільстві. У цьо му ви пад ку са ме ЗМІ
і рек ламісти не сти муть відповідальність за по ши рен ня
цьо го сте рео ти пу і йо го наслідки. 


 Ми про во ди ли досліджен ня і на да ли та кий ек с перт -
ний вис но вок 
 при кла да ми рек ла ми, які по ру шу ють
ген дер ну рівність. Яс кра вим ви я вом сек сиз му ек с пер ти
вва жа ють такі:

� "Якіторія" ("Роз сунь па лич ки 
 от ри май ди с конт ну
кар ту");

� "Тех но поліс" ("Даю до 15 разів");
� "4G інтер нет" ("По ба чи мо більше").
Не обхідно роз ро би ти ме ханізми впли ву на тих, хто не

бу де відповіда ти стан дар там, які ми роз ро би мо. Але цим
має зай ня тись арбітраж, тоб то дер жавні ор га ни. На ше
зав дан ня по ля гає у роз робці стан дартів, які б по пе ре -
джа ли по яву сек сиз му в рек ламі і до по ма га ли фор му ван -
ню у май бутніх по колінь рек ламістів і мар ке то логів мис -
лен ня, спря мо ва но го на підтрим ку ген дер ної рівності та
ан ти сексізму рек ламі.

То му не обхідно, щоб роз роб лю вані стан дар ти рек ла -
ми, вільної від ген дер ної дис кримінації, бу ли спря мо -
вані са ме на тих, хто бе ре без по се ред ню участь у ство -
ренні рек ла ми та її по ши ренні, так як во ни є при чи ною
фор му ван ня сте рео типів у суспільстві.

Олексій По горєлов, ге не раль ний ди рек тор Ук раїнської
асоціація ви давців періодич ної пре си:


 Так, але що тоді ро би ти з соціаль ни ми ме ре жа ми?

Ад же во ни за раз є аб со лют но не за леж ни ми і не кон т ро -
ль о ва ни ми і, по суті, про су ва ють ген дер ну нерівність не
гірше, ніж ЗМІ. Пи тан ня за ли шається відкри тим: "Сте -
рео ти пи ген дер ної нерівності у соціаль них ме ре жах
тільки про су ва ють ся або там же і фор му ють ся?". На мій
по гляд, у да но му ви пад ку са ме суспільство ви с ту пає
при чи ною фор му ван ня сте рео типів ген дер ної
нерівності.

Ціка вим є підхід га зе ти "Guardian" до вирішен ня
проб лем рас ової нерівності, про пи са ний в її мо раль -
но
етич но му ко дексі. Во ни не публіку ють відо мості про
ра су лю ди ни, про яку йдеть ся у статті або яку ци ту ють,
як що це не сто сується суті са мої публікації.


 План дій має виг ля да ти та ким чи ном:
� роз ро би ти стан дар ти;
� об го во ри ти їх з бізне сом;
� про ве с ти те с ту ван ня цих стан дартів;
� впро ва ди ти стан дар ти на національ но му рівні.

Ми хай ло Ко рю ка лов, ек с перт Про гра ми рівних мож ли -
во с тей і прав жінок ПРООН	ЄС:


 Та кож слід вра хо ву ва ти, що стан дар ти не по винні
об ме жу ва ти кре а тивність, інак ше в них втра чається
сенс. На на ступ ну зустріч не обхідно за про си ти більшу
кількість лю дей, пов'яза них зі ство рен ням рек ла ми та її
про су ван ням. Потрібно пра цю ва ти з рек ламіста ми і за -
для рек ламістів. Ген дерні спеціалісти ма ють до по мог ти
рек ламістам відшу ка ти пер спек тивні шля хи ство рен ня і
по ши рен ня не дис кримінаційної рек ла ми.

новини українського маркетингу

Оксана Кісельова, Лариса Магдюк, 
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