
У березні 2019 року Рада Європи 

вперше затвердила юридичний документ, у якому з’явилося визначення 

сексизму. Відповідно до Рекомендацій щодо запобігання та протидії 

сексизму, що були прийняті Комітетом міністрів Ради Європи, держави 

повинні активізувати свої зусилля для подолання сексизму в усіх сферах 

життя. У тексті підкреслюється, що сексизм є проявом «історично нерівних 

владних відносин» між жінками і чоловіками, що призводить до 

дискримінації і перешкоджає всебічному розвитку жінок у суспільстві. 

Проєкти законів Украіни  №4599 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо заборони проявів сексизму у 

суспільстві» та №4599 «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності 

за прояви сексизму у суспільстві» вже спрямовані на розгляд профільного 

комітету Верховної Ради, а також оприлюднені на сайті парламенту. 

Під поняттям  «сексизм» у законі №4599 розуміють «будь-які жести, 

візуальні прояви, сказані або написані слова, практику і поведінку, в основі 

яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через свою 

стать», що спричиняють або спрямовані на: 

 порушення власної гідності або прав людини чи групи людей; 

 сексуальну, психологічну 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. 

Це стосується публічної та приватної сфер, мережі інтернет або «поза 

нею». 

Соціальні явища, що не підпадають під визначення сексизму: 
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 спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та 

грудного вигодовування дитини; 

 обов'язкова строкова військова служба для чоловіків, 

передбачена законом; 

 різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена 

законом; 

 особливі вимоги з охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з 

охороною їхнього репродуктивного здоров'я; 

 позитивні дії. 

Людина, яка вважає, що стосовно неї вчинили сексистські дії, 

зможе скаржитися до: 

 державних органів; 

 Національної поліції України; 

 Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

 суду. 

Про те, що буде з кривдниками, якщо сексизм з їхнього боку буде 

доведено, йдеться в проєкті змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

Прояви сексизму можуть потягнути за собою: 

 штрафи від 10 до 20 неоподатковуваних податком мінімумів 

(1700–3400 грн); 

 громадські роботи від 30 до 40 годин або адміністративний 

арешт до 7 діб. 

За повторне порушення: 

 штраф до 6800 грн; 

 громадські роботи від 40 до 60 годин; 

 адміністративний арешт до 15 діб. 

 

 

 


