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1. Рекомендація CM/Rec(2017)9   
Комітету міністрів державам-членам  про ґендерну рівність в 

аудіовізуальній сфері 

 

(Ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи 

на 1295му засіданні заступників міністрів 27 вересня 2017 року)  
 

Комітет міністрів відповідно до пункту b статті 15 Статуту Ради 

Європи,  

Зазначаючи, що: 
Ґендерна рівність є обов'язковою умовою повної реалізації прав 

людини, як це передбачено Конвенцією про захист прав людини та 

основоположних свобод (ETS № 5) та протоколами до неї; 
Справжня демократія вимагає рівнозначної участі жінок та 

чоловіків у суспільстві. Демократія та ґендерна рівність є 
взаємозалежними та взаємодоповнюючими поняттями. Залучення 

жінок і чоловіків та повага до рівних прав та можливостей є важливою 
умовою демократичного врядування та процесу прийняття зважених 

рішень. Ґендерна рівність означає забезпечення рівнозначної видимості 
(visibility), розширення можливостей, відповідальності та участі як 

жінок, так і чоловіків у всіх сферах життя; 
Ґендерна рівність є передумовою для досягнення соціальної 

справедливості. Це стосується не тільки інтересів жінок, але і 
суспільства загалом. Рада Європи приділяла велике значення цим 

питанням протягом останніх десятиліть, про що свідчить, зокрема, 
Декларація Комітету міністрів про рівність жінок і чоловіків, ухвалена 
16 листопада 1988 року на 83-ій сесії, та Декларація Комітету міністрів 

про досягнення ґендерної рівності, ухвалена 12 травня 2009 року на 
119-ій сесії; 

Заходи щодо ефективної імплементації стандартів можуть сприяти 
ґендерній рівності та протидії ґендерній нерівності. Рада Європи 

ухвалила низку стандартів та інструментів, що просувають ґендерну 
рівність (див. Додаток III), включаючи Стратегію щодо ґендерної 

рівності Ради Європи на 2014-2017 роки, яка визначає такі стратегічні 
цілі: 

 боротьба з  ґендерними стереотипами та сексизмом; 
 запобігання та боротьба з насильством щодо жінок; 
 гарантування рівного доступу жінок до правосуддя; 
 досягнення збалансованої участі жінок та чоловіків у процесі 

ухвалення політичних та громадських рішень; 
 впровадження ґендерного підходу  в усіх політиках та 
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заходах; 
Крім того, стаття 4 переглянутої Європейської соціальної хартії 

(ETS № 163) визнає право чоловіків і жінок як працівників на однакову 
оплату за рівнозначну працю; 

Особливу роль у досягненні цих цілей відіграє аудіовізуальна 
сфера, яка включає, але цей перелік не є вичерпним, кінотеатри, 

мовлення, цифрові медіа та відеоігри. Свобода вираження поглядів 
та  ґендерна рівність в аудіовізуальній сфері є за своєю природою 

взаємопов'язаними поняттями: реалізація свободи вираження поглядів 
може  покращити ґендерну рівність; 

Аудіовізуальна сфера формує та здійснює вплив на сприйняття, 
ідеї, ставлення та поведінку, що домінують у суспільстві. Вона 

відображає реальність жінок і чоловіків у її повному розмаїтті. 
Аудіовізуальний контент може або перешкоджати, або сприяти 
структурним змінам щодо ґендерної рівності. Ґендерна нерівність у 

суспільстві відображається не лише в аудіовізуальному контенті, але 
також і в аудіовізуальній сфері загалом, зокрема, знаходячи своє 

відображення в недостатньому представленні жінок у різних професіях 
та у процесі прийняття рішень. Крім того, жінки, які є фахівчинями  

аудіовізуальної сфери, частіше стикаються з нерівними умовами 
оплати праці, «скляною стелею» та нестабільними умовами 

працевлаштування. Також значною мірою недостатньо представлені 
жінки у творчій, технічній та виконавчій сферах всіх рівнів індустрії; 

Аудіовізуальна сфера  надає послуги для всіх членів суспільства. 
Це вимагає особливої уваги до ґендерної рівності як з точки зору 

залученості та доступу до цієї сфери, так і з точки зору контенту, 
ставлення до жінок та їхнього зображення, зокрема відповідно до 
звернення до Сторін Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильства щодо жінок і домашнього насильства (CETS№ 210)  - 
сприяти посиленню поваги до гідності жінок у межах інформаційно-

комунікаційних технологій та медіа, як це передбачено статтею 17; 
Рада Європи вважає своїм обов’язком протидіяти ґендерній 

нерівності в аудіовізуальній сфері, як це зазначено в Декларації про 
ґендерну рівність у європейській аудіовізуальній індустрії, яку було 

ухвалено на Конференції «Жінки в сучасній європейській кіноіндустрії: 
ґендерні питання. Чи можемо ми краще?», що відбулася в місті Сараєво 

14 серпня 2015 року; та відображено у численних національних 
політичних заявах. 

 
Визнаючи необхідність інтегрувати ґендерну рівність в 

аудіовізуальну сферу,  
 
Рекомендує урядам держав-членів: 
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1. ухвалити політику, спрямовану на просування ґендерної рівності в 
аудіовізуальній сфері як основного принципу її діяльності та діяльності 

її інституційних організацій із належним урахуванням  рекомендацій, 
передбачених у Додатку I; 

2. сприяти європейським, національним та регіональним фондам 
фільмів, суспільним та  комерційним мовникам та іншим ключовим 

зацікавленим сторонам в аудіовізуальній сфері у здійсненні 
моніторингу ситуації щодо ґендерної рівності, використовуючи 

методи моніторингу та індикатори діяльності на кшталт тих, що 
наведено в Додатку ІІ; 

3. сприяти  європейським наднаціональним кіно- та аудіовізуальним 
фондам, таким як «Eurimages» та «Creative Europe», а також мовникам та 

іншим ключовим учасникам аудіовізуальної сфери у вирішенні питань, 
пов’язаних із ґендерною рівністю в усіх політиках, заходах, програмах 

підтримки -  тренінгах, виробництві, розповсюдженні, проведенні 
фестивалів та ініціатив щодо медіаграмотності; 
4. сприяти  всім відповідним організаціям аудіовізуальної сфери (у 

тому числі, державним та приватним фінансовим установам, галузевим 
роботодавцям, профспілкам та професійним організаціям, постачальникам 

навчальних та освітніх послуг та фахівцям індустрії, а також відповідним 
регулюючим органам) у здійсненні підготовки чи перегляду регулюючих 

та саморегулюючих стратегій, колективних договорів та кодексів етики 
або інших нормативних документів задля подальшої імплементації з 

урахуванням принципів ґендерної рівності; 
5. поширювати цю рекомендацію разом із додатками та підвищувати 

рівень обізнаності серед відповідних зацікавлених сторін  та тих, хто 
працює в аудіовізуальній сфері, зокрема, щодо ключової ролі ґендерної 

рівності як фактору, що забезпечує повноцінну демократію та реалізацію 
прав людини; 
6. здійснювати моніторинг та оцінку прогресу досягнення ґендерної 

рівності в аудіовізуальній сфері та надавати кожні 5 років звіт Комітету 
міністрів про заходи та досягнутий прогрес, що стосується імплементації 

цієї рекомендації. 
 

Додаток I до Рекомендації CM/Rec(2017)9 

Рекомендації для покращення ґендерної рівності в аудіовізуальній 
сфері: заходи для імплементації  

 
Контекст 
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Дослідження ґендерної рівності у європейській аудіовізуальній сфері1 

виявило низку бар'єрів, що перешкоджають жінкам працювати в  

індустрії на рівних умовах із чоловіками. 
1. Недостатня обізнаність із переважанням ґендерної нерівності. 

2. Свідома та несвідома дискримінація за ґендерною ознакою  на всіх 
рівнях індустрії. 

3. Недостатнє бажання інвестувати в фінансово амбітний 
аудіовізуальний контент, створений жінками. 

4. Нерівномірний розподіл фінансування аудіовізуального контенту 
між жінками та чоловіками. 

5. Нерівномірний розподіл інвестицій з боку інвесторів. 
6. Незбалансована підтримка поширення контенту, створеного 

жінками. 
7. Недостатнє представлення жінок у групах щодо прийняття 

рішень та фінансування, а також у наглядових та виконавчих 
органах. 

8. Нерівномірна оплата праці жінок та чоловіків. 

9. Відсутність підтримки батьків та опікунів та неможливість 
збалансувати робочий та вільний часу в цій сфері. 

10.  Нерівномірний доступ до можливостей працевлаштування жінок та 
чоловіків. 

 
Попри ці перешкоди, жінки роблять значний внесок в аудіовізуальну 

сферу. Наприклад, у сфері кінематографу (навіть  за умови меншої 
кількості фільмів, режисерами яких є жінки) дослідження доводять, що 

рівень участі фільмів, режисерами яких є жінки, на національних та 
міжнародних фестивалях часто є пропорційно більшим. Крім того, 

фільми, режисерами яких є жінки, частіше отримують нагороди, аніж 
фільми, режисерами яких є чоловіки. Фільми, відзняті жінками, значною 
мірою недостатньо представлені у програмах найкращих 

кінофестивалів. 
У дослідженнях2 та галузевих доповідях3 підкреслюється, що сценарні 

шоу на телебаченні, в яких  головну роль виконує жінка, значно помітніші 
в телепрограмах та на онлайн-платформах, маючи при цьому значний 

комерційний успіх. У різноманітних жанрах, зокрема у фантастиці, 
кримінальних, лікарняних та сімейних драмах, героїні, які часто 

                                                                 
1 «Де жінки-режисери? Доповідь щодо ґендерної рівності для режисерів європейської індустрії 

кінематографу за 2006-2013 роки» Європейської жіночої аудіовізуальної мережі (European Women’s 

Audiovisual Network, EWA), 2016 рік. 
2 «Жіночий фактор (MS.FACTOR) – сила контенту, що створюється жінками», «Мережа впливу 

жінок» та «Жінки і Голівуд» Гільдії продюсерів Америки, 2015 рік, доступне за посиланням: 

http://c.ymcdn.com/sites/www.producersguild.org/resource/resmgr/WIN/ms_factor_090115_01.pdf. 
3 «Сильні жіночі ролі на телебаченні стають популярними разом із жінками, що ведуть шоу по 

обидва береги Атлантики», «Variety», 17 жовтня 2016 року, доступне за посиланням: 

http://variety.com/2016/tv/global/tv-female-leads-the-crown-victoria-fleabag-1201889289/ 

http://www.ewawomen.com/uploads/files/MERGED_Press-2016.pdf
http://www.ewawomen.com/uploads/files/MERGED_Press-2016.pdf
http://www.ewawomen.com/uploads/files/MERGED_Press-2016.pdf
http://www.ewawomen.com/uploads/files/MERGED_Press-2016.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.producersguild.org/resource/resmgr/WIN/ms_factor_090115_01.pdf
http://variety.com/2016/tv/global/tv-female-leads-the-crown-victoria-fleabag-1201889289/
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створюються сценаристками, користуються величезною популярністю 
серед глядачів та відображають апетит аудиторії до розмаїття у 

зображенні та підборі телевізійних акторів. 
Якщо розглядати жінку як споживача відеоігор, то нещодавнє дослідження 

встановило, що 44% європейських жінок грають у відеоігри. Це свідчить 

про те, що жінки є значною частиною геймерської аудиторії, і ця аудиторія 

дедалі збільшується – в 2012 році жінки витрачали, в середньому, три 

години на тиждень, граючи в ігри на мобільних пристроях/планшетах; в 

2016 році вони витрачали вже до чотирьох з половиною годин.4 

Це свідчить про невикористаний ринок контенту, що визначається 
жінками. 

Більша кількість аудіовізуального контенту, створеного жінками, 
позитивно вплине на зображення жінок та чоловіків, сприятиме рівності 

та справедливості у нашому суспільстві. Крім того, одним із 
найважливіших способів заохочення жінок до створення аудіовізуального 

контенту є забезпечення більшої видимості їхніх робіт на телебаченні, 
кіноекранах та цифрових медіаплатформах. 

Держави-члени значним чином підтримують зміну політики, в тому числі 
заходи, спрямовані на: 

a. подолання недостатнього представлення жінок в індустрії; 

b. покращення ґендерно-збалансованого розподілу державних коштів; 
c. досягнення рівного представлення жінок і чоловіків та кращої 

обізнаності  в органах управління, журі, на посадах щодо прийняття 
рішень, та в групах відбору для фестивалів; 

d. запровадження заохочень для продюсерів для підтримки креативних 
жінок; 

e. запровадження заохочень для дистриб’юторів для підтримки 
контенту, який створюється жінками. 

 

Урядам держав-членів пропонується вивчити такі заходи з метою 
підтримки імплементації рекомендації: 

 

I. Переглянути законодавство, правила та політики 
1.  Держави-члени повинні створити відповідну нормативно-правову 

                                                                 
4 Див. «Нові обличчя геймерства», Федерація інтерактивного програмного забезпечення 

Європи/дослідження «Ipsos Connect», 2017 рік, доступне за посиланням:  

www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/ipsos_connect_gaming_feb_17.pdf;  www.isfe.eu/industry-

facts/statistics 

 

http://www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/ipsos_connect_gaming_feb_17.pdf
http://www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/ipsos_connect_gaming_feb_17.pdf
http://www.isfe.eu/industry-facts/statistics
http://www.isfe.eu/industry-facts/statistics
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базу, якщо така ще не була створена, спрямовану на забезпечення поваги 
до принципу людської гідності та заборони будь-якої дискримінації за 

ознакою статі, підбурювання до ненависті або будь-якої форми ґендерно-
зумовленого насильства в аудіовізуальній сфері. 

2. За допомогою відповідних засобів держави-члени повинні 
забезпечити, щоб основні учасники аудіовізуальної сфери дотримувалися 

принципів ґендерної рівності під час ухвалення рішень та на практиці. 
3. Заохочувати національні, наднаціональні та регіональні органи 

ухвалювати заходи саморегулювання, внутрішні кодекси етики та 
внутрішнього нагляду, а також розробляти стандарти, що просувають 

гендерну рівність, з метою сприяння послідовній внутрішній політиці та 
умовам праці, спрямованим на: 

a. забезпечення рівного доступу та представлення в аудіовізуальній 
сфері жінок та чоловіків; 

b. забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків на 
керівних посадах в органах, що мають дорадчу, регуляторну 
роль або внутрішню наглядову роль, а також у процесі 

прийняття рішень загалом; 
c. підвищення обізнаності щодо ґендерної рівності 

(наприклад, проведення тренінгу з питань несвідомої 
упередженості чи ініціатив із  впровадження ґендерного 

підходу); 
d. підтримка ініціатив та кампаній з підвищення обізнаності щодо 

протидії ґендерним стереотипам, в тому числі мові ворожнечі та 
сексизму в аудіовізуальній сфері; 

e. просування нестереотипних образів та уникнення сексистської 
реклами, мови та контенту, які можуть призвести до 

дискримінації за ознакою статі, підбурювання до ненависті та 
ґендерного-зумовленого насильства; 

f. підтримка та просування кращих практик шляхом проведення 

соціального діалогу, розвитку мереж та партнерства між різними 
зацікавленими сторонами аудіовізуальної сфери задля сприяння 

ґендерній рівності в контексті їхньої різноманітної діяльності; 
g. підтримка та сприяння розробці політик щодо робочого 

розпорядку, що дозволяє узгодити робочий час та сімейне життя 
(наприклад, можливість належного догляду за дітьми); 

h. включення оцінки імплементації політики щодо ґендерної рівності 
в аудіовізуальній сфері до своїх щорічних доповідей. 

 
II. Збирати, здійснювати моніторинг та оприлюднювати дані 

1) Ухвалити методи моніторингу та індикатори діяльності на кшталт тих, 
що наведені в Додатку ІІ. 

2) Щорічно здійснювати моніторинг ситуації щодо ґендерної рівності в 
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аудіовізуальній сфері на національному рівні, ґрунтуючись на 
вищезгаданих показниках. 

3) Виокремити причинно-наслідкові взаємозв’язки, використовуючи 
якісний аналіз даних. 

 
III. Підтримувати дослідження 

1. Сприяти активному дослідженню ґендерної рівності в 
аудіовізуальній сфері, зокрема щодо доступу, представлення, залучення та 

умов праці, а також регулярно оприлюднювати результати таких ініціатив.  
2. Підтримувати активне дослідження з точки зору ґендерної рівності в 

аудіовізуальній сфері та організувати обговорення з метою покращення 
якості політики та законодавства. 

3. Сприяти дослідженню впливу аудіовізуальної сфери на формування 
цінностей, поглядів, потреб та інтересів жінок і чоловіків. 
4. Заохочувати ініціативи щодо співпраці для дослідницьких мереж та 

партнерств, наприклад, об'єднання академічних закладів, неурядових 
організацій та інших органів. 

 
IV. Заохочувати постійний розвиток медіаграмотності 

1. Просувати впровадження ґендерно-чутливої медіаграмотності для 
молодших поколінь, готувати молодь до відповідального сприйняття 

різних форм аудіовізуального контенту та надавати їм змогу отримати 
критичний погляд на представлення жінок та чоловіків, а також розвіювати 

сексистські стереотипи. 
2. Покращити програми медіаграмотності для молоді з точки зору  

ґендерної рівності як засобу забезпечення широкої освіти у сфері прав 
людини та активного залучення до демократичних процесів. 
3. Розробити спеціальні інструменти медіаграмотності з підвищення 

обізнаності за допомогою та через аудіовізуальні роботи для дорослих, в 
тому числі для батьків та вчителів, як важливих факторів для розвитку 

ґендерної освіти та активного громадянства. 
4. Підвищити обізнаність та зміцнити спроможність фахівців 

аудіовізуальної сфери та студентів, пропонуючи регулярні програми 
навчання та професійної підготовки, спрямовані на отримання 

поглиблених знань про ґендерну рівність та її вирішальну роль у 
демократичному суспільстві. 

5. Включити до навчальних програм, що стосуються аудіовізуальної 
сфери, та тривалого навчання гендерно-орієнтований підхід.  

 
V. Покращити процеси підзвітності 

1. Підвищити рівень обізнаності про процедури подання скарг, які 
громадяни можуть використовувати щодо аудіовізуального контенту, який, 
на їхню думку, суперечить ґендерній рівності. 
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2. Підтримувати неурядові організації, асоціації, наукові установи, осіб 
та інші відповідні зацікавлені сторони у контексті їхніх зусиль щодо захисту 

ґендерної рівності, шляхом передачі їхніх застережень до органів 
саморегулювання або до інших спеціалізованих органів (наприклад, 

комісіям з етики або антидискримінаційним комісіям). 
3. Сприяти оновленню чинних механізмів підзвітності та їхнього 

ефективного використання у випадках порушення ґендерної рівності в 
аудіовізуальній сфері. 

4. Сприяти створенню нових механізмів підзвітності та громадянської 
відповідальності в контексті ґендерної рівності, наприклад, шляхом 

проведення форумів для публічних дебатів і платформ, відкритих онлайн та 
офлайн, що дають можливість громадянам здійснювати безпосередні обміни 

думками. 
 

Додаток II до Рекомендації CM/Rec(2017)9 
 
Рекомендовані методи моніторингу та індикатори діяльності 

Методи моніторингу 

Окрім наведених вище пунктів, державам-членам також пропонується 

заохочувати органи, вказані нижче, здійснювати моніторинг за 

дотриманням ґендерної рівності у європейській аудіовізуальній сфері.  

 

1. Наднаціональні, національні та регіональні аудиовізуальні 
інститути, фонди, агентства, фестивалі, суспільні мовники та 

регуляторні органи повинні долучатись до збору даних, 
зобов'язуватися оприлюднювати ці дані та вживати заходів за 

результатами отриманих даних задля досягнення ґендерної 
рівності і більшої видимості жінок. 

2. Європейським організаціям, що представляють органи 
суспільного сектору (такі як Європейська мовна спілка (EBU), 
Агенція європейських режисерів кіно (EFAD) та «Cine-Regio») 

та іншим представницьким організаціям сфери рекомендовано: 
a. ухвалити єдиний підхід щодо збирання кількісних та якісних 

даних про ґендерну рівність; 
b. досягти цього за допомогою узгоджених загальних 

індикаторів, як зазначено нижче, з використанням 
стандартизованих переліків даних; 

c. зобов'язуватися регулярно оприлюднювати ці дані для 
відстеження тенденцій та прогресу; 

d. заохочувати членів ухвалювати аналогічні індикатори, а 



11 

також постійно здійснювати моніторинг та оприлюднювати 
ці дані, щоб відстежувати тенденції та прогрес. 

e. заохочувати членів ухвалювати аналогічні індикатори, а 
також постійно здійснювати моніторинг та оприлюднювати 

ці дані, щоб відстежувати тенденції та прогрес. 
3. Європейські організації, що представляють комерційну 

аудіовізуальну сферу (як-от асоціації, що представляють 
комерційне мовлення, цифрові медіаплатформи та видавці 

відеоігор) заохочуються до застосування наведених вище методів.  
4. Європейським соціальним партнерам в аудіовізуальній сфері, в 

тому числі Європейській федерації журналістів та соціальним 
партнерам із Комітету із соціального діалогу в аудіовізуальній 

сфері Європейського Союзу, запропоновано продовжувати 
спостереження за прогресом, досягнутим в межах Європейської 

програми дій щодо ґендерної рівності в аудіовізуальній сфері, яку 
було ухвалено у 2011 році. 

5. Усі органи управління, ухвалення рішень, комітети з відбору та 

журі мають бути обізнані про ґендерні упередження, та повинні 
створюватися за принципом ґендерного паритету. 

6. Освітні та академічні установи в аудіовізуальній сфері повинні 
підтримувати та здійснювати моніторинг статистики щодо 

ґендерної рівності серед аплікантів та випускників; їм 
рекомендується забезпечити ґендерну рівність серед 

викладацького складу та забезпечити більшу видимість жінок у 
всіх навчальних програмах та матеріалах-джерелах. 

 
Індикатори діяльності 

Індикатори для вимірювання ґендерної рівності повинні охоплювати 
кілька сфер. 

1. Організаційні структури в аудіовізуальній сфері: 

a. Особи, що приймають рішення, за статтю: 
i. членство в правлінні; 

ii. інші посади, що ухвалюють рішення; 
iii. інші рівні сфери. 

b. Рішення щодо виробництва та фінансування, за статтю: 
i. фінансування та ухвалення рішень; 

ii. бюджети виробництва; 
iii. структура оплати. 

2. Створення контенту: 
a. основні автори контенту; 

b. неосновні автори контенту; 
c. технічна команда; 
d. виконавці; 
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e. інші. 
3. Видимість, доступність та представлення контенту: 

a. фестивалі та нагороди; 
b. доступність контенту; 

c. комерційне представлення контенту; 
d. критики та оглядачі аудіовізуального контенту. 

4. Екранний контент: 
a. жанр (наприклад, екшн, комедія тощо) – стать головного 

автора контенту; 
b. представлення за статтю: 

i. головні герої; 
ii. ролі другого плану та допоміжні ролі. 

5. Викладання та навчання: 
a. ґендерні курси в освітніх та академічних установах, 

що надають навчання в аудіовізуальній сфері; 
b. підготовка фахівців аудіовізуальної сфери, включаючи 

постійний професійний розвиток. 

6. Медіаграмотність: 
доступ, використання та розуміння аудіовізуального 

контенту. 
7. Ґендерна та аудіовізуальна політика: 

закони, постанови, політики, програми та кодекси етики 
щодо ґендерної рівності в аудіовізуальній сфері та за 

допомогою неї. 
 

Наступні позаекранні та екранні індикатори діяльності 
ґрунтуються на показниках, які спочатку було розроблено Eurimages 

(Європейським фондом підтримки кіно) для використання у 
європейській кіноіндустрії. Усі напрями аудіовізуальної сфери можуть 
розробляти еквівалентні індикатори для застосування у їхньому 

напрямі. 
Індикатори було розподілено за категоріями Етапу I або Етапу II.  

Імплементація індикаторів Етапу I є пріоритетними. 
 

I. Позаекранні показники діяльності 
1. Організаційні структури в аудіовізуальній сфері 

  Етап І 
1.1. Особи, що ухвалюють рішення, за статтю 

1.1.1. Аудіовізуальні групи, компанії та організації  
1.1.1.1. Право власності та контроль 

1.1.1.2. Наглядові та виконавчі ради 
1.1.1.3. Вищі керівні посади 

1.1.2. Органи із питань прийняття рішень та фінансування 
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1.1.2.1. Президенство комітетів з відбору 
1.1.2.2. Склад комітетів із відбору 

1.1.2.3. Комісари 
1.1.3. Дистриб'ютори, видавці та торгові агенти 

1.1.4. Контролери програм 
1.1.5. Фестивалі 

1.1.5.1. Президенство в журі 
1.1.5.2. Художні керівники 

1.1.5.3. Склад журі 

 1.2. Рішення щодо створення та фінансування 

Етап І 
 

1.2.1. Рішення із питань розподілу повноважень та 
фінансування за статтю основного автора контенту 

1.2.1.1. Заявки 
1.2.1.2. Профінансовані проекти 
1.2.1.3. Надана підтримка 

1.2.2. Фінансування виробництва за статтю автора основного 
змісту 

1.2.2.1. Розмір бюджету 

Етап ІІ 

 

1.2.2.2. Співвідношення фінансування продукції 
(державне/приватне) 

1.2.3.  Структури оплати (гендерне бюджетування)
2. Створення контенту 

Етап I 

2.1. Основні автори контенту за статтю 

2.1.1. Продюсер 
2.1.2. Режисер 

2.1.3. Сценарист 
2.1.4. Редактор програм 

 
Етап ІІ 

2.2. Неосновні автори контенту за статтю 
2.2.1. Композитор 

2.2.2. Виконавці ролей 
2.2.3. Голова відділу кінематографії 

2.2.4. Голова відділу редагування 
2.2.5. Голова відділу створення дизайну 
2.2.6. Голова відділу звуку 
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2.2.7. Голова відділу костюмів 
2.2.8. Голова відділу мейкапу 

2.2.9. Голова відділу візуальних ефектів 
2.2.10.  Журналіст 

3. Видимість, доступність та діяльність 

Етап I 

 

 

 

 

 

3.1. Фестивалі та нагороди (національні та міжнародні) за 
ґендерною ознакою основного автора контенту 

3.1.1. Роботи в основних конкурсах 
3.1.2. Роботи в інших секціях 

3.1.3. Номінації у всіх категоріях 
3.1.4. Нагороди у всіх категоріях 

Етап ІІ  
3.2. Доступність контенту за статтю основного автора контенту 

3.2.1. Театральний випуск 
3.2.2. Планування трансляції 

3.2.3. Просування на платформах «за вимогою» 
3.3. Комерційна діяльність за статтю основного автора контенту 

3.3.1. Касові збори 
3.3.2. Рейтинги аудиторії 

3.3.3. Завантаження/перегляди 
3.4. Критики та оглядачі аудіовізуального контенту за статтю

4. Викладання та навчання в аудіовізуальній сфері 

Етап I

 

 

 

 

 

 

4.1. Персонал та студенти у навчальних закладах за статтю 
4.1.1. Кандидати (апліканти) 

4.1.2. Студенти (прийняті) 
4.1.3. Випускники 

4.1.4. Викладачі 
4.1.5. Лектори 

Етап ІІ 

4.2. Навчальні програми 
4.2.1. Контент курсу 

4.2.2. Наявність курсів, що стосуються ґендерних питань 
та аудіовізуальної сфери
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II. Екранні показники діяльності  
5. Контент 

Етап  І 
5.1. Жанр 

5.1.1. Жанр (екшн, комедія тощо) за ґендерною ознакою 
головного автора контенту; 

5.2. Представлення 
5.2.1. Головні герої за статтю 

Етап ІІ 

5.2.2. Представлення головних героїв на екрані 

5.2.2.1. Вік 
5.2.2.2. Професія 

5.2.2.3. Соціально-економічний статус 
...та інші визначені причини для дискримінації  

5.2.3. Присутність та представлення у нехудожніх 
творах 

5.2.3.1. Стать основного ведучого 
5.2.3.2. Стать залучених учасників 

5.2.3.2.1.  за темою 
5.2.3.2.2.  за тривалістю участі 

5.2.3.3. Ґендерний склад експертних груп 
5.3. Тест Бехдель-Уоллес для художніх творів 

 

Етап ІІ 

5.3.1. Чи присутні у фільмі дві жінки, що мають імена? 
5.3.2. Чи говорять вони між собою (суттєві діалоги)? 

5.3.3. Чи говорять вони про щось інше, аніж про чоловіків? 
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Додаток III до Рекомендації CM/Rec(2017)9 

Посилання на матеріали 
Метою цього переліку посилань на матеріали є надання допомоги державам-

членам імплементувати заходи щодо досягнення кращої ґендерної рівності в 
аудіовізуальній сфері. 

 

Комітет міністрів Ради Європи 
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ETS № 5) 

Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (ETS №177) 

Європейська соціальна хартія (переглянута) (ETS № 163) 
Конвенція Ради Європи про запобігання насильства щодо жінок і 

домашнього насильства та боротьбу з цими явищами (CETS  № 210)  
Рекомендація Rec (84)17 щодо рівності між жінками та чоловіками у медіа  

Рекомендація Rec (90)4 щодо подолання сексизму в мові 
Рекомендація Rec (98)14 щодо щодо впровадження ґендерного підходу 

Рекомендація Rec (2003)3 про збалансовану участь чоловіків і жінок в 
процесі ухвалення політичних і суспільних рішень 
Рекомендація CM/Rec (2007)2 про медіа плюралізм і розмаїття 

медіаконтенту  
Рекомендація CM/Rec (2007)3 про завдання організацій суспільного 

мовлення  в інформаційному суспільстві 
Рекомендація CM/Rec (2007)11 про сприяння свободи вираження поглядів 

та інформації в новому інформаційному та комунікаційному середовищі 
Рекомендація CM/Rec (2007)13 про впровадження ґендерного підходу в 

освіті 
Рекомендація CM/Rec (2007)16 про заходи щодо підвищення суспільної 

цінності Інтернету Рекомендація CM/Rec (2007)17 про стандарти і 
механізми гендерної рівності  

Рекомендація CM/Rec (2009)7 про національну політику в сфері кіно та 
розмаїття культурного вираження  

Рекомендація CM/Rec (2011)7 про нове поняття медіа 
Рекомендацію CM/Rec (2012)1 щодо управління суспільними засобами 
масової інформації 

Рекомендація CM/Rec (2013)1 щодо ґендерної рівності та медіа 
Рекомендація CM/Rec (2015)2 щодо впровадження ґендерного підходу у 

спорті 
 

Декларація Комітету міністрів про роль суспільних медіа у просуванні 
соціальної згуртованості та міжкультурного діалогу, ухвалена Комітетом 

міністрів 11 лютого 2009 року на 1048-му засіданні заступників міністрів 

https://rm.coe.int/1680063765
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177
https://rm.coe.int/168007cf93
https://rm.coe.int/168008482e
https://rm.coe.int/168008482e
https://rm.coe.int/168008482e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(84)17
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(90)4
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(98)14
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(2003)3
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d1bd1
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d1bd1
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d1bd1
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Декларація щодо  перетворення ґендерної рівності в реальність, ухвалена 
12 травня 2009 року на 119-му засіданні заступників міністрів 

Декларація про управління суспільними засобами масової інформації, 
ухвалена Комітетом міністрів 15 лютого 2012 року на 1134-му засіданні 

заступників міністрів. 
 

Парламентська асамблея Ради Європи 
Рекомендація 1799 (2007) «Образ жінки в рекламі» (Відповідь, ухвалена 

Комітетом міністрів на 1018-му засіданні заступників міністрів 20 лютого 
2008 року) 

Рекомендація 1555 (2002) «Образ жінки в медіа» (Відповідь, ухвалена 
Комітетом міністрів на 838-му засіданні заступників міністрів 30 квітня 

2003 року) 
Рекомендація 1931 (2010) «Про боротьбу з сексистськими стереотипами в 
медіа» (Відповідь, ухвалена Комітетом міністрів 30 березня 2011 року на 

1110-му засіданні заступників міністрів) 
Рекомендація 1899 (2010) про збільшення представлення жінок у 

політиці через виборчу систему (Відповідь, ухвалена Комітетом 
міністрів на 1091-му засіданні заступників міністрів 16 вересня 2010 

року) 
 

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

 
Інші відповідні документи 

Довідник-посібник із протидії мові ненависті в Інтернеті через освіту 

з прав людини,  Р ада  Є вр о пи (Страсбург, 2014 рік) 

(nohatespeechmovement.org) 

«Де жінки-сценаристки в європейських фільмах? Доповідь про ґендерну 

рівність щодо жінок-режисерів, 2006-2013 роки з кращими практиками та 
рекомендаціями щодо політики», Європейська жіноча аудіовізуальна 

мережа (Страсбург, 2016 рік) (www.ewawomen.com). 
 

«Керівництво щодо імплементації Рекомендації CM/Rec(2013)1 Комітету 
міністрів Ради Європи державам-членам про ґендерну рівність і медіа» 

(Страсбург, 2015) 
 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d12db
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d12db
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d12db
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cb4d4
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cb4d4
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cb4d4
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cb4d4
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d3f87
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d3f87
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d3f87
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d3f87
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d3f87
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e0074
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e0074
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e0074
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e0074
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e0074
https://rm.coe.int/16805cd56f
https://rm.coe.int/16805cd56f
https://rm.coe.int/16805cd56f
https://rm.coe.int/16805cd56f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805ce52f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805ce52f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805ce52f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805ce52f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805ce52f
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/media.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf
http://www.nohatespeechmovement.org/bookmarks
http://www.nohatespeechmovement.org/bookmarks
http://www.nohatespeechmovement.org/bookmarks
https://www.nohatespeechmovement.org/
http://www.ewawomen.com/uploads/files/MERGED_Press-2016.pdf
http://www.ewawomen.com/uploads/files/MERGED_Press-2016.pdf
http://www.ewawomen.com/uploads/files/MERGED_Press-2016.pdf
http://www.ewawomen.com/uploads/files/MERGED_Press-2016.pdf
http://www.ewawomen.com/
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«Заохочення залучення приватного сектора та  медіа щодо запобігання 
насильства щодо жінок та домашнього насильства: стаття 17 

Стамбульської конвенції», Рада Європи (Страсбург, 2016 рік) 
 

«Механізм дій щодо ґендерної рівності в аудіовізуальній сфері в Європі», 
що фінансується Європейською комісією і ухвалений Комітетом Ради 

Європи з питань соціального діалогу в аудіовізуальній сфері (Брюссель, 
2011 рік) 

 
«Посібник кращих практик щодо протидії ґендерним стереотипам та 

сприянню рівних можливостей у кінематографі, Телебачення та театр в 
Європі», Міжнародна федерація акторів (Брюссель, 2010 рік). 

  

https://edoc.coe.int/en/violence-against-women/6804-encouraging-the-participation-of-the-private-sector-and-the-media-in-the-prevention-of-violence-against-women-and-domestic-violence-article-17-of-the-istanbul-convention.html
https://edoc.coe.int/en/violence-against-women/6804-encouraging-the-participation-of-the-private-sector-and-the-media-in-the-prevention-of-violence-against-women-and-domestic-violence-article-17-of-the-istanbul-convention.html
https://edoc.coe.int/en/violence-against-women/6804-encouraging-the-participation-of-the-private-sector-and-the-media-in-the-prevention-of-violence-against-women-and-domestic-violence-article-17-of-the-istanbul-convention.html
https://edoc.coe.int/en/violence-against-women/6804-encouraging-the-participation-of-the-private-sector-and-the-media-in-the-prevention-of-violence-against-women-and-domestic-violence-article-17-of-the-istanbul-convention.html
http://docplayer.net/42340543-Framework-of-actions-on-gender-equality.html
http://docplayer.net/42340543-Framework-of-actions-on-gender-equality.html
http://docplayer.net/42340543-Framework-of-actions-on-gender-equality.html
http://docplayer.net/42340543-Framework-of-actions-on-gender-equality.html
http://www.fia-actors.com/uploads/Engendering_EN.pdf
http://www.fia-actors.com/uploads/Engendering_EN.pdf
http://www.fia-actors.com/uploads/Engendering_EN.pdf
http://www.fia-actors.com/uploads/Engendering_EN.pdf
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2.Резолюція 17151 (2010)  

Парламентської Асамблеї  
Боротьба з сексистськими стереотипами в засобах масової інформації  

 
Текст ухвалено Асамблеєю 25 червня 2010 року (27-е засідання). 

 

1. Парламентська асамблея відзначає і засуджує той факт, що жінки є 

жертвами сексистських стереотипів у засобах масової інформації. З одного боку, 

вони недостатньо представлені, якщо не сказати «невидимі» у засобах масової 

інформації. З іншого боку, в засобах масової інформації зберігаються сексистські 

стереотипи, що відводять жінкам і чоловікам ролі, які традиційно відводяться їм 

суспільством, тобто жінки – вдома, чоловіки – в професійному та політичному 

світі, жінки – жертви або сексуальні предмети, чоловіки – компетентні потужні 

лідери або керуються сексуальними інстинктами, а це є бар'єром для досягнення 

гендерної рівності. 

2. Сексистські стереотипи варіюються від гумору і кліше у традиційних 

засобах масової інформації до підбурювання до гендерної ненависті та 

насильства в Інтернеті. Сексистські стереотипи занадто часто стають банальними 

та толеруються під прапором свободи слова. Більше того, ці стереотипи часто 

тонко передаються засобами масової інформації, які відтворюють ставлення та 

думки, що вважаються нормою в суспільствах, вельми далеких від гендерної 

рівності. Відповідно, сексистські стереотипи майже ніколи не стають предметом 

судового переслідування і не караються регулюючими або саморегулюючими 

органами, за винятком випадків найбільш грубих посягань на людську гідність.  

3. Проте вплив сексистських стереотипів у засобах масової інформації  на 

формування громадської думки, особливо серед молоді, є катастрофічним: ці 

стереотипи увічнюють спрощений, незмінний і карикатурний образ жінок і 

чоловіків, узаконюючи повсякденний сексизм та дискримінаційні дії, а також 

можуть сприяти гендерно-зумовленому насильству або узаконювати його. Таким 

чином, сексистські стереотипи є інструментом дискримінації. 

4. Засоби масової інформації, життєво важливі складові демократії, мають 

особливу відповідальність у цій галузі щодо сприяння повазі до людської 

гідності, боротьбі з усіма формами дискримінації та рівності між жінками та 

чоловіками. Сексизму, як і расизму та іншим формам дискримінації, немає місця 

у засобах масової інформації. Асамблея підтверджує свій твердий намір 

відстоювати принципи людської гідності та недискримінації, гарантованих 

Європейською конвенцією з прав людини (СЄД № 5). Він також висвітлює 

позитивну роль, яку можуть відігравати засоби масової інформації у забезпеченні 

гендерної рівності, посилаючись у зв'язку з цим на Рекомендацію № R (84) 17 

Комітету міністрів країнам-членам щодо рівності між жінками та чоловіками у 

засобах масової інформації. 
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5.  Крім того, освіта та підготовка є абсолютно необхідними для того, щоб 

навчитися визнавати, усвідомлювати та долати стереотипи. Тому вкрай важливо 

з самого раннього віку інформувати дітей про боротьбу з дискримінацією та 

гендерну рівність. 

6. Асамблея закликає країни-члени зміцнювати підготовчі та освітні заходи та: 

6.1. просувати та започатковувати кампанії з підвищення обізнаності; 
6.2. включити в законодавство про гендерну рівність положення, 

спрямовані на боротьбу з сексистськими стереотипами; 
6.3. сприяти запровадженню та/або ефективному функціонуванню 

регуляторних або саморегуляторних органів для гарантування поваги до 
людської гідності, сприяння боротьбі з дискримінацією, включаючи 

дискримінацію за ознакою статі, та сприяти не тільки розмаїттю, а й рівності між 
жінками та чоловіками; 

6.4. сформулювати за допомогою діалогу і за погодженням з 
державними та приватними партнерами у цій професії кодекси поведінки, які 

забороняли б сексистські дії і образи, сприяли б збалансованій присутності жінок 
і чоловіків у засобах масової інформації і враховували б гендерні аспекти; 

6.5. запровадити квоти та інші позитивні заходи в суспільних медіа 

разом із цілями щодо розширення участі та представництва жінок; 
6.6. створити структури для моніторингу та/або зміцнення 

саморегулюючих механізмів, для того щоб повідомляти про стереотипні 
зображення, використовуючи там, де це може бути ефективним, механізми 

викриття сексистської реклами; 
6.7. сприяти запровадженню європейської системи моніторингу та 

обміну передовим досвідом; 
6.8. наголосити на програмах, спрямованих на підтримку молоді, з 

метою боротьби зі стереотипними образами жінок і чоловіків та сексистських 
поглядів у суспільстві; 

6.9. заохочувати в навчальних закладах підготовку, яка дає студентам 
змогу інтерпретувати медіа та розпізнавати сексистські стереотипи, та освіту 

щодо гендерної рівності відповідно до Рекомендації CM/Rec(2007)13 Комітету 
міністрів державам-членам щодо стратегії досягнення гендерної рівності в освіті 
та Резолюції Асамблеї 1557 (2007) про образ жінок у рекламі та 1669 (2009) про 

права дівчат сьогодні – права жінок завтра. 
7. Крім того, Асамблея закликає національні парламенти: 

7.1. боротися з сексистськими стереотипами в засобах масової інформації 
шляхом вжиття законодавчих заходів, спрямованих на покарання за 

сексистські зауваження або образи, підбурювання до гендерно-зумовленої 
ненависті або насильства і за наклеп на окремих осіб або групи осіб за 

ознакою їхньої статі; 
7.2. надати особам, які постраждали від гендерної дискримінації, а також 

громадським організаціям, які борються з гендерно-зумовленим 
насильством і дискримінацією, можливість звертатися до судів або 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileId=17552
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileId=17740
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компетентних регулюючих та саморегулюючих органів для судового 
розгляду випадків підбурювання до гендерно-зумовленої ненависті або 

насильства, а також випадків наклепу на окремих осіб або групи осіб за 
ознакою їхньої статі; 

7.3. надати органам державної прокуратури можливість уживати, в силу свого 
статусу, заходів проти підбурювання до гендерно-зумовленої ненависті 

або насильства, а також наклепу на окремих осіб або групи осіб за 
ознакою їх статі; 

7.4. закликати членів парламенту не використовувати сексистську лексику, і 
не вдаватися до сексистських стереотипів під час своєї парламентської 

діяльності; 
7.5. закликати членів парламентів вимагати, щоб жінки-кандидати і жінки, що 

стали обраними представниками, мали такий же доступ до засобів масової 
інформації, як і їхні колеги-чоловіки. 

8. Асамблея закликає країни-члени заохочувати заходи, спрямовані на 
сприяння помітності та значущості жінок у засобах масової інформації, 
зокрема: 

8.1. проводити систематичний аналіз як кількісного, так і якісного статусу та 
ролі жінок у засобах масової інформації; 

8.2. складати списки жінок-експертів та консультанток, до яких могли б 
звертатися засоби масової інформації; 

8.3. створити конкурси та премії для винагороди тих засобів масової 
інформації, які сприяють збалансованому представництву та участі жінок 

та чоловіків; 
8.4. створити аналітичні служби для вивчення питань, пов'язаних з 

досягненням рівності між жінками та чоловіками, з тим, щоб органи, які 
регулюють діяльність засобів масової інформації, могли б 

використовувати результати їхньої роботи. 
9. Асамблея закликає засоби масової інформації: 

9.1. підвищувати рівень обізнаності журналістів та навчити їх включати 

аспекти гендерної рівності у журналістику та засоби масової інформації; 
9.2. сприяти включенню аспектів гендерної рівності в діяльність регуляторних 

і саморегуляторних органів, а у відповідних випадках, виконувати 
рекомендації, що містяться в кодексах етики,  

9.3. сприяти більш збалансованому представництву жінок у засобах масової 
інформації та недопущенню стереотипного зображення жінок і чоловіків, 

сприяючи таким чином подоланню перешкод на шляху досягнення 
гендерної рівності. 
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3.Резолюція 1555 (2002)  
  Парламентська Асамблея  

  Образ жінки в засобах масової інформації 

 

(Текст ухвалено Асамблеєю 24 квітня 2002 року (13-е засідання) 

1. Парламентська асамблея посилається на свою Резолюцію 1018 (1994) 

про рівність прав жінок і чоловіків, в якій вона рекомендує заснувати 

механізм з метою «заохочення і контролю дотримання принципу рівності 

прав жінок і чоловіків» та закликає засоби масової інформації «сприяти 

рівноправності». 

2. Асамблея зазначає, що незважаючи на помітний прогрес у низці країн 

Європи, образ жінки в засобах масової інформації все ще занадто часто 

залишається негативним і як і раніше заснований на стереотипах і 

сексизмі. Жінка асоціюється з побутом, домом, сім'єю. Засоби масової 

інформації часто зображують жінок об'єктом сексуальної уваги. У той час 

як у всьому світі відбулися стрімкі зміни, образ жінки в засобах масової 

інформації значних змін не зазнав. 

3. Асамблея вітає той факт, що певні уряди європейських країн, жіночі 

організації і міжурядові органи добилися прогресу в питаннях, що 

стосуються зображення жінки в засобах масової інформації. Призначення 

уповноваженого з питань рівноправності з метою застосування 

національного законодавства і законів Європейського співтовариства є 

кроком на шляху до дотримання гендерної рівності. 

4. Асамблея з жалем відзначає, що положення в певних європейських 

країнах характеризуються регресом стосовно зображення образу жінки в 

засобах масової інформації. Після всесвітньої конференції, що відбулася в 

Пекіні, уряди та засоби масової інформації не намагалися вирішити цю 

проблему. 

5. У засобах масової інформації деяких країн Східної Європи і СНД 

образ жінки подається у відносно негативному світлі. Засоби масової 

інформації характеризують чоловіків як реформаторів, тоді як жінкам 

відводиться обмежена роль. Така ситуація визначається соціально-

культурними традиціями цих країн. Ці країни страждають від відсутності 

демократичного досвіду та стикаються з труднощами в процесі розвитку. 

Образи жінок, які з'являються в засобах масової інформації цих країн, 

свідчать про тяжке становище в галузі прав жінок. Ігноруються як реальні 

проблеми жінок, так і жіночі рухи. 

6. У деяких країнах були зроблені спроби створення саморегулюючих 

механізмів для продюсерів медіа, однак урядам не вдається виділити 

достатньо коштів для фінансування цієї діяльності. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileId=16429
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7. Стереотипний образ жінок є результатом недостатньої підготовки 

журналістів та інших медіаменеджерів, а також невеликої кількості жінок 

на керівних посадах. Хоча кількість жінок-журналістів протягом останніх 

десяти років значно зросла, в органах управління засобами масової 

інформації все ще мало жінок, і вони не можуть істотно впливати на 

політику, що проводиться засобами масової інформації. 

8. Асамблея стурбована тим, що діти все більше піддаються впливу ідей 

сексизму. Виникнення в результаті такого багаторазового впливу певних 

антигромадських настроїв викликає особливу тривогу в умовах прагнення 

суспільства обмежити насильство проти жінок. 

9. Асамблея закликає уряди держав-членів Ради Європи ухвалити та 

здійснювати політику недопущення сексизму та стереотипів у зображенні 

та представленні жінок в засобах масової інформації. Асамблея пропонує 

урядам створювати більше органів для моніторингу засобів масової 

інформації та нагляду в аудіовізуальному секторі. 

10.   У зв'язку із цим Асамблея просить уряди держав-членів: 

ввести поняття "сексизм", яке повинно визначатися як заперечення 

рівної гідності людей на підставі їхньої чоловічої або жіночої статі, у 

своє законодавство та засудити його в тій же мірі, що і поняття 

"расизм"; 

прийняти закон про гендерну рівність у засобах масової інформації; 

доручити уповноваженому з питань, що стосуються гендерної 

рівності створення прямих зв'язків між його/її офісом та населенням в 

цілому; 

розмежувати положення комерційних та суспільних мовників; 

надати медіа-асоціаціям право звертатися зі скаргою до суду у разі 

порушення прав людини; фінансувати та запускати нові проекти щодо 

рівноправності у медіа; 

заохочувати в межах своїх національних систем створення та 

фінансування центрів моніторингу національних засобів масової 

інформації, включаючи нові інформаційні та комунікаційні технології; 

заохочувати рекламодавців до збільшення саморегулювання за 

допомогою власної системи професійної етики в тій мірі, в якій це 

допускає свобода вираження поглядів; 

вдаватися до заходів позитивної дискримінації або систем квотування, 

аби гарантувати збалансовану представленість жінок і чоловіків на 

кожному рівні прийняття рішень; 
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заохочувати жінок до участі на всіх рівнях прийняття рішень у засобах 

масової інформації та обіймати посади, відповідальні за технологічний 

сектор, та у громадських консультативних органах; 

виділяти ресурси та впроваджувати програми, спрямовані на 

збільшення доступу жінок до комунікаційних ресурсів та знань, зокрема 

нових комунікаційних технологій; 

докладати значних зусиль до вивільнення необхідних коштів для 

забезпечення рівноправного навчання жінок і чоловіків, наприклад, у 

школах журналістики; 

фінансувати порівняльні дослідження з метою представлення особам, 

що формують політику, більш повної інформації щодо питання 

гендерної рівності. 

11. Асамблея рекомендує Комітету Міністрів: 

розробити міжнародні етичні стандарти на основі рівності між 

жінками та чоловіками; 

сприяти розвитку міжнародного співробітництва з метою надання 

пріоритету зміцненню комунікаційних мереж та жіночих засобів 

масової інформації та принципу гендерної рівності; 

створити наглядову раду, до складу якої увійдуть жінки-журналісти, 

під егідою Ради Європи, з метою вивчення способу зображення жінок у 

європейських засобах масової інформації та вживання відповідних 

заходів. 

  

1. Дебати в Асамблеї 24 квітня 2002 року  (13-е засідання) (див. Док. 9394 

— доповідь Комісії з рівних можливостей для жінок і чоловіків, доповідач: 

пані Лопес-Гонсалес). Текст ухвалено Асамблеєю 24 квітня 2002 року (13-

е засідання). 

 

  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileId=9673
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4.Рекомендація №R (84) 17  
Комітету міністрів державам-членам щодо рівності між жінками та 

чоловіками 

 (Ухвалено Комітетом міністрів Ради Європи на 375 
засіданні заступників міністрів 25 вересня 1984 року)  

Комітет міністрів відповідно до положень статті 15.b Статуту Ради Європи,  

Враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдності між її 
членами задля збереження та реалізації ідеалів та принципів, які є їхньою 

спільною спадщиною; 

Відзначаючи, що ці ідеали та принципи включають рівність між жінками та 

чоловіками 

Усвідомлюючи, що, як наголошено в Конвенції Організації Об'єднаних 

Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, просування 
рівності між жінками та чоловіками обов'язково передбачає зміну 

«соціальних та культурних моделей поведінки чоловіків і жінок з метою 
усунення упереджень і усталених та інших практик, які засновані на ідеї 

неповноцінності або переваги однієї із статей або стереотипних ролях для 
чоловіків і жінок» (стаття 5); 

Визнаючи, що медіа відіграє важливу роль у формуванні соціальних 
поглядів та цінностей та має величезний потенціал як інструмент 
соціальних змін; 

Посилаючись на роботу та результати семінару «Внесок медіа у 
просування рівності між жінками та чоловіками», організованого Радою 
Європи в Страсбурзі з 21 по 23 червня 1983 року; · 

Беручи до уваги Конвенцію про захист прав людини та основоположних 
свобод; 
 
Нагадуючи про свій обов’язок захищати принципи свободи вираження 
поглядів і вільного потоку інформації, як це відображено, зокрема, в 
Декларації від 29 квітня 1982 року, які дозволяють чоловікам і жінкам 
краще зрозуміти політичні, соціальні, економічні та культурні питання та 
обговорювати їх більш вільно; 
 
Підкреслюючи принцип, який переважає в державах-членах, згідно з яким 
медійні організації є незалежними від урядів, особливо що стосується 
програмного контенту; 
 
Нагадуючи про свою Рекомендацію № R (81) 17 про політику в галузі освіти 
для дорослих та Рекомендацію № R (84) 3 про принципи телевізійної 
реклами, 
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Рекомендує урядам держав-членів сприти просуванню рівності між жінками та 
чоловіками в електронних та друкованих засобах масової інформації, вживаючи 
відповідні кроки з метою здійснення таких заходів: 

1) надавати відповідальним за засоби масової інформації документи та 
інформацію про заходи та/або ініціативи, вжиті національними органами та, 
якщо це можливо, будь-якими міжурядовими організаціями задля просування 
рівності між жінками та чоловіками; 

2) стимулювати та, наскільки це можливо, координувати національні 
дослідження щодо суспільних уподобань та рівня задоволеності стосовно 
програм новин та науково-популярних програм із розбивкою за статтю, віком, 
рівнем освіти тощо; 

3) стимулювати здійснювати оцінювання за допомогою національних 
досліджень впливу розважальних програм, які стосуються стереотипів та 
упереджень за ознакою статі; 

4) заохочувати проведення досліджень щодо вибору, сприйняття та розуміння 
повідомлень та належного використання афектних та раціональних форм 
мови; 

5) сприяти розробкам, можливо, у співробітництві з такими організаціями, як 
Європейська мовна спілка (ЄМС), освітніх програм для дорослих, які 
транслюватимуться засобами масової інформації, особливо для окремих 
верств населення, які є ізольованими від основних подій суспільного життя, 
як-от жінки в сільській місцевості та жінки-мігранти. Програми для цих двох 
та інших цільових груп можуть розглядатися як частина цілей «Європейської 
декларації культурних цілей»5; 

6) сприяти ухваленню медійними організаціями позитивних програм дій задля 
поліпшення становища жінок, особливо на рівні прийняття рішень та у 
технічних послугах; 

7) розроблювати канали освіти та навчальні можливості для жінок у нових 
медійних технологіях; 

8) забезпечувати застосування принципу рівного ставлення до жінок і чоловіків, 
як результат дії правил, встановлених для працевлаштування, підготовки, 
оплати праці, просування та інших умов працевлаштування осіб, що 
працюють у засобах масової інформації; 

9) сприяти присутності жінок у рівномірній пропорції у наглядових органах та 
органах управління засобами масової інформації; 

                                                                 

5 Ухвалено на 4-й Конференції європейських міністрів, відповідальних за питання 

культури (Берлін, 23-25 травня 1984 р.). 
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10) сприяти ширшій участі жінок у переговорах та обговореннях, що 
транслюються засобами масової інформації; 

11) забезпечувати в рекламних кампаніях, що фінансуються органами державної 
влади, в засобах масової інформації, повагу до гідності жінок та 
демонстрацію їхнього позитивного іміджу, а також, зображення реальних 
відносини між жінками та чоловіками на основі партнерства та відсутності 
будь-яких сексуальних стереотипів, а також заборону експлуатації тіла жінок 
і чоловіків для привернення уваги до товарів або послуг; 

12) сприяти обізнаності у засобах масової інформації та серед широкої 
громадськості щодо проблем рівності між жінками та чоловіками у засобах 
масової інформації, зокрема шляхом загальнонаціональної організації 
зустрічей та семінарів із цього питання. 
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5.Посібник із впровадження Рекомендації CM/Rec (2013)1 Комітету 

міністрів Ради Європи державам-членам щодо гендерної рівності та 

ЗМІ  

можна завантажити за посиланням http://bit.ly/2FZD1iy 
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6. Директива Європейського Парламенту та Європейського Союзу 

2010/13/ЄС про узгодження певних положень, визначених законами, 

підзаконними актами та адміністративними положеннями у 

державах-членах стосовно надання аудіовізуальних медіапослуг  

(Директива про аудіовізуальні медіапослуги)  

від 10 березня 2010 року 

 
Уривки 

 
… 

Стаття 6 
Держави-члени належними засобами забезпечують, щоби жодні 

аудіовізуальні медіапослуги, що надаються провайдерами медіапослуг під 
їхньою юрисдикцією, не містили підбурювань до ворожнечі на расовому, 
статевому, релігійному чи національному ґрунті. 

 
… 

 Стаття 9 
1. Держави-члени забезпечують відповідність комерційних 

аудіовізуальних повідомлень, що здійснюються провайдерами медіапослуг 
під їхньою юрисдикцією, таким правилам: 

(a) комерційні аудіовізуальні повідомлення легко розпізнаються як такі. 
Приховані комерційні аудіовізуальні повідомлення збороняються; 

(b) у комерційних аудіовізуальних повідомленнях не можуть 
використовуватися технології, що впливають на підсвідомість; 

(c) комерційні аудіовізуальні повідомлення не можуть: 
(i) завдавати шкоду повазі до людської гідності; 

(ii) містити або пропагувати будь-яку дискримінацію за ознакою статі, 
расового чи етнічного походження, національності, релігії або 
переконання,  обмежених можливостей, віку або сексуальної орієнтації; 

(iii) заохочувати поведінку, що завдає шкоди здоров’ю або безпеці; 
 (iv) заохочувати поведінку, що серйозно зашкоджує захисту 

навколишнього природного середовища; 
(d) забороняються усі форми аудіовізуальних комерційних повідомлень 

щодо сигарет та інших тютюнових виробів; 
(e) аудіовізуальні комерційні повідомлення щодо алкогольних напоїв не 

можуть бути спеціально призначені для неповнолітніх  і не можуть 
заохочувати необмежене вживання таких напоїв;  

(f) забороняються аудіовізуальні комерційні повідомлення щодо медичних 
виробів та медичної допомоги, що є доступними тільки за рецептом в 

державі-члені, що має юрисдикцію над провайдером медіапослуги; 
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(g) аудіовізуальні комерційні повідомлення не можуть завдавати фізичної 
або моральної шкоди неповнолітнім.  З цієї причини вони не можуть 

прямо спонукати неповнолітніх до придбання чи найму продукту або 
послуги, користуючись  їхньою недосвідченістю чи довірливістю, прямо 

спонукати їх до переконування батьків придбати рекламовані товари чи 
послуги, використовувати особливу довіру неповнолітніх до батьків, 

вчителів чи інших осіб або невиправдано зображувати неповнолітніх у 
небезпечних ситуаціях. 

 
2. Держави-члени та Комісія заохочують провайдерів медіа послуг до 

розробки кодексів етики щодо недопустимих аудіовізуальних комерційних 
повідомлень, які супроводжують або включаються до дитячих програм, 

їжі та напоїв із вмістом поживних та інших речовин із поживною або 
психологічною дією, зокрема таких, як жири, транс-жирні кислоти, 

сіль/натрій та цукри, надмірне споживання яких в загальній дієті не 
рекомендується.  


