
1948  Загальна декларація прав людини 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015

1949  Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлу-
атацією проституції третіми особами
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_162

1949  Женевська конвенція щодо захисту громадянського на-
селення під час війни
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian.shtml

1974  Декларація про захист жінок і дітей в надзвичайних об-
ставинах та в період збройних конфліктів 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_317

1979  Конвенція ООН Про ліквідацію всіх форм дискриміна-
ції щодо жінок  (CEDAW або Жіноча конвенція), ратифікована 
Україною 12.01.198
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_207

ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ 
ДОКУМЕНТИ ЩОДО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 
ЖІНОК

ПРОФЕСІЙНІСТЬ
НЕ МАЄ СТАТІ ПРОФЕСІЙНІСТЬ

НЕ МАЄ СТАТІ



1993  Декларація ООН про викорінення насилля стосовно жінок 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU93322.html

1995   Платформа дій задля рівності, розвитку і миру
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20R.pdf

1995  Пекінська декларація 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_507

1999  Факультативний протокол до Конвенції ООН про лік-
відацію усіх форм дискримінації щодо жінок, ратифікований 
Законом  N 946-IV ( 946-15 ) від 05.06.2003
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_794

2000  Декларація Тисячоліття ООН 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_621

2011  Конвенція Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (Стамбульська Конвенція) (набула чинності з 1 серп-
ня 2014 р. після її ратифікації 10 державами. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Display
DCTMContent?documentId=0900001680096e45

2015  Цілі Сталого розвитку
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-
rozvytku

ПРОФЕСІЙНІСТЬ
НЕ МАЄ СТАТІ ПРОФЕСІЙНІСТЬ

НЕ МАЄ СТАТІ



РЕЗОЛЮЦІЇ РАДИ 
БЕЗПЕКИ ООН 
ЩОДО ЖІНОК, МИРУ 
ТА БЕЗПЕКИ
2000  Резолюція РБ ООН 1325
основа мандатів з проблем жінок, миру і безпеки підтверджує 
ідею захисту жінок та підвищення їхньої ролі в  запобіганні та 
вирішенні конфліктів

2008  Резолюція РБ ООН 1820
акцентує увагу на тому, що сексуальне насильство в умовах 
конфлікту є військовим злочином

2009  Резолюція РБ ООН 1888
акцентує увагу на необхідності забезпечувати захист жінок і 
дітей від сексуального насильства в умовах збройного кон-
флікту

2009  Резолюція РБ ООН 1889
підтверджує необхідність щодо розширення участі жінок у по-
літичних процесах

ПРОФЕСІЙНІСТЬ
НЕ МАЄ СТАТІ ПРОФЕСІЙНІСТЬ

НЕ МАЄ СТАТІ



2010  Резолюція РБ ООН 1960
розширює і поглиблює тему боротьби з сексуальним насиль-
ством в контексті проблем жінок, миру та безпеки

2013  Резолюція РБ ООН 2106
підтверджує центральну роль гендерної рівності, а також 
розширення політичних, соціальних та економічних прав та 
можливостей жінок в зусиллях з запобігання сексуального на-
сильства в озброєних конфліктах

2013  Резолюція РБ ООН 2122
акцентує увагу на  відповідальності за виконання Резолюції 
1325, а також на важливості участі жінок на всіх етапах запо-
бігання, врегулювання і відновлення.

2015  Резолюція РБ ООН 2242
підтверджує необхідність захисту жінок в умовах конфліктів і 
надання їм більш важливої ролі в їх запобіганні та вирішенні

ПРОФЕСІЙНІСТЬ
НЕ МАЄ СТАТІ ПРОФЕСІЙНІСТЬ

НЕ МАЄ СТАТІ



УКРАЇНСЬКЕ 
ЗАКОНОДАВСТВО 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕКИ ЖІНОК

1996   Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80

2001  Закон України від 15.11.2001  № 2789-III «Про поперед-
ження насильства в сім’ї» 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2789-14

2003   Закон України від 05.06.2003 № 946-ІV «Про ратифікацію 
Факультативного протоколу до Конвенції про  ліквідацію усіх 
форм дискримінації щодо жінок» 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=946-15

2005  Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV «Про забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2866-15

ПРОФЕСІЙНІСТЬ
НЕ МАЄ СТАТІ ПРОФЕСІЙНІСТЬ

НЕ МАЄ СТАТІ



2008 Закон України  від 25.09.2008 р. № 599-VI «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдоскона-
лення законодавства стосовно протидії насильству в сім’ї»

2011  Закон України  від 08.07.2011 № 3671-VI «Про біженців 
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3671-17

2014 Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпе-
чення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій тери-
торії України»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18

2016 Розпорядження Кабінету міністрів України від 24.02.2016 
№ 113-р  «Про затвердження Національного плану дій з вико-
нання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпе-
ка»  на період до 2020 року»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80

2016 Національний план дій з виконання резолюції Ради Без-
пеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80#n11

ПРОФЕСІЙНІСТЬ
НЕ МАЄ СТАТІ ПРОФЕСІЙНІСТЬ

НЕ МАЄ СТАТІ


