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чи неналежне дотримання прав та свобод людини, зокрема права на свободу 
від катувань. Одним із таких органів є Європейський комітет з питань запобі-
гання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, пово-
дженню чи покаранню, який діє відповідно до Європейською Конвенцією про 
запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню 1987 р. та ін. До його завдань слід віднести: ви-
вчення фактів, які можуть свідчити про застосування тортур до людини; ін-
формування органів держави про дотримання або ж порушення прав та сво-
бод людини; підвищення якості та швидкості реагування на подібні випадки 
тощо. 

У підсумку, можна зробити висновок про те, що Європейське співтова-
риство зробило великий крок щодо дотримання і забезпечення права людини 
на свободу від катувань шляхом укладання вищезазначених міжнародних 
конвенцій і створенням міжнародних органів. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  
«ООН ЖІНКИ» В УКРАЇНІ 

 
Ґендерна рівність займає провідне місце у системі прав людини та серед 

цінностей Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН). Одним з фундамента-
льних принципів Статуту ООН є «рівні права чоловіків та жінок», а також 
захист та просування прав жінок, як відповідальність кожної держави.  

Протягом багатьох років перед Організацією Об’єднаних Націй стояли 
серйозні проблеми в галузі гендерної рівності, насамперед, недостатнє фінан-
сування та відсутність єдиного органу, який би займався питаннями гендер-
ної рівності як безпосередньо в Організації, так і у світі.  

У липні 2010 року Генеральною Асамблеєю ООН з метою забезпечення 
гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок була створена 
організація «ООН Жінки». Ця організація надає підтримку державам-членам 
ООН у встановленні глобальних стандартів для досягнення ґендерної рівно-
сті. Офіси структури «ООН Жінки» на рівні країн активно працюють в усіх 
регіонах світу, спрямовуючи конкретні дії на допомогу жінкам у відстою-
ванні своїх прав та розширенні можливостей. Крім того, діяльність цієї орга-
нізації приділяє увагу питанням лідерства жінок, участі в політичному житті, 
ліквідації насильства щодо жінок тощо. 
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Організація Об’єднаних Націй з питань ґендерної рівності працює в Укра-
їні з 1999 року з метою сприяння досягнення гендерної рівності та забезпечення 
прогресу в інтересах і жінок, і чоловіків. У жовтні 2015 року розпочав свою ро-
боту офіс «ООН Жінки», розширивши свою присутність і програмну діяльність 
на території України. Його діяльність здійснюється в рамках Стратегічного плану 
«ООН Жінки», затвердженого Виконавчою Радою організації «ООН Жінки». 

Організація «ООН Жінки» в Україні співпрацює з урядом, парламентом, 
громадянським суспільством і жіночими організаціями над розробкою зако-
нів, стратегій, програм та послуг та з підтримки проектів та ініціатив в насту-
пних тематичних областях: лідерство і участь жінок у політичному житті; жі-
нки, мир і безпека; національне планування і бюджетування. Крім того, різні 
жіночі групи в сільських районах використовують проекти даної структури 
для підтримки свого лідерства в громадах та активізації роботи, ініціатив з 
економічного та соціального розвитку. 

Урядом України та організацією «ООН Жінки» в Україні з метою роз-
ширення співпраці в сфері ґендерної рівності та посилення реалізації про-
грам, спрямованих на захист інтересів українських жінок, 6 липня 2018 року 
було підписано угоду, яка створює підстави для підвищення статусу офісу 
«ООН Жінки» в Україні до Національного бюро.  

На нашу думку, діяльність організації «ООН Жінки» на території Укра-
їни має вагоме значення у розширенні прав дівчат та жінок та забезпечення 
ґендерної рівності, особливо в умовах сучасного розвитку нашої держави. 
Крім того, організація «ООН Жінки» сприяє формуванню та розвитку у насе-
лення обізнаності стосовно їх прав та свобод, що дозволяє українкам бути 
більш сміливими, активними, рішучими як під час їхньої професійної діяль-
ності, так і повсякденного життя. 
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РОЛЬ ПРИНЦИПІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБОРІВ 

На сьогодні, після президентських та напередодні парламентських вибо-
рів в Україні питання щодо проведення виборів, як форми народного волеви-
явлення, зокрема, виборчого процесу, є досить актуальним. Таке явище суспі-
льно-політичного життя як вибори по праву можна вважати найдавнішою фо-
рмою прямого народовладдя, відомого ще з часів так званої «вічової демокра-
тії». У даному аспекті можемо відмітити те, що вибори пройшли тривалий шлях 
свого розвитку та регулювання – від досить примітивних способів реалізації до 




