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GENDER-BASED VIOLENCE:
THE ESSENCE AND CORRELATION 
WITH RELATED CONCEPTS

The article deals with the theoretical and legal issues of gender-based violence. It is emphasized 
that the lack of gender equality in society is a factor in the emergence of political, economic, social, 
cultural imbalance, and social conflicts. Gender-based violence is a manifestation of gender 
imbalance. It is pointed out that the problem of gender-based violence has no borders and covers 
all states of the world and all sections of the population without exception. The retrospective of 
the conceptual categorical apparatus in the investigated sphere is revealed. It is highlighted that 
gender-based violence can be considered as a form of discrimination in general, and as gender 
discrimination in particular, and as a consequence of discrimination and the existence of problems 
in gender relations. The definition of the concept of gender-based violence and its features are 
proposed. 
Keywords: gender equality, gender-based violence, national interest, forms of gender-based 
violence, methods of gender-based violence, discrimination. 
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Global Protection Cluster

Результати соціологічного дослідження «Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до гендерних
стереотипів і насильства щодо жінок»
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UNHCR, the UN Refugee Agency.

Preventing and Addressing Sexual and Gender-Based Violence in Places of Deprivation of Liberty

Ґендерна політика міст: 
історія і сучасність: 2,

Енциклопедія прав людини: соціально-
педагогічний аспект.

Принцип гендерної рівності та механізм його забезпечення: теоретико-правовий 
аспект
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Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 2005
Відомості Верховної Ради України, 52,
Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 2005

Відомості Верховної Ради України 52,



EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ                                                                                ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) 

.

Висновки.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979. Офіційний веб-сайт Верховної 
Ради України
Закон Киргизії про основи державних гарантій забезпечення гендерної рівності 2003

Міжнародний досвід гендерних перетворень
Філософсько-правовий вимір гендерної рівності

Актуальні проблеми держави і права, 45,

Вопросы теории и практики 10 (24), 1,



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 2 2020 

References: 
Annals New York 

Academy of sciences no. 1087

Forum 
prava no. 1,

Global Protection Cluster. 

Rezultaty sotsiolohichnoho doslidzhennia «Suchasne rozuminnia maskulinnosti: stavlennia cholovikiv
do hendernykh stereotypiv i nasylstva shchodo zhinok»

UNHCR, the UN Refugee Agency
UNHCR, the UN 

Refugee Agency, Emergency handbook.

Preventing and Addressing Sexual and Gender-Based Violence in Places of Deprivation of Liberty

Genderna polityka mist: istoriia i suchasnist
no. 2,

Entsyklopediia prav liudyny: sotsialno-pedahohichnyi
aspekt

Pryntsyp hendernoi rivnosti ta mekhanizm yoho zabezpechennia: teoretyko-pravovyi aspekt

50/50 Suchasne genderne myslennia

Zakon Bosnii ta Hertsehovyny pro rivnist statei u Bosnii ta Hertsohovyni 2002

Mizhnarodnyi dosvid hendernykh peretvoren

Zakon pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv 2005
Vidomosti 

Verkhovnoi Rady Ukrainy 52,
Konventsiia pro likvidatsiiu vsikh form dyskryminatsii shchodo zhinok 1979

Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny

Zakon pro osnovy derzhavnykh harantii zabezpechennia hendernoi rivnosti 2003
Mizhnarodnyi dosvid hendernykh peretvoren



EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ                                                                                ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) 

Filosofsko-pravovyi vymir hendernoi rivnosti

Aktualni problemy derzhavy i prava , no. 45,

Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosyi teorii i 
praktiki

no. 10 (24),


