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6. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1.  МІСЦЕ І РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО ПРАВА У ПРАВОВІЙ 

СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

 

1. Джерела походження та сутність поняття “ґендер”.  

2. Особливості гендерних проблем в Україні. 

3.  Проблеми подолання гендерних упереджень у суспільстві.  

4. Гендерний менталітет: сучасний стан.  

5. Місце і роль гендерних правовідносин у системі суспільних 

відносин.  

6. Методологічні труднощі вивчення феномену ґендерної рівності. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

гендер, природні невід’ємні права людини, гендерна рівність, гендерні 

упередження, нігілізм, правовий нігілізм, соціальний нігілізм,  правова 

демагогія, гендерна сегрегація, гендерне інтегрування, гендерна ідентичність, 

гендерна асиметрія. 

Рекомендована література до Теми 1: [1; 4; 5; 8; 11; 12; 17; 25; 28; 31; 

34; 48; 61; 62; 63; 66; 70]. 

 

ТЕМА 2.  ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ       

 

                                                                     Семінарське заняття № – 2 год. 

Практичне заняття № – 2 год. 

                                                                План    

1. Гендерна політика як складний соціально-політичний феномен.  

2. Методи вивчення можливостей паритетної рівності на державній 

службі.   

3. Механізми реалізації ґендерної політики у системі державного 

управління.  

4. Методологічні підходи до вивчення вітчизняного та зарубіжного 

досвіду сучасних вимірів ґендерної політики у системі державного 



управління: інституціональний, соціологічний, психологічний, 

біологічний, антропологічний, економічний. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

гендерна культура, гендерний аналіз, гендерний індекс, гендерна 

диспропорція, інтеграція гендеру в національні державні програми, 

імплементація, гендерна симетрія, гендерна дискримінація.   

Рекомендована література до Теми 2: [20; 22; 26; 55; 56; 59; 64; 65; 

70; 71; 75; 77; 66; 80]. 

 

ТЕМА 3.  ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ В 

УКРАЇНІ  

Семінарське заняття № – 2 год. 

                                                                План    

1. Гендерна експертиза законодавства.  

2. Розробка законодавчих та інституційних механізмів забезпечення 

гендерної рівності. 

3. Динаміка індикаторів гендерного розвитку в Україні, відповідно до 

“Цілей розвитку тисячоліття”.  

4. Порівняльний аналіз представництва жінок та чоловіків у громадських 

рухах, політичних партіях та об’єднаннях України.  

5. Національні системи захисту прав людини.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

гендерна демократія, гендерна соціалізація, гендерна стратифікація, 

патріархат, матріархат,  маскулінний, дискримінація, гендерні ролі. 

Рекомендована література до Теми 3: [20; 22; 26; 55; 56; 59; 64; 65; 

70; 71; 75; 77; 66; 80]. 

 

 

ТЕМА 4.  ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ПАРИТЕТНОЇ 

ДЕМОКРАТІЇЇ 

 Семінарське заняття № – 2 год. 

                                                                План    

1. Державна політика паритетної демократії.  

2. Особливості розвитку державної гендерної політики в Україні: 

експертні оцінки.  

3. Характеристика ефективності державної гендерної політики в Україні. 



4.  Гендерна демократія, підходи гендерної рівності, соціальна рівність. 

5. Теоретичні та практичні передумови паритетної демократії в Україні.  

6. Паритетна демократія та світовий процес демократизації. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

 гендер, гендерна демократія, паритет, гендерна соціалізація, 

гендерна стратифікація, патріархат, матріархат, фемінний, маскулінний. 

дискримінація, гендерні ролі, гендерні норми, гендерна асиметрія, гендерна 

ідеологія, гендерна ідентифікація та псевдогендерні дослідження. 

Рекомендована література до Теми 3: [1; 2; 19; 35 50; 61; 65; 66; 80; 

81; 82; 84; 85].                  

 

ТЕМА 5. ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ЕВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

 

1. Узгодження національних принципів гендерної рівності з 

міжнародними стандартами.  

2. Рівні права і можливості для жінок і чоловіків у договорах 

ЄС.  

3. Інституційне забезпечення гендерної рівності. 

4. Гендерна політика на рівні ЄС. 

5. Забезпечення гендерного паритету на рівні ЄС.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

гендерна пріоритетизація, гендерні квоти, жіноче лобі, Лісобонська 

угода, «ЄвроГендерна мережа», Хартія основних прав ЄС, гендерний 

мейнстрімінг, Пекінська Платформа, Консультативний комітет з рівних 

можливостей для жінок і чоловіків. 

Рекомендована література до Теми 3: [1; 2; 19; 35 50; 61; 65; 66; 80; 

81; 82; 84; 85].                  

Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських та практичних заняттях 
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 

високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 



ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 

основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі 
з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 
терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 
помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними 
для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

1. Основні нормативні акти: 

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (із змінами внесеними Законом України 

«Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 

2014 р. // Офіційний вісник. – 2014. – т № 19. – Ст. 583).    

2. Закон України ”Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :www.rada.gov.ua 

3. Указ Президента України “Про Концепцію адаптації інституту державної 

служби в Україні до стандартів Європейського Союзу” від 5 березня 2004 р. 

№ 278 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :www.president.gov.ua. 



4. Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” від 15 листопада 

2001 

р. № 2789-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua 

5. Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків” від 08 вересня 2005 р. № 2866-ІV [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.rada.gov.ua 

6. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

зв'язку з прийняттям Закону України “Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків” від 15 квітня 2008 р. № 274--VІ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua 

7. Указ Президента України “Про підвищення соціального статусу жінок в 

Україні від 25 квітня 2001 р. № 283/2001[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :  www.rada.gov.ua 

8. Указ Президента України Про Концепцію розвитку законодавства про 

державну службу в Україні від 20 лютого 2006 р. №140/2006 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу :  www.president.gov.ua. 

9. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження державної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2010 року” від 7 березня 2007 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua 

10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної 

програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на 

період до 2010 року” від 27 грудня 2006р. № 1834 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  www.rada.gov.ua 

11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про проведення гендерно-

правової 

експертизи” від 12 квітня 2006 № 504 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :  www.rada.gov.ua 

12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної 

цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців у сферієвропейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-

2011 роки” від 5 листопада 2008 р. № 974 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.kmu.gov.ua. 



14. Алещенко, В. Гендерний аспект або чи погана та жінка, яка не мріє 

стати... 

генералом? // Військо України. — 2006. — № 3. — С. 4-6. 

15. Аніщук, Н. В. Поняття гендерного насильства у контексті дискримінації 

за 

статевою ознакою: теоретико-правові аспекти //Юридический вестник. — 

2008. — № 1. — С. 18-20. 

16. Аніщук Н. В. Право на аборт: стан законодавчого забезпечення та 
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17. Аніщук Н. В. Гендерні аспекти проблеми насильства щодо жінок / Н.В. 

Аніщук // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – О.: Фенікс, 2007. – 

Вип. 30. – С. 456–460. 

18.  Аніщук Н. В. Роль Віденської всесвітньої конференції з прав людини  

(1993 р.) у вирішенні проблеми гендерного насильства  / Н.В. Аніщук // 

Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – О.: Фенікс, 2008. – Вип. 

36. – С. 216–219. 

19. Аніщук Н. В. Поняття гендерного насильства у контексті дискримінації за 
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18–22 [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн.: 
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