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ДИСЦИПЛІНА «ПРИНЦИПИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ» 
 
Анотація. Дисципліна «Принципи гендерної рівності: проблеми теорії та практики» 
належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує професійний 
розвиток аспіранта та спрямована на формування знань щодо формування та реалізації 
державної ґендерної політики. Конституція України і законодавча бази гарантують рівність 
чоловіків і жінок у нашій державі у всіх секторах. Україна приєдналася до всіх основних 
міжнародних зобов’язань у царині ґендерної рівності і прав жінок та вже має чимало надбань 
у сфері формування та реалізації державної ґендерної політики. Водночас для закріплення 
позитивних звершень у державній політиці з дотримання рівних прав та можливостей 
чоловіків і жінок важливим є інтегрування ґендерного компонента в освітній процес. 
Включення ґендерних підходів має важливе стратегічне значення для підвищення 
спроможності виконувати взяті Україною зобов’язання щодо забезпечення ґендерної 
рівності. Це також важлива передумова для усунення бар’єрів на шляху до досягнення 
ґендерної рівності, що спричинені поширеними ґендерними стереотипами про жіночі та 
чоловічі ролі. Такі стереотипи не тільки формують уявлення, але й впливають на життя й 
майбутнє юнаків та дівчат, бо мають вирішальне значення для реалізації їхніх конституційних 
прав. На необхідності викладання ґендерної тематики в навчальних закладах 
наголошувалося національними та міжнародними експертами, викладачами та практиками 
під час численних заходів, присвячених реформуванню сектору безпеки і оборони, протидії 
гібридним загрозам, вивченню та застосуванню найкращого міжнародного досвіду.  
Кількість кредитів: 4  
Викладач: Мацелюх Іванна Андріївна, д.ю.н., доцент.  
Профіль викладача: https://health.law.knu.ua/about-us 
Мета навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна спрямована на поглиблення знань 
аспірантів щодо доктрини виникнення ідеї гендерної рівності, процесу законодавчого 
закріплення даного принципу, а також практичних проблем, що виникають на стадії його 
дотримання як на національному, так і на міжнародному рівні. 
Попередні вимоги:  

1. Аспірант повинен знати доктрину формування, становлення і закріплення 
принципу гендерної рівності, вітчизняне законодавство, приписи провідних країн світу та 
норми директив Європейського Союзу, що закріплюють гендерний паритет в усіх соціально-
політичних сферах життєдіяльності людини. 

2. Аспірант повинен вміти аналізувати нормативно-правові акти як вітчизняного, так 
і міжнародного характеру, визначати природу та джерела регулювання певного суб’єктивного 
права. 

3. Аспірант повинен  володіти навичками складання юридичних документів, у тому 
числі позовних заяв, скарг щодо порушення гендерного паритету, а також опанувати 
методику законодавчої техніки для можливості надання пропозицій щодо вдосконалення 
вітчизняного законодавства. 
Змістові модулі.: Поняття і природа гендерної рівності. Зародження суфражиського руху та 
нормативне закріплення принципу гендерного паритету в законодавстві провідних країн. 
Формування гендерної політики Європейського союзу. Становлення української моделі 
забезпечення гендерного паритету. Принцип гендерної рівності у вимірі сімейної політики. 
Принцип гендерної рівності в економічній сфері. Організаційно-правове забезпечення 
дотримання принципу гендерної рівності в системі державної служби. Гендерна рівність у 
секторі безпеки і оборони: стан, проблеми, перспективи. Забезпечення гендерної рівності у 
глобальних рейтингах: досягнення та прогалини 
Мова викладання: українська.  
Місце у структурно-логічній схемі: ВК 1.40 читається на другому році навчання. Термін 
вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні 
заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
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