


mailto:a.gulevskaya@econom.zp.ua


3  

1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Курс «Гендерна рівність та права жінок»  належить до циклу  обов’язкових 

дисциплін, спрямованих на  формування знання та розуміння  правового 

забезпечення гендерної рівності та фемінізму у праві, володіння 

гендерною чутливістю у правозастосуванні.   

 Окрім того, курс формує такі компетентності як  здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; здатність усвідомлювати рівні можливості та 

гендерні проблеми; цінування та повага різноманітності і 

мультикультурності; повагу до честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння їх правової природи; знання і розуміння 

міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського 

суду з прав людини; знання і розуміння особливостей реалізації та 

застосування норм матеріального і процесуального права; здатність 

аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції; здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності;здатність до 

консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації; здатність до самостійної підготовки проектів 

актів правозастосування. 

Мета вивчення Метоювикладання курсу є  формування системи знань щодо є оволодіння 

студентами поглибленими знаннями щодо гендерної рівності та прав жінок, 

формування у них навиків і умінь їх застосування на практиці для надання 

правової допомоги; ідентифікації дискримінації у справах, з якими 

звертаються фізичні особи; розуміння алгоритмів надання правової допомоги 

в гендерно-чутливих справах. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завданням навчальної дисципліни є 

 1) формування розуміння понятійно-категоріального апарату та засвоєння 

основних понять, «метамови», якою говорить сучасний гендерний дискурс  

«права жінок», «фемінізм», «хвилі фемінізму», «гендер» тощо; 

2) отримання студентами поглиблених знань теорії гендерної рівності та 

гендерної дискримінації та її форм  

3) проведення всебічного аналізу практики виявлення форм гендерної 

дискримінації відповідно до міжнародних та національних стандартів;  

4) засвоєння теоретичних та практичних основ методики надання правової 

допомоги в різних категоріях справ, пов’язаних з гендерною 

дискримінацією3) набуття студентами вміння самостійної творчої роботи при 

закріпленні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення 

навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики в 

сфері гендерної рівності та прав жінок;   

4) вироблення навиків застосування засвоєних знань у практичній роботі із 

захисту  прав жінок та  протидії дискримінації за гендерною ознакою 

5)вміння аналізувати проблемні сфери суспільних відносин, в яких ризик 

дискримінації за ознакою статі є найбільш високим, і роль юристів у захисті 

прав жінок;  

6) вміння виявляти високі моральні якості на підставі уявлення про права 

людини як загальносвітової цінності, необхідність забезпечення змістовної, а 
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не формальної рівності. 

Пререквізити 

 

Вивчення дисципліни  базується на знаннях, отриманих під час вивчення 

таких дисциплін як теорія держави і права, історія України та української 

культури, історія держави та права України, історія держави та права 

зарубіжних країн, історія  філософія, соціально- психологічний розвиток 

особистості, конституційне право та процес, цивільне та сімейне право, 

кримінальне право, цивільний процес, кримінальний процес, адміністративна 

відповідальність, трудове право та право соціального забезпечення, філософія 

права, міжнародних захист прав людини 

Результати 

навчання  

РН 2.Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання 

РН3.Проводитизбір і інтегрованийаналізматеріалів з різнихджерел 

РН4. Формулювативласніобґрунтованісудження на 

основіаналізувідомоїпроблеми 

РН5. Давати короткий висновокщодоокремихфактичнихобставин (даних) з 

достатньоюобґрунтованістю 

РН 6.Оцінюватинедоліки і перевагиаргументів, аналізуючивідому проблему 

РН15.Вільновикористовувати для 

професійноїдіяльностідоступніінформаційнітехнології і базиданих 

РН18.Виявлятизнання і розумінняосновнихсучаснихправових доктрин, 

цінностей та принципівфункціонуваннянаціональноїправовоїсистеми 

РН21.Застосовуватинабутізнання у різнихправовихситуаціях, 

виокремлюватиюридичнозначущіфакти і 

формуватиобґрунтованіправовівисновки 

РН22.Готуватипроектинеобхіднихактівзастосування права відповідно до 

правового висновкузробленого у різнихправовихситуаціях 

РН23.Надаватиконсультаціїщодоможливихспособівзахисту  прав та 

інтересівклієнтів у різнихправовихситуаціях 

РН24.Застосовуватинабутізнання в сферігендерноїрівності та прав жінок 
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2. Обсяг  та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 
Галузь знань: 

08 «Право» 

 

 

 

 

 

Спеціальність: 

081 «Право» 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

_________________________ 

Обов’язкова 

Модулів – 1 
Рік підготовки 

4-й 4-й 

Змістовий модуль - 1 Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 

7-й 7-й 

Лекції 

 

20 год. 

 

8 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

 

 

Вид контролю:  

Екзамен  Екзамен  

 

 

3. Дидактична карта дисципліни 

Назвизмістовихмо

дулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

Л Пр Лаб Інд ср. Л Пр. лаб Інд ср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Модуль 1.   

Тема 1. 

Гендерна рівність 

та права людини.  

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

-  

 

 

8 

 

 

11 

 

 

1 

 

 
  

 

 

10 

Тема 2 Фемінізм  

та феміністька 

юриспруденція. 

 

 

12 

 

2 

 

2 
-  

 

8 

 

13 

 

 

 

 

1 

  
 

12 
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Тема 3. 

Гендерна рівність 

та права жінок у 

міжнародному 

праві. 

 

12 

 

2 

 

2 
-  

 

8 

 

11 

 

1 
   

 

10 

Тема 4. 

Правовіаспектибо

ротьби з гендерно-

обумовле-ним 

насильством 

 

12 

 

2 

 

2 
-  

 

8 

 

11 

 

1 

 

 
  

 

10 

Тема 5.  
Гендерністереотип

и як бар’єр у 

реалізаціїжінками

своїх прав. Права 

жінок та медіа  

 

 

12 

 

2 

 

2 
  

 

8 

 

14 

 

1 

 

1 
  

 

12 

Тема 6.   

Поняттягендерної 

дискримінації 

занаціональнимта

міжнароднимправ

ом 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

-  
 

8 

 

12 

 

1 

 

1 

 

 

  

 

10 

 

 

Тема 7. 
Забезпеченнягендер
ноїрівності в 

УкраїніТимчасовісп

еціальні заходи 

щодозабезпечення

гендерноїрівності 
у різних сферах 

життя . 
 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

-  

 

 

8 

 

 

11 

 

 

1 

 

 

 

  

 

 

10 

 

 
Тема 8. 

Зобов’язаннябізне

су у 

сферізабезпечення

гендерноїрівності. 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

-  

 

8 

 

 

 

 

11 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

 

10 

 

Тема 9. Правова 

допомога при 

гендерній 

дискримінації у 

кримінальних 

справах  

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

 

8 

 

13 

 

 

1 

 

 

 

  

 

12 

 

Тема 10. Правова 

допомога при 

гендерній 

дискримінації у 

приватно-

правових 

відносинах  

 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
  

 

8 

 

13 

 

 

 

 

1 
  

 

12 

Разом 120 20 20   80 120 8 4   108 
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4.Самостійна робота 

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Гендерна рівність та права жінок» складають: 

1. Опрацюваннятеоретичнихпитань курсу. 

2. Опрацюваннянормативних джерел,навчальної та наукової літератури. 

3. Підготовка доповідей, повідомлень та рефератів  із обраної тематики. 

4. Виконаннязавдань для самоконтролю, зокрема і  вирішення практичних кейсів 

5. Аналізсудової практики;  

6. Робота з інформаційними ресурсами, перегляд рекомендованиххудожніх і 

документальнихфільмів, їханаліз з точки зорувідповіднихправовихстандартів 

7. Написання  аналітично-правового есе  

8. Підготовка до науковихдискусій і дебатів 

9. Підготовка до модульного контролю та екзамен  

 

Індивідуальні завдання    

Виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Гендерна рівність та права жінок» не 

передбачено  

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні, 

зокрема аналіз науково-юридичної літератури та періодичних видань 

робота з інформаційними матеріалами в мережі Internet. 

4.   Методи стимулювання й мотивації учіння: навчальні дискусії та 

дебати, створення ситуацій апперцепції (опори на життєвий досвід 

студента). 

5. Інноваційні методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності: інтерактивні методи (ділові ігри), кейс-метод, 

мозковий штурм, фасилітація, коучинг 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю: 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, і 

полягає у тому, що студенти виконують теоретичні та практичні 

завдання  у відповідні аудиторні часи та у часи самостійної роботи.  

Практична частина, як форма поточного контролю, складається з 

10  практичних занять. Їхній максимальний сумарний рейтинговий бал 

становить 60  балів.  За кожне практичне заняття студент набирає від 0 

до 6 балів в залежності від обсягу та якості виконання  теоретичних та  

практичних завдань.   

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних 

заняттях: 

Виступ з питань певної теми розділу на практичному занятті – 2 бали 

Доповідь з проблемної тематики з презентацією – 5 балів 

Підготовка реферату -  5 балів 

Вирішення кейсів  -  3 бали  

Вирішення тестів – 1 бал 

Участь у інтерактивних заходах (мозкові штурми, ділові ігри, 

аналітичні сесії, дискусії -   до 3 балів 

Написання аналітично-правничого есе – до 6 балів 

Участь у науково-дослідній роботі (роботі конференцій, студентських 

наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь в 

конкурсах тощо)  заохочується додатковими балами – до 10 балів. 
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Якщо навчальний процес відбувається дистанційно, можливі корекції  

критеріїв оцінювання  з урахуванням специфіки такого виду навчання. 

Кількість можливих балів відображається у відповідних завданнях, 

викладених в системі MOODLE.  

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

модульної контрольної роботи, оформленої письмово або за 

допомогою спеціалізованого тестувального програмного забезпечення. 

Тривалість складання студентом модульної контрольної роботи не 

перевищує двох академічних годин. Максимальний рейтинговий бал 

при цьому не перевищує 40 балів, зокрема  Модульна контрольна 

робота  -  40 балів.  

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен. У 

відповідності до стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент має змогу здавати екзамен у письмовій формі за 

екзаменаційними білетами, що розроблені викладачем, згідно за 

розробленим навчальним відділом розкладом. Письмову роботу 

кодують та надають викладачу на перевірку. Кількість максимальних 

рейтингових балів становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали 

модульного контролю, та у разі достатньої кількості з поточним 

контролем ставиться оцінка. Кількість спроб складання іспиту не 

перевищує трьох. 

7. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 
дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати 

виконані завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж 

були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 
літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 

неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має 
право бути присутнім на занятті. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг під час тижня самостійної роботи, тижня 

модульного контролю та тижня складання іспитів (підсумкового 
оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 
завдання.. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

з/п 
Модуль Змістовний модуль Тема Бали 

1  

 

 

 

Модуль 1 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 1  

Тема 1 6 

2 Тема 2 6 

3 Тема 3 6 

4 Тема 4 6 

5 Тема 5 6 

6 Тема 6 6 

8 Тема 7. 6 

Тема 8 6 

Тема  9 6 

Тема 10 6 

9                                                   РАЗОМ 60 

10 Модульна робота 1  

 

40 

 

11 Підсумковий екзамен 40 

 Разом за дисципліною 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 Відмінно 

Зараховано 

82-89 
Добре 

74-81 

64-73 
Задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10 .Перелік питань до екзамену. 

1. Гендерна рівність та права людини. 

2. Гендерна рівність як цільсталогорозвитку й передумова демократичного суспільства.  

3. Природа та  поняття фемінізму.Видифемінізму.   

4. Хвиліфемінізму. 

5. Фемінізм в Україні.  

6. Феміністськатеорія права: основніпідходи та її значення для розвитку права  

7. Характеристика основних напрямів фемтеорії : модельліберальноїрівності, домінантна модель, 

модельгендерноївідмінності та гендерноїтотожності, антиесенціалістичнамодель 

8. Фемінізм як боротьба за рівні права і можливостіжінок і чоловіків.  

9. Гендерна рівність та права жінок у міжнародному праві з точки зору  фемтеорії.  

10. Міжнароднізобов’язанняУкраїни в сферізахисту прав жінок 

11. Розвитокположеньміжнародних і регіональнихдоговорів у сферізахисту прав людини у 
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рішенняхвідповіднихміжнародних і регіональнихінституцій – Комітети ООН, Європейський 

суд з прав людини, Суд СправедливостіЄвропейського Союзу. 

12. Конвенція ООН про ліквідаціювсіх форм дискримінаціїщодожінок: статус і практика 

застосування в Україні 

13. Роль міжнароднихстандартів у сферізахисту прав жінок для судової та іншоїюридичної 

практики. 

14. СтановленнястандартівЄвропейського Союзу щодогендерноїрівності 

15. Базовідирективи ЄС у сферізахисту прав жінок і забезпеченнягендерноїрівності.  

16. “Гендерна чутливістьпротигендерної сліпоти” і природа гендерного насильства 

17. Правовімеханізмиборотьби з гендернимнасильством 

18. Гендерністереотипи як бар’єр у реалізаціїжінкамисвоїх прав.  

19. Видимість, адвокаційнікомпанії з прав жінок, впливмедійної картинки на правосуддя.  

20. Професійнаетика, експертнавідповідальність, правозахиснии ̆фокус  

21. Протидія сексизму. Механізмиоскарженнясексистськихвисловлюваньпублічнихосіб. 

Сексистськареклама 

22. Відображеннястереотипнихуявлень про соціальніроліжінок і чоловіків у законодавчих нормах.  

23. Впливстереотипів на практику правозастосування. Шляхи подоланнягендернихстереотипів. 

24. Поняттятимчасовихспеціальнихзаходів. Співвідношення з поняттями «позитивнідії», 

«позитивна дискримінація». 

25. Видитимчасовихспеціальнихзаходів (квотування, преференції при працевлаштуваннітощо). 

26. Дискримінаціязаознакоюстаті - міжнароднінормитанорминаціональногозаконодавства 

27. Формигендерної дискримінаціі. 

28. Ідентифікаціяформгендерноїдискримінації 

29. ЗаконУкраїни «Прозабезпеченнярівнихправіможливостейжінокічоловіків»;  

30. ЗаконУкраїни «ПрозасадизапобіганнятапротидіїдискримінаціївУкраїні»;  

31. ЗаконУкраїни «Прозапобіганнятапротидіюдомашньомунасильству» 

32. ЗаконУкраїни «Пропротидіюторгівлілюдьми».  

33. Програмнідокументищодосприянняутвердженнюгендерноїрівності.  

34. КонвенціяРадиЄвропипрозапобіганнянасильствустосовножінокідомашньомунасильствутаборот

ьбузцимиявищами (Стамбульськаконвенція).  

35. Питання ратифікаціїСтамбульськоїконвенції.  

36. Зобов’язаннябізнесуусферізабезпеченнягендерноїрівності: юридичнімеханізмизабезпечення. 

37. Гендерна рівність як необхіднаумоварозвиткубізнесу. 

38. Правова допомога при гендерній дискримінації у кримінальних справах. 

39. Дискримінаціяпотерпілих при укладенніугод про примирення та розгляді справ, пов'язаних з 

відшкодуваннямморальноїшкоди 

40. Справи про зґвалтування та іншізлочинипротистатевоїсвободи та недоторканості: генлерний 

аспект.  

41. Правова допомога при гендерній дискримінації у приватно-правових відносинах. 

42. Право на вільнеобрання занять та рівного доступу до роботи. Право на рівну оплату праці. 

43. Порушення права на рівність прав та можливостейпрацівниківізсімейнимиобов'язками 

44. Гендерна дискримінаціяу спорах, яківиникаютьізсімейнихправовідносин та механізми  правової 

допомоги. 

45. Репродуктивні права жінок : проблемні питання.  

 

11. Рекомендована література: 

 

Основна: 
 

1. Гендерна рівність та права жінок. Практично-методичнийпосібник. К.2020. 168с.  

2. Уварова О. Права жінок та гендерна рівність. Навч. посібник. К. ФОП Голембовська О. 

О., 2018. 204с. 

3. Гендерні студії для майбутніх юристів і юристок:навч.програма/О.Уварова 
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О.Харитонова, Ю.Размєтаєва та ін.; Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого. -Х.: Право, 2018. 

76с. 

4. Гендерна дискримінація: ідентифікація та механізм надання правової допомоги. 

Методичні рекомендації / Денисенко Л. Кіт Х. Федькович Г. 2019. 94с. 

5. ЕннСкейл «Фемінізм у праві: активізм, юридична практика та правнича теорія» // 

«Видавництво», 2019. 215с 

 

Додаткова 

1. РутБейдерГінзберг Моїми словами: біографія. Видавництво. 2021. 396с. 

2. Водянніков  О. Гендерна рівність : теорія і практика в порівняльному конституційному 

праві. Київ : ВАІТЕ, 2021. 245 с.  

3. Саєнко М.І.  Тацуля С.І.  Гапіч О.І. Теоретико-правові витоки становлення фемінізму в  

Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 122-125 

http://www.lsej.org.ua/3_2020/30.pdf 

4. КауфманМайкл, КіммелМайкл. Чоловіки про фемінізм / Пер. О. Любарська. Київ: 

Книголав, 2019. 208с. 

5. Правова допомога жінкам із вразливих груп: особливості роботи та алгоритм дії. 

Методичні рекомендації / Кіт Х. Гузь О. Зайцева О. Бєлай С. 2019. 54с.  

6. Сливна В. А. Розвиток, основніідеї та риси правового фемінізму //Міжнароднийнауковий 

журнал “Інтернаука”// №8(48), 2т., 2018 //с. 45-48 

7. Катерина Левченко. Ґендернетяжіння. Київ: Фоліо, 2018. 192с. 

8. Харитонова О.В. Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та 

основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому 

насильству. Науково-практичний посібник / О. В . Харитонова. – Харків: ТОВ «Видавництво 

„Права людини“», 2018. – 344 с.  

9. Уварова О. Права жінок і гендерна рівність в Україніhttps://helsinki.org.ua/pravazhinok-i-

henderna-rivnist-v-ukrajini-o-uvarova/ 

10. Фемінізм у праві: щоцеозначає для розуміння прав 

людиниhttps://hromadske.radio/podcasts/gen-spravedlyvosti/feminizm-u-pravi-shcho-ce-

oznachaye-dlya-rozuminnya-prav-lyudyny 

11. Марта Богачевська-Хом’як “Білим по білому: Жінки у громадськомужиттіУкраїни. 1884–

1939”.  Львів: Українськийкатолицькийуніверситет, 2018. 520 с.  

12. Ґендерні медійні практики: Навчальний посібник із ґендерної рівності та недискримінації 

для студентів вищих навчальних закладів/ /Колектив авто- рів. – Київ, 2014. – 206 с. – 

Загальна редакція: СергійШтурхецький. 

https://www.osce.org/uk/ukraine/284966?download=true 

13. Судове вирішення справ у спорах, пов’язаних із гендерною дискримінацією: збірка 

кращих практик / Упорядники: Олена Уварова, Марія Ясеновська. – Х.: ФОП Бровін О.В., 

2016. – 192 с.  

14. Марценюк Тамара. Гендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і 

експерток аналітичних центрів. Київ, 2014  

15. Кісь Оксана Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ- поч.ХХ ст.) : 

монографія . Львів, НАН України, Інститут народознавства. 2012.287с. 

16. В. В. Феміністична та гендерна юриспруденція як складові юридичної антропології / В. 

В. Завальнюк // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. 

складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випускд.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / 

Націон.ун-т «Одеськаюридичнаакадемія». – Одеса :Фенікс, 2012. – С. 42-43 

17. Климчук І. І. "Феміністичніконцепції у сучаснійтеоріїміжнароднихвідносин" // 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Klymchuk_Iryna/ 

Feministychni_kontseptsii_v_suchasnii_teorii_mizhnarodnykh_vidnosyn.pdf 

18. Батлер Дж. Гендерний клопіт - Фемінізм та Підрив Тожсамості. https://drive. 

google.com/file/d/0BzyNdbFDRRN_X3JLYzByaTJZQTg/view 

19. Бем С. Линзыгендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. / Пер. с 

http://www.lsej.org.ua/3_2020/30.pdf
https://helsinki.org.ua/pravazhinok-i-henderna-rivnist-v-ukrajini-o-uvarova/
https://helsinki.org.ua/pravazhinok-i-henderna-rivnist-v-ukrajini-o-uvarova/
https://www.osce.org/uk/ukraine/284966?download=true
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англ. Д. Викторовой. / Науч. ред. Н. Ходырева. – М. : Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 336 сhttps://drive. 

google.com/file/d/0BzyNdbFDRRN_MFpPaEM3 SVdKUjg/vi 

20. Брайсон В. Гендер и политика времени. Феминистская теория и современные дискуссии 

http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/04/brajson_v-gender 

_i_politika_vremeni.pdf 

21. Кіммел М. Гендерованесуспільство / пер. С. Альошкіна. – Київ : Сфера, 2003. 481 с. 

Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0BzyNdbFDRRN_ODNoaEdvUld6Q0U /view 

22. Соломія Павличко: Фемінізм: статті, дослідження, бесіди та інтерв'ю. Київ: Основи, 2002 

23. Вознюк К. Жінки в законі : нюанси гендерної (не) рівності   https://yur-

gazeta.com/publications/practice/inshe/zhinki-v-zakoni-nyuansi-gendernoyi-ne-rivnosti.html 

24. Меренкова В. Гендерна дискримінація жінок, і чи могло все бути навпаки. Думки 4-х 

експертокhttps://life.pravda.com.ua/society/2021/09/19/245949/ 

25. Янишевски Светлана Размышление. Феминизм как движение за права всех людей.  

https://feministeerium.ee/ru/feminism-kak-dvizenie-za/ 

 

10. Інформаційніресурси: 
 

Сайт Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем» http://jurfem.com.ua/ 

Фемінізм.Історія боротьби жінок за свої права.  https://femwork.org/novini-fm/feminizm-istoriya-

borotbi-zhinok-za-prava-video/ 

Он-лайн курс «Жінки та чоловіки :гендер для всіх»  

https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/101/2015_T2/about 

Он-лайн курс «Я знаю гендер « https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:UNW+GENDER101+2020_T3/about 

Відео: CEDAW Швидко та стисло: Принцип дійсноїрівності // https://youtu.be/QlfWDg-iqiM.  

Відео: CEDAW Швидко та стисло: Принцип недискримінації // 

https://youtu.be/cLydkVnPUjk?list=PLsyMqce-DX4LX1XxaCu75aD1a7sMdYzv.  

Відео: CEDAW Швидко та стисло: Принцип зобов’язаньдержави // 

https://youtu.be/BDd0Ca0JDpc?list=PLsyMqce-DX4LX1X xaCu75aD-1a7sMdYzv  

 

 

http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/04/brajson_v-gender%20_i_politika_vremeni.pdf
http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/04/brajson_v-gender%20_i_politika_vremeni.pdf
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/zhinki-v-zakoni-nyuansi-gendernoyi-ne-rivnosti.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/zhinki-v-zakoni-nyuansi-gendernoyi-ne-rivnosti.html
https://life.pravda.com.ua/society/2021/09/19/245949/
http://jurfem.com.ua/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/101/2015_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNW+GENDER101+2020_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNW+GENDER101+2020_T3/about
https://youtu.be/QlfWDg-iqiM
https://youtu.be/cLydkVnPUjk?list=PLsyMqce-DX4LX1XxaCu75aD1a7sMdYzv
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