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сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної
діяльності, а також у процесі прийняття рішень. Реалізація цих вимог
передбачає створення правозахисного механізму у сфері забезпечення
тендерної рівності, що, відповідно, потребує посилення кадрового
потенціалу. Підготовка кадрів, обізнаних у тендерній проблематиці та
вирішенні гендерно обумовлених спорів, передусім покладається на
юридичні заклади вищої освіти. Освітні програми закладів вищої
освіти, які готують юристів в Україні, повинні включати бакалаврські
та магістерські навчальні курси, які допоможуть розвинути студентам
компетентності розуміння тендерних проблем та навичок їх вирішення
у правовій сфері. Варто відзначити, що український державний
стандарт підготовки бакалавра права за спеціальністю 081 Право вже
передбачає необхідність формування такої загальної компетентності як
«здатність усвідомлювати рівні можливості та тендерні проблеми».
Необхідність цього дослідження обумовлюється й тим, що означена
тематика відображає світову тенденцію збільшення курсів тендерної
спрямованості у провідних юридичних закладах вищої освіти [1; 2].
Відповідно, видається доцільним зупинити дослідницьку увагу на рівні
охоплення гендерною проблематикою і специфіці її викладення при
підготовці юристів у закладах вищої освіти України.
В Україні юридична освіта є достатньо розвинутою: 172 заклади вищої
освіти здійснюють підготовку бакалаврів права 118 заклади вищої освіти магістрів права. Водночас тільки у 4 з 160 бакалаврських освітніх програм
закладів вищої юридичної освіти України наявні навчальні курси, що
відповідають тендерній проблематиці, що становить 3 % від загальної
кількості освітніх програм освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 081
Право. 1 тільки у 2 з 108 магістерських освітніх програм закладів вищої
юридичної освіти України наявні навчальні курси, що відповідають
тендерній проблематиці, що становить 2 % від загальної кількості освітніх
програм освітнього рівня магістр за спеціальністю 081 Право. У п'яти
закладах вищої юридичної освіти України в освітніх програмах наявні
навчальні курси з тендерної проблематики [3].
Як бачимо, в Україні наявний украй низький відсоток освітніх
програм та закладів вищої освіти, які забезпечують підготовку юристів
з урахуванням тендерної проблематики. Кількість кредитів ECTS.
виділена на опанування наявних тендерних курсів у закладах вищої
юридичної освіти переважно не відповідає фактичному навантаженню
на аудиторну частину роботи студентів та викладачів, яке становить не
більше 1/3 від загальної кількості навчальних годин, виділених на
опанування курсу. Переважна більшість тендерних навчальних курсів
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передбачає їх опанування через доповідну форму роботи, не
застосовуючи «метод казусу» чи «сократичний метод» обговорення
проблеми. Ще у меншій кількості навчальних курсів тендерної
проблематики вивчається актуальна національна судова практика та
практика Європейського Суду з прав людини із гендерно обумовлених
спорів. На відміну від багатьох європейських юридичних освітніх
програм [2], в Україні немає жодної освітньої програми, яка б мала
загальну тендерну спрямованість. Крім того, освітні програми
підготовки докторів філософії за юридичними дослідження не тільки не
мають тендерної спрямованості, але й не передбачають вивчення
аспірантами навчальних курсів із тендерної проблематики.
Таким чином, підготовка юристів в Україні, відповідальних за
правозахисну діяльність у суспільстві, зокрема, у сфері забезпечення
тендерної рівності, продовжує залишатись слабкою. Заклади вищої
юридичної освіти практично не включають до освітніх програм та
навчальних планів курси, які в своїй основі мають тендерну
проблематику. Зміст тендерних навчальних курсів переважно має
«фасадний» характер, не акцентуючи увагу на практичному вимірі
правозахисної діяльності та вивченні судової практики гендерно
обумовлених спорів. Для більш активної інтеграції тендерної
проблематики в освітні програми та зміст навчальних курсів для
підготовки юристів в закладах вищої освіти в Україні необхідно:
1) збільшити представленість тендерних навчальних курсів в освітніх
програмах за спеціальністю 081 Право як мінімум у ЗО разів;
2) закріпити у державному стандарті підготовки магістрів та докторів
філософії за спеціальністю 081 Право компетентності, пов'язані із
розумінням майбутніми юристами тендерної проблематики та способів
вирішення гендерно обумовлених спорів; 3) на рівні Міністерства
освіти і науки України розробити рекомендовану програму
навчального курсу «Гердерно-правові студії», в якій на практичну
частину (вирішення казусів та судової практики) слід передбачити не
менше 70 % аудиторних годин.
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В останні часи стало все більш відчутним вплив міжнародної о
права на формування загальнонаціональної правової позиції під час
реформування законодавства України.
Досить сприйнятим с як для практикуючих юристів так і для
науковців позиціювання ефективності міжнародного права в
інформаційному просторі України.
При внесенні змін до чинного законодавства, створенні нових
законів та підзаконних актів, часто переймаються усталені норми
законодавства EC, які тривалий час вже застосовуються на практиці.
Європейські партнери вказують, шо уряд Німеччини зацікавлений у
підтримці реформ, які б не лише швидко спрацьовували, а й мали вплив
упродовж тривалою часу. І ому вони приймають активну участі, у
сфері надання консультацій стосовно проектів реформ та законів, з
метою підвищення якості проведення досліджень українськими
університетами, інтернаціоналізації українських ВИЗ та дослідницьких
установ, кооперації фінансованої з державного бюджету дослідницької
діяльності з інноваційииим сектором |2, с. X].
Польські колеіи зацікавлені в розбудові спільнот, шо навчаються,
оскільки підтримка взагмодії таких спільнот не лише сприятиме
становленню спроможних самоврядних іромал в Україні, але й
гарантуватиме добросусідське українсько-польське порозуміння, а
відтак наближатиме Україну до повноправною членства в СС |3, с. 441.
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