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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

денна /
вечірня форма

навчання

заочна
форма

навчання

Українська
2020-2024 2020-2024

Кількість кредитів – 4

Галузь знань
08 Право
(шифр і назва)

Вид дисципліни
ВибірковаСпеціальність

081 Право

Модулів – 4

Освітня програма
081 Право
(шифр і назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 2021-2022

Семестр

Загальна кількість годин – 
120

3-4 3-4

Лекції

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
здобувача – 8

Рівень вищої освіти:
третій (освітньо-науковий) рівень

16 6

Практичні, семінарські

24 10
Лабораторні

Самостійна робота
80 104

Індивідуальні завдання:
0 год.

Вид контролю:
залік залік



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни  «Правові проблеми забезпечення гендерної рівності та

заборона дискримінації у сфері праці» є формування у здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої
освіти за спеціальністю 081 «Право» предметних компетентностей, системи знань, вмінь та навичок в сфері
правничих досліджень щодо забезпечення принципу рівності,  заборони дискримінації,  гарантування прав
жінок й утвержденнія ґендерної рівності у сфері праці, надання цілісного уявлення про наукову концепцію
недискримінації  за  ознакою  статі  як  засадничу  цінність  і  правовий  стандарт  сучасного  суспільства  й
юридичної науки й практично значущу категорію, забезпечену правовим захистом.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Правові проблеми забезпечення гендерної рівності та
заборона дискримінації у сфері праці» є 

1. Отримання знань щодо теоретичних досліджень щодо забезпечення прав жінок, основних доктрин
і  принципів у сфері  забезпечення ґендерної  рівності  у  сфері  праці,  наукового опанування змістовних та
інституціональних аспектів функціонування відповідних механізмів в трудових відносинах.

2. Вивчення міжнародних стандартів для розкриття змісту принципу ґендерної рівності у сфері праці
в  контексті  наукових  досліджень.  Використовувати  універсальні  та  регіональні  стандарти  гарантування
недискримінації та забезпечення ґендерної рівності в сфері праці у змісті наукових досліджень.

3.  Застосування  дослідницького  підходу  до  вивчення  національного  правового  механізму
гарантування недискримінації та забезпечення ґендерної рівності в сфері праці.

4. Формування навичок щодо наукового аналізу практичних справ в сфері забезпечення захисту прав
жінок. Застосовувати дослідницькі навички на прикладах судових справ з огляду на розуміння принципу
ґендерної рівності та недискримінації у сфері праці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-наукової програми формуються
програмні компетентності:

ІК. Здатність  розв’язувати  комплексні  наукові  проблеми  у  галузі  права,  формувати
концептуальні та методологічні знання у сфері юридичної науки, впроваджувати і примножувати
загальнолюдські правові цінності, навчати правовим доктринам та принципам, на яких базується
право, його тлумачення та особливості застосування.

ЗК 1. Здатність до оригінального, незалежного, самостійного та критичного мислення.
ЗК 2. Здатність здійснювати ефективне управління науковим дослідженням.
ЗК 3. Здатність  визначати  світоглядні,  методологічні  та   соціокультурні  основи  наукових

досліджень.
ЗК 4. Здатність  використовувати  інформаційні  технології  для  проведення  та  апробації

дослідження.
ЗК 7. Здатність дотримуватись академічної етики та академічної доброчесності.
ФК 1. Здатність аналізувати теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки.
ФК 3. Здатність визначати та розв’язувати актуальні проблеми сучасної юридичної науки за

напрямом дослідження.
ФК 4. Здатність  оцінювати  та  аналізувати  правові  явища  та  правовідносини  на

дослідницькому рівні.
ФК 5. Здатність  виявляти  проблеми  правового  регулювання  суспільних  відносин  та

пропонувати шляхи їх вирішення.
ФК 6. Здатність  визначати  та  оцінювати  стан  гармонізації  законодавства  Європейського

Союзу та України на дослідницькому рівні.
ФК 7. Здатність розуміти та впроваджувати у дослідницьку та педагогічну діяльність принцип

заборони дискримінації та забезпечення юридичної рівності.
ФК  8.  Здатність  виявляти  та  критично  оцінювати  наукові  та  законодавчі  колізії,  що  не

відповідають реаліям правової дійсності.
ФК 9. Здатність добирати, аналізувати та систематизувати законодавство та правозастосовну

практику, що складає емпіричну основу дослідження.
ФК 10. Здатність  до  формування  власної  цілісної,  логічної  й  обґрунтованої  позиції  щодо

правової проблеми, її відстоювання та захисту.

3. Передумови вивчення дисципліни

Філософські  фундації  та  етичні  орієнтири  конструювання  наукових  проектів.  Академічно  і



професійно орієнтоване спілкування.  

4. Результати навчання за дисципліною

У  результаті  опанування  змісту  навчальної  дисципліни  здобувачі  мають  досягнути  таких
програмових результатів навчання:

ПРН 2. Знати  нормативно-правові  акти  та  юридичну  практику  за  напрямом  наукового
дослідження.

ПРН 5. Вміти визначити об’єкт і предмет досліджень, використовуючи гносеологічні та інші
методологічні підходи до розв’язання наукових проблем у галузі права.

ПРН 6. Вміти планувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне дослідження, яке
має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність.

ПРН 7. Використовувати сучасні наукові, нормативно-правові та інші інформаційні джерела
для оцінки стану вивченості об’єкта досліджень і актуальності наукової проблеми.

ПРН 8. Визначати відповідність та взаємозв’язок національного законодавства й вітчизняної
науки до  правових стандартів і академічної доктрини Європейського Союзу.

ПРН 9. Вміти  доступно,  на  високому  науковому  рівні  доносити  сучасні  наукові  знання  та
результати власних досліджень.

ПРН 10. Володіти навичками усної  і  письмової  презентації  результатів  власних досліджень
українською та іноземною мовами.

ПРН 11. Здійснювати  вільне  спілкування  з  питань,  що  стосуються  сфери  наукових  та
експертних знань, з колегами, здобувачами, науковою спільнотою, суспільством в цілому.

ПРН 12. Визначати  свої  права  і  обов’язки  як  громадянина  України,  члена  громадянського
суспільства та наукового співтовариства.

ПРН 13. Діяти  в  академічному  середовищі,  дотримуючись  принципів  професійної  етики  та
академічної доброчесності.

ПРН 14. Демонструвати  здатність  до  ефективної  самоорганізації  у  дослідницькій  та
викладацькій діяльності.

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль  1. Вступ  до  наукових  досліджень  у  сфері  заборони  дискримінації  та  забезпечення
ґендерної рівності.

Тема 1. Гендер, стать та сексуальність: поняття, особливості, відмінності.
Поняття  та  сутність  гендеру,  статі  та  сексуальності.  Становлення  теорій  гендеру.  Гендерні

стереотипи та гендерні ролі.  Поняття та види сексуальних орієнтацій: історія розвитку та сучасний стан;
порівняльний аналіз з європейськими країнами.

Тема 2. Теорія гендеру.
Гендерні ролі  як норми та правила поведінки жінок і  чоловіків,  що ґрунтуються на традиційних

очікуваннях,  пов’язаних  з  їх  статтю.  Гендерна  ідентичність  як  аспект  самосвідомості,  що  описує
переживання  людиною себе  як  певної  особистості.  Характеристика  гендерних  стереотипів.  Особливості
гендерної філософії. Поняття та характеристика гендерних девіацій. Вітчизняні дослідження у сфері теорії
гендеру.

Тема 3. Гендерна дискримінація, її ідентифікація та науковий опис.
Дискримінація:  загальне  поняття  та  види.  Що  робить  захищені  від  дискримінації  ознаки

захищеними? Дискримінація за ознакою статі. Тест на ґендерну дискримінацію. Дискримінація де-юре і де-
факто.  Тягар доведення у справах про ґендерну дискримінацію. Проблематика множинної дискримінації:
підходи до розуміння та кваліфікації. Вітчизняні не юридичні (філософські соціологічні, психологічні тощо),
дослідження у сфері недопущення гендерної дискримінації.

Модуль 2. Юридичні дослідження заборони дискримінації та забезпечення ґендерної рівності у
світі міжнародних стандартів та національного законодавства.

Тема 1. Міжнародні стандарти у сфері гендерної рівності та недискримінації.
Пріоритет  прав  людини.  Рівність  громадян перед законом.  Рівність  незалежно від  раси,  кольору

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану,
місця проживання, за мовними ознаками тощо. Принцип рівності чоловіка та жінки. Однакові можливості
статей для участі  в усіх сферах суспільного життя.  Надання жінкам рівних з чоловіками можливостей у
громадсько-політичній і культурній діяльності. Надання жінкам рівних з чоловіками можливостей у здобутті



освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї. Конвенція ООН «Про ліквідацію всіх форм
дискримінації  щодо  жінок»,  Цілі  розвитку  тисячоліття  ООН.  Конвенції  Ради  Європи  «Про  запобігання
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». Юридичні дослідження
міжнародних стандартів у сфері гендерної рівності та недискримінації.

Тема 2. Нормативно-правові акти у сфері недискримінації та забезпечення гендерної рівності.
Конституція України. Кодекс законів про працю України. Закон України «Про забезпечення рівних

прав та можливостей жінок і чоловіків». Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні».  Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення гендерно-правової  експертизи».  Наказ
Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів
під час розроблення нормативно-правових актів». Рівні можливості. Заборона дискримінації. Позитивні дії.
Гендерно-правова експертиза. Юридичні дослідження українськоо законодавства у сфері гендерної рівності
та недискримінації.

Тема 3. Гендерна експертиза законодавства у сфері недискримінації забезпечення гендерної рівності.
Правова  експертиза.  Гендерно-правова  експертиза  нормативно-правових  актів.  Дотримання

принципу  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків  в  нормативно-правових  актах.
Запобігання прийняття законодавства, положення якого не відповідають принципу забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків. Дослідження Постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення
гендерно-правової  експертизи».  Дослідження  Наказу  Міністерства  соціальної  політики  України  «Про
затвердження  Інструкції  щодо  інтеграції  гендерних  підходів  під  час  розроблення  нормативно-правових
актів».

Модуль 3. Юридичні дослідження заборони дискримінації та забезпечення ґендерної рівності у
сфері праці.

Тема  1.  Юридичні  дослідження  законодавчого  регулювання  недискримінації  та  забезпечення
ґендерної рівності у сфері праці.

Конституція України. Кодекс законів про працю України. Закон України «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків». Закон України «Про відпустки». Забезпечення жінкам і чоловікам
можливості рівних можливостей у реалізації права на працю. Забезпечення жінкам і чоловікам можливості
суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками. Здійснення рівної оплати праці жінок і чоловіків при
однаковій кваліфікації та однакових умовах праці. Вжиття заходів щодо створення безпечних для життя і
здоров’я умов праці. Вжиття заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань на роботі.

Тема 2.  Дослідження  наукою трудового права  заборони дискримінації  та  забезпечення  ґендерної
рівності у сфері праці.

Дослідження наукою трудового права забезпечення рівності прав працівників як принципу трудового
права.  Дослідження  наукою  трудового  права  недопущення  дискримінації  у  сфері  праці  як  принципу
трудового права. Дослідження наукою трудового права конституційних засад гендерної рівності в Україні.
Дослідження наукою трудового права теоретичних засад реалізації  гендерної рівності  у трудовому праві
України. Дослідження наукою трудового права правового регулювання недопущення дискримінації у сфері
праці за трудовим законодавством України. Дослідження наукою трудового права заборони дискримінації у
сфері  праці.  Дослідження  питань  недопущення  гендерної  дискримінації  на  роботі  у  звітах  громадських
організацій.

Тема 3. Гендерна проблематика в освітніх програмах закладів вищої юридичної освіти
Репрезентація  навчальних  компонентів  з  гендерної  проблематики  в  освітніх  програмах  закладів

вищої  юридичної  освіти,  зокрема,  в  освітньо-наукових  програмах  підготовки  докторів  філософії.  Зміст
гендерних навчальних курсів  з  гендерної  проблематики в  освітніх  програмах закладів  вищої  юридичної
освіти. Специфіка викладання навчальних дисциплін з гендерної проблематики в закладах вищої юридичної
освіти, зокрема, при підготовці докторів філософії.

6. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна / вечірня

форма
заочна форма

усього
у тому числі

усього
у тому числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1. Вступ до наукових досліджень у сфері заборони дискримінації та забезпечення
ґендерної рівності

Тема 1. Гендер, 
стать та 
сексуальність: 

64 2 2 60 64 2 2 60



поняття, 
особливості, 
відмінності.
Тема 2. Теорія 
гендеру.

4 2 2 7 2 5

Тема 3. Гендерна
дискримінація, її
ідентифікація та 
науковий опис.

4 4 7 2 5

Разом за 
змістовим 
модулем 1

72 4 8 60 74 2 4 70

Модуль 2. Юридичні дослідження заборони дискримінації та забезпечення ґендерної
рівності у світі міжнародних стандартів та національного законодавства

Тема 1. 
Міжнародні 
стандарти у 
сфері гендерної 
рівності та 
недискримінації.

4 2 2 7 2 5

Тема 2. 
Нормативно-
правові акти у 
сфері 
недискримінації 
та забезпечення 
гендерної 
рівності.

4 2 2 7 2 5

Тема 3. Гендерна
експертиза 
законодавства у 
сфері 
недискримінації 
забезпечення 
гендерної 
рівності

16 2 4 10 10 10

Разом за 
змістовим 
модулем 2

24 6 8 10 24 2 2 20

Модуль 3. Юридичні дослідження заборони дискримінації та забезпечення ґендерної
рівності у сфері праці

Тема 1. 
Юридичні 
дослідження 
законодавчого 
регулювання 
недискримінації 
та забезпечення 
ґендерної 
рівності у сфері 
праці

4 2 2 7 2 5

Тема 2. 
Дослідження 
наукою 
трудового права 
заборони 
дискримінації та 
забезпечення 
ґендерної 
рівності у сфері 

4 2 2 10 7 2 5



праці
Тема 3. Гендерна
проблематика  в
освітніх
програмах
закладів  вищої
юридичної
освіти

6 2 4 6 2 4

Разом за 
змістовим 
модулем 3

14 6 8 10 20 2 4 14

7. Теми лабораторних занять

№ п/п Назва теми Години Кількість балів

1.

2.

3.

Разом
Максимальна
кількість балів –

 

8.  Самостійна робота

№ п/п
Опис завдання

Час для
виконання 
(год.)

Критерії оцінювання

1. Проходження курсу з неформальної 
освіти на платформі «Прометеус»
Жінки  та  чоловіки:  гендер  для  всіх
https://courses.prometheus.org.ua/course
s/IRF/101/2015_T2/about 

40/60 Надання сертифікату про 
проходження курсу неформальної 
освіти

2. Написання тез доповідей на власну 
тематику в межах модуля 2. 

20/22 Вивчення методики та методології 
написання тез доповідей.
Обрання актуальної теми тез 
доповідей.
Повнота розкриття досліджуваної 
теми у тезах доповіді.
Публікації тез доповідей.

3. Написання тез доповідей на одну з 
наступних тематик:
1. Забезпечення рівності прав 
працівників як принципу трудового 
права. 
2. Недопущення дискримінації у сфері 
праці як принципу трудового права. 
3. Конституційні засади гендерної 
рівності в Україні. 
4.Теоретичні  засади реалізації  гендерної
рівності у трудовому праві України. 
5.  Правове  регулювання  недопущення
дискримінації у сфері праці за трудовим

20/22 Вивчення методики та методології 
написання тез доповідей.
Обрання актуальної теми тез 
доповідей.
Повнота розкриття досліджуваної 
теми у тезах доповіді.
Публікації тез доповідей.

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


законодавством України.
6.  Міжнародні  стандарти  у  сфері
гендерної рівності та недискримінації
Разом Максимальна кількість балів – 30

9. Контроль навчальних досягнень

9.1 Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
за

од
ин

иц
ю

Модуль 1 Модуль2 Модуль3

К
іл

ьк
іс

ть
од

ин
иц

ь

М
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а
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кі

ст
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ь

М
ак

си
м
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ьн

а
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в

Відвідування лекцій

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 11 1 11 1 11 1 11

Виконання завдань для 

самостійної роботи
13 1 13 1 12 1 12

Виконання модульної роботи 10 1 10 1 10 1 10

Р
а
з
о
м

Максимальна кількість балів 100

9.2 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Тривалість проведення: 20 хвилин у межах практичного заняття у формі усної співбесіди з тематики 
модуля.
Максимальна кількість балів: 5 балів.

9.3 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Залік 
Форма проведення: усна. 
Тривалість проведення: 2 години.
Максимальна кількість балів: 100 балів.
Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є досягнення ним 
мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної 
дисципліни.



9.4 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

7. Поняття та сутність гендеру, статі та сексуальності. 
8. Становлення теорій гендеру. 
9. Гендерні стереотипи та гендерні ролі. 
10. Поняття та види сексуальних орієнтацій: історія розвитку та сучасний стан; порівняльний

аналіз з європейськими країнами.
11. Гендерні  ролі  як  норми  та  правила  поведінки  жінок  і  чоловіків,  що  ґрунтуються  на

традиційних очікуваннях, пов’язаних з їх статтю. 
12. Гендерна ідентичність як аспект самосвідомості, що описує переживання людиною себе як

певної особистості. 
13. Характеристика гендерних стереотипів. 
14. Особливості гендерної філософії. 
15. Поняття та характеристика гендерних девіацій. 
16. Вітчизняні дослідження у сфері теорії гендеру.
17. Дискримінація: загальне поняття та види. 
18. Дискримінація за ознакою статі.
19. Дискримінація де-юре і де-факто. 
20. Тягар доведення у справах про ґендерну дискримінацію. 
21. Проблематика множинної дискримінації: підходи до розуміння та кваліфікації. 
22. Вітчизняні неюридичні (філософські соціологічні, психологічні тощо) дослідження у сфері

недопущення гендерної дискримінації.
23. Пріоритет прав людини. 
24. Принцип рівності чоловіка та жінки. 
25. Однакові можливості статей для участі в усіх сферах суспільного життя. 
26. Надання жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній

діяльності.  Надання  жінкам  рівних  з  чоловіками  можливостей  у  здобутті  освіти  і
професійній підготовці, у праці та винагороді за неї. 

27. Конвенція ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок». 
28. Конвенція  Ради  Європи  «Про  запобігання  насильству  стосовно  жінок  і  домашньому

насильству та боротьбу з цими явищами». 
29. Юридичні  дослідження  міжнародних  стандартів  у  сфері  гендерної  рівності  та

недискримінації.
30. Дискримінація щодо жінок. 
31. Нормативно-правові акти у сфері недискримінації та забезпечення гендерної рівності.
32. Гендерно-правова експертиза нормативно-правових актів. 
33. Дотримання  принципу  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків  в

нормативно-правових актах.
34. Запобігання  прийняття  законодавства,  положення  якого  не  відповідають  принципу

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
35. Забезпечення  жінкам і  чоловікам можливості  рівних можливостей у реалізації  права на

працю.
36. Забезпечення жінкам і  чоловікам можливості  суміщати трудову діяльність із сімейними

обов’язками. 
37. Здійснення рівної оплати праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових

умовах праці.
38. Вжиття заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці. 
39. Вжиття заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань на роботі.
40. Дослідження наукою трудового права забезпечення рівності прав працівників як принципу

трудового права. 
41. Дослідження  наукою  трудового  права  недопущення  дискримінації  у  сфері  праці  як

принципу трудового права. 
42. Дослідження наукою трудового права конституційних засад гендерної рівності в Україні. 
43. Дослідження наукою трудового права теоретичних  засад реалізації  гендерної  рівності  у



трудовому праві України. 
44. Дослідження наукою трудового права правового регулювання недопущення дискримінації

у сфері праці за трудовим законодавством України. 
45. Дослідження наукою трудового права заборони дискримінації у сфері праці. 
46. Дослідження питань недопущення гендерної дискримінації на роботі у звітах громадських

організацій.
47. Репрезентація  навчальних  компонентів  з  гендерної  проблематики  в  освітніх  програмах

закладів  вищої  юридичної  освіти,  зокрема,  в  освітньо-наукових  програмах  підготовки
докторів філософії. 

48. Зміст гендерних навчальних курсів з гендерної проблематики в освітніх програмах закладів
вищої юридичної освіти. 

49. Специфіка викладання навчальних дисциплін з гендерної проблематики в закладах вищої
юридичної освіти, зокрема, при підготовці докторів філософії.

9.5 Шкала відповідності оцінок

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з можливими
незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без

суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з

незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для

подальшого навчання або професійної
діяльності

E 60 – 68 балів
Достатньо – мінімально можливий допустимий

рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за

умови належного самостійного доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань

(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни



10 . Методичне забезпечення

 Навчальна програма,  робоча програма «Правові  проблеми забезпечення гендерної
рівності  та  заборона  дискримінації  у  сфері  праці»,  силабус  курсу  «Правові  проблеми
забезпечення гендерної рівності та заборона дискримінації у сфері праці»
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