
 

 



 

 



АНОТАЦІЯ 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методологія гендерних 

відносин у політичних науках» складена відповідно до освітньо-наукової програми 

підготовки докторів філософії спеціальності 052 Політологія. Визначена актуальність та 

доцільність навчального курсу. В умовах широкого поширення інформаційних технологій 

звичні методи управління політичними процесами вже не спрацьовують. Суспільство 

відкриває для себе нові можливості самоорганізації. На тлі цих подій відбувається 

істотне посилення уваги до паритетної демократії, до сприяння гендерній рівності при 

прийнятті політичних рішень. Вказано на предмет вивчення навчальної дисципліни : 

методологію гендерних досліджень у політичних науках та паритетну демократизацію 

українського суспільства. Вся програма логічно структурована. Вказана  мета та завдання 

навчальної дисципліни. У програмі зазначені програмні результати навчання та 

наводиться перелік загальнопредметних і фахових компетентностей. Вказаний перелік 

літературних джерел. 

Ключові слова : методологія гендерних досліджень у політичних науках, гендерна 

рівність, гендерно обумовлені технології, гендерна політика,  гендерні стереотипи, 

гендерний аналіз, гендерна культура, менстрімінг, аналіз гендерної політики. 

 
                                                                    ANNOTATION 

The program of studying the normative educational discipline "" Methodology of gender research in 

political sciences "" is made according to the educational-professional program of preparation of 

bachelors of a specialty 052 Political science according to the educational-professional program. The 

relevance and expediency of the training course are determined. With the widespread use of information 

technology, the usual methods of managing political processes no longer work. Society opens up new 

opportunities for self-organization. Against the background of these events, there is parity democracy, to 

promote gender equality in political decision-making. The subject of studying the discipline is indicated: 

the methodology of gender research in political science and parity democratization of Ukrainian society. 

The whole program is logically structured. The purpose and tasks of the discipline are indicated. The 

program indicates the program learning outcomes and provides a list of general subject and professional 

competencies. The list of literary sources is specified 

Key words: methodology of gender research in political sciences, gender equality, gender-based 

technologies, gender policy, gender stereotypes, gender analysis, gender culture, menstruation, gender 

policy analysis. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Методологія гендерних 

відносин у політичних науках» складена відповідно до освітньо-наукової програми 

«Політологія» підготовки докторів філософії спеціальності 052 Політологія. План 

дисципліни складає 5 кредитів (150 годин). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: методологія гендерних досліджень у 

політичних науках, гендерний аналіз  політичного процесу загалом та паритетну 

демократизацію українського суспільства.  

Міждисциплінарні зв’язки: психологія, соціологія, право, філософія, філологія, 

економіка, етика, «Політологія», «Соціальна політологія», «Загальна теорія політики», 

«Історія політичних вчень», «Практична політологія та політичні технологіі», «Технології 

політичної експертизи», «Соціально-політичні та краєзнавчі студії»., «Політичний аналіз 

та прогнозування». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. Мета: поглиблення знань методології гендерних відносин у політичних науках,  

сприяти вдосконаленню аспірантами гендерної  компетентності, умінь і  

навичок методології досліджень  гендерної рівності. 
1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

-ознайомлення  аспірантів із основними  характеристиками методології гендерних 

відносин у політичних науках 

-забезпечити оволодіння гендерною термінологією, гендерною 

культурою та гендерно-чутливою компетентною моделлю фахової 

діяльності.; 
-сприяння креативному пізнанню аспірантами власної ролі  у процесі методології 

гендерних двідносин у політичних науках 

-забезпечення  аспірантів навичкам методології гендерних відносин у політичних 

науках та  її ефективне здійснення; 

-.формування у аспірантів  готовності до застосування на практиці методології 

гендерних досліджень у політичних науках у сфері гендерної політики та паритетної 

демократизації українського суспільства. 

Програмні результати навчання:  
ПРН-1. Опанувати універсальними навичками дослідника, зокрема застосування сучасних 

інформаційних технологій, розробки, організації та управління науковими проектами 

та/або науковими дослідженнями, презентації їх результатів у професійному середовищі 

через сучасні форми наукової комунікації (академічні наукові публікації, семінари, 

конференції), в засобах масової інформації та в публічній сфері у національному та 

міжнародному контексті.  

ПРН-5. Знати на поглибленому рівні нормативну та позитивну політичну теорію, 

політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію та володіти категорійно- 

понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.  

ПРН-8. Комплексно розуміти особливості реалізації влади у різних політичних системах 

та використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи аналізу політики на 

місцевому, національному та міжнародному рівнях.  

ПРН-9. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати комплексні 

політологічні дослідження з використанням широкого кола прикладних методів, 

технологій та інструментарію аналізу.  



ПРН-10. Фахово викладати політологічні дисципліни на високому  рівні освітньої 

кваліфікації. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспірант оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК-1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК-3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК-9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК-10. Здатність розробляти та управляти проектами.  

  ІІ. Фахові:  

ФК-2. Поглиблене знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології та володіння категорійно-та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.  

ФК-5. Комплексне розуміння особливостей реалізації влади у різних політичних системах 

та застосування широкого спектру політологічних теорій, концептів і методів для аналізу 

політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.  

ФК-6. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати комплексні 

політологічні дослідження з використанням широкого кола прикладних методів, 

технологій та інструментарію аналізу. .  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема1. Історія, види і функції оцінювання гендерної політики. Виникнення і розвиток 

методології гендерних досліджень .  

Тема 2. Методики вимірювання маскулінних і фемінних моделей прийняття політичних 

рішень 

 3 Комплексні концепції гендерного аналізу  з оціночними індикаторами якості 

ефективного політичного правління 

 Тема 4. Основні принципи гендерної рівності , представлені в Програмі ООН 

 Тема 5 Критерії успішності гендерно збалансованих політичних кампаній: паритетна 

участь, орієнтація на досягнення консенсусу, підзвітність, ефективність і 

результативність, рівноправність і включеність, дотримання верховенства права.  

Тема 6. Роль глобальних індексів у кількісній оцінці якості гендерно збалансованих  

політичних кампаній 

 Тема 7. Методологія гендерного аналізу політики та аналіз гендерної політики . Гендерне 

портретування. 

Тема 8. Методологія дослідження менстрімінгу(інклюзія) гендерного бюджетування,  

Тема 9 Показники гендерно паритетного політичного управління: стратегічна здатність 

керувати, міністерська координація, Evidence-based Instrument, соціальні консультації, 



політична комунікація, ефективність впроваджень, адаптованість, організація 

реформування. 

Тема 10 Показники Індексу Політичної стратегії гендерно збаланслованого управління: 

економіка і зайнятість (економіка, ринок праці, підприємства, податки, бюджети); 

соціальна сфера (охорона здоров’я, соціальне забезпечення, сімейна політика, пенсії, 

інтеграція); безпека (внутрішня і зовнішня); ресурси (навколишнє середовище, інновації, 

освіта).  

  Тема 11. Методологія аналізу гендерної дискримінації, політичного булінгу та 

ефективності запровадження гендерного квотування .рЕ-управління та Е-демократія  

 Тема 12. Методологія визначення показників  гендерно паритетної виконавчої 

відповідальності: компетентні громадяни, показник законодавчої влади (структура і 

ресурси законодавчих акторів, законодавча відповідальність), посередницькі структури 

(мультимедіа, партії і групи інтересів) 
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