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code 
Course title 

Number of 
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Course valid 

from 
Course valid to 

Course type 
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Gender 

policy 

 

5 credits face-to-face and online 09.2016 12.2016 Obligatory 1 semester 

 

1. A brief description of the course 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objective of the Course 

 

 

 

 

 

 

 

 

The main tasks of the course "Gender Policy" are: a) academic goals: formation of 

students' gender competence, broad knowledge base of the main directions of gender theory 

and policy; b) the practical task: developing skills of gender analysis of social and political 

institutions, laws, practices and processes; c) application task: a gender analysis of policy 

decisions and documents; d) the innovative task: formation of attitudes on gender-sensitive 

professional outlook and tolerant cooperation that will contribute to the development of skills 

recognition and solution of conflicts of gender in the political and public spheres; e) 

comparative tasks: a comparative analysis of gender policy in Ukraine, the European Union 

and other regions of the world. 

Course is addressed to master-students of Political science. The main  focus of the course is to 

address  the  condition for organic European integration for Ukraine which  is taken as  an 

effective gender policy, which aims to guarantee equal rights, freedoms and opportunities for 

men and women, establishing adequate partnership articles. Research and themes to be 

undertaken are embedded within the theories elaborated and meant to sort out problems having 

to do with  gender policy at international, national, regional and local authorities; acquisition 

of skills necessary to implement gender analysis and expertise in the study of political events, 

processes and power relations. 
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3. Learning outcomes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Teaching method 

 

 

 

 

 

5. Distribution of workload for students (i.e. lectures, seminars, individual in hours, and total hours)  

 

 

 

 

 

 

6. Assessment  

 

 

 

 

 

 

 

 

After completing the course, students should have acquire knowledge about the following: 

 categoric-conceptual device of gender policy; 

 basic model/conceptions, structure and contents of gender policy; 

 basic principles of action of politic and legal institutes in the sphere of realization of gender 

policy  at international, national, regional and local levels of government; 

 features of national legal mechanism to ensure equal rights and opportunities for women and 

men. 

In addition, students should be able to do the following: 

 analyze the main political processes in the gender dimension; 

 characterize national legislation in the context of its compliance with international legal 

standards for gender equality; 

 analyze the influence of political parties and social groups on the formation of gender policy; 

 conduct gender expertise of legislation and gender analysis of social policy. 

 

 

 
The course will be taught in the form of lectures and workshops using problematic methods and 

interactive teaching methods; consultation; independent work in libraries and computer networks 

will be adopted . 

a. Work on workshops, ongoing written (or computer) testing, test (if necessary). 

b. The aggregate (total) score on the course is the sum of ratings (points) obtained by some form of 

evaluated learning activities chosen by the student: 

♀ work at workshops - 0-100 points (the points 0-5 classes); 

♂essay - 0-5 points in the working class, missed a good reason; 

♀test - at the time the commission rate (optional). 

lectures – 32  hours  (21   % ) 

practical classes - 30 hours  (  20 %) 

independent work - 88 hours ( 59  %) 

together - 150 hours  (100   %) 
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7. Course schedule 

Part1: Theoretical - methodological principles of "Gender policy" course. 

 

Week  1.   Introduction to the course and gender policy issues (2 hours). 

 

1. Gender as a category of analysis of the socio-political processes. 

2. The essence and meaning of gender approach. 

3. Causes and major trends in women's and gender studies. 

 

Film and readings before the class: 

Антология гендерных исследований: Сб. пер. / Сост. й комментарии  Е. Й. Гаповой, А. Р. 

Усмновой. – Минск: Пропилен, 2000. 

Аусландер Л. Женские + феминистские + мужские + лесбийские-гей + квир исследования = 

гендерные исследования? // Гендерные исследования. — Харьков: ХЦГИ. – 2000. - № 5.- С. 43-

72. 

Введение в гендерные исследования: [учеб, пособие для вузов / под общ. ред. И. Костиковой]; 

Моек. тс. ун-т им. М. Ломоносова. - [2-е перераб. и доп.]. — М.: Аспект Пресс, 2005. - 252 с. 

Лазар І. Особливості розвитку гендерних теорій і концепцій / І. Лазар // Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук, праць. - X.: Вид-во ХарРЇН АДУ „Магістр", 2006. - № 2 (28) - 

ЧЛ.- С. 268-277. 

Чухим Н. Ґендер та ґендерні дослідження у ХХ ст.. // Ї. Незалежний культурологічний часопис. 

– Львів, 2000. – Число 17. – С. 22 – 29. 

 

Week  2. Classical and modern trends of gender theory and gender studies (4 hours). 

 

1. Perception of man and woman in the history of Western philosophy. 

2. The classic directions of gender theory and gender studies. 

3. Modern interpretations of gender relations (Theory of social construction of gender; gender as a 

cultural metaphor, theory of gender system). 

 

Film and readings before the class: 

Аусландер Л. Женские + феминистские + мужские + лесбийские-гей + квир исследования = 

гендерные исследования? // Гендерные исследования. — Харьков: ХЦГИ. – 2000. - № 5.- С. 43-

72. 

Здравомыслова Е., Темкина А. Социальное конструирование гендера как феминистская теория // 

Женщина. Гендер. Культура. — М., 1999. 

Лазар І. Особливості розвитку гендерних теорій і концепцій / І. Лазар // Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук, праць. - X.: Вид-во ХарРЇН АДУ „Магістр", 2006. - № 2 (28) – 

ЧЛ .- С. 268-277. 

Основи теорії гендеру: навчальний посібник / (В.П. Агаєва, В.В. Близнюк, І.О. Головашенко). – 

К.: К.І.С., 2004. – 536 с. 

 

Week  3. The women's movement as a sociocultural phenomenon (4 hours). 

 

1. The origins and background of the women's movement. 
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2. The women's movement, forms, tasks, fundamental stages, formation and development. 
3. Main stages and trends of women's movement in Ukraine. 

4. The revival of the women's movement in independent Ukraine and its impact on the formation of 

gender policy. 

 

Film and readings before the class: 

Богачевська-Хом'як М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України,  1884-1939.  -    

К.,  1995.  

Жіночий рух України: історія і сучасність: Матеріали науково-практичної конференції (Одеса, 

жовтень 1994). –К., 1994. 

Левченко К. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління. – Х., 2003. – 344 

с. 

Основи теорії гендеру: навчальний посібник / (В.П. Агаєва, В.В. Близнюк, І.О. Головашенко). – 

К.: К.І.С., 2004. – 536 с. 

Павличко С. Фемінізм. – К., 2002. – 322 с. 

 Передирій В.А. Жіноча доля на тлі доби (Літопис жіночого руху).- К.: Бібліограф, 1999. – 120 с. 

України другої половини ХІХ – поч. ХХ: Сторінки історії. – Одеса, 1998. – 408 с. 

Теория и история феминизма / Учебное пособие / З. Баблоян. – Х.: Ф-Пресс, 1996. - 388 с. 

 

Week  4. Feminism as a catalyst for the emergence and establishment of gender policy (4 hours). 

 

1. Causes of feminism as a worldwide movement of women. The essence and content of the 

phenomenon of feminism. 

2. The main stages of feminism: the characteristics and peculiarities. 

3. The main directions and ideas of feminism. 

 

Film and readings before the class: 

Брайсон В. Политическая теория феминизма. Введение. – М., 2001. 

Ворчакова І. Фемінізм як ідеологія жіночих рухів // Сучасна українська політика: політики і 

політологи про неї. - Київ; Миколаїв: МДГУ ім. П. Могили, 2004. - С. 240-247. 

Грицяк Н. Фемінізм як джерело гендерної теорії / Н. Грицяк // Вісник НАДУ при Президентові 

України. - 2003. - № 3. -  С. 465- 472. 

Павличко С. Фемінізм. – К., 2002. – 322 с. 

Теория и история феминизма. Курс лекций / Под ред. И. Жеребкиной. – Харьков, 1996. 

 

Part 2:  Actual problems of development and implementation of gender policy  

 

Week 5. Actual problems of gender policy (4 hours). 

 

1. The state gender policy: the nature, content and objectives. Principles of gender policy. 

2. Strategy of gender policy (policy of affirmative action, anti-discrimination policies, gender 

meynstryminh). 

3. Types of gender policy. 

4. Modern models of gender policy. 

5. The mechanism of realization of gender policy. 

6. Characteristics and features of gender policy in Ukraine. 
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Film and readings before the class: 

Вілкова О. Сучасні моделі гендерної політики : сутність та особливості впровадження // 

Політичний менеджмент. – 2008. – № 6 (33). – С. 160-166.  

Впровадження ґендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади: Практичний посібник 

для державних службовців. –К.: К.І.С., 2004. – 178 с. 

Грицяк Н.В. Формування гендерної політики в Україні: проблеми теорії, методології, практики. 

– К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 382 с. 

Лавченко К. Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління. – Харків:, 

Бібліограф, 2003. – 344 с. 

 

Week  6. Gender analysis of political practices (2 hours). 

 

1. Methodological and methodical bases of gender analysis. 

2. The main stages of organization and conduct gender analysis. 

3. Gender expertise of legislation. 

4. The forms and methods of implementation of the results of gender analysis. 

 

Required readings: 

Ґендерна експертиза українською законодавства (концептуальні засади) / Відп. ред. Т. М. 

Мельник. — К., 2001. 

Ґендерний аналіз українського суспільства. — К., 1999. 

Gender mainstreaming in the European Employment Strategy / Edited by Ute Behning and Amparo 

Serrano Pascual. — Brussels: ETUI, 2001. — 367 p. 

 

Week  7. Gender equality as a basic principle of gender policy (2 hours).  

 

1. Gender equality and discrimination based on sex. 

2. A comprehensive approach to solving the problems of gender equality.  

3. The main components of the policy of gender equality. 

 

Required readings: 

Ґендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. — К., 2002. 

Дашковська О. Р. Жінка як суб’єкт права в аспекті гендерної рівності: Монографія. – Харків: 

Право, 2005. – 224 с. 

Рівність жінок та чоловіків: світові тенденції і українські реалії. - К., 2001. 

Рівність: проблеми гендерної дискримінації: Матеріали Всеукраїнського семінару «Механізми 

забезпечення рівноправності жінок та чоловіків в Україні». — К., 1998. 

 

Week  8.  Ways and mechanisms of gender equality: an international dimension (2 hours). 

 

1. Global trends and strategies for strengthening gender. 

2. The main global gender transformation. 

3. International mechanisms for gender equality. 
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Required readings: 

Гендерная интеграция: возможности и пределы социальных инноваций / Ред.-сост. О.Б. 

Савинская, Е.В. Кочкина, Л.Н. Федорова. – СПб.: Алетейя, 2004. – C. 96-101.  

Кисельова О., Коломієць І. Гендерна політика Європейського Союзу: виклики для України. – К., 

2007. – 152 с.  

Мельник Т.М. Творення суспільства гендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних 

країн з гендерної рівності. – К.: Стилос, 2010. – 440 с. 

 

Week  9.  Gender as a factor in politics and government (2 hours) 

 

The political sphere in gender dimension.  

1. The essence and content of the concept of parity democracy.   

2. The reasons for the gender imbalance in representation in government and governance.  

3. Gender quotas.  

4. The gender dimension of electoral relations and political representation.   

5. Gender aspect of political leadership. 

 

Required readings: 

Акімов І. С. Гендерні відмінності в електоральній поведінці громадян України // Гуманітарний 

вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2005. – № 23. – С. 220-228. 

Аніщук Н. В. Гендерне квотування як засіб реалізації політичних прав жінок // Наукові праці 

Одеської національної юридичної академії. – Одеса, 2004. – Т. 3. – С. 220-227. 

Гаврилина К. Р. Проблема гендерной асимметрии во власти // Социально-гуманитарные знания. 

– 2012. – № 1. – С. 297-302. 

Грабовська І. Політичне лідерство в Україні : гендерний аспект / І. Грабовська // Сучасність. – 

2007. – № 3. – С. 79-96. 

Грошев И.В. Гендерные представления о власти // СОЦИС. – 2000. – №12. – С.33- 41. 

Кресіна І. Реформування виборчої системи України: гендерні аспекти / І. Кресіна, О. Ярош // 

Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – № 2 (8). – С. 45-52. 

Лазор О. Д. Гендерна політика в органах публічної влади // Основи державного управління та 

місцевого самоврядування : навч.- метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНМСУ / 

О.Д.Лазор, О.Я.Лазор, І.Г.Юник. – Хмельницький, 2012. – С. 197-206. 

Скнар О.М. Гендер у політиці: проблеми та перспективи запровадження. – К. «К.І.С.», 2005. – 

236 с. 

 

Week  10. Gender Policy in the economy and employment (2 hours).   

 

1. The essence and content of gender policy in the economy and employment.  

2. The mechanism of formation of gender inequality in employment.  

3. Causes of gender discrimination in the labor market and ways to overcome it. Gender gap in 

economic activity, employment and unemployment and its causes.  

4. The nature of the phenomenon of "feminization of poverty".  

5. Main elements of gender budget analysis. 

 

Required readings: 

Баскакова М.Е. Равные возможности и гендерные стереотипы на рынке труда. М., МЦГИ, 1998. 
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Близняк В. Ґендерні відносини в економічній сфері // Основи теорії ґендеру: Навчальний 

посібник. – К.: “К.І.С.”, 2004. – С. 327-353. 

Жінки на ринку праці України в період реформування економіки:  правовий  та  соціологічний  

аспекти. -  Харків, 1999. 

Журженко, Т. Гендерные рынки Украины: политическая экономия национального 

строительства (Gendered Markets of Ukraine: рolitical economy of nation building). – Вильнюс : 

ЕГУ, 2008. – 256 с. 

Іващенко О. В. Про розвиток жіночого підприємництва в Україні // Філософська і соціологічна 

думка. — 1994. - № 1-2. 

 

Week 11. Gender aspects of education policy, science and health (2 hours).  
 

1. Social norms and gender differences in management education.  

2. The gender dimension of accessibility of education. 

3. The main directions of gender education.  

4. Gender policy in academic science.  

5. Indicators of gender equality in health care. 

6. Gender and social policy approach in the health sphere.   

 

Required readings: 

Гендерна освіта і виховання студентської молоді в процесі соціалізації : теорія та практика : 

монографія /С. Я. Харченко, С. М. Гришак, Н. С. Шабаєва ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 258 с. 

Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. Гендерный подход в здравоохранении. Учебное пособие. М.: 

Альфа Принт, 2001. 

 Здоровье и здравоохранение в гендерном измерении / под общ. ред. Н.М. Римашевской; 

редколлегия: Е.А. Баллаева (председатель), Л.Г. Лунякова, Н.М. Римашевская, Т.В. Чубарова. — 

М.: Агентство «Социальный проект», 2007. — 240 с. 

Реалізація ґендерної політики в управлінні освітою - Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. - 176 c. 
 
 
8. Recommended readings 

1. Bryson V. (1992) Feminist Political Theory. New York: Paragon House. - 304 p. 

2. Bryson, V. (2007). Gender and the politics of time: feminist theory and contemporary debates . 

Bristol, UK: The Policy Press. - 222 р. 

3. Candida March, Ines Smyth and Maitrayee Mukhopadhyay (1999). A Guide to Gender Analysis 

Frameworks. Oxford: Oxfam Publication. - 144 p. 

4. Conway М. (2000). Women and Political Participation: Cultural Change in the Political Arena. 

Washigton. –  152 р. 

5. Einhorn В. Cinderella goes to Market. (1993). Citizenship, Gender and Women's Movements in 

East Central Europe. - London: Verso Book, - 320 p.  

6. Ameil В. (1999). Politics and Feminism: An Introduction. - Maiden, MA.: Blackwell Publishers. 

- 284 p. 
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7. Fennell S., Arnot M. (2007). Gender Education and Equality in a Global Context  Milton Park, 

Abingdon, Oxon ; New York : Routledge. - 230 р. 

8. Gender mainstreaming in the European Employment Strategy / Edited by Ute Behning and 

Amparo Serrano Pascual. — Brussels: ETUI, 2001. — 367 p. 

9. Grant J. (1993). Fundamental Feminism - New York: Routledge. - 226 p. 

10. Jackson C. (1998). Feminist visions of development : gender analysis and policy. - London ; New 

York : Routledge, – 294 р. 

11. Mazur, Amy G. (2002) .Theorizing feminist policy / Amy G. Mazur. - Oxford [etc.] : Oxford univ. 

press/ -  269 р. 

12. Meta-analysis of gender and science research – Synthesis Report Luxembourg: Publications 

Office of the European Union 2012 — 229 p. 

13. Multiple meanings of gender equality a critical frame analysis of gender policies in Europe. - 

New York ; Budapest : CEU Press, 2007.  – 309 р. 

14. Sainsbury D. (2003).  Gender and Welfare State Regimes- Oxford [etc.] : Oxford univ. press-  

293 р. 

15. Sümer S.  (2009). European gender regimes and policies comparative perspectives. - Farnham, 

England ; Burlington, VT : Ashgate.– 143 р.  

16. The World's Women : trends and statistics 2003. (http://www.un.org/womenwatch/). 

17. Women in Parliament: Beyond Numbers. Stockholm, 1998.- 232 р. 

18. Айвазова С. Гендерное равенство в контексте прав человека / Светлана Айвазова. — М.: 

Эслан, 2001. — 80 с. 

19. Антология гендерных исследований. Сб. пер. / Сост. и комментарии Е. И. Гаповой и А. Р. 

Усмановой. Минск: Пропилеи, 2000. - 384 с. 

20. Батлер Д.  "Психика власти: теории субъекции." - Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2002. - 

168 с. 

21. Бовуар, Симона де. Друга стать : у 2 т. / пер. з фр. Н. Воробйової, П. Воробйова, Я. Собко. 

– К.: Основи, 1995. – 392 с.  

22. Введение в гендерные исследования : [учеб, пособие для вузов / под общ, рсд, И. 

Костиковой]; Моек. гос. ун-т им. М, Ломоносова. - [2-е изд., перераб. и доп.], - М.: Аспект 

Пресс, 2005. -252 с. 

23. Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. С. В. Жеребкина. 

Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001.- 991 с. 

24. Воронина О. А.  Феминизм и гендерное равенство. М., Эдиториал УРСС, 2003. – 320 с. 

25. Гендер и общество в истории / под. ред.: Л.П.Репиной, А.В.Стоговой, А.Г.Суприянович; 

Институт истории ГУГН; Институт всеобщей истории РАН; Научно-образовательный 

центр по истории. — СПб.: Алетейя, 2007. — 696 с.  

26. Гендер і державна політика : навч. посібник [пер. з англ. / упо- ряд. П. Ренкін]. - К.; 

Основи, 2004. - 394 с. 

27. Гендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрями вдосконалення. – 

Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. - 192 с.  

28. Гендерная экспертиза и социальная политика: сб. ст. в 2-х томах: том 1 / ред.-сост. 

Е.В.Изотова., Е.В.Кочкина , Е. В.Машкова ; Общественная орг. “ФЕМИНА”. – М.: Аванти 

плюс, 2004. – 381 с.  

29. Гендерний аналіз українського суспільства. – К.: ПРООН, 1999. – 293 с. 

30. Гендерний розвиток у суспільстві; конспекти лекцій. -2-е вид. - К.; Фоліант, 2005. - 351 с. 
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