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Курс «Правовий захист ЛГБТ-спільноти» орієнтований на широке коло студентів, які 

мають бажання та можливість дослідити правові питання, пов’язані із правами людини, 
захистом прав малих груп, серед яких є групи з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, 
також із питаннями гендерної рівності.  

Актуальність навчального курсу пов’язана із рухом України у напрямку інтеграції з ЄС, 
де утвердження гендерної рівності є одним із основних стандартів і одночасно одним із 
найважливіших показників демократичних реформ. Забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків є одним із провідних напрямків політики у діяльності 
Європейського Союзу до традицій якого долучається й Україна.  

Стратегія становлення та утвердження в суспільстві гендерної рівності на міжнародних 
форумах – ООН, міжнародні конференції, зібрання лідерів країн – розглядається як світова 
мета, глобальний напрям розвитку, завдання та спрямування сучасної діяльності всіх 
організаційних структур, як нагальна проблемна складова у досягненні всіх цілей людства. 
Права людини, гендерна рівність в даний час відноситься до найбільш важливих ресурсів 
кожної країни, адже стрімка модернізація суспільного життя, яка почалася з процесу 
індустріалізації в ХХ ст. і досягла свого піку в умовах постіндустріальної доби початку ХХІ ст., 
сприяє визначенню і втіленню стратегії зростання свобод, справедливості й рівності жінок і 
чоловіків що має на меті рівність можливостей у творчій реалізації особистості. 

Метою курсу є підвищення загального рівня культури слухачів та допомога у вивченні й 
розуміння важливості у законодавчому закріпленні національних державних механізмів 
забезпечення рівних прав та можливостей та недоторканості приватного життя; форм 
гендерної та сексуальної демократії та формування відповідної національної культури в 
контексті культури сучасної цивілізації; гендерної складової в публічній політиці країн світу та в 
діяльності міжнародних організацій, політичних партій та громадських організацій. 

Завданнями курсу є формування навичок та системних знань, вміння аналізувати та 
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розв’язувати практичні справи в сфері прав людини та правозахисної діяльності, 
використовувати універсальні та регіональні механізми захисту прав. Необхідно сформувати 
у студентів здатності свідомого, вільного, а значить, відповідального вибору особистих 
світоглядних позицій на основі толерантного ставлення до людей із іншими гендерними та 
сексуальними особливостями; виховати вміння вести світоглядний діалог, застосовувати 
отримані знання у власному житті, між особистих стосунках, науковій та практичній діяльності 
та при аналізі загальних проблем сьогодення; сприяти ствердженню гуманізму в суспільстві та 
духовному розвитку особистості; забезпечити необхідну базу знань та навичок, достатню, 
щоб студент міг вільно вести та готовити документи пов’язані із захистом прав людини, 
сексуальної орієнтації та гендерної рівності; 

У результаті навчання студент повинен: орієнтуватися в сучасних тенденціях 
національного та світового права; аналізувати чинні міжнародно-правові акти, що 
встановлюють загальнолюдські стандарти щодо прав особи, сексуальної орієнтації та 
гендерної рівності, ратифіковані Верховною Радою України, та мати уявлення про 
законодавство України, що регламентує забезпечення прав особи, сексуальної орієнтації та 
гендерної рівності; вміти аналізувати, порівнювати та поєднувати (скомпільовувати) юридичні 
документи з метою захисту прав людини; ідентифіковувати особливості стану гендерних 
відносин в основних сферах суспільного життя та визначати можливі шляхи його покращення; 
формулювати причини та наслідки гендерної стратифікації та нерівності в сучасних 
суспільствах; вживати заходи у випадку, коли буде встановлено, що утиск або інші форми 
дискримінації мали місце; аналізувати та порівнювати основні положення гендерної політики 
в міжнародному аспекті (українською та англійською мовами); впроваджувати у 
повсякденному професійному житті знання стосовно правового захисту в Україні осіб та груп 
осіб, що традиційно не захищені на національному рівні та в контексті руху держави у 
напрямку європейської цивілізації мають мати захист та права відповідно тенденцій 
законодавства ЕС. 

Загальні компетентності: накопичувати і ефективно обирати інформацію; 
використовувати інформаційні технології; аналізувати етичні наслідки професійних дій; усно і 
письмово комунікувати із зацікавленими особами, у т.ч. й англійською мовою; взаємодіяти та 
працювати в команді: володіти методами і засобами підтримки командної роботи, планувати 
та ефективно організовувати роботу, соціальну комунікацію та безперервний контроль якості 
результатів роботи; розробляти нові пропозиції (творчість та креативність); бути більш 
гендерно чутливими та толерантними у ставленні до оточуючих; збільшувати мотивацію та 
активну життєву позицію, постійно прагнути і досягати успіхів у навчанні; 

 

 

 

 

 



 
 

РОЗКЛАД ГОСТЬОВИХ ЛЕКЦІЙ  

Дата  Час Ауд. Теми лекцій 

13/05/19 

10.00-11.00  Вступ. Опис проекту HRLAW, опис курсу 

11.00-12.00  Тема 1. Основи правового положення людини і 
громадянина в сучасному світі. 

12.00-13.00  Перерва на обід 

13.00-14.00  Тема 2. Стать, гендер та сексуальність: поняття, 
особливості, відмінності.  

14.00-15.00  Тема 3. Гендерна політика Європейського Союзу: загальні 
принципи. 

15.00-16.00  Дискусія 

14/05/19 

10.00-11.00  Тема 4. Адаптація політики у сфері охорони здоров’я до 
потреб ЛГБТ осіб 

11.00-12.00  Тема 5. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері прав 
людини, що пов’язані зі здоров’ям ЛГБТ 

12.00-13.00  Перерва на обід 

13.00-14.00  Тема 6. Толерантність як прояв поваги до сексуальної 
орієнтації і гендерної ідентичності людини. Європейський 
досвід. 

14.00-15.00  Тема 7. Правова діалектика меншості та більшості. 
Правові прецеденти та нюанси.  

15.00-16.00  Дискусія 

15/05/19 

10.00-11.00  Тема 8. Основи правового положення людини і 
громадянина в Україні. Поняття сексуальної орієнтації в 
правовій системі України. Українська статистика ЛГБТ. 

11.00-12.00  Тема 9. Запобігання та протидія дискримінації в Україні: 
основні поняття та нормативно – правове забезпечення. 
Види дискримінації засоби протидії їй. Проблематика 
гендерного насильства в українському законодавстві. 

12.00-13.00  Перерва на обід 

13.00-14.00  Тема 10. Аналітика щодо положення ЛГБТ в Україні та 
щодо перспектив входження до європейського 
законодавчого поля. 

14.00-15.00  Тема 11. Просування гендерної рівності в Україні. 
Проблеми гендерної рівності у сфері праці. ЛГБТ-сім’ї в 
Україні. 

15.00-16.00  Тема 12. Судова практика справ ЛГБТ в Україні. Кейси та 
рішення. Висновки та рекомендації. Практичні приклади 
розгляду відповідних справ 

16.00-17.00  Фінальна дискусія 
 


