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ВСТУП 

 
Навчальна дисципліна «Європейське антидискримінаційне право» є однією із 

фундаментальних юридичних дисциплін, що посідають важливе місце у системі 
підготовки майбутніх фахівців-юристів.  

Термін «європейське антидискримінаційне право», на перший погляд, 
передбачає існування єдиної загальноєвропейської системи правил на протидію 
дискримінації. Насправді ж ця система складається з багатьох різноманітних 
компонентів.На разі національні суди і правозастосовчі органи не обмежені 
правовими аргументами сторін і зобов’язані самостійно визначити норми права, 
що підлягають застосуванню, на основі фактичних обставин, на які посилаються 
сторони. Сторони справи за допомогою своїх аргументів і доказів мають реальну 
можливість вибирати спосіб подання скарги на дискримінаційне поводження. Це 
стає можливим завдяки принципу прямої дії права ЄС у 27 країнах – членах 
Союзу та принципу прямого застосування ЄКПЛ, що означає її обов’язковість для 
всіх держав – членів ЄС та Ради Європи (РЄ).  

Практичне значення європейської системи антидискримінаційного права 
проявляється в тому, що на законних підставах особа має можливість 
безпосередньо посилатися на анти- дискримінаційні інструменти і судову 
практику перед національними судами та органами влади.  

На разі важливо розуміти та застосовувати чинні антидискримінаційні 
механізми для захисту прав і свобод, законних інтересів людини і громадянина, 
знати правила їхнього використання, а також особливості їхньої дії в конкретних 
ситуаціях. 

Вивчення навчальної дисципліни сприятиме становленню сучасного 
всебічно-розвинутого висококваліфікованого фахівця-юриста, здатного на 
достатньому рівні репрезентувати у відносинах з іншими державними органами, 
органами місцевого самоврядування та громадянами, формувати та розвивати 
правові знання, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; 
виробляти навички самостійного аналізу, умінь застосовувати отримані знання 
при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними 
вміннями та навичками. 

Метою навчальної дисципліни «Європейське антидискримінаційне право» є 
формування вмінь та навичок у сфері європейського антидискримінаційного 
права. Комплексне ознайомлення діяльності Європейського Суду з прав людини, 
як одного з основних інститутів системи забезпечення прав людини, сприяє більш 
чіткому уявленню про форми взаємовідносин держави і суспільства, сутності 
демократичного ладу в цілому, де людина, її права і свободи повинні не тільки 
декларуватися, але і бути реальною цінністю.  

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Європейське 

антидискримінаційне право» містять детальні вказівки щодо підготовки до кожної 

теми семінарського заняття, перелік основної та спеціалізованої літератури до 

навчального курсу, нормативно-правову базу з навчальної дисципліни, перелік 
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питань, що виносяться на обговорення у межах семінарських занять, тематику 

рефератів та наукових доповідей, порядок проведення модульного та 

підсумкового контролю знань студентів, рейтингову систему оцінювання 

успішності навчання, а також питання до підсумкового контролю. 
У порівнянні з іншою навчально-методичною літературою, ці методичні 

рекомендації відрізняються комплексним аналізом та докладним описом змісту 
кожної теми, систематизованим переліком літератури до кожної теми 
семінарського заняття, як основної, так і спеціалізованої та нормативно-правових 
актів із внесеними змінами та доповненнями.  

 

При вивченні навчальної дисципліни «Європейське антидискримінаційне 

право» студенти повинні: 

 

знати: 

– основні джерела європейського антидискримінаційного права; 

– сфери дії європейського антидискримінаційного законодавства; 

– суб’єкти та об’єкти антидискримінаційного права; 

– місце європейського антидискримінаційного права в механізмі 

забезпечення прав і свобод громадян. 

вміти: 

– відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність 

діяльності у сфері антидискримінаційного права; 

– довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових 

ситуацій, що виникають під час професійної діяльності у сфері; 

–  організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати 

необхідні документи;                                                                                             

–      орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення 

оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання нетипових задач; 

–      переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів, адаптувати 

раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно 

розв’язувати професійні завдання.  

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Європейське 

антидискримінаційне право» розраховані на студентів денного відділення 

юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ (10 годин лекцій; 18 годин семінарів; 10 годин практичних занять. 80 годин 

індивідуальної та самостійної роботи).  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
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 Змістовий модуль  

1. 

Виникнення та становлення 

Європейського 

антидискримінаційного права 

16 6 2 4     10 

2. 
Сфера дії Європейського 

антидискримінаційного права 

16 6 2 4     10 

3. 

Проблеми обгрунтування у 

Європейському 

антидискримінаційному праві 

26 6 2 2 2   20 

4. Типи дискримінації 28 8 2 4 2   20 

5. 
Аналіз судових рішень стосовно 

дискримінаціїї 

32 12 2 4 6   20 

 Модульний контроль 2 2 - - 0 2   

 Всього 120 40 10 18 10 2 80 
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Директиви про расову рівність і позиції профспілок та роботодавців [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://fra.europa.eu/fraWebsite/ 

research/publications/publications_ per_year/pub_racial_equal_directive_ en.htm  

 Практичний приклад 15: арешт, досудове затримання і жорстоке 

поводження з чоловіками ромського походження [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.coehelp.org/course/ view.php?id=18&topic= 
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 Мердок. Свобода думки, совісті та релігії: посібник про права людини 

№ 2, 2007 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.coehelp.org/mod/resource/ 

view.php?inpopup=true&id=2122  

 Посібники Ради Європи з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.coehelp.org/course/ view.php?id=54 

 Боротьба з дискримінацією: навчальні матеріали [Електронний ресурс]– 

Режим доступу : http://ec.europa.eu/social/main.jsp? catId=427&langId=en&moreDocume 

nts=yes 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

 

ТЕМА 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ПРАВА 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації  

на запропоновані теми: 

 Контекст і передісторія європейського антидискримінаційного права (Рада 

Європи та Європейська конвенція з прав людини, Антидискримінаційні директиви 

Європейського Союзу).  

 Розвиток європейських правозахисних механізмів: сучасність і майбутнє 

(Хартія основоположних прав ЄС, договори ООН у сфері захисту прав людини, 

приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції з прав людини). 

 

II. Тематика рефератів: 

 «Загальні принципи права Спільноти Європейського суду праведлтвості. 

 Договори ООН у сфері захисту прав людини. 

 Механізми захисту прав людини. 

 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. 

 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права.  

 Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 

 Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 

 Конвенція проти катувань. 

 Конвенція про права дитини. 

 Ключові проблеми і питання права дискримінації.  

 Джерела і сфера застосування національного права дискримінації. 

 

IІІ. Творче завдання  

(на запропоновані теми зробити підбір літератури  

та підготувати анотацію): 

 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. 

 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права.  

 Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 

 Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 
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ІV. Вирішити тестові завдання: 
1. З огляду на зміст ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод що з наведеного може бути підставою 

надання безоплатної правової допомоги особі, яка обвинувачується у вчиненні 

кримінального правопорушення?  

а) брак достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника, коли цього 

вимагають інтереси правосуддя;  

б) складність справи; 

в) перебування особи під вартою; 

г) невірна юрисдикція. 
 

2. З огляду на зміст процесуальних гарантій ст. 6 «Право на справедливий суд» 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод які види безоплатної 

допомоги можуть надаватись особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення?   

а) безоплатна допомога капелана;  

б) безоплатна допомога нотаріуса; 

в) безоплатна психологічна допомога;  

г) безоплатна допомога перекладача.  
 

3. Право мирно володіти своїм майном, захищене Першим протоколом до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, поширюється на: 

а) кожну фізичну або юридичну особу; 

б) виключно кожну фізичну особу; 

в) виключно кожну юридичну особу; 

г) державу. 
 

4. Загальна заборона дискримінації, встановлена Протоколом № 12 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, означає, що здійсненнябудь-

якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації: 

а) виключно за ознакою статі, раси та кольору шкіри;  

б) виключно за ознакою мови, релігії, політичних чи інших переконань; 

в) виключно за ознакою національного чи соціального походження, 

належності до національної меншини, майнового стану; 

г) за будь-якими невичерпними у законі ознаками. 
 

5. Що з наведеного згідно з українським законодавством є способом відновлення 

попереднього юридичного стану особи, стосовно якої Європейським судом з прав 

людини встановлено порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод?  

а) повторний розгляд справи судом;  

б) виплата морального відшкодування;  

в) компенсація витрат на отримання правової допомоги; 

г) закриття судової справи.  
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6. Відповідно до законодавства суди мають застосовувати Конвенцію про 

захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з 

прав людини як: 

а)норму закону; 

б) джерело права; 

в) прецедент; 

г) суди не можуть застосовувати Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини. 
 

7. Остаточні рішення Європейського суду з прав людини в Україні: 

а) підлягають обов’язковому виконанню в будь-яких справах, у яких Україна 

є відповідачем; 

б) підлягають обов’язковому виконанню в справах, у яких однією із сторін є 

Україна; 

в) підлягають виконанню, якщо на це буде надана згода парламенту; 

г) рішення Європейського суду з прав людини не підлягають виконанню. 
 

8. Виконання рішення Європейського суду з прав людини здійснюється: 

а) за рахунок юридичної або фізичної особи, яка за рішенням суду здійснила 

порушення норм Конвенціїпро захист прав людини і основоположних свобод або 

протоколів до неї; 

б) за рахунок Державного бюджету України; 

в) за рахунок місцевих бюджетів; 

г) рішення Європейського суду з прав людини на території України не 

підлягають виконанню. 
 

9. Відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» особа, за заявою якої Європейським 

судом з прав людини постановлено рішення, називається: 

а) позивач; 

б) заявник; 

в) стягувач; 

г) потерпілий. 
 

10. Відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини», в який строк з моменту набуття 

рішенням статусу остаточного має бути здійснена виплата стягувачеві 

відшкодування, за винятком випадків, коли строк передбачений у рішенні: 

а) тримісячний строк; 

б) шестимісячний строк; 

в) річний строк; 

г) трирічний строк. 
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V. Словникова робота: 

 

європейське антидискримінаційне право, національні суди, правозастосовчі 

органи, дискримінаційне поводження, принцип прямої дії права.  

 

Нормативні акти: 

 

 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (4 листопада 

1950 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004  

 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (16 грудня 1966 року) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043  

 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права рудня 1966 

року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042  

 Конвенція ООН проти катувань (9 грудня 1975 року) [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_085  

 Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації (4 

січня 1969 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_105  

 Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (18 грудня 

1979 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_207 

 

 

ТЕМА 2. СФЕРА ДІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОГО 

ПРАВА 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації  

на запропоновані теми: 
 Суб’єкти, які підпадають під захист європейського антидискримінаційного 
права.  
 Сфера дії Європейської конвенції: стаття 14 та Протокол № 12.  
 Сфера дії антидискримінаційних директив ЄС. 

 Застосування Конвенції поза межами сфери застосування права ЄС. 

 

II. Тематика рефератів: 

 Антидискримінаційні норми права ЄС. 

 Директива про расову рівність. 

 Директива про гендерну рівність у доступі до товарів і послуг. 

 Директива про рівність у відносинах зайнятості. 
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 Природа конвенційної заборони дискримінації. 

 Сфера дії конвенційних прав. 

 Сфера дії антидискримінаційних директив ЄС. 

 Європейська конвенція і питання зайнятості. 

 Європейська конвенція та добробут і освіта. 

 Європейська конвенція у контексті товарів і послуг,                           

включаючи житло.  

 Європейська конвенція у контексті доступу до правосуддя. 

 Застосування Конвенції поза межами сфери застосування права ЄС. 

 

IІІ. Творче завдання  

(на запропоновані теми зробити підбір літератури  

та підготувати анотацію): 

 Європейська конвенція і питання зайнятості. 

 Європейська конвенція та добробут і освіта. 

 Європейська конвенція у контексті товарів і послуг,                           

включаючи житло.  

 

ІV. Вирішити тестові завдання: 

1. Яке з перелічених прав людини і основоположних свобод, що захищаються 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод,не підлягає ніяким 

оспорюванням: 

а) право на життя; 

б) право на вираження своїх поглядів; 

в) заборона катування; 

г) право на свободу та особисту недоторканість. 

 

2. Яке з перелічених прав людини і основоположних свобод не захищене 

Конвенцією про захист прав людини і основоположнихсвобод? 

а) право на життя; 

б) право на шлюб; 

в) право на достатній життєвий рівень; 

г) право на справедливий суд. 

 

3. Яке з перелічених прав людини і свобод захищено Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод? 

а) право на щорічний відпочинок; 

б) право на повагу до приватного життя; 

в) право на працю; 

г) право на життя ненародженої дитини. 
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4. Хто з перелічених суб’єктів ненаділений правом подавати до Європейського 

суду зправ людини скарги на порушення Україною прав людини і основоположних 

свобод? 

а) держава, що не є стороною Конвенції про захист прав людини і 

основоположнихсвобод; 

б) держава, що є стороною Конвенції про захист прав людини і 

основоположнихсвобод; 

в) особа, що незаконно перебуває на території України; 

г) громадянин України. 

 

5. Хто зперелічених суб’єктів не наділений правом подавати до Європейського 

суду зправ людини скарги на порушення Україною прав людини і основоположних 

свобод? 

а) Генеральна прокуратура України; 

б) зареєстрована в Україні професійна спілка; 

в) особа, що незаконно перебуває на території України; 

г) особа, що перебуває під юрисдикцією України; 

6. Скарга якого з наведених суб’єктів протиУкраїни є не прийнятною у 

Європейському суді з прав людини? 

а) громадянин України; 

б) іноземець, що проживає в Україні; 

в) редакція газети; 

г) обласна рада. 

 

7. Щодо яких категорій осіб згідно ст. 11 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод держава може запроваджувати законні обмеження 

реалізації передбаченого в ній права на свободу мирних зібрань та об’єднання? 

а) лікарі державних закладів охорони здоров’я; 

б) журналісти; 

в) викладачі вищих навчальних закладів; 

г) працівники адміністративних органів. 

 

8. У якому складі Європейський суд з прав людини розглядає справи? 

а) виключно у складі одного судді та комітетами у складі трьох суддів; 

б) комітетами у складі трьох суддів та палатами у складі семи суддів 

в) палатами у складі семи суддів і Великою палатою у складі сімнадцяти суддів; 

г) у складі одного судді, комітетами у складі трьох суддів, палатами у складі семи 

суддів, Великою палатою у складі сімнадцяти суддів. 

 

9. Яку умову Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод визначає 

у якості умови, за якої особа має право на шлюб? 

а) наявність постійного місця проживання; 
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б) досягнення шлюбного віку; 

в) наявність згоди батьків; 

г) відсутність хронічних захворювань. 

 

10. Яке з прав, що підлягають захисту на підставі Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, може підлягати законним обмеженням з 

метою підтримання авторитету та безсторонності суду? 

а) право на справедливий суд; 

б) право на повагу до приватного та сімейного життя; 

в) право на вираження поглядів; 

г) право на життя. 
 

V. Словникова робота: 

 

суб’єкти, що підпадають під дію європейського антидискримінаційного права, 

пряма дискримінація, непряма дискримінація, відносини зайнятості, 

антидискримінаційні норми права, гарантування рівних прав, національний рівень.   

 

Нормативні акти: 

 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (4 

листопада 1950 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004  

 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (16 грудня 1966 

року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043  

 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права рудня 

1966 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042  

 Конвенція ООН проти катувань (9 грудня 1975 року) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_085  

 Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації 

(4 січня 1969 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_105  

 Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (18 

грудня 1979 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_207  

 Конвенція ООН про права осіб з обмеженими можливостями (13 

грудня 2006 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71  

 Конвенція ООН про права дитини (20 листопада 1989 року) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021  
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 Декларація Ради про реалізацію Рекомендації Комісії про захист 

гідності жінок та чоловіків у трудових відносинах, включаючи кодекс практик 

щодо боротьби із сексуальним переслідуванням (19 грудня 1991 року) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_207  

 Директива Ради 79/7/EEC про прогресивну реалізацію принципу 

рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях соціального захисту (19 

грудня 1978 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80  

 Директива Ради 2000/78/EC про створення загальних основ рівного 

ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності (27 листопада 2000 року) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/847-

2014-%D1%80 

 Директива 2006/54/EC Європейського парламенту і Ради про 

реалізацію принципу рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків та 

жінок у питаннях зайнятості та професійної діяльності (нова редакція) (5 липня 

2006 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80 

 Директива Ради 76/207/EEC про реалізацію принципу рівного 

ставлення до чоловіків та жінок у питаннях зайнятості, професійної підготовки і 

кар’єрного зростання, а також умов праці (9 лютого 1976 року) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80 

 Директива Ради 2004/113/EC про реалізацію принципу рівного 

ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу до товарів і послуг (13 грудня 

2004 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80 

 Директива Ради 2000/43/EC про реалізацію принципу рівного 

ставлення до осіб незалежно від їхнього расового чи етнічного походження (29 

червня 2000 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80 
 
 

ТЕМА 3. ПРОБЛЕМИ ОБГРУНТУВАННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОМУ ПРАВІ 

 
I. Підготувати мультимедійні презентації  

на запропоновані теми: 
 Поділ обов’язку доведення.  
 Обставини, що не потребують доведення.  

 Роль статистичних та інших даних. 

 
II. Тематика рефератів: 
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 Поділ обов’язку доведення.  
 Обставини, що не потребують доведення. 
 Справа Оршуш проти Хорватії. 
 Справа Опуз проти Туреччини. 
 Справа Д.Г. та інші проти Чеської Республіки. 
 Мотиви дискримінаційного поводження. 
 Докази, які свідчать про наявність дискримінації. 
 Презумпція дискримінаційного поводження. 

 
IІІ. Творче завдання  

(на запропоновані теми зробити підбір літератури  

та підготувати анотацію): 
 Справа Оршуш проти Хорватії. 
 Справа Опуз проти Туреччини. 
 Справа Д.Г. та інші проти Чеської Республіки. 

 

 

ІV. Вирішити тестові завдання: 

1. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

піддання особи катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, 

поводженню або покаранню, буде визнано: 

а) порушенням права на свободу та особистунедоторканність; 

б) порушенням права на життя; 

в) порушенням права на справедливий суд; 

г) порушенням заборони катування. 

 

2. Уяких випадках можливе обмеження права НЕ бути підданому 

нелюдському чи такому, що принижує гідність, покаранню, передбачене ст. 3 

«Заборона катувань»Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

за скоєння особливо тяжкого злочину? 

а) за остаточнимвирокомнаціонального суду; 

б) за наявностізгодисуспільства; 

в) за наявностізгоди парламенту; 

г) право не бути підданому нелюдському чи такому, що принижує гідність, 

покаранню не підлягає жоднимобмеженням. 

 

3. Що з наведеного є складовими права наповагу до приватного і сімейного 

життя, захищеного Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод?  

а) виключно приватне і сімейне життя; 

б) виключно приватне, сімейне життя та своє житло; 
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в) приватне і сімейне життя, своє житло і кореспонденція; 

г) приватне і сімейне життя, власні думки і погляди. 

 

4. У яких випадках можливе обмеження права на свободу та особисту 

недоторканність, передбачене ст. 5 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод? 

а) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до провадження її 

до компетентного судового органу за наявностіобґрунтованої підозри у вчиненні 

нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхіднимзапобігти 

вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення; 

б) законне затримання особи, здійснене під час перетину державного кордону 

з метою збору компетентними органами додатковоїі нформації; 

в) законне затримання особи, здійснене з метою запобігання поширенню 

конфіденційноїі нформації; 

г) законне затримання особи, здійснене з метою примусового поміщення її до 

лікувальної установи за рішенням компетентних органів.  

 

5. У яких випадках можливе обмеження права на справедливий суд, 

передбачене ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

а) в умовах військових дій або стихійного лиха на територіїдержави; 

б) за наявності згоди суспільства; 

в) за наявності згоди парламенту; 

г) право на справедливий суд не підлягає жодним обмеженням. 

 

 

 

6. За яких обставин можливе застосування катувань до затриманого за 

підозрою у скоєнні кримінального правопорушення? 

а) здійснення опору під час законного затримання або спроба втечі від 

законного переслідування із застосуванням вогнепальної зброї; 

б) відмова від надавання показів; 

в) злісне невиконання законних вимог представників правоохороннихорганів; 

г) застосування катувань у будь-якомувипадку заборонено. 

 

7. У яких випадках можливе обмеження права особи НЕ бути підданою 

поводженню, що принижує гідність? 

а) в умовах ведення війни; 

б) в умовахоголошення надзвичайного стану на відповідній території; 

в) порушення закону в місцяхпозбавлення волі; 

г) будь-яке обмеження права особи не бути підданою поводженню, що 

принижує гідність, заборонено. 
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8. До якого моменту вважається невинуватою особа, яку звинувачено у 

скоєнні кримінальногоправопорушення відповідно до ст. 6 «Право на справедливий 

суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

а) до моменту підписання обвинувального акта; 

б) до надання зізнавальних показів у скоєнні кримінальногоправопорушення; 

в) до моменту винесення Європейським судом з прав людини відповідного 

рішення;  

г) доки її вину не буде доведено у законному порядку. 

 

9. Хто з перелічених суб’єктів не наділений правом подавати до 

Європейського суду з прав людини скарги на порушенняУкраїною прав людини і 

основоположних свобод?  

а) Генеральна прокуратура України;  

б) особа без громадянства, яка перебуває на територіїУкраїни;  

в) іноземець, який тимчасово перебуває на територіїУкраїни;  

г) юридична особа приватного права (резидент України).  

 

10. Які з названих процесуальних гарантій має кожний обвинувачений у 

вчиненні кримінального правопорушення відповідно до змісту ст. 6 «Право на 

справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?  

а) вимагативикликуодного свідкузахисту;  

б) недопитуватисвідківобвинувачення; 

в) невимагатидопитусвідківобвинувачення; 

г)вимагативикликусвідківзахисту. 

 
 

V. Словникова робота: 

дискримінація, пряма дискримінація, факт дискримінації, дискримінаційна 

практика, захищена ознака, незахищена ознака, відкрите озвучування, обов’язок 

доведення, ситуаційне тестування. 

 

Нормативні акти: 

 Директива Ради 79/7/EEC про прогресивну реалізацію принципу 

рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях соціального захисту                 

(19 грудня 1978 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80  

 Директива Ради 2000/78/EC про створення загальних основ рівного 

ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності (27 листопада 2000 року) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/847-

2014-%D1%80 
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 Директива 2006/54/EC Європейського парламенту і Ради про 

реалізацію принципу рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків та 

жінок у питаннях зайнятості та професійної діяльності (нова редакція) (5 липня 

2006 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80 

 Директива Ради 76/207/EEC про реалізацію принципу рівного 

ставлення до чоловіків та жінок у питаннях зайнятості, професійної підготовки і 

кар’єрного зростання, а також умов праці (9 лютого 1976 року) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80 

 Директива Ради 2004/113/EC про реалізацію принципу рівного 

ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу до товарів і послуг (13 грудня 

2004 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80 

 Директива Ради 2000/43/EC про реалізацію принципу рівного 

ставлення до осіб незалежно від їхнього расового чи етнічного походження (29 

червня 2000 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80 
 

 

ТЕМА 4. ТИПИ ДИСКРИМІНАЦІЇ 

 
I. Підготувати мультимедійні презентації  

на запропоновані теми: 

 Пряма дискримінація.  

 Непряма дискримінація.  

 Переслідування і вказівки щодо вчинення дискримінації.  

 Особливі або спеціальні заходи.  

 Аргументи на захист менш сприятливого ставлення за європейським 

антидискримінаційним правом. 

 

II. Тематика рефератів: 

 Пряма дискримінація. 

 Непряма дискримінація. 

 Директива про расову рівність. 

 Докази несприятливого ставлення чи поводження. 

 Нейтральні правила. 

 Негативні приклади дискримінації. 
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 Переслідування і вказівки щодо вчинення дискримінації. 

 Антидискримінаційні Директиви ЄС. 

 Словесні, несловесні, фізичні зловживання.  

 Декларація Ради від 10 грудня 1991 року про імплементацію Рекомендації 

Комісії про захист гідності жінок та чоловіків у трудових відносинах, включаючи 

кодекс практики щодо боротьби із сексуальним переслідуванням. 

 Особливі або спеціальні заходи для забезпечення рівності. 

 

IІІ. Творче завдання  

(на запропоновані теми зробити підбір літератури  

та підготувати анотацію): 

 Нейтральні правила. 

 Негативні приклади дискримінації. 

 Переслідування і вказівки щодо вчинення дискримінації. 

 Антидискримінаційні Директиви ЄС. 

 

ІV. Вирішити тестові завдання: 

1. Відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» формами дискримінації є: 

а) пряма дискримінація, непряма дискримінація, підбурювання до 

дискримінації, пособництво у дискримінації, утиск; 

б) дискримінація за расовою приналежністю; 

в) безпосередня дискримінація, опосередкована дискримінація; 

г) утиск прав людини та громадянина залежно від соціального становища. 

 

2. Які дії із вказаних нижче НЕ вважаються дискримінацією відповідно до 

Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» ? 

а) особливе ставлення керівництва до підлеглих залежно від займаної 

посади; 

б) спеціальнийзахист з боку державиокремихкатегорійосіб, якіпотребують 

такого захисту; 

в) спеціальний захист осіб, які проживають на віддалених територіях від 

Києва; 

г) надання особливого статусу органам державної влади. 

 

3. Суб’єктами, наділеними повноваженнями щодо запобігання та протидії 

дискримінації, відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» є: 
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а) Генеральна прокуратура України, Верховний Суд України, Міністерство 

внутрішніх справ; 

б) Голова Верховної Ради України, Рахункова палата України, Центральна 

виборча комісія, територіальні громади; 

в) Національне антикорупційне бюро України, Міністерство юстиції 

України, адвокатура; 

г) Верховна Рада України, Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини, Кабінет Міністрів України, інші державні органи, органи влади 

Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, громадські 

організації, фізичні та юридичні особи. 

 

4. На що із вказаного нижче спрямована державна політика щодо 

запобігання та протидії дискримінації відповідно до Закону України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні»? 

а) на запобігання та протидію зловживанню владою окремими посадовими 

особами; 

б) на вжиття заходів із недопущення нерівних умов існування населення 

України; 

в) на створення умов для своєчасного виявлення фактів дискримінації та 

забезпечення ефективного захисту осіб та/або груп осіб, які постраждали від 

дискримінації; 

г) на виховання і пропаганду іноземних осіб та осіб без громадянства, які 

знаходяться на території України. 

 

5. Визначте характер права на свободу та особисту недоторканість ( ст.5 

Конвенції про захист прав людини і основних свобод) з огляду на ступінь його 

абсолютності: 

а) це право є абсолютним, тобто нікого і ні за яких умов не може бути 

позбавленосвободи; 

б) право не є абсолютним, але ст. 5 містить виключний перелік випадків 

обмеженняцього права; 

в) право є абсолютним, але не визнається порушенням цього права 

позбавленнясвободи за умов виплати компенсації постраждалому; 

г) право не є абсолютним , але ст. 5 містить відкритий перелік випадків 

обмеженняцього права. 

 

6. Відповідно до змісту ст. 4 «Заборона рабства та примусової праці» 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якого виду роботи 

(видів діяльності) може бути віднесена «робота чи служба, що є частиною 

звичайних громадських обов’язків»? 

а) примусова праця; 

б) примусова чи обов’язкова праця; 
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в) підневільний стан; 

г) назву законом не визначено. 

 

7. Відповідно до змісту ст. 4 «Заборона рабства та примусової праці» 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якого виду роботи 

(видів діяльності) може бути віднесена «служба, що вимагається замість 

обов’язкової військової служби»? 

а) примусова праця; 

б) примусова чи обов’язкова праця; 

в) робота, що є частиною звичайних громадських обов’язків. 

г) до приватної роботи. 

 

8. Яке з перелічених прав людини не належить до каталогу прав, що 

захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та 

Протоколами до неї ? 

а) право на шлюб; 

б) право на освіту; 

в) право на працю; 

г) право на захист власності. 

 

9. Яке з перелічених прав належить до каталогу прав, що захищаються 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколами до 

неї? 

а) право на працю; 

б) право на шлюб; 

в) право на соціальний захист; 

г) право на відпочинок. 

 

10. Яке з перелічених прав належить до каталогу прав, що захищаються 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколамидо 

неї? 

а) право на працю; 

б) право на відпочинок; 

в) право на самовизначення; 

г) право на вільні вибори. 

 
 

V. Словникова робота: 
 

антидискримінаційні директиви, типи дискримінації, пряма дискримінація, 

непряма дискримінація, несприятливе ставлення, дискримінаційне поводження. 
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Нормативні акти: 

 

 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод                     

(4 листопада 1950 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004  

 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (16 грудня 1966 

року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043  

 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права рудня 

1966 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042  

 Конвенція ООН проти катувань (9 грудня 1975 року) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_085  

 Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації 

(4 січня 1969 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_105  

 Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (18 

грудня 1979 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_207  

 Конвенція ООН про права осіб з обмеженими можливостями (13 

грудня 2006 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71  

 Конвенція ООН про права дитини (20 листопада 1989 року) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021  

 Декларація Ради про реалізацію Рекомендації Комісії про захист 

гідності жінок та чоловіків у трудових відносинах, включаючи кодекс практик 

щодо боротьби із сексуальним переслідуванням (19 грудня 1991 року) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_207  

 
 

 

ТЕМА 5. АНАЛІЗ СУДОВИХ РІШЕНЬ СТОСОВНО ДИСКРИМІНАЦІЇЇ 

 
I. Підготувати мультимедійні презентації  

на запропоновані теми: 

 Справи Міжнародного суду справедливості.  

 Справи Європейського суду справедливості. 

 Справи Європейського суду з прав людини.  

 Справи Європейського комітету з соціальних прав.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_085
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_105
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_207
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_207
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 Справи Комітету з прав людини. 

 Справи національних судових органів. 

 

II. Тематика рефератів: 

 Граціані-Вайсс проти Австрії (Graziani-Weiss v. Austria) (№ 31950/06), 18 

жовтня 2011 року. 

 Валков та інші проти Болгарії (Valkov and Others v. Bulgaria) (№№ 2033/04 

та інші), 25 жовтня 2011 року. 

 Ладуна проти Словаччини (Laduna v. Slovakia) (№ 31827/02), 13 грудня 2011 

року. 

 Юрген Рьомер проти Вільного ганзейського міста Гамбурга (Jurgen Romer v. 

Freie und Hansestadt Hamburg) справа C‑147/08, 10 травня 2011 року (Велика 

палата). 

 Страховий пенсійний фонд проти Крістін Кляйст 

(Pensionsversicherungsanstalt v. Christine Kleist) справа C‑356/09, 18 листопада 

2010 року.  

 Педро Мануель Рока Альварес проти Сеса Старт Еспанья Е-Те-Те Ес.А. 

(Pedro Manuel Roca Alvarez v. Sesa Start Espana ETT SA) справа C‑104/09, 30 

вересня 2010 року.  

 Марк Мішель Йоземанс проти мера Маастріхта (Marc Michel Josemans v. 

Burgemeester van Maastricht) справа C‑137/09, 16 грудня 2010 року.  

 Гізела Розенблад проти прибиральної компанії «Улеркінг» (Gisela Rosenbladt 

v. Oellerking Gebaudereinigungsges. mbH) справа C‑45/09, 12 жовтня 2010 року 

(Велика палата).  

 Васіл Іванов Георгієв проти Пловдівського філіалу Софійського технічного 

університету (Vasil Ivanov Georgiev v. Tehnicheski niversitet – Sofia, filial Plovdiv) 

об’єднані справи C‑250/09 та C‑268/09,18 листопада 2010 року.  

 Герхард Фукс і Петер Кьолер проти землі Гессен (Gerhard Fuchs and Peter 

Kohler v. Land Hessen) об’єднані справи C‑159/10 та C‑160/10, 21 липня 2011 

року.  

 Райнгард Прігге та інші проти «Дойче Люфтганза А.Г.» (Reinhard Prigge and 

Others v. Deutsche Lufthansa AG) справа C‑447/09, 13 вересня 2011 року (Велика 

палата).  

 Пономарьови проти Болгарії (Ponomaryovi v. Bulgaria) (№ 5335/05), 21 

червня 2011 року.  

 Штуммер проти Австрії (Stummer v. Austria) [Велика палата] (№37452/02), 7 

липня 2011 року. 

 Бах проти Сполученого Королівства (Bah v. the United Kingdom) (№ 

56328/07), 27 вересня 2011 року. 
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IІІ. Творче завдання  

(на запропоновані теми зробити підбір літератури  

та підготувати анотацію): 

 Марк Мішель Йоземанс проти мера Маастріхта (Marc Michel Josemans v. 

Burgemeester van Maastricht) справа C‑137/09, 16 грудня 2010 року.  

 Гізела Розенблад проти прибиральної компанії «Улеркінг» (Gisela Rosenbladt 

v. Oellerking Gebaudereinigungsges. mbH) справа C‑45/09, 12 жовтня 2010 року 

(Велика палата).  

 Васіл Іванов Георгієв проти Пловдівського філіалу Софійського технічного 

університету (Vasil Ivanov Georgiev v. Tehnicheski niversitet – Sofia, filial Plovdiv) 

об’єднані справи C‑250/09 та C‑268/09,18 листопада 2010 року.  

 

ІV. Вирішити тестові завдання: 

1. Рішення палати Європейського суду з прав людини набуває статусу 

остаточного: 

а) через один місяць від дати постановлення рішення, якщо клопотання про 

передання справи на розгляд Великої палати не було заявлено; 

б) через три місяці від дати постановлення рішення, якщо клопотання про 

передання справи на розгляд Великої палати не було заявлено; 

в) через шість місяців від дати постановлення рішення, якщо клопотання про 

передання справи на розгляд Великої палати не було заявлено; 

г) з моменту оголошення рішення палатою Європейського суду з прав 

людини. 

 

2. Яке право не входить до переліку прав, якими щонайменше наділений 

обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод: 

а) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про 

характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього; 

б) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту; 

в) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу 

захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів для 

оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, 

коли цього вимагають інтереси правосуддя; 

г) використовувати послуги спеціаліста.  

 

3. Який строк передбачено Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод для подання заяви до Європейського суду з прав людини: 

а) впродовж трьох місяців від дати постановлення остаточного рішення на 

національному рівні; 
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б) впродовж шести місяців від дати постановлення остаточного рішення на 

національному рівні; 

в) впродовж одного року від дати постановлення остаточного рішення на 

національному рівні; 

г) право подання заяви до Європейського суду з прав людини строками не 

обмежується. 

 

4. Право подання заяви до Європейського суду з прав людини мають: 

а) тільки посадові особи держави; 

б) тільки громадяни держави; 

в) будь-які особи, неурядові організації або групи осіб; 

г) тільки юридичні особи. 

 

5. Юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на питання 

тлумачення і застосування: 

а) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів 

до неї; 

б) Загальної декларації прав людини; 

в) міжнародних нормативно-правових актів, прийнятих Європейським 

Союзом; 

г) міжнародних нормативно-правових актів, прийнятих Радою Європи. 

 

6. Відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників від 

13 грудня 1957 року видача правопорушників здійснюється у зв’язку із 

правопорушеннями, які караються за законами запитуючої Сторони та 

запитуваної Сторони: 

а) будь-яким видом примусу, що застосовується від Імені держави за вироком 

суду; 

б) будь-яким видом примусу, що не пов’язаний з позбавленням волі; 

в) обмеженням волі; 

г) позбавленням волі. 

 

7. Яка власність може бути вилучена та передана на прохання запитуючої 

Сторони відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників 

від 13 грудня 1957 року: 

а) яка може бути необхідною як доказ або яка була здобута внаслідок 

правопорушення і яка на час арешту знаходилася у володінні відповідної особи 

або була виявлена пізніше. 

б) будь-які власні речі особи-правопорушника, які не пов’язані із 

правопорушенням, але залишились на території запитуваної Сторони; 

в) власність, вказана у додатку до Європейської конвенції про видачу 

правопорушників від 13 грудня 1957 року; 
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г) передача власності Європейською конвенцією про видачу правопорушників 

від 13 грудня 1957 року не передбачена. 

 

8. Відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників від 

13 грудня 1957 року тимчасовий арешт правопорушника за запитом Сторони не 

може перевищувати: 

а) 24 годин з моменту здійснення такого арешту; 

б) 72 години з моменту здійснення такого арешту; 

в) 5 днів від дати здійснення такого арешту; 

г) 40 днів від дати здійснення такого арешту. 

 

9. Яким чином врегульовано питання видачі правопорушника запитуючій 

Стороні, якщо компетентні органи запитуваної Сторони проголосили остаточне 

рішення щодо відповідної особи у зв’язку із правопорушенням 

(правопорушеннями), за яке вимагається видача, за нормами Європейської 

конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року? 

а) видача не здійснюється; 

б) видача здійснюється після відбуття покарання особою, яку вимагають 

видати; 

в) видача здійснюється за умови відбуття покарання особи на території 

запитуваної Сторони; 

г) видача здійснюється для здійснення правосуддя та території запитуваної 

Сторони. 

 

10. Відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників 

від 13 грудня 1957 року витрати, що виникли на території запитуваної Сторони 

у зв’язку з видачею правопорушників, покриваються:  

а) запитуваною Стороною; 

б) запитуючою Стороною; 

в) за домовленістю Сторін; 

г) спеціальним органом Ради Європи. 

 
 

V. Словникова робота: 

дискримінація, доведення прямої дискримінації, заборона дискримінації, захист 

від дискримінації, гарантії рівності, антидискримінація, Європейський суд з прав 

людини, Суд справедливості Європейського Союзу. 

 

Нормативні акти: 

 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (4 листопада 1950 

року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004  

 Кілкеллі. Право на повагу до особистого та сімейного життя: посібник про 

права людини № 10, 2001 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.coehelp.org/mod/resource/  

 Екінет. Боротьба з дискримінацією в доступі до товарів і послуг [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : www.equineteurope.org/68.html  

 Джог’якартські принципи про за- стосування міжнародного права прав людини 

щодо сексуальної орієнтації і гендерної ідентифікації [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : www.yogyakartaprinciples.org/ principles_en.htm  

 Інформаційний портал Агенції ЄС з питань основоположних прав людини 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://infoportal.fra.europa.eu  

 Практичний приклад 15: арешт, досудове затримання і жорстоке поводження з 

чоловіками ромського походження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.coehelp.org/course/ view.php?id=18&topic= 

 
 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Підготовка до семінарських та практичних занять допомагає глибше вивчити 

основні теми дисципліни «Європейське антидискримінаційне право», оволодіти 

вмінням самостійно працювати з Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод, законами, іншими нормативно-правовими актами та 

спеціалізованою літературою. 

Самостійна робота здійснюється у таких формах: 

 виконання домашніх завдань; 

 підготовка наукових доповідей та рефератів з тем, зазначених в 

програмі курсу; 

 робота як з нормативними актами внутрішнього законодавства, так і з 

міжнародними актами 

 доопрацювання матеріалів лекції шляхом пошуку додаткової 

спеціалізованої літератури та опрацювання нормативно-правових актів; 

 робота в інформаційних мережах; 

 опрацювання додаткової спеціалізованої літератури; 

 складання конспектів тем, що виносяться на самостійне вивчення. 

Підготовка до семінарських занять передбачає ретельне вивчення всіх питань 
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семінарського заняття, ознайомлення з рекомендованою літературою, 

опрацювання та детальний аналіз нормативних джерел з відповідної теми. 

Складаючи конспекти тем, відповіді мають носити розширений та 

обгрунтований характер, обов’язково із посиланням на норми того чи іншого 

нормативного акту, а також на монографічне або навчально-методичне джерело, 

яке використовувалося. Ретельно перевіряти на відсутність орфографічних, 

граматичних чи стилістичних помилок. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Однією з форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної 

системи є індивідуальна робота студентів. 

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Європейське 

антидискримінаційне право» може включати: 

 підготувку тлумачення норм до: 

- Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. 

- Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права.  

- Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації. 

- Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 

- Конвенції проти катувань. 

-  Конвенції про права дитини. 

 написання наукових статей та тез наукових доповідей; 

 участь у студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах, наукових 

засіданнях, науково-практичних семінарах, колоквіумах тощо; 

 анотацію прочитаної додаткової літератури з навчальної дисципліни, 

бібліографічний опис літератури; 

 розробка мультимедійних презентацій у вигляді спеціально 

підготовленого слайд-шоу, де матеріал подається у вигляді схем, 

діаграм, статистичних даних тощо; 

 написання наукових доповідей, рефератів та їх презентація на 

семінарських заняттях. 

Вибір видів індивідуальної роботи здійснюється студентом за власними 

інтересами та попереднім узгодженням з викладачем. Тематику та форму 

індивідуальної роботи студент отримує на початку навчального року і здає роботу 

у визначені строки. Організацію, контроль та оцінювання якості виконання 

індивідуальної роботи студентів здійснює науковий керівник. Індивідуальна 

робота подається викладачеві для перевірки до початку екзаменаційної сесії. 



 33 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

 

Принципи і види контролю знань студентів з дисципліни  

«ЄВРОПЕЙСЬКЕ АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНЕ ПРАВО» 

 

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ і являє собою 

організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом.  

Показники контролю знань студентів – основа для судження про результаті 

навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальної програми, 

переведення на наступний курс.  

Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється 

робота окремого студента, академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також 

робота викладача. 

За умови вірної організації контроль знань слугує і навчальним, виховним, 

організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям. 

Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах: 

• перевірка й оцінка знань студентів мають відображати рівень засвоєння 

знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів; 

• перевірка й оцінювання знань мають проводитися систематично, планово, у 

нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим 

ускладненням завдань, змісту й методики; 

• перевірка й оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних 

особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента; 

• диференціація оцінок має здійснюватися за заздалегідь визначеними 

об’єктивними критеріями; 

• оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості та кількості 

засвоєних знань, умінь і навичок. 

Контроль знань з дисципліни «Європейське антидискримінаційне 

право», що викладається на кафедрі загальноправових дисциплін складається з 

двох блоків планових заходів: 

1) модульний контроль знань студентів; 

2) підсумковий контроль знань студентів. 

 

Оцінювання модульного контролю студента 

Модульний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього 

навчального процесу й засобом виявлення ступеня засвоєння студентом програмного 

матеріалу. Модульний контроль роботи студента впродовж семестру має: 

• допомагати студентові в організації його роботи; 

• привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу й підготовки до 
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сприйняття наступних тем із програми дисципліни; 

• виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, 

що перешкоджають виконувати навчальну програму; 

• стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни; 

• виявити обсяг, глибину та якість сприйняття студентом матеріалу, який 

вивчається; 

• визначити прогалини в знаннях та способи їх усунення; 

• виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.  

Оцінювання модульного контролю студента в семестрі проводиться за двома 

основними напрямами (об’єктами контролю): 

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях; 
2) виконання завдань для самостійного опрацювання. 

 

Підсумковий контроль знань студентів 

Підсумковий контроль знань студентів охоплює результати оцінювання 

модульного контролю та екзамен. Метою підсумкового контролю знань є 

визначення дійсного рівня та змісту знань студентів з конкретної дисципліни за 

обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній 

діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Підсумковий контроль знань з цієї дисципліни проводиться у формі екзамену. 

Питання до екзамену є вузловими, узагальненими, комплексними, потребують 

творчого підходу під час побудови відповіді та вміння синтезувати отримані знання. 

Питання до екзамену відбираються в межах програмних питань, що становлять 

зміст навчальної дисципліни. Програмні питання доводяться до студентів на початку 

навчального семестру. 

Передумовою для успішного складання екзамену з дисципліни є поточна робота 

протягом семестру. 
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ЄВРОПЕЙСЬКЕ АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНЕ ПРАВО» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про рейтингову систему оцінювання успішності навчання (далі 

– РСО), які встановлюють особливості рейтингу з кредитних модулів, методику 

його розрахунку та принципи використання, розробляється, обговорюється й 

ухвалюється до початку семестру, в якому вивчається дисципліна «Європейське 

антидискримінаційне право», на початку навчального року доводиться до 

студентів і протягом навчального року залишаються незмінними.  

1.2. В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення 

рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у 

процесі навчання. 

Метою рейтингової системи оцінювання є: 

- інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців; 

- підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, 

систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за 

результати навчальної діяльності; 

- встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та своєчасне 

коригування його навчальної діяльності; 

- забезпечення змагальності та здорової конкуренції в навчанні; 

- підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки студентів; 

- зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період 

екзаменаційних сесій. 
1.3. Основою для розробки РСО є розподіл аудиторного часу на певні види 

навчальних занять, які заплановані в робочих навчальних планах, модульні 
контролі, індивідуальні завдання тощо.  
 

2. Система оцінювання 
2.1. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

встановлюється єдина максимальна сума балів – 100 балів. Тобто, це максимально 
можлива сума балів за всі види робіт з даного модуля: семінарські, практичні та інші 
заняття; контрольні роботи; самостійне вивчення першоджерел, тем і розділів; робота за 
індивідуальним планом; колоквіуми, написання тез тощо.  

2.2. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою 
загальноправових дисциплін критеріїв. Складова модульного контролю має бути не 
більше 40 балів. 

2.3. Встановлюються максимальні суми балів за виконання: завдань, виконаних у 
рамках аудиторних занять, – 30 балів, самостійної роботи, виконання індивідуальних 
завдань – 30 балів, завдань, винесених на модульний контроль, – 40 балів.  
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Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента з 

дисципліни «Європейське антидискримінаційне право» 
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2.4. Студентам, які повністю виконали навчальний план, позитивно 

атестовані з дисципліни «Європейське антидискримінаційне право» за 

результатамом модульного контролю (отримали 60 балів і вище) на останньому 

тижні теоретичного навчання за їх згодою в заліково-екзаменаційній відомості 

проставляється рейтинговий бал і відповідна оцінка за 4-х бальною шкалою. 

2.5. Викладач зобов’язаний розробити конкретний перелік робіт, які 

зобов’язаний виконати студент, та критерії їх оцінки (чіткі критерії оцінювання 

модулю, самостійної роботи, індивідуального завдання, контрольної роботи і т.п.) 

та довести їх до відома студентів на початку вивчення дисципліни «Європейське 

антидискримінаційне право». 

2.6. Під час контролю систематичності та активності роботи студентів оцінці 

можуть підлягати: відвідування семінарських і практичних занять, активність та 

рівень знань при обговоренні питань семінарів, завдання для самостійного 

вивчення, підготовка рефератів та їх презентація, участь у студентських 

конференціях, гуртках, наукових конкурсах та олімпіадах, інші форми робіт. 
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3. Переведення значення рейтингових оцінок  
з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки 

 
3.1. Встановлюється порядок перерахунку рейтингових показників100-

бальної університетської шкали оцінювання в традиційну бальну шкалу та 
європейську шкалу ECTS: 

 

За шкалою 
ECTS 

За національною шкалою 
За шкалою 

навчального 
закладу  

А відмінно 90–100 
В 

добре 
83–89 

С 75-82 
D 

задовільно 
68-74 

Е 60-67 
FX незадовільно з можливістю повторного складання 35–59 
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1–34 

 
FX означає: «незадовільно» – необхідно виконати певну додаткову роботу 

для успішного складання; 
F означає: «незадовільно» – необхідна значна подальша робота. 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ) 

1 КУРСУ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНЕ ПРАВО»  

 

Залік є формою контролю з навчальної дисципліни «Європейське 

антидискримінаційне право», засобом виявлення і оцінки результатів навчального 

процесу.  

Мета заліку полягає у завершенні курсу вивчення «Європейське 

антидискримінаційне право», оцінити рівень отриманих студентами знань. 

 

Критерії оцінювання: 

«Відмінно» – якщо студент глибоко у повному обсязі засвоїв програмний 

матеріал; вичерпно та послідовно, грамотно й логічно його висловлює; вільно 

володіє понятійним апаратом з навчальної дисципліни; виявляє вміння самостійно 

узагальнювати та висловлювати матеріал, не допускаючи помилок. 

«Добре» – якщо студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті 

висловлює його, не допускає важливих неточностей у відповіді на запитання; має 

незначні зауваження під час надання відповідей. 

«Задовільно» – якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає окремих 

подробиць, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує 
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послідовність у викладенні програмного матеріалу та вагається при виконанні 

завдань, не вміє обґрунтовувати власні судження та наводи власні приклади. 

«Незадовільно» – якщо студент не знає більшої частини програмного 

матеріалу, допускає суттєві помилки, з великими труднощами відповідає на 

питання, не володіє понятійним апаратом з курсу. 

 

 

1. Контекст і передісторія європейського антидискримінаційного права. 

2. Рада Європи та Європейська конвенція з прав людини. 

3. Антидискримінаційні директиви Європейського Союзу.  

4. Розвиток європейських правозахисних механізмів: сучасність і  

майбутнє. 

5. Хартія основоположних прав ЄС, договори ООН у сфері захисту прав 

людини, приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції 

з прав людини. 

6. Суб’єкти, які підпадають під захист європейського 

антидискримінаційного права.  

7. Сфера дії Європейської конвенції: стаття 14 та Протокол № 12.  

8. Сфера дії антидискримінаційних директив ЄС.  

9. Застосування Конвенції поза межами сфери застосування права ЄС. 

10. Поділ обов’язку доведення.  

11. Обставини, що не потребують доведення.  

12. Роль статистичних та інших даних. 

13. Пряма дискримінація.  

14. Непряма дискримінація.  

15. Переслідування і вказівки щодо вчинення дискримінації.  

16. Особливі або спеціальні заходи.  

17. Аргументи на захист менш сприятливого ставлення за європейським 

антидискримінаційним правом. 
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ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
 

    ТЕМА 1             ТЕМА 2.             ТЕМА 3.           ТЕМА 4.           ТЕМА 5. 

1. – а 1. - а 1. –г 1. - а 1. –б 

2. – г 2. – б 2. – г 2. – б 2. – г 

3. – а 3. – б 3. – в 3. – г 3. – б 

4. – г 4. – а 4. – а 4. – в 4. – в 

5. – а 5. – а 5. – г 5. – а 5. – а 

6. –б 6. – г 6. – г 6. – г 6. – г 

7. – а 7. – г 7. – г 7. – в 7. – а 

8. – б 8. – г 8. – г 8. – г 8. – г 

9. – в 9. – б 9. – а 9. – б 9. – а 

10. – а 10. – б 10. – г 10. – в 10. – а 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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Методичне видання 

 

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНЕ ПРАВО 

 
 

 

Методичні рекомендації  

для самостійної та індивідуальної роботи 

 

(для студентів 1 курсу денної форми навчання 

юридичного факультету) 

 

 

 

За редакцією 

кандидата юридичних наук, доцента 

І.О. Грицай 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск     І.О. Грицай 

 

 

Коректор        Н.Б. Шершень 
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