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 Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОГО 

ПРАВА 

 

Семінарське заняття № – 4 год. 

 

План 

1. Контекст і передісторія європейського антидискримінаційного права (Рада Європи та 
Європейська конвенція з прав людини, Антидискримінаційні директиви Європейського 
Союзу).  

2. 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). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

європейське антидискримінаційне право, національні суди, правозастосовчі органи, 

дискримінаційне поводження, принцип прямої дії права.  

Рекомендована література до Теми 1: [1; 2, 3, 4; 5; 6]. 

 

ТЕМА 2. СФЕРА ДІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ПРАВА  

Семінарське заняття № – 4 год. 

 

План 

 

1. Суб’єкти, які підпадають під захист європейського антидискримінаційного права.  
2. Сфера дії Європейської конвенції: стаття 14 та Протокол № 12.  
3. Сфера дії антидискримінаційних директив ЄС. 
4. Застосування Конвенції поза межами сфери застосування права ЄС. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

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

дискримінація, непряма дискримінація, відносини зайнятості, антидискримінаційні норми права, 

гарантування рівних прав, національний рівень.   

Рекомендована література до Теми 2: [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

 

ТЕМА 3. ПРОБЛЕМИ ОБГРУНТУВАННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОМУ ПРАВІ 



 

Семінарське заняття № – 2 год. 

Практичне заняття № – 2 год. 

 

План 

 

1. Поділ обов’язку доведення.  
2. Обставини, що не потребують доведення.  
3. Роль статистичних та інших даних. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

дискримінація, пряма дискримінація, факт дискримінації, дискримінаційна 

практика, захищена ознака, незахищена ознака, відкрите озвучування, 

обов’язок доведення, ситуаційне тестування. 
Рекомендована література до Теми 3: [ 14, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 ]. 

 

 

ТЕМА 4. ТИПИ ДИСКРИМІНАЦІЇ 

 

      Семінарське заняття № – 4 год. 

Практичне заняття № – 2 год 

 

План 

1. Пряма дискримінація.  

2. Непряма дискримінація.  

3. Переслідування і вказівки щодо вчинення дискримінації.  

4. Особливі або спеціальні заходи.  

5. Аргументи на захист менш сприятливого ставлення за європейським 

антидискримінаційним правом. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають 

засвоєнню:  
антидискримінаційні директиви, типи дискримінації, пряма дискримінація, непряма 

дискримінація, несприятливе ставлення, дискримінаційне поводження.. 

Рекомендована література до Теми 4: [ 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

 

ТЕМА 5. АНАЛІЗ СУДОВИХ РІШЕНЬ СТОСОВНО 

ДИСКРИМІНАЦІЇЇ 

 

Семінарське заняття № – 4 год. 

Практичне заняття № – 6 год 

 

План 

 



1. Справи Міжнародного суду справедливості.  

2. Справи Європейського суду справедливості. 

3.  Справи Європейського суду з прав людини.  

4. Справи Європейського комітету з соціальних прав.  

5. Справи Комітету з прав людини. 

6.  Справи національних судових органів. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

дискримінація, доведення прямої дискримінації, заборона 

дискримінації, захист від дискримінації, гарантії рівності, антидискримінація, 

Європейський суд з прав людини, Суд справедливості Європейського Союзу.  

Рекомендована література до Теми 5: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 ].  

Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських та практичних заняттях 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття з європейського 
антидискримінаційного права, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 
думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні 
чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі 
з неістотними неточностями. Під час заняття з європейського 
антидискримінаційного права продемонстрована ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття з європейського антидискримінаційного права, виконані, деякі 
види завдань виконані з помилками. 



2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд з європейського 
антидискримінаційного права, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття з європейського антидискримінаційного 
права, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами 
виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання 
професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

Перелік нормативних актів: 

 

1. 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  

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (16 грудня 1966 

року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права рудня 1966 

року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

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

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

5. 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  

6. 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  

7. 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  

8. Конвенція ООН про права дитини (20 листопада 1989 року) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021  

9. 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  
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10. 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  

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

 

 Інтернет-ресурси: 

2.1. Освітній портал Ради Європи про права людини для професійних 

юристів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.coehelp.org  

2.2. Екінет, «Динамічна інтерпретація: практичне застосування 

європейського антидискримінаційного права», випуски I–IV [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : www.equineteurope.org  

2.3. Європейська мережа правових експертів у галузі недискримінації, 

«Новин» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.non-

discrimination.net/news  

2.4. Гргріч, Матага, Лонгар і Вільфан. Право власності за ЄСПЛ: посібник 

про права людини № 10, 2007 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.coehelp.org/mod/resource  

2.5. Протокол № 12 до Конвенції про права людини і основоположні сво- 

боди (ЄСД № 177), пояснювальний звіт, пункт 22 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://conventions.coe.int/Treaty   

2.6. 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/  
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2.7. Екінет. Боротьба з дискримінацією в доступі до товарів і послуг 

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

2.8. 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  

2.9. Інформаційний портал Агенції ЄС з питань основоположних прав 

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