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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 
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навчального курсу, нормативно-правову базу з навчальної дисципліни, перелік 

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

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

 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 
 

Семінарське заняття – 4 год. 

 

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). 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 
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). 
 

Дайте визначення наступних понять: 
європейське антидискримінаційне право, національні суди, правозастосовчі 

органи, дискримінаційне поводження, принцип прямої дії права.  

 

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. 
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 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. 

 

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 
 

Семінарське заняття – 4 год. 

 
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. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 
Європейське антидискримінаційне право забороняє пряму і непряму 

дискримінацію, але лише за певних обставин. Антидискримінаційні норми права 
ЄС були запроваджені з метою полегшення функціонування внутрішнього рин- 
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ку, а тому традиційно обмежувалися сферою зайнятості. З прийняттям у 2000 році 
Директиви про расову рівність антидискримінаційні положення було поширено на 
питання доступу до товарів і послуг та державної системи соціального захисту. Це 
пояснюється тим, що для гарантування рівних прав у сфері зайнятості необхідно 
забезпечити рівні права і в інших сферах, що можуть впливати на неї. Наступним 
кроком в цьому напрямку стало прийняття у 2000 році Директиви про гендерну 
рівність у доступі до товарів і послуг, спрямованої на забезпечення рівних 
можливостей незалежно від статі особи у відповідній сфері. 

Директива про рівність у відносинах зайнятості, прийнята у 2000 році, 

заборонила дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації, обмежених 

можливостей, віку та релігії чи вірувань, суто у контексті сфери зайнятості. Як 

зазначалося у розділі 1.1.2, на цей момент законодавчі органи ЄС розглядають 

можливість розширення захисту за цими ознаками на сферу товарів і послуг та 

системи забезпечення добробуту населення. Натомість, стаття 14 ЄКПЛ гарантує 

рівність виключно в користуванні іншими гарантіями за ЄКПЛ. Крім того, 

Протокол 12 ЄКПЛ, що набрав чинності в 2005 році, поширює заборону 

дискримінації на будь-які права, що гарантовані на національному рівні, навіть 

якщо сама Конвенція їх не передбачає. На завершення розглядаються випадки, у 

яких право ЄКПЛ виходить за межі спеціальних ситуацій, передбачених правом 

ЄС, наприклад діяльність правозастосовчих органів і «особиста сфера». 

 

Дайте визначення наступних понять: 
суб’єкти, що підпадають під дію європейського антидискримінаційного права, 

пряма дискримінація, непряма дискримінація, відносини зайнятості, 

антидискримінаційні норми права, гарантування рівних прав, національний рівень.   

 

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. 

 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. 
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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  

 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 



14 

 

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 
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ТЕМА 3. ПРОБЛЕМИ ОБГРУНТУВАННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОМУ ПРАВІ 

 

Семінарське заняття № – 2 год. 

Практичне заняття № – 2 год 

 
1. Поділ обов’язку доведення.  
2. Обставини, що не потребують доведення.  

3. Роль статистичних та інших даних. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 
Дискримінація майже ніколи не проявляється у відкритий, явний спосіб. 

Доведення прямої дискримінації часто перетворюється на складне завдання. Часто 

підстава відмінного ставлення або взагалі не виявляється назовні, або, на перший 

погляд, виглядає так, ніби зумовлена іншими обставинами. Як наслідок, не досить 

часто трапляється, щоб хтось відкрито озвучував захищену ознаку, що лежить в 

основі відмінного ставлення. Виняток становить хіба що справа Ферин (Feryn), у 

якій власник бельгійської компанії відкрито (усно і в оголошеннях) заявляв, що не 

прийматиме на роботу «іммігрантів». ЄСС визнав, що це явний випадок прямої 

дискримінації на підставі расового чи етнічного походження. Однак особи, що 

вдаються до дискримінаційних методів, не завжди відкрито проголошують, що 

поводяться з кимось менш сприятливо, і не зазначають при цьому причини такого 

поводження. Жінку можуть просто не взяти на роботу, посилаючись на те, що 

вона «менш кваліфікована», ніж кандидат чоловічої статі, який отримає посаду. В 

такій ситуації жінці може буде складно довести, що вона зазнала прямої 

дискримінації. Для розв’язання проблеми доведення відмінного ставлення на 

підставі захищеної ознаки європейське антидискримінаційне право дозволяє 

здійснювати поділ обов’язку доведення. Це означає, що якщо заявник здатен 

продемонструвати факти, на підставі яких можна припустити факт дискримінації, 

обов’язок доведення протилежного переходить на особу, що використовує 

дискримінаційну практику. Такий перехід обов’язку доведення є особливо 

корисним у випадках оскарження непрямої дискримінації, коли необхідно 

довести, що певні правила чи методи мають непропорційний вплив на конкретну 

групу осіб. Для побудови презумпції непрямої дискримінації заявник має 

покладатися на статистичні дані, які висвітлюють загальну картину відмінного 

ставлення. В деяких юрисдикціях приймаються докази, отримані в рамках 

«ситуаційного тестування». 
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Дайте визначення наступних понять: 
дискримінація, пряма дискримінація, факт дискримінації, дискримінаційна 

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

доведення, ситуаційне тестування. 
 

Тематика рефератів: 
 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. 

 

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 

 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 



17 

 

ТЕМА 4. ТИПИ ДИСКРИМІНАЦІЇ 

 

Семінарське заняття № – 4 год. 

Практичне заняття № – 2 год 

 

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. 
 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

-

 

-

 

 

Дайте визначення наступних понять: 
антидискримінаційні директиви, типи дискримінації, пряма дискримінація, 

непряма дискримінація, несприятливе ставлення, дискримінаційне поводження. 
 

Тематика рефератів:  

 Пряма дискримінація. 

 Непряма дискримінація. 
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 Директива про расову рівність. 

 Докази несприятливого ставлення чи поводження. 

 Нейтральні правила. 

 Негативні приклади дискримінації. 

 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. 

 

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) 

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
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

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

 

 

ТЕМА 5. АНАЛІЗ СУДОВИХ РІШЕНЬ СТОСОВНО ДИСКРИМІНАЦІЇЇ 

 

Семінарське заняття № – 4 год. 

Практичне заняття № – 6 год 
 

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. 

 
Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Дискримінація майже ніколи не проявляється назовні у відкритий, явний 

спосіб. Доведення прямої дискримінації часто перетворюється на складне 

завдання. Заборона дискримінації передбачена статтею 14 ЄКПЛ, яка гарантує 

рівність у користуванні іншими конвенційними правами. У 2000 році був 

відкритий до підписання Протокол № 12 до Конвенції. Він розширює заборону 

дискримінації і створює гарантії рівності у користуванні будь-якими правами, 

включаючи права, передбачені національним законодавством держав-членів. 

Станом на сьогодні цей Протокол ратифікували далеко не всі держави – члени ЄС. 

У пояснювальній записці до Протоколу зазначено, що його завдання полягає у 

посиленні захисту від дискримінації як основної складової гарантій прав людини. 

Протокол став результатом обговорення шляхів забезпечення, зокрема, гендерної і 

расової рівності. Під час розгляду даної теми варто розглянути опис 

найважливіших рішень з питань антидискримінації, що були винесені 

Європейським судом з прав людини та Судом справедливості Європейського 

Союзу. 

 
Дайте визначення наступних понять: 

дискримінація, доведення прямої дискримінації, заборона дискримінації, захист 

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

людини, Суд справедливості Європейського Союзу. 

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

 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= 
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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 

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. 
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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. 
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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 

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. 
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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 

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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Методичне видання 

 

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНЕ ПРАВО 
 
 

 

Методичні рекомендації  

для підготовки до семінарських та практичних занять 

 

(для студентів 1 курсу денної форми навчання 

юридичного факультету) 
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