
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 

  

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Європейське антидискримінаційне законодавство» 

  

І. Основна мета засвоєння курсу викладання дисципліни «Європейське 

антидискримінаційне законодавство» є формування у студентів 

компетентностей щодо розуміння та застосовування чинних 

антидискримінаційних механізмів для захисту прав і свобод, законних інтересів 

людини і громадянина, знати правила їхнього використання, а також особливості 

їхньої дії в конкретних ситуаціях. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців 

указаної спеціальності 

Дисципліна «Європейське антидискримінаційне законодавство» 

дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні 

циклу дисциплін професійної підготовки. 

ІІІ. Завдання дисципліни :  

 оволодіння знаннями про: дискримінаційне законодавство.  

 розуміння правової природи та особливостей: видів дискримінації; 

 вміння аналізувати та тлумачити норми європейського 

антидискримінаційного права; 

 вироблення власних підходів до шляхів реформування та вдосконалення 

норм антидискримінаційного законодавства, їх практичному застосуванні на 

основі вивчення європейського антидискримінаційного законодавства.  

ІV. Основні знання та вміння, яких набуває студент після опанування 

цієї дисципліни 

Основні знання: 

- положення актів ЄС щодо правового регулювання прав і свобод людини 

і громадянина;  

- основні положення правової доктрини з питань протидії дискримінації;  

- підходи судової практики щодо вирішення ситуацій, пов’язаних с 

дискримінацією;  

- міжнародно-правове регулювання протидії дискримінації. 

Основні вміння:  

- використовувати знання про механізм протидії дискримінації; 

- правильно застосовувати та тлумачити європейське законодавство щодо 

протидії дискримінації; 

- орієнтуватися в міжнародно-правовому регулюванні захисту прав і 

свобод людини і громадянина;  

- складати процесуальні документи з  захисту прав людини і громадянина 

від проявів дискримінації.  

ІV. Короткий зміст дисципліни 

  

Модуль 1. Правова природа європейського законодавства 



Змістовний модуль  1. Історичні передумови становлення європейського 

законодавства. Розвиток європейських правозахисних механізмів: сучасність і 

майбутнє 

Тема 1. Історичні передумови становлення європейського законодавства 

Рада Європи та Європейська конвенція з прав людини. Антидискримінаційні 

директиви Європейського Союзу 

Тема 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. 

Модуль 2. Загальні питання антидискримігаційного європейського 

законодавства 

Змістовний модуль 2. Сфера дії європейського антидискримінаційного 

законодавства.  Застосування Конвенції поза межами сфери застосування права 

ЄС. Поняття дискримінації та її типи 

Тема 3. Сфера дії європейського антидискримінаційного законодавства 

Природа конвенційної заборони дискримінації. Сфера дії антидискримінаційних 

директив ЄС 

Тема 4. Застосування Конвенції поза межами сфери застосування права ЄС 

Приватна» сфера: особисте і сімейне життя, всиновлення, житло та шлюб. 

Участь у політичному житті: свобода вираження поглядів, зібрання та 

об’єднання і вільні вибори. Діяльність правоохоронних органів. Контекст 

кримінального права 

Тема 5. Поняття дискримінації та її типи, характеристика ознак за якими 

забороняється дискримінація 

Поняття та загальна характеристика дискримінації. Пряма дискримінація. 

Непряма дискримінація. Дискримінації за ознакою статті. Дискримінації за 

ознакою сексуальної орієнтації. Дискримінації на підставі обмежених 

можливостей особи. Ввікова дискримінація. Дискримінація за расовим та 

етнічним походженням, кольором шкіри і належністю до національних меншин. 

Дискримінація за ознакою громадянства або національного походження. 

Дискримінація за ознакою релігії чи переконань, Дискримінація за мовною 

ознакою. Дискримінація за соціальним походженням, народженням та майновим 

станом. Дискримінація за політичними  чи іншим поглядами 

Тема 6. Протидія дискримінації за європейським законодавством 

Запобігання дискримінації згідно з антидискримінаційними директивами ЄС. 

Попередження дискримінції згідно з перспективами ЄСПЛ. Заходи 

попередження дискримінації (собливі, спеціальні заходи). 

Тема 7. Антидискримінаційне законодавство в Україні  

Особливості правового регулювання протидії дискримінації в Україні. Основні 

прояви дискримінації в Україні та шляхи їх подолання. Імплементація 

європейських практик щодо протидії дискримінації в Україні. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати 

викладання курсу 



Кафедра права, філософії та політології, Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського, доцент 

Лазаренко Алла. 
  

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: 

лекційних – 20 год., практичних – 10 год., самостійної роботи студентів – 60 год. 

Дисципліна викладається у 8 семестрі (ОР бакалавр). 
  

VІІ.  Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни (до 3-х) 

1. Практичний посібник з аргументації у справах щодо дискримінації. 

Упорядники: С. Заєць, Р. Мартиновський.  Рада Європи. 2015. URL: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?doc

umentId=09000016803034ea. (дата звернення 20.08.2020).  

2. Боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні, 

відповідність окремих законів Украı̈ни вимогам Конвенціı̈ Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з 

цими явищами. Аналітичний звіт, підготовлений та відредагований Хав’єром 

Тручеро Куевас і Ганною Христовою для Ради Європи за участю Миколи 

Хавронюка. 2015. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicC. (дата звернення 

20.08.2020). 

3. Посібник з європейського антидискримінаційного права / Агенція 

Європейського Союзу з питань основоположних прав, Європейський суд з прав 

людини. 2011. URL:  : 

http://www.fair.org.ua/content/library_doc/FRA_Case_Law_Handbook_UKR_WEB.

pdf. (дата звернення 20.08.2020). 

VІІІ.Система оцінювання: 

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних 

заняттях, оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих 

індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль: залік. 
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