
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

 

 

 

БАЧИНСЬКА ОЛЬГА-МАРІЯ ІГОРІВНА 

 

 

УДК 340:342.722(043.3) 

 

 

ПРИНЦИП НЕДИСКРИМІНАЦІЇ І МЕХАНІЗМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) 

 

 

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень 

 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 
 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019 



Дисертацією є рукопис. 
 
Робота виконана в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. 
 
 
 

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 
КОВАЛЬЧУК Олександр Михайлович, 
Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, доцент кафедри теорії права та 
держави. 
 
 

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор 
ПАРХОМЕНКО Наталія Миколаївна, 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, вчений секретар; 
 
 
кандидат юридичних наук, доцент 
ЗАВАЛЬНИЙ Андрій Миколайович, 
Національна академія внутрішніх справ, 
начальник кафедри теорії держави та права. 
 

 
 

Захист відбудеться 13 листопада 2019 року о 13:00 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60. 

 
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці імені 

М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зала № 12. 

 
 
Автореферат розіслано 10 жовтня 2019 року. 
 
 
 
 

Учений секретар 
спеціалізованої вченої ради                                                          Л. М. Чуприна 
 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Стан дотримання прав та свобод людини і 
громадянина у державі є певним лакмусом рівня демократичного розвитку. 
Надзвичайно важливим є доступ до таких прав без будь-якої дискримінації 
кожної особи. Ефективна правова політика держави сприяє захисту прав та 
свобод людини і громадянина, зокрема і свободи від дискримінації. Дотримання 
прав людини є правовим ідеалом, на досягнення якого спрямований розвиток 
законодавства, а методами забезпечення є загальні принципи права. Одним із 
таких принципів і є принцип недискримінації. 

Повне та комплексне дослідження загальнотеоретичних аспектів 
принципу недискримінації дає змогу з’ясувати зміст та сутність цього поняття, 
його співвідношення із суміжними термінами, виявити його складові та 
визначити місце у системі принципів права. Важливим аспектом такого 
вивчення є дослідження антидискримінаційного права, яке передбачає 
існування єдиної системи правил з протидії дискримінації, що складається з 
багатьох компонентів: антидискримінаційного законодавства, судової 
практики, антидискримінаційних механізмів, правил їхнього використання, а 
також особливостей дії в конкретних ситуаціях. Самого лише факту існування 
правових норм недостатньо для забезпечення ефективності правового 
регулювання. Тому, в контексті дослідження принципу недискримінації, 
необхідно з’ясувати стан реалізації цього принципу, виявити наявні проблеми 
та запропонувати ефективні засоби протидії дискримінації. 

Удосконалення положень чинного антидискримінаційного законодавства 
України є одним із напрямів гармонізації вітчизняних нормативно-правових 
актів у цій сфері із європейськими. Крім того, надзвичайно актуальним є 
дослідження антидискримінаційних норм міжнародного та європейського 
права, законодавства та судової практики держав-членів Європейського Союзу, 
аналіз практики європейських судів у цій сфері. Вивчення міжнародного 
досвіду протидії дискримінації, а також порівняння його з вітчизняною 
практикою реалізації принципу недискримінації дає змогу визначити основні 
проблеми та напрями розвитку антидискримінаційного права в Україні. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження полягає в тому, що нині в 
Україні майже відсутні загальнотеоретичні дослідження принципу 
недискримінації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження здійснено в межах таких тем науково-дослідної 
роботи юридичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка: «Механізм адаптації законодавства у сфері прав громадян 
України до законодавства ЄС» (№ 06 БФ 042-01); «Доктрина права у правовій 
системі України: теоретичний та практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01); 
«Розробка системного вчення про основні права людини з метою втілення в 
Україні європейських правових цінностей у контексті розбудови 
громадянського суспільства» (№ 19 БФ 042-01). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
здійснення системного науково-теоретичного аналізу принципу 
недискримінації, його нормативно-правового забезпечення, реалізації, судової 
практики, а також міжнародного досвіду з питань протидії дискримінації, 
обґрунтування науково-теоретичних рекомендацій та пропозицій щодо 
удосконалення антидискримінаційного законодавства та правозастосування в 
Україні. 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання: 
– здійснити періодизацію історії формування уявлень про принцип 

недискримінації; 
– охарактеризувати методологічну основу дослідження; 
– визначити зміст поняття «дискримінація», її форми та види; розкрити 

особливості причин існування дискримінації в суспільстві; 
– визначити зміст принципу недискримінації та з’ясувати співвідношення 

принципів недискримінації та рівності у праві; 
– розглянути міжнародне та національне антидискримінаційне 

законодавство та судову практику у сфері протидії дискримінації; 
– вивчити й охарактеризувати сутність поняття «реалізація принципу 

недискримінації» та виявити основні проблеми реалізації цього принципу в 
Україні; 

– з’ясувати значення поняття «позитивні дії держави у сфері протидії 
дискримінації», виявити наявні інструменти забезпечення державної політики у 
цій сфері; 

– розглянути механізми ефективної реалізації принципу недискримінації 
у європейських демократіях та обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства України у сфері реалізації принципу недискримінації. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають у зв’язку з 
реалізацією принципу недискримінації. 

Предмет дослідження – принцип недискримінації і механізми його 
реалізації (теоретико-правові аспекти). 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 
дослідження становить комплекс принципів наукового пізнання, 
методологічних підходів, філософсько-світоглядних, загальнонаукових, 
спеціально-наукових методів, поєднання яких забезпечило об’єктивний, 
всебічний аналіз предмета дослідження. Використання того, чи іншого методу 
або їх сукупності зумовлено складністю конкретного питання, що було 
досліджено в роботі. Матеріалістичний метод дав змогу розглянути 
дискримінацію, як об’єктивно наявне правове явище, основу якого становлять 
відносини в суспільстві, а принцип недискримінації повинен відповідати 
закономірностям розвитку суспільства (підрозділи 1.1, 1.3, 3.3). За допомогою 
діалектичного методу досліджено принцип недискримінації, як динамічне 
явище, що змінюється, має тенденцію до вдосконалення та розвитку і пов’язане 
з різноманітними сферами суспільного життя (підрозділи 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1–
3.3). Ідеалістичний метод застосований у процесі дослідження природи 
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дискримінації та пов’язаних із нею правових явищ, визначення мети принципу 
недискримінації (підрозділи 1.3, 2.2, 3.3). Історичний метод дав змогу 
простежити історичний розвиток становлення та забезпечення принципу 
недискримінації, зміну уявлень у суспільстві щодо рівності та дискримінації 
(підрозділ 1.1). За допомогою порівняльного методу проаналізовано відмінності 
між формами дискримінації, принципами недискримінації та рівності, правовим 
регулюванням принципу недискримінації в Україні та європейських державах, 
підходами судів до застосування принципу недискримінації тощо (підрозділи 
1.3, 2.2, 3.1–3.3). Формально-логічний метод забезпечив здійснення аналізу 
принципу недискримінації на рівні його елементів, виокремлення спільних 
ознак принципів недискримінації та рівності, механізмів реалізації принципу 
недискримінації у різних державах тощо (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 3.1–3.3). 
Функціональний метод сприяв у визначенні умов реалізації принципу 
недискримінації, його розвитку, шляхів удосконалення функціонального 
спрямування принципу недискримінації (підрозділи 1.3, 2.1, 3.1, 3.3). 
Системний метод дав змогу дослідити принцип недискримінації як комплексне 
явище, простежити його структуру та виділити окремі елементи реалізації 
принципу недискримінації (підрозділи 1.3, 2.1, 3.1, 3.3). 

Використання зазначених методів у поєднанні з науковими принципами 
історизму, всебічності дослідження, об’єктивності, плюралізму, аксіологічного 
аналізу, науковості та обґрунтованості дослідження, забезпечили комплексний 
загальнотеоретичний аналіз принципу недискримінації та механізмів його 
реалізації. 

Теоретичною та методологічною базою дослідження теоретико-правових 
аспектів реалізації принципу недискримінації стали роботи таких вітчизняних 
учених, як: С. В. Бобровник, В. О. Галан, Д. А. Гудима, О. Ю. Гузь, Н. В. Дрьоміна-
Волок, Г. О. Дубов, П. П. Захарченко, В. В. Копєйчиков, М. І. Козюбра, 
А. М. Колодій, А. Ф. Крижанівський, Б. В. Малишев, Ю. К. Мороз, 
Ю. Н. Оборотов, Н. М. Оніщенко, О. З. Панкевич, О. В. Петришин, 
С. П. Погребняк, І. К. Полховська, С. Ю. Пономарьов, П. М. Рабінович, 
С. П. Рабінович, З. С. Равлінко, О. М. Руднєва, О. Ф. Скакун, В. І. Тимошенко, 
Г. О. Христова, С. В. Шевчук, Ю. С. Шемшученко та інших. Окремі аспекти 
принципу недискримінації досліджували, зокрема: В. В. Волинець, 
А. М. Завальний, Т. С. Коршун, О. О. Кочемировська, Т. О. Марценюк, 
Н. М. Олійник, Н. М. Пархоменко, І. С. Сахарук, О. О. Уварова, Т. І. Фулей та інші. 

Важливу роль у дослідженні принципу недискримінації відіграли роботи 
таких зарубіжних науковців, як: С. А. Бєляєв, І. А. Кретова-Альошина, 
А. М. Лушникова, Н. М. Мітіна, Н. Г. Присєкіна, Д. В. Солдаткіна, 
М. С. Супрунова, В. Б. Сичов, Е. А. Сиченко, O. Arnardottir, M. Bamforth, 
H. Belz, S. Cusack, L. Hershkovic, H. D. Graham, M. Kroor, J. Mcbraid, P. Norris, 
J. Skretny. 

Емпіричною основою дослідження стали Конституція України, 
міжнародні нормативно-правові акти та договори у сфері протидії 
дискримінації, закони та підзаконні нормативно-правові акти України, рішення 
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Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України і судів 
загальної юрисдикції, доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, Європейської Комісії, Європейського комітету проти расизму та 
нетерпимості, рекомендації Ради Європи та Комітету з ліквідації дискримінації 
щодо жінок. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 
є одним із перших у вітчизняній науці комплексним дослідженням теоретичних 
і практичних проблем, які виникають у процесі реалізації принципу 
недискримінації. В результаті дослідження, сформульовано та обґрунтовано 
положення, висновки та рекомендації, зокрема: 

вперше: 
 обґрунтовано авторське визначення поняття «принцип 

недискримінації», що розглядається як основоположна засада права, яка 
протидіє встановленню необґрунтованих відмінностей, винятків, обмежень чи 
переваг, які засновані на особливих характеристиках (змінних або незмінних, 
дійсних або припущених) особи чи групи осіб (захищених ознак), та має на меті 
утвердження рівності можливостей та результатів, справедливості й свободи в 
суспільстві; 

 запропоновано авторську методику систематизації міжнародних 
нормативно-правових актів у сфері протидії дискримінації, 
антидискримінаційного законодавства Європейського Союзу, прецедентів 
Європейського суду з прав людини та Європейського суду справедливості у 
сфері захисту від дискримінації, антидискримінаційного законодавства 
України, рішень Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції 
у сфері протидії дискримінації, відповідно до якої зазначені джерела 
класифіковано на загальні та спеціальні; за захищеними ознаками та за 
обґрунтованістю відмінного поводження; 

 виявлено прогалини в закріпленні окремих форм дискримінації в 
антидискримінаційному законодавстві України, зокрема таких, як: сегрегація, 
віктимізація, дискримінація за асоціацією, розміщення інформації 
дискримінуючого характеру в публічному просторі; надано авторські 
визначення зазначених видів дискримінації; 

 запропоновано авторське визначення терміна «реалізація принципу 
недискримінації», що розглядається як протидія встановленню 
необґрунтованих відмінностей, винятків, обмежень чи переваг, які засновані на 
особливих характеристиках (змінних або незмінних, дійсних або припущених) 
особи чи групи осіб у практичній діяльності уповноважених органів та осіб; 

удосконалено: 
 дефініцію загальноправової природи поняття «дискримінація», що 

розглядається як встановлення необґрунтованих відмінностей, винятків, 
обмежень чи переваг, які засновані на особливих характеристиках (змінних або 
незмінних, дійсних або припущених) особи чи групи осіб (захищених ознак) з 
боку держави, органів державної влади, юридичних або фізичних осіб без 
обґрунтованої мети; 
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 класифікацію видів та форм дискримінації за низкою критеріїв: за 
формою дії (пряма та непряма дискримінація, утиск, підбурювання до 
дискримінації, пособництво у дискримінації, дискримінація через асоціацію, 
віктимізація, сегрегація, розміщення інформації дискримінуючого характеру в 
публічному просторі); за характером дії (активна або пасивна); за захищеними 
ознаками (змінні та незмінні ознаки особи); за формою прояву (дискримінація 
де-юре та де-факто); за суб’єктами (дискримінація, яка стала причиною 
діяльності органів державної влади, посадових осіб, юридичних або фізичних 
осіб); 

 з’ясування особливостей причин існування дискримінації в 
суспільстві шляхом обґрунтування авторської класифікації причин 
дискримінаційних діянь: а) дискримінація, зумовлена історичними та 
соціальними чинниками; б) стереотипні уявлення в суспільстві, які призводять 
до дискримінації; в) недоліки законодавства та правозастосовної практики; 
г) відсутність суспільної дискусії та різноманітність уявлень про свободу та 
справедливість у суспільстві; 

 значення позитивних дій держави у сфері протидії дискримінації, 
уявлення про наявні інструменти здійснення державної політики у цій сфері та 
можливості їх удосконалення; 

 значущість залучення представників громадськості та 
запропоновано формати їх співпраці з уповноваженими органами державної 
влади, з метою реалізації принципу недискримінації через спільну роботу над 
проектами нормативно-правових актів; проведення навчання для представників 
уповноважених органів за допомогою залучення громадських експертів; 
здійснення спільних заходів з метою моніторингу дискримінації в Україні; 

дістали подальшого розвитку: 
 періодизація основних історичних етапів становлення, визнання та 

застосування принципу недискримінації: 1) існування дискримінаційних 
практик, які вважалися легітимними та не розглядалися як порушення прав 
людини – від початку існування людського соціуму – до кінця XVIIІ ст.; 
2) спроби заборонити дискримінаційне поводження у внутрішньому 
законодавстві держав – з кінця XVIIІ ст. – до кінця ХІХ ст.; 3) створення 
міжнародних організацій для захисту прав людини, становлення принципу 
недискримінації в міжнародному праві через прийняття фундаментальних 
міжнародних нормативно-правових актів – з початку до середини ХХ ст.; 
4) розвиток міжнародного принципу недискримінації шляхом прийняття 
спеціалізованих антидискримінаційних правових норм – друга половина ХХ ст.; 
5) інтеграція міжнародної концепції принципу недискримінації в національні 
законодавства та пошук ефективних моделей реалізації цього принципу – з 
кінця ХХ ст. – дотепер; 

 вирішення теоретичної проблеми співвідношення принципів 
недискримінації і рівності в праві: обґрунтовано авторську позицію щодо різної 
природи та механізму реалізації цих принципів, виявлено їх спільні та відмінні 
ознаки; 
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 дослідження, аналіз та авторський метод систематизації рішень 
Європейського суду з прав людини та Європейського суду справедливості у 
сфері протидії дискримінації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
сформульовані висновки і рекомендації впроваджено та можуть бути 
використані у: 

 правотворчій діяльності – в ході доопрацювання чинного 
антидискримінаційного законодавства; 

 правозастосовній діяльності – з метою удосконалення уявлень про 
застосування принципу дискримінації в юридичній практиці (Акт впровадження 
Експертного центру з прав людини від 10.10.2018 р.; Акт впровадження 
Калинівського районного суду Вінницької області від 17.10.2018 р.); 

 науково-дослідній діяльності – для подальшого розроблення 
наукових положень у сфері недискримінації та прав людини (Акт впровадження 
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка від 30.09.2019 р.); 

 навчально-методичній діяльності – під час підготовки навчальних 
посібників, підручників, навчально-методичних матеріалів, розроблення 
курсів лекцій та проведення занять за відповідними темами з навчальних 
дисциплін. 

Апробація результатів дослідження. Окремі положення дисертації 
були оприлюднені на міжнародних науково-практичних конференціях: 
«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 р.); 
«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 
(м. Ужгород, 16–17 лютого 2018 р.); «Particularitatile adaptării legislației 
Republicii Moldovași Ucraine ilalegislația Uniunii Europene» (м. Кишинів, 
Республіка Молдова, 23–24 березня 2018 р.); «Modern jurisprudence of the 
European Union: the interaction of law, rulemaking and practice» (м. Люблін, 
Республіка Польща, 17 квітня 2018 р.); «Правове регулювання суспільних 
відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 27–28 
липня 2018 р.); «Національні та міжнародні стандарти сучасного 
державотворення: тенденції та перспективи розвитку» (м. Харків, 3–4 серпня 
2018 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи 
висвітлено в 11 наукових публікаціях, з-поміж них п’ять наукових статтей (три 
з яких опубліковано в наукових фахових виданнях України, дві – у періодичних 
наукових виданнях іноземних держав) та шість тез доповідей на міжнародних 
науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 
вступу, трьох розділів, логічно об’єднаних у вісім підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 250 
сторінок, із них основного тексту – 204 сторінки. Список використаних джерел 
налічує 257 найменувань і займає 29 сторінок. 5 додатків розміщено на 
7 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її 

зв’язок з науковими програмами, планами, темами; сформульовано мету і 
завдання дослідження, визначено його об’єкт і предмет; розкрито 
функціональні можливості методів наукового пізнання, які застосовано в 
роботі; розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних 
результатів дослідження; наведено характеристику апробацій і публікацій 
дисертанта, у яких відображено основні положення роботи, структуру та обсяг 
дисертації. 

Розділ 1 «Історіографія та теоретично-методологічні аспекти 
дослідження принципу недискримінації» складається з трьох підрозділів, у 
яких здійснено аналіз та запропоновано періодизацію історії зародження і 
подальшого розвитку уявлень про принцип недискримінації, розкрито зміст 
методологічної основи дослідження принципу недискримінації та досліджено 
теоретичні аспекти принципу недискримінації. 

У підрозділі 1.1 «Історіографічний огляд становлення та застосування 
принципу недискримінації» розглянуто розвиток уявлень про дискримінацію та 
процес становлення принципу недискримінації в Україні та світі. Встановлено, 
що до XVIIІ ст. існування дискримінаційних практик вважалося легітимним та 
не розглядалося як порушення прав людини (рабство, кріпацтво, апартеїд 
тощо), пізніше у ХІХ–ХХ ст. ст. уявлення про дискримінацію та її 
несправедливий характер стрімко розвивалися. Важливим етапом становлення 
принципу недискримінації стало створення міжнародних організацій для 
захисту прав людини та розвиток реалізації принципу недискримінації в 
міжнародному праві через прийняття фундаментальних міжнародних 
нормативно-правових актів, спеціалізованих антидискримінаційних правових 
норм та інтеграцію міжнародної концепції принципу недискримінації в 
національні законодавства країн Європи та Америки. На території України 
вперше закріплення принципу недискримінації відбулось у Конституції 
Української Народної Республіки, і розвивалося у період УРСР (Конституції 
Української Радянської Соціалістичної Республіки 1919, 1937 та 1978 років). 
Згодом про принцип недискримінації було зазначено у Конституції України 
1996 року, численних нормативно-правових актах і в ході ратифікації 
міжнародних нормативно-правових актів, що містять антидискримінаційні 
норми. 

У підрозділі 1.2 «Методологічна основа дослідження принципу 
недискримінації» обґрунтовано, що наукове дослідження принципу 
недискримінації має базуватись на методологічності, яка являє собою систему 
філософських підходів, філософсько-світоглядних, загальнонаукових та 
спеціальнонаукових методів та принципів наукового пізнання правових явищ, 
застосування яких забезпечує об’єктивний аналіз реалізації принципу 
недискримінації та одержання достовірних наукових знань у цій сфері. Так, у 
ході дослідження було використано філософський, антропологічний, 
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герменевтичний, логічний, феноменологічний, системний, цивілізаційний, 
позитивістсько-правовий та природно-правовий підходи, а також принципи 
усебічності, об’єктивності, конкретності та історизму. Крім того, під час роботи 
над дисертаційним дослідженням застосовувалися філософсько-світоглядні, 
загальнонаукові та спеціальнонаукові методи дослідження. Застосування 
методологічного плюралізму дало змогу всебічно та повно дослідити 
теоретичний аспект принципу недискримінації та проаналізувати проблеми 
його реалізації в Україні. 

У підрозділі 1.3 «Теоретичні аспекти дослідження принципу 
недискримінації» був визначений зміст таких понять, як «дискримінація», 
«види дискримінації», «причини дискримінації», «захищена ознака», 
«легітимна мета» тощо. Це дало підстави запропонувати авторське визначення 
принципу недискримінації саме з погляду теоретичних основ. Отже, принцип 
недискримінації – це основоположна засада права, яка протидіє встановленню 
необґрунтованих відмінностей, винятків, обмежень чи переваг, які засновані 
на особливих характеристиках (змінних або незмінних, дійсних або 
припущених) особи чи групи осіб (захищених ознак), та має на меті 
утвердження рівності можливостей та результатів, справедливості й свободи в 
суспільстві. 

Розділ 2 «Теоретико-правовий аналіз реалізації принципу 
недискримінації у міжнародному праві» складається з двох підрозділів та 
присвячений аналізу міжнародного антидискримінаційного законодавства, 
зокрема права Європейського Союзу, а також практики Європейського суду з 
прав людини та Європейського суду справедливості у сфері протидії 
дискримінації. 

У підрозділі 2.1 «Реалізація принципу недискримінації у міжнародних 
нормативно-правових актах та договорах» проаналізовано міжнародні 
нормативно-правові акти, прийняті Організацією Об’єднаних Націй, Радою 
Європи, Міжнародною організацією праці, та директиви Європейського Союзу. 
Крім того, нормативно-правові акти класифіковано на загальні (які містять 
загальні норми заборони дискримінації) та спеціальні (які забезпечують 
протидію дискримінації за певними ознаками). Зосереджено увагу на спектрі 
захищених ознак, які гарантують європейські демократії з метою протидії 
дискримінації. 

У підрозділі 2.2 «Міжнародна правозастосовна практика у сфері 
реалізації принципу недискримінації» проаналізовано низку рішень 
Європейського суду з прав людини та Європейського суду справедливості у 
сфері протидії дискримінації. Ці судові рішення містять важливі теоретичні та 
практичні положення, що відображають стан розуміння та реалізації принципу 
недискримінації в державах, на які поширюється юрисдикція зазначених 
судових органів. Так, запропонована систематизація прецедентів за 
захищеними ознаками, згруповано окремі рішення судів на підставі 
дискримінації постраждалих за ознаками статі, національності, релігії, віку 
тощо. Така класифікація прецедентів у сфері протидії дискримінації має 
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важливе значення для подальшого дослідження принципу недискримінації та 
його реалізації на практиці. 

Розділ 3 «Реалізація принципу недискримінації в Україні» складається 
з трьох підрозділів та присвячений аналізу національного 
антидискримінаційного законодавства, судової практики Конституційного 
Суду України, судів загальної юрисдикції та рішень Європейського суду з прав 
людини проти України у сфері реалізації принципу недискримінації. 

У підрозділі 3.1 «Національне антидискримінаційне законодавство» 
здійснено аналіз та авторську систематизацію антидискримінаційного 
законодавства України. Так, до загального антидискримінаційного 
законодавства, окрім Основного Закону, віднесені: 1) профільний закон у 
сфері свободи від дискримінації – Закон України «Про засади запобігання та 
протидію дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 р. № 5207-VI; 
2) Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом 
Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015; 3) План заходів 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 
затверджений Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
від 16 лютого 2016 р. № 2/02-16; 4) окремі положення Кодексу законів про 
працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII; 5) окремі положення 
Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. Спеціальне 
антидискримінаційне законодавство класифіковане за певними 
дискримінуючими ознаками, зокрема: 1) за ознакою статі; 2) за ознаками раси, 
кольору шкіри, етнічного походження та національності; 3) за ознаками 
походження та місця проживання; 4) за станом здоров’я; 5) за релігійною 
ознакою. Окремо проаналізовано антидискримінаційні норми Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами – 
з іншої, та обов’язки, які виникають в України з підписанням цього документа. 

У підрозділі 3.2 «Судова практика України у сфері реалізації принципу 
недискримінації» проаналізовано судову практику у сфері реалізації принципу 
недискримінації, зокрема Рішення Конституційного Суду України 
(класифіковані за наявністю обґрунтування відмінностей у поводженні), 
рішення та постанови судів загальної юрисдикції (класифіковані за 
дискримінуючими ознаками) та рішення ЄСПЛ проти України. Аналіз судової 
практики у сфері реалізації принципу недискримінації показав, що в Україні 
існують проблеми неоднозначного розуміння поняття «дискримінація» не 
тільки серед звичайних громадян, а й серед юристів. 

У підрозділі 3.3 «Проблеми і можливості підвищення ефективності 
реалізації принципу недискримінації в Україні» проаналізовано основні 
проблеми, які призводять до дискримінації, та кращі світові практики реалізації 
принципу недискримінації для протидії цим проблемам. У цьому аспекті 
йдеться, зокрема, про стереотипні уявлення в суспільстві, які призводять до 
дискримінації (наприклад, уявлення про місце жінки в домі, упередження щодо 
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чесності ромів, особливості поведінки мусульман тощо). Крім того, розглянуто 
недоліки законодавства та правозастосовної практики (відсутність достатнього 
правового закріплення принципу дискримінації, відсутність покарання, 
декларативність норм, бездіяльність або недостатньо ефективна робота 
відповідальних органів). Виявлено відсутність законодавчого закріплення 
окремих форм дискримінації (сегрегація, віктимізація, дискримінація за 
асоціацією та розміщення інформації дискримінуючого характеру в публічному 
доступі). На підставі аналізу досвіду європейських держав, виявлена 
необхідність розширення повноважень омбудсмена у сфері протидії 
дискримінації та запропоновано формати такого розширення. Акцентовано на 
відсутності суспільної дискусії та різноманітності уявлень про справедливість 
та мораль (відсутність або неефективність інформаційних кампаній, публічних 
обговорень, роботи з представниками громадянського суспільства, освітніх 
заходів та створення освітніх програм для навчальних закладів тощо). З огляду 
на це, в межах вивчення кращих практик європейських держав, обґрунтовано 
необхідність активного залучення представників громадянського суспільства, 
громадських організацій та експертів до механізму реалізації принципу 
недискримінації і запропоновано форми такого співробітництва (експертні 
обговорення, круглі столи, освітні заходи тощо). 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичні узагальнення та 
виконано наукове завдання щодо здійснення теоретико-правового аналізу 
принципу недискримінації, його нормативно-правового забезпечення, 
реалізації, судової практики, а також міжнародного досвіду з питань протидії 
дискримінації, розроблення науково-теоретичних рекомендацій та пропозицій 
щодо удосконалення законодавства України, зокрема спрямованих на механізм 
реалізації принципу недискримінації, та сформульовано висновки, пропозиції й 
рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни. Основні наукові й 
практичні результати роботи відповідають поставленим завданням і полягають 
у тому, що: 

1. Здійснено періодизацію історії формування уявлень про принцип 
недискримінації. Так, запропоновано поділити періоди становлення принципу 
недискримінації на такі: 

 існування дискримінаційних практик, які вважалися легітимними та не 
розглядалися як порушення прав людини (рабство, кріпацтво, апартеїд тощо) – 
від початку існування людського соціуму – до кінця XVIIІ ст.; 

 спроби заборонити дискримінаційне поводження у внутрішньому 
законодавстві держав – з кінця XVIIІ ст. – до кінця ХІХ ст.; 

 створення міжнародних організацій для захисту прав людини, 
становлення принципу недискримінації у міжнародному праві через прийняття 
фундаментальних міжнародних нормативно-правових актів – з початку до 
середини ХХ ст.; 
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 розвиток міжнародного принципу недискримінації шляхом 
прийняття спеціалізованих антидискримінаційних правових норм – друга 
половина ХХ ст.; 

 інтеграція міжнародної концепції принципу недискримінації у 
національні законодавства та пошук ефективних моделей реалізації цього 
принципу – з кінця ХХ ст. – дотепер. 

2. Охарактеризовано методологічну основу дослідження, що становить 
комплекс принципів наукового пізнання, методологічних підходів, 
філософсько-світоглядних, загальнонаукових, спеціально-наукових методів, 
поєднання яких забезпечило об’єктивний, всебічний аналіз предмета 
дослідження. Використання того, чи іншого методу або їх сукупності зумовлено 
складністю конкретного питання, яке було досліджено в роботі. 
Матеріалістичний метод дав змогу розглянути дискримінацію як об’єктивно 
наявне правове явище, основу якого становлять відносини у суспільстві, а 
принцип недискримінації повинен відповідати закономірностям розвитку 
суспільства. За допомогою діалектичного методу досліджено принцип 
недискримінації, як динамічне явище, що змінюється, має тенденцію до 
вдосконалення та розвитку і пов’язаний із різноманітними сферами суспільного 
життя. Ідеалістичний метод застосований у процесі дослідження природи 
дискримінації та пов’язаних із нею правових явищ, визначення мети принципу 
недискримінації. Історичний метод дав змогу простежити історичний розвиток 
становлення та забезпечення принципу недискримінації, зміну уявлень у 
суспільстві щодо рівності та дискримінації. За допомогою порівняльного 
методу проаналізовано відмінності між формами дискримінації, принципами 
недискримінації та рівності, правовим регулюванням принципу 
недискримінації в Україні та європейських державах, підходами судів до 
застосування принципу недискримінації тощо. Формально-логічний метод 
забезпечив аналіз принципу недискримінації на рівні його елементів, 
можливість виокремлення спільних ознак принципів недискримінації та 
рівності, механізмів реалізації принципу недискримінації в різних державах 
тощо. Функціональний метод забезпечив визначення умов реалізації принципу 
недискримінації, його розвиток, шляхи вдосконалення функціонального 
спрямування принципу недискримінації. Системний метод дав змогу дослідити 
принцип недискримінації як комплексне явище, простежити його структуру та 
виділити окремі елементи реалізації. 

3. Визначено зміст поняття «дискримінація», її форм та видів та розкрито 
особливості причин існування дискримінації. Так, дискримінація – це 
встановлення необґрунтованих відмінностей, винятків, обмежень чи переваг, 
які засновані на особливих характеристиках (змінних або незмінних, дійсних 
або припущених) особи чи групи осіб (захищених ознак) з боку держави, 
органів державної влади, юридичних або фізичних осіб без обґрунтованої мети. 

Аналіз сутності поняття «дискримінація» дає змогу виділити його 
обов’язкові елементи: 

– змістом дискримінації є відмінності, винятки, обмеження або переваги; 
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– метою дискримінації є обмеження прав певних осіб або груп осіб; 
– результатом дискримінації є порушення рівноправного становища осіб. 
Види дискримінації можна класифікувати за такими критеріями: за 

характером дії (активна або пасивна); за захищеними ознаками (змінні та 
незмінні, дійсні або припущені ознаки: стать, раса, колір шкіри, національність, 
громадянство, соціальне походження, релігійні чи політичні переконання, 
гендерна ідентичність, сексуальна орієнтація тощо); за формою прояву 
(формальна та фактична); за суб’єктами (дискримінація, яка стала причиною 
діяльності органів державної влади, посадових осіб, юридичних або фізичних 
осіб) тощо. 

Крім того, виокремлено такі форми дискримінації: пряма та непряма 
(опосередкована) дискримінація, утиск, підбурювання до дискримінації, 
пособництво у дискримінації, дискримінація через асоціацію, віктимізація, 
сегрегація та розміщення інформації дискримінуючого характеру в публічному 
доступі (публічний намір дискримінації). 

Розроблено класифікацію причин дискримінаційного поводження: 
– дискримінація, зумовлена історичними та соціальними чинниками: 

історичне обмеження права окремих національностей чи рас (наприклад, 
дискримінація темношкірих у США); обмеження прав окремих соціальних груп 
населення (боргова кабала, рабство тощо); обмеження прав жінок (поділ 
професій на чоловічі та жіночі, обмеження виборчого права тощо); 

– стереотипні уявлення в суспільстві, які призводять до дискримінації 
(наприклад, уявлення про місце жінки в домі, упередження щодо чесності ромів, 
особливості поведінки мусульман тощо); 

– недоліки законодавства та правозастосовної практики (відсутність 
достатнього правового закріплення принципу дискримінації, відсутність 
покарання, декларативність норм, бездіяльність або недостатньо ефективна 
робота відповідальних органів); 

– відсутність суспільної дискусії та різноманітність уявлень про 
справедливість та мораль (відсутність або неефективність інформаційних 
кампаній, публічних обговорень, роботи з представниками громадянського 
суспільства, освітніх заходів та створення освітніх програм для навчальних 
закладів тощо). 

4. Визначено зміст принципу недискримінації та з’ясовано 
співвідношення принципів недискримінації та рівності. Запропоновано 
визначення принципу недискримінації як основоположної засади права, яка 
протидіє встановленню необґрунтованих відмінностей, винятків, обмежень чи 
переваг, які засновані на особливих характеристиках (змінних або незмінних, 
дійсних або припущених) особи чи групи осіб (захищених ознак), та має на меті 
утвердження справедливості та толерантності в суспільстві. 

З’ясовано, що спільною ознакою принципів недискримінації та 
рівності є досягнення фактичної рівності в суспільстві, тобто рівності 
можливостей та результатів. Відмінними ознаками принципів недискримінації 
та рівності є: 
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а) вимога рівності прав (формальної), передбачена принципом рівності, 
яка порушує принцип недискримінації, так як не враховує окремі фізичні чи 
соціальні особливості осіб чи груп осіб; 

б)  встановлення відмінностей, винятків, обмежень чи переваг, що є 
обґрунтованими та мають легітимну мету для доступу до реалізації прав, 
передбачене принципом недискримінації – може порушувати принцип 
рівності; 

в) вимоги механізму реалізації принципу рівності не передбачають 
наявності системи моніторингу для виявлення порушення рівності, 
застосування превентивних заходів, з метою запобігання дискримінації та 
подолання упереджень і стереотипів щодо окремих груп осіб тощо. 

Визначено, що принципи рівності та недискримінації є близькими та 
взаємодоповнюючими для встановлення фактичної рівності в суспільстві та 
державі. Однак в окремих аспектах механізму реалізації цих принципів вони 
відрізняються та навіть можуть бути протилежними. 

5. Проаналізовано міжнародне та національне антидискримінаційне 
законодавство та судову практику у сфері протидії дискримінації. З огляду на 
те, що в Україні відбуваються євроінтеграційні процеси, надзвичайно важливим 
є дослідження європейського антидискримінаційного права. Так, на території 
Європи одночасно діють декілька механізмів захисту від дискримінації, які 
доповнюють один одного. Запропоновано класифікувати міжнародні та 
європейські нормативно-правові акти на загальні (які містять загальні норми 
заборони дискримінації) та спеціальні (які забезпечують протидію 
дискримінації за певними ознаками). 

Найвужчий захист прав людини від дискримінації надається за правом 
ЄС. Нормативно-правовими актами визначений закритий перелік захищених 
дискримінуючих ознак: стать, расове або етнічне походження, релігія або віра, 
фізична або психічна недієздатність, вік та сексуальна орієнтація. Крім того, з 
огляду на законодавчі повноваження органів ЄС, заборона дискримінації 
поширюється на обмежене коло сфер суспільних відносин: зайнятість, добробут 
населення, соціальне забезпечення та доступ до товарів і послуг. 

Протидія дискримінації в межах європейських демократій була 
удосконалена у праві Ради Європи, зокрема ЄКПЛ. Так, Конвенція встановлює 
відкритий перелік дискримінуючих ознак, а також розширює сферу дії захисту 
щодо: приватного та сімейного життя, політичних прав, а також інших відносин 
у сфері кримінального права. Усі інші сфери суспільно-правових відносин, а 
також деталізація захисту за дискримінаційними ознаками віднесена до 
внутрішньої компетенції держав. Наведені переліки захищених ознак у праві 
окремих європейських держав свідчать про динамічність реалізації принципу 
недискримінації саме на рівні національного законодавства. Законодавство 
низки європейських держав вже містить прогресивні норми і захищає громадян 
від дискримінації. 

Дослідження реалізації принципу недискримінації зумовлює аналіз не 
тільки нормативно-правових актів, а й судової практики у цій сфері. Тому для 
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досягнення мети цього дисертаційного дослідження були розглянуті деякі 
судові прецеденти Європейського суду з прав людини та Європейського суду 
справедливості. Ці судові рішення містять важливі теоретичні та практичні 
положення, які відображають стан розуміння та реалізації принципу 
недискримінації. З метою підвищення практичного значення дослідження 
принципу недискримінації, систематизовано ключові рішення ЄСПЛ та ЄСС за 
захищеними ознаками. 

Окрім міжнародного, було досліджено національне антидискримінаційне 
законодавство. Передусім на предмет антидискримінаційних норм, 
проаналізовано положення Конституції України. В результаті, запропоновано 
систематизувати закони України та підзаконні нормативно правові акти на 
загальні та спеціальні. Так, до загального антидискримінаційного законодавства 
віднесені: 1) профільний закон у сфері свободи від дискримінації – Закон 
України «Про запобігання та протидію дискримінації в Україні» від 6 вересня 
2012 р. № 5207-VI; 2) Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена 
Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015; 3) План заходів 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 
затверджений наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
від 16 лютого 2016 р. № 2/02-16; 4) окремі положення Кодексу законів про 
працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII; 5) окремі положення 
Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. 

Спеціальне антидискримінаційне законодавство України класифіковане 
за захищеними ознаками, зокрема: 1) за ознакою статі; 2) за ознаками раси, 
кольору шкіри, етнічного походження та національності; 3) за ознаками 
походження та місця проживання; 4) за станом здоров’я; 5) за релігійною 
ознакою. Окремо проаналізовано антидискримінаційні норми Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами – 
з іншої. 

Розглянуто та запропоновано класифікацію рішень судів України у сфері 
протидії дискримінації. Рішення Конституційного Суду України 
проаналізовано за критерієм обґрунтованості відмінностей у визнанні, 
реалізації або користуванні правами. Рішення судів загальної юрисдикції 
запропоновано класифікувати за захищеними ознаками і розглянуто окремі 
судові рішення, що можуть мати прецедентне значення. Крім того, 
проаналізовано всі рішення ЄСПЛ у сфері реалізації принципу недискримінації 
проти України. 

6. Досліджено й охарактеризовано сутність поняття «реалізація принципу 
недискримінації», виявлено основні проблеми реалізації цього принципу в 
Україні. Так, реалізація принципу недискримінації – це протидія встановленню 
необґрунтованих відмінностей, винятків, обмежень чи переваг, які засновані на 
особливих характеристиках (змінних або незмінних, дійсних або припущених) 
особи чи групи осіб (захищених ознак) у практичній діяльності уповноважених 
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органів та осіб. І, як наслідок, ефективна реалізація принципу недискримінації 
– це така ситуація у державі та суспільстві, у якій відсутні або мінімізовані 
випадки дискримінації. 

7. З’ясовано значення позитивних дій держави у сфері протидії 
дискримінації, проаналізовано наявний набір інструментів здійснення 
державної політики у цій сфері. Застосування позитивних дій державою дає 
змогу вийти за межі формальної заборони дискримінації і спрямоване на 
створення ефективного механізму протидії дискримінаційному становищу осіб 
чи груп осіб. З огляду на це, було розглянуто прогресивні європейські практики 
запровадження позитивних дій для реалізації принципу недискримінації, 
проаналізовано їх результати та можливість запозичення такого досвіду для 
України. 

8. Досліджено механізми протидії дискримінації за критерієм причин 
дискримінації. Так, проаналізовано природу дискримінуючих стереотипів у 
суспільстві та запропоновано механізм боротьби із такими упередженнями. 
Визначено недоліки та прогалини в антидискримінаційному законодавстві та 
судовій практиці, які призводять до фактів дискримінації. 

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства України 
стосовно реалізації принципу недискримінації. Так, запропоновано внесення до 
Закону України «Про запобігання та протидію дискримінації в Україні» 
додаткових форм дискримінації, зокрема сегрегації, віктимізації, дискримінації 
за асоціацією та розміщення інформації дискримінуючого характеру в 
публічному доступі. Крім того, на підставі аналізу досвіду європейських 
держав, виявлена необхідність розширення повноважень омбудсмена у сфері 
протидії дискримінації та запропоновано формати такого розширення. В межах 
вивчення кращих практик європейських держав, обґрунтовано необхідність 
активного залучення представників громадянського суспільства, громадських 
організацій та експертів до механізму реалізації принципу недискримінації і 
запропоновано форми такого співробітництва. 
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правових учень. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

У дисертаційній роботі здійснено комплексне наукове дослідження 
теоретико-правових аспектів принципу недискримінації та механізмів його 
реалізації. З’ясовано значення понять «дискримінація», «захищені ознаки», 
«види дискримінації», «причини дискримінації», «легітимна мета» тощо та 
запропоновано авторське визначення поняття «принцип недискримінації». 
Проаналізовано та систематизовано українське та міжнародне законодавство у 
сфері протидії дискримінації, рішення Європейського суду з прав людини, 
Європейського суду справедливості, Конституційного Суду України та судів 
загальної юрисдикції в Україні. За підсумками дисертаційного дослідження, 
виділено основні проблеми реалізації принципу недискримінації в Україні та 
запропоновано способи підвищення ефективності реалізації принципу 
недискримінації. 

Ключові слова: принцип недискримінації, реалізація принципу 
недискримінації, дискримінація, легітимна мета, захищена ознака, 
антидискримінаційне право, антидискримінаційне законодавство. 
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2019. 

В диссертационной работе осуществлено комплексное научное 
исследование теоретико-правовых аспектов принципа недискриминации и 
механизмов его реализации. Установлено значение понятий «дискриминация», 
«защищенные признаки», «виды дискриминации», «причины дискриминации», 
«легитимная цель» и т.д. и предложено авторское определение понятия 
«принцип недискриминации». Проанализировано и систематизировано 
украинское и международное законодательство в сфере противодействия 
дискриминации, решения Европейского суда по правам человека, Европейского 
суда справедливости, Конституционного Суда Украины и судов общей 
юрисдикции в Украине. По итогам диссертационного исследования, выделены 
основные проблемы реализации принципа недискриминации в Украине и 
предложены способы повышения эффективности реализации принципа 
недискриминации. 

Ключевые слова: принцип недискриминации, реализация принципа 
недискриминации, дискриминация, легитимная цель, защищенный признак, 
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SUMMARY 
 
Bachynska O.-M. I. The principle of non-discrimination and mechanisms 

for its realization (theoretical and legal aspects). – Qualifying scientific work on 
the rights of the manuscript. 

A thesis presented for a candidate degree in law, specialty 12.00.01 – theory 
and history of state and law; the history of political and legal studies. – Taras 
Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of 
Ukraine. – Kyiv, 2019. 

In this thesis, an overall scientific research of theoretical and legal aspects of 
the non-discrimination principle and mechanisms of its realization has been 
conducted. The meanings of the terms «discrimination», «protected features», «types 
of discrimination», «reasons for discrimination», «legitimate purpose», etc., are 
determined and the author gives an own definition of the principle of non-
discrimination. Ukrainian and international legislation in the sphere of discrimination 
prevention has been analyzed, including judgments of the European Court of Human 
Rights, the European Court of Justice, the Constitutional Court of Ukraine and general 
jurisdiction courts in Ukraine. In the result of the thesis research, the main problems 
of implementing the non-discrimination principle in Ukraine are outlined and methods 
of enhancing the efficiency of the non-discrimination principle are proposed. 

The research contains theoretical generalization, and the scientific task of 
theoretical and legal analysis of the non-discrimination principle, its statutory and 
legal support, implementation, court practice, and international expertize in the 
matters of combating discrimination, elaboration of scientific theory 
recommendations and proposals on improving the legislation of Ukraine, inter alia, 
aimed at the mechanism of implementing the non-discrimination principle, has been 
achieved; conclusions, proposals and recommendations are formulated. 

In the thesis, the author`s definition of the «non-discrimination principle» is 
substantiated. The author proposes an own method of systematization of international 
legal acts in the sphere of combating discrimination, the anti-discrimination 
legislation of the European Union, cases of the European Court of Human Rights and 
the European Court of Justice in the sphere of protection against discrimination, the 
anti-discrimination legislation of Ukraine, judgments of the Constitutional Court of 
Ukraine and general jurisdiction courts in the sphere of combating discrimination. 

Blind spots have been found in the regularizing of certain forms of 
discrimination in the anti-discrimination legislation of Ukraine, inter alia, segregation, 
victimization, discrimination by association, publishing information of a 
discriminative nature; the author has given her definitions of the above types of 
discrimination. 

The term «implementation of the non-discrimination principle» has been 
proposed by the author, which term she views as combating the establishment of 
groundless distinctions, exceptions, restrictions or privileges, based on specific 
characteristics (variable or non-variable, express or implied) of a person or a group of 
persons in the practical activity of authorities and persons. The significance of positive 
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actions by the State in the sphere of combating discrimination has been established, 
the existing set of instruments of the State policy in this sphere has been analyzed. 
The application of positive actions by the State allows moving beyond the scope of 
formal prohibition of discrimination and has as its objective the creation of an efficient 
mechanism for combating the discriminative position of persons or groups of persons. 
Thus, progressive European practice of applying positive actions in realization of the 
non-discrimination principle have been reviewed, and their results analyzed, and the 
possibility of applying such expertise in Ukraine has been considered. 

The mechanism of combating discrimination according to the criteria of the 
reasons for discrimination has been researched. The nature of discriminative 
stereotypes in the society has been analyzed and a mechanism for opposing such 
prejudice is proposed. The faults and gaps in the anti-discrimination legislation and 
court practice, which lead to facts of discrimination, have been determined. Proposals 
are made on improving the legislation of Ukraine on the implementation of the 
principle of non-discrimination. In this regard, the necessity has been established to 
introduce additional types of discrimination in the Law of Ukraine «On prevention 
and counteraction of discrimination in Ukraine», in particular, segregation, 
victimization, discrimination by association and publishing information of a 
discriminative nature. Moreover, based on the analysis of the experience of European 
countries, the necessity has been established to expand the powers of the ombudsman 
in the sphere of combating discrimination, and formats of such expansion are 
proposed. Within the study of best practice of European countries, the necessity of 
active involvement of representatives of the public, public organizations and experts 
in the mechanism of implementing the non-discrimination principle is substantiated 
and forms of such cooperation are proposed. 

Key words: non-discrimination principle, implementation of the principle of 
non-discrimination, discrimination, legitimate aim, protected character, anti-
discrimination law, anti-discrimination legislation. 
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