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АНОТАЦІЯ 

Бачинська О.-М. І. Принцип недискримінації і механізми його 

реалізації (теоретико-правові аспекти). – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і 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 

надано 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. 

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, в тому числі 

спрямованих на механізм реалізації принципу недискримінації, та 

сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації. 

У роботі обґрунтовано авторське визначення поняття «принцип 

недискримінації», що розглядається як основоположна засада права, яка 
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протидіє встановленню необґрунтованих відмінностей, винятків, обмежень 

чи переваг, які засновані на особливих характеристиках (змінних або 

незмінних, дійсних або припущених) особи чи групи осіб 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. 

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. 

З’ясовано значення позитивних дій держави у сфері протидії 

дискримінації, проаналізовано наявний набір інструментів здійснення 

державної політики у цій сфері. Застосування позитивних дій державою 

дозволяє вийти за рамки формальної заборони дискримінації і спрямоване на 

створення ефективного механізму протидії дискримінаційному становищу 

осіб чи груп осіб. Тому були розглянуті прогресивні європейські практики 

запровадження позитивних дій для реалізації принципу недискримінації, 
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проаналізовано їх результати та можливість запозичення такого досвіду для 

України. 

Досліджено механізми протидії дискримінації за критерієм причин 

дискримінації. 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, виявлено 

необхідність 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 рамках вивчення кращих практик 

європейських держав обґрунтована необхідність активного залучення 

представників громадянського суспільства, громадських організацій та 

експертів до механізму реалізації принципу недискримінації і запропоновані 

форми такого співробітництва. 

Ключові слова: принцип недискримінації, реалізація принципу 

недискримінації, дискримінація, легітимна мета, захищена ознака, 

антидискримінаційне право, антидискримінаційне законодавство. 
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ABSTRACT 

Bachynska O.-M. 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-
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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 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 
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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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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Стан дотримання прав та 

свобод людини і громадянина у державі є певним лакмусом рівня 

демократичного розвитку. Надзвичайно важливою є можливість доступу до 

таких прав без будь-якої дискримінації для кожної особи. Ефективна правова 

політика держави сприяє захисту прав та свобод людини і громадянина, в 

тому числі і свободи від дискримінації. Дотримання прав людини є правовим 

ідеалом, на досягнення якого направлений 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 дозволяє 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: антидискримінаційних інструментів, судової 

практики, антидискримінаційних механізмів, правил їхнього використання, а 

також особливостей дії в конкретних ситуаціях. Факт існування норм права 

не є достатнім для забезпечення ефективності правового регулювання. Тому, 

в контексті дослідження принципу недискримінації важливо з’ясувати стан 

реалізації цього принципу, виявити існуючі 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. Відтак, 

надзвичайно актуальним є дослідження антидискримінаційних норм 

міжнародного та європейського права, законодавства та судової практики 
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держав-членів Європейського Союзу, аналіз практики європейських судів у 

даній сфері. 

Аналіз міжнародного досвіду протидії дискримінації, а також 

порівняння його із вітчизняною практикою реалізації принципу 

недискримінації дозволяє визначити основні проблеми та напрями розвитку 

антидискримінаційного права в Україні.  

Актуальність теми дисертаційного дослідження також полягає у тому, 

що на сьогодні в Україні практично відсутні загальнотеоретичні дослідження 

принципу недискримінації. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. 

Дисертаційне дослідження здійснено в межах наступних тем науково-

дослідної роботи юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а саме: «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) та «Розробка системного вчення про 

основні права людини з метою втілення в Україні європейських правових 

цінностей у контексті розбудови громадянського суспільства» (№ 19 БФ 042-

01). 

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; 
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– 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 складає комплекс принципів наукового пізнання, 

методологічних підходів, філософсько-світоглядних, загальнонаукових, 

спеціально-наукових методів, поєднання яких забезпечило об’єктивний, 

всебічний аналіз предмету дослідження. Використання того чи іншого 

методу або їх сукупності зумовлено складністю конкретного питання, яке 

було досліджено в роботі. Матеріалістичний метод дозволив нам розглянути 

дискримінацію як об’єктивно існуюче правове явище, основу якого 

складають відносини у суспільстві, а принцип недискримінації повинен 

відповідати закономірностям розвитку суспільства (підрозділи 1.1., 1.3., 3.3.). 
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За допомогою діалектичного методу ми дослідили принцип недискримінації 

як динамічне явище, що змінюється, має тенденцію до вдосконалення та 

розвитку і пов’язаний із різноманітними сферами суспільного життя 

(підрозділи 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1, 3.2, 3.3). Ідеалістичний метод 

застосований у процесі дослідження природи дискримінації та пов’язаних із 

нею правових явищ, визначення мети принципу недискримінації (підрозділи 

1.3., 2.2., 3.3.). Історичний метод дозволив прослідкувати історичний 

розвиток становлення та забезпечення принципу недискримінації, зміну 

уявлень у суспільстві щодо рівності та дискримінації (підрозділ 1.1.). За 

допомогою порівняльного методу нами були проаналізовані 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, 3.2, 3.3.). Формально-логічний метод забезпечив 

аналіз принципу недискримінації на рівні його елементів, можливість 

виокремлення спільних рис принципів недискримінації та рівності, 

механізмів реалізації принципу недискримінації у різних державах тощо 

(підрозділи 1.3., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3.). Функціональний метод забезпечив 

визначення умов реалізації принципу недискримінації, його розвиток, шляхи 

вдосконалення функціонального спрямування принципу недискримінації 

(підрозділи 1.3., 2.1., 3.1., 3.3.). Системний метод дозволив дослідити 

принцип недискримінації як комплексне явище, прослідкувати його 

структуру та виокремити окремі елементи реалізації принципу 

недискримінації (підрозділи 1.3, 2.1, 3.1., 3.3.). 

Використання зазначених методів у поєднанні із науковими 

принципами історизму, всебічності дослідження, об’єктивності, плюралізму, 

аксіологічного аналізу, науковості та обґрунтованості дослідження 

забезпечили комплексний загальнотеоретичний принципу недискримінації та 

механізмів його реалізації. 
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Теоретико-методологічна та емпірична основа. Теоретичною та 

методологічною базою дослідження теоретико-правових аспектів реалізації 

принципу недискримінації стали роботи таких вітчизняних вчених:               

С. В. Бобровник, В. О. Галан, Д. А. Гудима, О. Ю. Гузь, Н. В. Дрьоміна-

Волок, Г. О. Дубов, П. П. Захарченко, В. В. Копейчиков, М. І. Козюбра, А. М. 

Колодій, А. Ф. Крижановський, 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 інші. Окремі аспекти 

принципу недискримінації також досліджували: 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 вчених: O. Arnardottir, M. Bamforth, H. Belz, S. 

Cusack, L. Hershkovic, H. D. Graham, M. Kroor, J. Mcbraid, P. Norris, J. Skretny, 

С. А. Беляев, И. А. Кретова-Алешина, А. М. Лушников, Н. М. Митина, Н. Г. 

Присекина, Д. В. Солдаткин, М. С. Супрунова, В. Б. Сычев, Е. А. Сыченко. 

Емпіричною основою дослідження стали Конституція України, 

міжнародні нормативно-правові акти та договори у сфері протидії 

дискримінації, закони та підзаконні нормативно-правові акти України, 

рішення 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 зумовлена тим, що 

дисертація є одним з перших у вітчизняній загальнотеоретичній науці 

комплексним дослідженням теоретичних і практичних проблем, які 

виникають в процесі реалізації принципу недискримінації. Наукова новизна 
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одержаних результатів виявляється у таких сформульованих та 

обґрунтованих положеннях і висновках та рекомендаціях, які відображають 

особистий внесок автора у розроблювану проблему: 

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 
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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; 

- 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 
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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; 

- 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 

висновки і рекомендації обґрунтовані автором за результатами дослідження 

можуть бути використані в:  
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- правотворчій діяльності – для вдосконалення чинного 

антидискримінаційного законодавства;  

- правозастосовній діяльності – для вдосконалення уявлень про 

застосування принципу дискримінацій у юридичній практиці; 

- науково-дослідній діяльності – для подальшої розробки наукових 

положень у сфері дослідження прав людини; 

- навчально-методичній діяльності – при підготовці навчальних 

посібників, підручників, навчально-методичних матеріалів, розробці курсів 

лекцій та проведенні занять за відповідними темами з навчальних дисциплін.  

Апробація матеріалів дисертації. Окремі положення дисертації 

обговорювалися на засіданні кафедри теорії права та держави юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також були оприлюднені на: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 

року); Міжнародній науково-практичній конференції «Правова держава: 

історія, сучасність та перспективи формування в Україні (м. Ужгород, 16-17 

лютого 2018 року); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Particularitatile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația 

Uniunii Europene» (м. Кишинів, Республіка Молдова, 23-24 березня 2018 

року); Міжнародній науковій конференції «Modern jurisprudence of the 

European Union: the interaction of law, rulemaking and practice» (м. Люблін, 

Республіка Польща, 17 квітня 2018 року); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми 

та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 27-28 липня 2018 року); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Національні та міжнародні стандарти 

сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку» (м. Харків, 

3-4 серпня 2018 року). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи 

викладено у 11 наукових працях, а саме у 5 наукових статтях (3 з яких 

опубліковано в наукових фахових виданнях України, 2 – у періодичних 
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виданнях іноземних держав) та в 6 тезах доповідей на міжнародних науково-

практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 3 

розділів, 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 252 сторінку. Із них основного тексту 

197 сторінок. Список використаних джерел налічує 257 найменувань і займає 

29 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 

АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ 

 

1.1. Історіографічний огляд становлення та застосування принципу 

недискримінації 

Забезпечення прав і свобод людини та громадянина є одним із 

найважливіших завдань права у сучасних демократичних державах. Процес 

нормативного закріплення та, найважливіше, реалізації, основоположних 

прав і свобод людини є відносно «молодим» і все ще знаходиться на стадії 

розвитку. При цьому таке закріплення та реалізація відбуваються одночасно 

на двох рівнях: внутрішньодержавному та міжнародному. Як зазначає Д. А. 

Гудима, ступінь розвиненості прав людини визначається рівнем розвитку 

права у відповідному суспільстві [22, с. 137]. Безумовно, з огляду на певні 

історичні обставини, деякі сучасні держави знаходяться на дещо вищому 

рівні, ніж інші. 

В контексті забезпечення прав людини ключове місце займає принцип 

недискримінації, метою якого є недопущення будь-якого прямого чи 

непрямого обмеження, встановлення прямих чи непрямих необґрунтованих 

переваг осіб за певними ознаками у здійсненні таких прав. Дослідження 

історії формування принципу недискримінації є надзвичайно важливим для 

з’ясування причин і умов виникнення дискримінації та визначення 

ефективних засобів протидії цьому явищу. 

Кожний етап історичного розвитку суспільства відрізнявся особливим 

розумінням  правового статусу особи, її взаємовідносин із державою та 

іншими людьми. Специфічне місце у цих відносинах займала проблема 

рівності осіб у суспільстві та перед державою. Ще зі стародавніх часів певні 

люди були наділені більш широким спектром прав ніж інші, причому така 

ситуація багато століть вважалася нормальною та природною. І лише із 

розвитком суспільства, створенням державних утворень, функціонуванням 

правових систем, легітимність такого розрізнення у поведінці (яке згодом 
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отримало назву «дискримінація») почали ставити під сумнів. Перші спроби 

обґрунтування існування принципу недискримінації мали місце у працях 

філософів античності і надалі отримували розвиток в роботах учених кожної 

історичної епохи.  

Ще з моменту виникнення соціуму існували переваги, обмеження, 

відмінності у правовому статусі на підставі певних особливостей осіб чи груп 

осіб. До них належали походження, колір шкіри, майновий стан, стать, вік, 

релігійні переконання тощо. Існування таких особливостей у особи чи групи 

осіб ставало підставою для дискримінаційного поводження і мало наслідком 

широкі відмінності у правах та обов’язках цих осіб. Боротьба з 

дискримінацією, нетерпимістю, расизмом, необґрунтованими привілеями 

стала одним із найважливіших завдань демократичних правових систем. 

Як зазначає С. П. Погребняк, до Нового часу заперечувалася ідея 

рівності між людьми [87, с. 52]. Фактично існувало дві лінії диференціації 

між людьми: «свої-чужі» (розмежовувалися люди, які належали до різних 

общин, націй, релігій, тощо) та «вищі-нижчі» (історичний розподіл за 

принципом ієрархії).  

Термін «дискримінація» з'явився на початку XVII століття у 

англійській мові. Він походить від латинського «discriminat» – тобто 

«відрізняється», від дієслова «discrimen» – «розрізняти», «відрізняти» [253]. З 

часів громадянської війни у США термін «дискримінація» почав вживатися у 

американській англійській у використанні для розуміння того, що людина 

застосовує упереджене ставлення до інших осіб, засноване виключно на їх 

расі, а потім узагальнюється як належність до певних соціально-небажаних 

груп або соціальних категорій. 

Законодавче закріплення антидискримінаційних норм на міжнародному 

та внутрішньодержавних рівнях відбувалося разом із розвитком природного 

права, демократичних цінностей та поваги до прав та свобод особи. 

Правовідносини у цій сфері не завжди були справедливими у сучасному 

розумінні цього слова. У світі налічується значна кількість держав, де 
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історично склалася ситуація обмеження прав певних категорій населення і, 

відповідно, надання привілеїв іншим.  

Яскравим прикладом такої диференціації є поділ жителів Стародавньої 

Індії. Так, у ведичний період (ІІ тисячоліття до н. е. – середина І тисячоліття 

до н. е) сформувалася система станових груп – варн. Усе населення 

поділялося на чотири варни: брахмани (жерці), кшатрії (правителі та воїни), 

вайшії (хлібороби та ремісники) і шудри (слуги). Існувала також найнижча 

п’ята варна – недоторкані. Віднесення особи до певної варни пов’язувалося із 

її походженням, відбувався обряд посвячення для перших трьох категорій. У 

літературі з історії права зазначається, що п’ята варна поповнювалася 

нащадками від «міжварнових» шлюбів, а також вигнаними із своєї варни [69, 

с. 90]. За кожною варною історично закріплювалися певні сфери занять, їх 

поведінка була чітко регламентованою і ці правила не могли порушуватися. 

Особа, народжена у певній варні, залишалася її членом назавжди. 

Недоторкані виконували працю гробарів та катів, жили поза поселеннями, 

спілкування інших варн із ними заборонялося. В кінці І тисячоліття до н. е. 

такий поділ суспільства перетворився на систему каст – професійних груп, 

яких налічувалося декілька сотень. Таким чином, закріплений у джерелах 

права Стародавньої Індії класовий поділ населення на той момент був 

абсолютно легітимним, хоча і передбачав відмінності у правовому статусі та 

обмеження прав за ознакою народження та походження. Така нерівність у 

індійському суспільстві зберігалася багато століть і не розглядалася як 

дискримінація.  

В історії України практика «законної» та «традиційної» дискримінації 

також мала місце. Наприклад, на українських землях, які були під владою 

Великого князівства Литовського існував поділ селян на особисто 

незалежних, та залежних. Як зазначає П. П. Захарченко, до залежного 

населення належали раби й отчичі. Раби були у власності свого господаря. Їм 

належали наступні права: право на особисте майно, право на «місячину» 

(певну кількість продуктів харчування на місяць) та право виступати 
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свідками на суді, але не свідчити проти свого власника [41, с. 39]. Кріпацтво 

селян було юридично закріплено ІІІ Литовським статутом. Надалі саме 

чоловіки цієї категорії населення, серед інших, втікали до Запоріжжя, де і 

створили козацтво. 

 Аналогічна ситуація була на території Лівобережної України, яка 

перебувала під владою Російської Імперії. Українські селяни (кріпаки) були 

фактично позбавлені прав і дискриміновані саме за їх національною 

приналежністю. Вони повністю перебували у розпорядженні дворян. 

Офіційно кріпацтво було скасоване тільки у 1861 році після селянської 

реформи. Як наслідок, становище селян (колишніх кріпаків) було де-юре 

зрівняне з рештою населення. Однак на практиці, протягом багатьох 

десятиліть зберігалось принизливе, дискримінуюче відношення до українців 

зі сторони колишніх «власників».  

Ще одним яскравим прикладом «законної» дискримінації є рання 

історія Сполучених Штатів Америки, де існувало рабство. Темношкіре 

населення було фактично позбавлене будь-яких прав на території південних 

штатів: вони були прикріплені до «білих» громадян, виконували функції 

служників, не приймали участі у голосуванні та навіть не могли укласти 

шлюб з громадянами іншого кольору шкіри.  

Декларація незалежності США 1776 року та Конституція США 1787 

року на момент прийняття не закріплювали рівність прав громадян та 

заборону дискримінації, яка існувала у формі рабства. Це стало причиною 

загострення відносин між південними штатами (10 штатів, де існувало 

рабство) та північними (11 штатів). Незважаючи на низку спроб прийти до 

консенсусу, наприклад так званий «Міссурійський компроміс», який провів 

«межу» рабства по річці Міссісіпі, продовжувались воєнні дії [69, с. 387].  

Антирабовласницька політика набрала обертів із обранням 

Президентом США Авраама Лінкольна, що призвело до громадянської війни 

між північними та південними штатами. У 1963 році після виступу 
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Президента, у рабовласницьких штатах рабство було офіційно скасовано. Це 

призвело до низки поправок до Конституції США: 

- 13-та поправка (1865 рік), яка заборонила рабство і 

підневільне існування на усій території держави; 

- 14-та поправка (1868 рік), яка встановила заборону 

суб’єктам федерації приймати закони, які обмежують пільги і привілеї 

громадян США; 

- 15-та поправка (1870 рік), яка заборонила дискримінацію за 

ознакою раси та кольору шкіри у виборчому праві. 

Таким чином, темношкірі громадяни США де-юре отримали свободу та 

були зрівняні у правах з іншими громадянами. Однак впровадження у 

практику цих положень у південних штатах зайняло ще декілька десятиліть. 

Надалі 13-та та 14-та поправка були оскаржені у Верховному Суді США. І 

повне скасування дискримінуючих законів було здійснене вже у середині ХХ 

століття.  

У світовій історії відбувалась незліченна кількість випадків 

дискримінації як окремих осіб, так і груп осіб. Міжнародне співтовариство не 

раз сколихнули трагедії голокостів і голодоморів як у воєнні періоди, так і 

мирні часи. Протидія таким випадкам, запровадження принципу 

недискримінації на національному та міжнародному рівнях розпочало свою 

історію відносно недавно. Українська вчена-правознавець Н. В. Дрьоміна-

Волок слушно зауважує, що «абсолютної рівності у суспільстві існувати не 

може, і завдання держави полягає у створенні справедливого, збалансованого 

механізму забезпечення реалізації прав і виконання обов’язків кожною 

особою» [33, с. 45]. Таким механізмом є міжнародне антидискримінаційне 

право, яке має на меті не тільки запровадження нормативно-правових актів, а 

й пошук шляхів їх максимально ефективної реалізації. Оскільки дане 

дисертаційне дослідження присвячено саме принципу недискримінації, 

вважаємо за необхідне зосередити увагу не на історії самого поняття 
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«дискримінація», а на розвитку антидискримінаційного правового 

регулювання та принципу недискримінації. 

Як зазначає З. П. Равлінко, вперше термін «дискримінація» згадувався 

у середині ХVI століття, а обґрунтування його поняття відбувалось у ХІХ-ХХ 

століттях завдяки представникам природньо-правової школи спочатку через 

«нерівність» [129, с. 81]. Наведені вище приклади ілюструють, що у кінці 

ХІХ століття окремі держави на рівні внутрішнього законодавства почали 

приймати нормативно-правові акти, які забороняли дискримінацію. 

Найчастіше вони гостро сприймалися населенням і процес їх реалізації 

продовжувався багато років. Однак на міжнародній арені принцип 

недискримінації все ще не був врегульований.  

Важливо зазначити, що дане дисертаційне дослідження присвячене 

вивченню принципу недискримінації, а не принципу рівності. Хоча ці два 

принципи є нерозривно пов’язаними між собою, вважаємо, що їх історичний 

розвиток різниться. Принцип рівності ґрунтується на створенні рівних умов 

для реалізації особою належних їй прав. А принцип недискримінації створює 

умови, за яких встановлюється неприпустимість обмеження прав свобод і 

обов’язків людини чи встановлення необґрунтованих привілеїв чи переваг на 

підставі наявності у особи певних антропологічних чи соціальних ознак [12, 

с. 167]. І якщо ідеї політичної і правової рівності були досліджені в 

численних роботах філософів та мислителів всіх часів і навіть закладені в 

окремі Декларації (наприклад у США, Франції), то ідеї неприпустимості 

обмеження прав на підставі певних ознак у правових політиках держав 

з’явилися тільки у кінці ХІХ століття. 

Так, наприклад,  вперше загальне виборче право без обмежень за 

ознаками раси, статі, кольору шкіри, релігійних переконань було 

проголошене у Новій Зеландії у 1893 році [87, с. 55]. Саме тому вважаємо за 

доцільне визначити «відправною точкою» історії виникнення принципу 

недискримінації той момент, коли світове співтовариство звернуло увагу на 

проблеми дискримінації та визнало цей термін. 
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У дослідженнях З. С. Равлінко зазначається, що термін «дискримінація 

був введений у міжнародне право дипломатами, хоча найчастіше все-таки 

вживалося поняття «відмінності» [129, с. 81]. Після Першої світової війни у 

міждержавних договорах щодо захисту нацменшин вже набув поширення 

саме термін «дискримінація».   

Ситуація із рівноправним становищем осіб та визнанням принципу 

недискримінації загострилася після Другої світової війни та Голокосту, коли 

світ сколихнули масштабні трагедії, причиною яких, серед іншого, було 

нетерпиме ставлення до представників певних національностей та окремих 

груп людей. Стало очевидним, що теорія абсолютного державного 

суверенітету повинна зазнати змін задля забезпечення фундаментальних прав 

людства. Так, з однієї сторони, події на території Європи та США стали 

рушійною силою для створення та закріплення стандартів прав людини, в 

тому числі міжнародних антидискримінаційних норм, а, з іншої сторони, 

міжнародне право вплинуло на закріплення в законодавстві держав основних 

гарантій правового статусу людини і громадянина. 

Крім заборони дискримінації у власному розумінні слова, міжнародне 

право ввело заборону на ряд схожих з нею феноменів. У широкому сенсі 

слова крайніми формами протиправного дискримінаційного порушення прав 

особистості стали такі явища як рабство, тортури, сегрегація, геноцид і 

апартеїд на національному рівні, на міжнародному рівні - колоніалізм і 

неоколоніалізм. 

Відправною точкою міжнародного нормативного забезпечення 

принципу недискримінації стало створення Організації Об’єднаних Націй 

(далі – ООН), держави-члени якої делегували право прийняття рішень у 

визначених сферах та зобов’язалися їх виконувати. Статут ООН, прийнятий 

26 червня 1945 року, у Преамбулі серед цілей створення організації закріпив 

утвердження віри в «основні права людини, в гідність і цінність людської 

особистості, в рівність прав чоловіків і жінок і в рівність прав великих і 

малих націй» [176].  
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Статут ООН став першим юридично обов'язковим міжнародним 

нормативно-правовим актом щодо запобігання і заборони порушень прав 

особистості, в тому числі дискримінації і пов'язаних з дискримінацією інших 

форм нетерпимості (статті 1, 55 і 75). Так, Стаття 1 (3) говорить, що одна з 

цілей ООН полягає в «повазі прав людини і основних свобод без будь-якої 

різниці щодо раси, статі, мови або релігії». Стаття 55 Статуту ООН також 

посилається, крім ряду інших прав - на право на економічний, соціальний і 

культурний розвиток, на повагу і дотримання прав людини та основних 

свобод для всіх «без проведення відмінності у відношенні раси, статі, мови і 

релігії» [176]. І хоча у цьому документі не згадується слово «дискримінація», 

він став початком подальшого регламентування принципу недискримінації 

на міжнародному рівні. 

Стаття 56 Статуту ООН створила (у розвиток статті 55) зобов'язання 

для держав-членів вживати спільні і самостійні дії у співробітництві з 

Організацією для того, щоб досягти цілей, викладених у статті 55 [176]. Ця 

стаття, спільно зі Статтею 13 (1) слугувала ла правовою підставою для 

наділення таких органів ООН як Генеральна Асамблея ООН та Економічна і 

соціальна рада, визначеними повноваженнями щодо виконання поставлених 

перед ООН цілей і створення органів, спеціалізованих на міжнародному 

захисті прав особистості (Комісія по правам людини, Комісія зі становища 

жінки, Верховний комісар з прав людини, Центр з прав людини та інші). 

Ці органи ООН, а також міжурядові конференції держав-членів 

розробили низку міжнародно-правових документів, які стали потужними 

засобами запобігання і заборони расизму, дискримінації, нетерпимості та 

ксенофобії, тобто визнання цих явищ такими, які суперечать положенням 

міжнародного права. У деяких випадках вони носили загальний характер 

щодо захисту прав людини в цілому, в деяких - стосувалися окремих груп 

населення та зазвичай - особливо вразливих верств населення (жінки, 

апатриди, біженці, діти, інваліди, робітники-мігранти, іноземці). 
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10 грудня 1948 року була прийнята Загальна декларація прав людини, 

яка проголосила основні права і свободи та заборонила дискримінацію: 

рівність перед законом і правом, без будь-якої різниці, рівний захист 

законом, право на рівний захист без дискримінації. Передбачене у статтях 2 

та 7 право на захист від дискримінації стало логічним продовженням ідеї 

рівності всіх людей [37]. Стаття 10 закріпила право на основі повної рівності 

кожної людини, щоб справа для визначення її прав та обов’язків і за умови 

пред'явлення кримінального обвинувачення була розглянута прилюдно і з 

додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом. 

Стаття 16 – право чоловіка і жінки, які досягли повноліття, без будь-яких 

обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і 

засновувати сім'ю при однакових правах щодо вступу в шлюб, під час 

перебування в шлюбі і під час його розірвання [37]. Стаття 23 – право на 

рівну оплату за рівну працю без дискримінації. Стаття 26 (2) встановила, що 

освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особистості і 

збільшення поваги до прав людини і основних свобод, а також те, що освіта 

має сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, 

расовими і релігійними групами [37].  

Як зазначає С. А. Беляев, Декларація спочатку не розглядалася як 

юридично обов'язковий документ для держав-учасників. Однак, подальший 

розвиток призвів до появи ряду концепцій і доктрин, які розглядають 

положення Декларації як такої, що мала певний спеціальний моральний і 

нормативний статус в системі джерел міжнародного права [13, с. 24].  При 

цьому, як слушно зауважує С. П. Погребняк, закріплення у Загальній 

декларації прав людини права на захист від дискримінації стало свідомою 

відмовою від історії та традицій [87, с. 56]. Фактично, цей документ 

задекларував наміри держав сприяти забезпеченню основоположних прав 

людини. Надалі, ці норм отримали розвиток у інших міжнародних 

нормативно-правових актах. 
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Також у 1948 році була підписана Конвенція ООН про попередження 

злочинів геноциду і покарання за нього. У наступні роки було прийнято ряд 

міжнародних договорів, які сприяли забезпеченню принципу 

недискримінації. Ці документи стосувалися як загальних прав людини, де, 

серед іншого, проголошувалася заборона дискримінації (Міжнародний пакт 

про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про соціальні, 

економічні та культурні права), так і конкретних проявів незаконної 

дискримінації (Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок, Конвенція про політичні права жінок, Конвенція про права дитини, 

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх 

сімей). Більш детально зазначені міжнародні нормативно-правові акти 

проаналізовані нами у наступному розділі дисертаційного дослідження. 

Продовження нормативного закріплення принципу недискримінації 

було зроблено на рівні спеціалізованих установ ООН - Міжнародної 

організації праці (далі – МОП) та Організації ООН з питань освіти, науки і 

культури (далі – ЮНЕСКО).  

Так, МОП підготувала ряд документів по боротьбі з дискримінацією, 

зокрема Конвенція № 111 про дискримінацію в галузі праці та занять 

(зайнятості), яка була прийнята 25 червня 1958 року на Генеральній 

конференції МОП. Стаття 1 цього документу дала визначення терміну 

«дискримінація» як будь-якого розрізнення, недопущення або перевага, що 

робиться за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних 

переконань, що призводить до знищення або порушення рівності 

можливостей чи поводження в галузі праці та занять [47]. Таке визначення 

стало чи не першим поясненням, що ж розуміється під терміном 

«дискримінація» у міжнародному праві. Також була прийнята Конвенція № 

169 про корінні народи та народи, що ведуть племінний спосіб життя, в 

незалежних країнах, де особлива увага звертається на проблеми зайнятості та 

доступу до роботи цих категорій населення. 
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В рамках ЮНЕСКО також було прийнято ряд документів з метою 

реалізації принципу недискримінації. Так, 14 грудня 1960 року Генеральна 

асамблея ЮНЕСКО прийняла Конвенцію про боротьбу з дискримінацією в 

галузі освіти. Стаття 1 цього документу також закріпила визначення поняття 

«дискримінація» - «будь-яке розрізнення, виняток, обмеження або перевага 

за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших 

переконань, національного або соціального походження, економічного 

становища або народження, яке має на меті або наслідком знищення або 

порушення рівності відносини в галузі освіти, і зокрема: а) закриття для 

будь-якої особи або групи осіб доступу до освіти будь-якого ступеня або 

типу; б) обмеження освіти для будь-якої особи або групи осіб нижчим рівнем 

освіти; в) створення або збереження роздільних систем освіти або 

навчальних закладів для будь-яких осіб або групи осіб або д) положення, 

несумісне з гідністю людини, в яке ставиться будь-яка особа або група осіб» 

[47].  

Вагомий вклад в закріплення та реалізацію принципу недискримінації 

внесла також Рада Європи. Так, в рамках цієї організації були прийняті: 

Європейська конвенція з прав людини та основних свобод, Європейська 

соціальна хартія з додатковими протоколами, Рамкова конвенція із захисту 

національних меншин, Європейська конвенція про участь іноземних 

громадян в суспільному житті на місцевому рівні, Європейська хартія 

регіональних мов і мов меншин, Європейська конвенція про громадянство, 

Європейська конвенція про статус робочих-мігрантів та інші нормативно-

правові акти.  

Розвиток антидискримінаційного законодавства на міжнародному рівні 

продовжується щодня. Створюються десятки інституцій за метою реалізації 

принципу недискримінації. В цьому аспекті не менш важливим є досвід 

внутрішньодержавного регулювання у сфері протидії дискримінації. 

Надалі сформована міжнародна концепція принципу недискримінації 

інтегрувалася у правові системи держав. Досягнення реальної рівноправності 
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та відсутності необґрунтованих відмінностей у поводженні – це важкий та 

багатогранний процес, розвиток якого залежить від цілеспрямованого 

розвитку громадянського суспільства, важливою частиною якого є держава. 

Адже саме держава має можливість визначити основи правового статусу 

особи, народу, державної влади у суспільстві.  

Після інтеграції антидискримінаційних норм у конституції та 

нормативно-правові акти держав відбувся пошук ефективних моделей 

реалізації принципу рівності. Показовим у цьому випадку є досвід 

Сполучених Штатів Америки, де у 60-х роках ХХ століття з’явився термін 

«позитивна дискримінація».  

Політика позитивної дискримінації в США як один із заходів, 

направлених на ліквідацію багаторічної нерівності у відношенні до расових і 

етнічних меншин в державі з’явилась у зв’язку з Указом президента Джона 

Кеннеді №10925 від 1962 року. Цим указом, організації, що виконують 

державні замовлення, були зобов’язані вживати усі необхідні заходи для 

усунення дискримінації своїх працівників за ознаками їх раси, 

віросповідання, кольору шкіри чи національного походження [249]. Чотири 

роки згодом термін «позитивна дискримінація» з’явився знову в Указі 

№11246 вже президента Ліндона Джонсона: державні підрядники були 

зобов’язані провести «відповідні дії»  по збільшенню кількості етнічних 

меншин і жінок на  робочих  місцях, якщо  виявлялось  їх непропорційно  

низьке представництво [250]. 

Один із найбільш популярних заходів політики позитивної 

дискримінації – це надання привілеїв при прийомі на роботу, вступі до 

навчального закладу чи відкритті малого бізнесу, а також расове квотування 

[9, с. 14]. Під впливом руху за громадянські права під расовими і етнічними 

меншинами спочатку малися на увазі, в основному, афроамериканці, однак 

пізніше до них стали відносити також індіанців та ескімосів, 

латиноамериканців, американців азіатського походження і уродженців 

островів Тихого Океану.  
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Серед експертів з цієї тематики прийнято виокремлювати два періоди в 

історії політичної практики позитивної дискримінації: 1) президентство 

Джона Кеннеді та Лінкольна Джонсона і 2) від початку діяльності 

адміністрації Річарда Ніксона по теперішній час. Так, історик Герман Белз в 

роботі «Перетворена рівність: четверть століття позитивної дискримінації» 

також розглядає еволюцію політики позитивної дискримінації, але через 

поняття «рівність». Так, у перший період, в суспільстві зберігалась рівність 

можливостей. А з початком президентства Р. Ніксона, в результаті введення 

расових квот, здійснюється політика «сприйняття рас» і рівності результатів. 

З цього моменту політика позитивної дискримінації будувалась на 

візуальному і письмовому фіксуванні представників меншин при прийомі на 

роботу чи вступі до навчальних закладів, а також переосмисленні раніше 

прийнятих стандартів якості і заслуженого надання привілеїв зі сторони 

держави  [204].  

Історик Х’ю Д. Грехем в есе «Витоки позитивної дискримінації: 

громадянські права і регулятивна держава» зазначає, що в перший період 

домінував підхід, який можна визначити як «байдужість до кольору шкіри і 

раси», згідно якому в суспільстві цінуються свобода і рівність незалежно від 

національної приналежності та етносу, а особисті амбіції і талант приводять 

до успіху. Другий період став переходом до політики «віддання переваги 

національним меншинам», коли при рівних результатах представники 

меншин будуть знаходитися у більш виграшному статусі, порівняно з 

білошкірими американцями. Однак, не дивлячись на постійну підтримку зі 

сторони судової влади і федеральних агентств, політика позитивної 

дискримінації піддавалась серйозній суспільній критиці [251, с.23]. Загалом, і 

Х. Грехем, і Г. Белз оцінюють перший період в позитивному сенсі, а другий – 

виключно в негативному. 

У цьому аспекті цікавою є робота відомого американського соціолога 

Джона Скрентні «Іронії позитивної дискримінації: політика, культура і 

правосуддя в Америці», що вказує на багаторазові протиріччя щодо цього 
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політичного заходу. Так, позитивній дискримінації активно чинили опір 

консерватори, які стверджували, що така політика не бере до уваги талант і 

здібності заявників і тому є несправедливою практикою. В цей же час в 

американському суспільстві існує багато прикладів, коли певні групи людей 

користуються державними програмами не на основі своїх заслуг чи талантів 

[257, с. 31-52]. Автор також звертає увагу на перевагу в наймі на державну 

службу ветеранів та їх родичів, а також практику в вищих навчальних 

закладах, коли діти їх випускників також отримують перевагу у вступі.  

Проблема, що заслуговує уваги, - категоризація груп, що підпадають 

під політику позитивної дискримінації. Адже до них відносяться не лише 

афроамериканці, індіанці та ескімоси, як прийнято думати у світі. Вчені 

часто наголошують на проблемі надлишку бенефіціарів спеціальних 

державних програм. Сьогодні до них відносяться і деякі категорії 

пенсіонерів, і ветерани, і жінки, і інші  [9, с. 15]. Тому ефективність політики 

позитивної дискримінації не є однозначною. 

Загалом, політика позитивної дискримінації стала одним із найбільш 

спірних моментів американської політичної історії. Фактично, її 

трансформація продовжується і до сьогоднішнього дня [9, c.16]. Так, з однієї 

сторони, заходи позитивної дискримінації допомогли державі побороти 

багаторічну прірву між ставленням до різних етнічних груп, що є 

уособленням реалізації прав людини. З іншої – така політика призвела до 

негативних наслідків, таких як збільшення соціальної ворожнечі, зворотної 

дискримінації непривілейованих груп тощо. Загалом позитивна 

дискримінація є цікавим явищем, вивчення якого дозволить перейняти іншим 

державам найкращі практики усунення та боротьби із дискримінацією. 

В контексті історичного розвитку принципу недискримінації 

надзвичайно важливим є дослідження витоків закріплення та реалізації 

принципу недискримінації в Україні. Так, тривалий період землі України 

перебували під владою інших держав, які не забезпечували реалізацію прав 

людини і система соціальних відносин яких ґрунтувалася на авторитарних 
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засадах та пріоритеті держави над особою. Приклади дискримінації по 

відношенню до українців вже були нами розглянуті у цьому підрозділі. 

Першим нормативно-правовим актом на території України, який 

закріплював принцип недискримінації була Конституція Української 

Народної Республіки від 24 квітня 1918 року. Конституція проголосила, 

серед іншого, заперечення привілеїв та рівний доступ до урядових посад, а 

також рівність прав чоловіків та жінок. Зокрема, стаття 12 встановила 

рівність громадян в УНР у своїх громадянських і  політичних правах, а також 

те, що: «уродження,   віра,   національність,   освіта,   майно, оподаткування 

не дають ніяких привілеїв» [59]. Таким чином вже на початку ХХ століття в 

свідомості українців існувало упередження неможливості обмеження прав 

громадян по причині існування у них певних фізичних чи майнових 

особливостей. 

Аналогічні положення містилися у проекті Конституції 1920 року, який 

називався Основний Державний Закон УНР, де закріплювалися рівність 

громадян без різниці за ознаками народності чи походження, віри та статі, а 

також скасування будь-яких привілеїв та титулів [94, с 29]. 

У період радянської історії України принцип недискримінації також 

мав нормативне закріплення на рівні Основного Закону. Так, стаття 32 

Конституції УРСР 1919 року проголошувала рівність прав працюючих без 

расової дискримінації. Особлива увага зверталася на права нацменшин – «яке 

б не було пригнічення національних меншостей, або обмеження їх 

рівноправності.» [60].  

Конституції УРСР 1937 та 1978 років вже містили більш широке 

нормативне регулювання принципу недискримінації. Зокрема, у статті 120 

Конституції УРСР 1937 року проголошувалась гендерна рівність – «жінці в 

УРСР надаються рівні права з чоловіком у всіх галузях господарського, 

державного, культурного і громадсько-політичного життя». А стаття 122 

закріплювала «рівноправність громадян УРСР, незалежно від їх 
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національності і раси, в усіх галузях господарського, державного, 

культурного і громадсько-політичного життя є непорушним законом».  

У Конституції УРСР 1978 року питанню рівноправності громадян було 

присвячено окрему Главу 5 рівноправності громадян. Так, стаття 32 

закріпила заборону дискримінації за відкритим переліком захищених ознак: 

незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і 

національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і 

характеру занять, місця проживання та інших обставин [56]. А стаття 34 

заборонила «будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення 

прямих чи непрямих переваг громадян за расовими і національними 

ознаками, так само як і всяка проповідь расової або національної 

винятковості, ворожнечі або зневаги - караються за законом» [56]. Тобто, 

фактично, без згадування терміну «дискримінація», Конституція закріпила 

достатньо прогресивні норми у сфері протидії принципу недискримінації.  

Із розвитком української державності продовжувався і розвиток 

законодавчого забезпечення принципу недискримінації. Проголошена 

Декларація про державний суверенітет України від 1990 року закріпила 

рівність перед законом усіх громадян Республіки незалежно від відкритого 

переліку ознак: «походження, соціального і майнового стану, расової та 

національної приналежності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, 

релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших 

обставин» [25]. Як зазначає Ю. М. Тодика, Декларація про державний 

суверенітет України стала тим основоположним документом, який визначив 

основні демократичні цінності, що в подальшому стали базовими для 

Конституції України [184, 32]. Такими цінностями є, зокрема, протидія 

дискримінації за рядом ознак. 

Надалі принцип недискримінації знайшов своє вираження у 

Конституції України, прийнятій 28 червня 1996 року та профільному 

законодавстві. Зокрема, протягом 1991-2007 рр. були прийняті спеціальні 

нормативно правові акти, встановлювали заборону дискримінації за ознаками 



37 
 

інвалідності, статі, громадянства, національності, релігії, політичних 

поглядів тощо. 

У 2014 році відбулось підписання Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка включає в 

себе зобов’язання вжити вичерпних заходів щодо імплементації в 

національне законодавство європейських директив по забороні дискримінації 

на робочому місці та впровадження політики рівності, в тому числі в 

приватних компаніях. 

Положення нормативно-правових актів України у сфері реалізації 

принципу недискримінації, а також їх ефективність проаналізована нами у 

третьому розділі даного дисертаційного дослідження.  

Отже, внаслідок дослідження матеріалу можна зробити висновок, що 

впродовж усієї історії, людство стикалося із фактами дискримінації та довгий 

період не визнавало концепцію загальної рівності. Однак тільки у кінці ХІХ 

століття поряд із розвитком демократії та базових прав людини, легітимність 

необґрунтованих відмінностей у поводженні почала ставитись під сумнів. І 

лише після Другої світової війни міжнародне співтовариство почало 

здійснювати реальні кроки для боротьби та протидії дискримінації. 

Пропонуємо умовно поділити періоди становлення принципу 

недискримінації на наступні: 

- 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 століття; 

- спроби заборонити дискримінаційне поводження у внутрішньому 

законодавстві держав – з кінця XVIIІ століття до кінця ХІХ століття; 

- 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 століття; 
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- розвиток міжнародного принципу недискримінації шляхом 

прийняття спеціалізованих антидискримінаційних правових норм – друга 

половина ХХ століття; 

- інтеграція міжнародної концепції принципу недискримінації у 

національні законодавства та пошук ефективних моделей реалізації цього 

принципу – з кінця ХХ століття та продовжується до сьогодення. 

Що стосується становлення принципу недискримінації на території 

України, пропонуємо виділити наступні етапи: 

- перше закріплення принципу недискримінації у Конституції 

Української Народної Республіки;  

- конституційне закріплення заборони обмеження прав на підставі 

окремих ознак у період УРСР (Конституції Української Радянської 

Соціалістичної Республіки 1919, 1937 та 1978 років); 

- закріплення принципу недискримінації у процесі становлення 

незалежності України (Декларація про державний суверенітет України від 

1990 року); 

- розвиток принципу недискримінації у Конституції України 1996 

року та численних нормативно-правових актах і ратифікація міжнародних 

нормативно-правових актів, що містять антидискримінаційні норми; 

- гармонізація українського антидискримінаційного законодавства 

із європейським. 

 

1.2. Методологічна основа дослідження принципу недискримінації 

Загальнотеоретичне дослідження реалізації принципу недискримінації 

в Україні зумовлює необхідність вибору найбільш доцільних методів і 

прийомів наукового пізнання, оскільки методологія дослідження відіграє 

надзвичайно важливу роль у процесі пізнання теоретичних аспектів 

принципу недискримінації та його реалізації. 

На сучасному етапі розвитку філософської думки відсутнє 

загальноприйняте визначення методології. Тому пропонуємо розглянути 
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праці українських вчених у цій сфері та проаналізувати надані визначення 

методології правового дослідження.  

Як зазначає П. М. Рабінович, методологія юридичної науки – це 

система підходів і методів, способів і засобів наукового дослідження, а також 

вчення про їх використання в пізнанні державно-правових закономірностей 

[127 с. 181]. До складу методології вчений включає: філософсько-світоглядні 

підходи, загальнонаукові методи, групові методи та спеціальні методи. Крім 

того,) умовно ці елементи можна поділити на емпіричні (способи збирання, 

фіксування, виявлення та систематизації інформації) і теоретичні (способи 

побудови понять, тлумачення даних, пояснення, формулювання концепцій 

тощо) методи. 

У навчальному посібнику «Загальна теорія держави та права» під 

редакцією академіка В. В. Копейчикова зазначено, що «під методологією 

розуміють сукупність певних теоретичних принципів, логічних прийомів і 

конкретних способів дослідження предмету науки», означено, що це наука 

про методи, розуміють ї як систему певних теорій, принципів, законів і 

категорій, які відображають процес пізнання [38 с. 10]. Ю. О. Тополь під 

методологією юридичної науки розуміє «весь інструментарій у вигляді тих 

чи інших підходів, способів, або принципів і теорію про їхнє використання» 

[185 с. 9]. 

О. Ф. Скакун пропонує таке визначення методології держави і права – 

«це система методів, методологічних принципів та загальних підходів 

пізнання, реалізованих на основі знань про закономірності їхнього 

застосування за допомогою сукупності юридичних понять і категорій, а 

також вчення про теоретичні основи їхнього пізнавального використання» 

[171 с. 8]. У такий спосіб, до складових елементів методології пропонуємо 

віднести: підходи, принципи та методи дослідження. Дотримуючись цієї 

структури, необхідно побудувати подальше дослідження методології 

принципу недискримінації. 
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Важливо також відзначити, що наукове пізнання відбувається на двох 

рівнях – теоретичному й підпорядкованому йому емпіричному. Однак, Д. А. 

Гудима виокремлює і третій рівень – метатеоретичний, який є передумовою 

як теоретичного, так і емпіричного наукового пізнання та визначається 

світоглядом дослідника [22, с. 41]. 

З огляду на це, на рівні теоретичного пізнання у цьому дисертаційному 

дослідженні розкрито поняття дискримінації, визначено види та форми, 

проаналізовано поняттєвий апарат принципу недискримінації, встановлено 

співвідношення і зв’язки між принципом недискримінації та принципом 

рівності. А на рівні емпіричного пізнання, здійснено аналіз найважливіших 

проблем реалізації принципу недискримінації та запропоновано можливості 

вирішення таких проблем через позитивні дії держави та залучення 

громадськості. 

Рівень метатеоретичного пізнання передбачає застосування 

дослідницьких підходів – заснованих на висновках антропології світоглядні 

ідеї про природу та сутність людини, які визначають особливості виявлення, 

добору і систематизації науковцем досліджуваних фактів, а також їх 

інтерпретації та оцінки [22, с. 42].  

Важливе значення для комплексного дослідження принципу 

недискримінації мають методологічні підходи, під якими розуміється 

сукупність знань про процес наукового дослідження [14, с. 111]. Для 

з’ясування методологічних особливостей принципу недискримінації нами 

було використано філософський, герменевтичний, антропологічний, 

логічний, феноменологічний, системний, цивілізаційний, комунікативний, 

позитивістсько-правовий та природно-правовий підходи.  

Філософський підхід забезпечує ґрунтовну оцінку окремих явищ і 

спрямований на досягнення певного результату. Використання даного 

підходу здійснюється через пізнавальні категорії філософії права: конкретне 

та абстрактне, явище та сутність, зміст та форма, загальне та окреме, форма 

та зміст тощо [181, с. 17]. Згідно із філософським підходом підлягають 
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дослідженню зміст принципу недискримінації та сутність окремих категорій, 

пов’язаних із цим принципом: дискримінація, форми дискримінації, 

захищена ознака, легітимна мета тощо. Фактично, через дослідження змісту 

окремих категорій, зазначених вище, ми змогли сформулювати визначення 

принципу недискримінації. 

Герменевтичний підхід у нашому дисертаційному дослідженні 

спрямований на осмислення принципу недискримінації стосовно до 

функціонування діючої у суспільстві правової системи. Застосування цього 

підходу полягає у виявлені сенсу, закладеного законодавцем у текст 

антидискримінаційних нормативно-правових актів. Оскільки будь-який 

текст, у тому числі антидискримінаційні нормативно-правові акти, 

співвідноситься з певною комунікативною ситуацією та її антропоцентрами – 

автором і адресатом, особою та її оточенням, цей підхід сприяє пізнанню 

права на свободу від дискримінації через інтерпретацію текстів, в яких 

вказане право закріплюються. 

Застосування антропологічного підходу для дослідження принципу 

недискримінації дає змогу розглянути сутність цього принципу з точки зору 

правового буття людини. Так, з однієї сторони, дискримінація є результатом 

діяльності (дії або бездіяльності) людини. З іншої – в результаті 

дискримінаційного діяння страждає також людина. Тому, використання 

антропологічного підходу дозволяє дослідити принцип недискримінації у 

аспекті його впливу на людину та впливу людини на реалізацію цього 

принципу. 

Логічний підхід дозволяє досліджувати принцип недискримінації через 

його внутрішню будову та взаємодію іншими предметами та явищами. Так, у 

даному дисертаційному дослідженні розглядається сутність принципу 

недискримінації, його зв’язок та співвідношення із принципом рівності. 

Поняття «дискримінація» досліджується у взаємозв’язку із поняттями 

«свобода» та «справедливість».   
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Безперечно, дискримінація є не тільки правовим, а й соціальним 

явищем. Відтак, для дослідження принципу недискримінації особливе 

значення має феноменологічний підхід. Відповідно до нього, усі соціальні 

явища розглядаються як феномен соціального буття. Згідно із 

феноменологічним підходом принцип недискримінації досліджується через 

шляхи та форми його реалізації, розглядається через його відображення у 

людській свідомості. 

Завдяки системному підходу принцип недискримінації досліджується 

як складне та багатогранне явище, яке складається з окремих структурних 

елементів: дискримінація, дискримінаційне діяння, легітимна мета, 

обґрунтованість, причини дискримінації, методи підвищення ефективності 

реалізації принципу недискримінації тощо.  

З огляду на предмет) дисертаційного дослідження, надзвичайно 

важливим є використання цивілізаційного підходу. Він дає змогу 

використовувати досягнення надбань цивілізації, досвід сучасних 

демократичних держав у протидії дискримінації. Надалі, аналіз таких даних 

дозволяє знайти спільні та відмінні риси у механізмах реалізації принципу 

недискримінації в Україні та інших державах, визначити ефективні моделі 

підвищення ефективності реалізації. За допомогою використання 

цивілізаційного підходу, (було) запропоновано шляхи запровадження 

зарубіжного досвіду в українське законодавство та правозастосування. 

Використання позитивістсько-правового підходу надає можливість 

з’ясувати сутність дискримінації через правові норми, а також дієвість 

формальної протидії дискримінації. У той же час, природно-правовий підхід 

дозволив нам проаналізувати ті явища та обставин, які впливають на 

дискримінаційні діяння поза формальними юридичними актами, а 

відбуваються через специфічну природу людини. 

Комунікативний підхід дав змогу з’ясувати природу та сутність 

принципу недискримінації через встановлення його ролі і значення у процесі 
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повсякденної людської комунікації, у якій відбувається становлення носіїв 

прав. 

Важливою складовою частиною методології дослідження є принципи 

наукового пізнання. Як слушно зауважує Т. І. Тарахонич, пізнання правових 

категорій здійснюється з використанням певної сукупності ідей та вимог, що 

мають науковий характер та характеризуються як принципи наукового 

пізнання [181, с. 16].  

Так, у процесі роботи над даним дисертаційним дослідженням, нами 

були застосовані наступні принципи наукового пізнання: 

1. Принцип усебічності, який забезпечує різноаспектність у 

дослідженні, дає змогу характеризувати певні категорії не як окремо взяті, а у 

взаємозв’язку з іншими категоріями, явищами, процесами. В ході 

дослідження теоретичних засад принципу недискримінації, нами був 

з’ясований зміст усіх суміжних категорій: дискримінації, форм та видів 

дискримінації, причин дискримінації, антидискримінаційне законодавство та 

правозастосовна практика у цій сфері тощо. Застосування принципу 

усебічності дало підстави здійснити максимально широкий аналіз принципу 

недискримінації, виявити проблеми та надати рекомендації щодо збільшення 

ефективності його реалізації. 

2. Принцип конкретності, який передбачає аналіз правових 

категорій та правового впливу, з урахуванням економічних та соціально-

політичних умов. Оскільки дискримінація є не тільки правовим, а й 

соціальним явищем, застосування принципу конкретності дало змогу 

здійснити аналіз явища дискримінації із урахуванням усіх важливих умов. 

Це, натомість, допомогло з’ясувати та описати максимально широке коло 

проблем реалізації принципу недискримінації. 

3. Принцип об’єктивності, який дозволяє абстрагуватися від певних 

суб’єктивних установок у процесі дослідження принципу недискримінації. 

Так, дискримінація є достатньо складним явищем, і, фактично, кожна людина 

розуміє цей термін по-своєму. Більше того, дискримінація є наслідком дії 
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певних суб’єктивних факторів (стереотипів, упереджень, забобонів тощо). 

Тому, для з’ясування проблем реалізації принципу недискримінації у 

державі, наше теоретичне дослідження спиралося на об’єктивні істини, 

загальнолюдські уявлення про справедливість та мораль. 

4. Принцип історизму, який вимагає розгляду державних і правових 

явищ у розвитку та історичному взаємозв'язку, а не тільки з точки зору їх 

сучасного стану. 

Окрім принципів та підходів, для досягнення завдань даного 

дисертаційного дослідження, нами також були застосовані методи правового 

пізнання. Розуміючи методологію права як сукупність принципів, засобів і 

способів пізнання, що застосовуються в процесі вивчення правових явищ, 

правовий метод розглядається як дія, в результаті якої досягається певна 

мета, а також вид і спосіб виконання такої дії [15, с. 124].   

Центральним елементом і основним поняттям методології загальної 

теорії права і держави, як і будь-якої науки, є метод. Терміни "методологія" і 

"метод" у теорії права і держави співвідносяться як загальне і часткове, де 

метод є системою розумових і практичних операцій (процедур), що 

спрямовані на вирішення конкретних пізнавальних завдань з урахуванням 

визначеної пізнавальної мети [171, с. 9].   

Для проведення повного і всебічного дослідження правового явища (в 

тому числі і принципу недискримінації), безумовно, необхідно 

використовувати весь спектр існуючих методів. У теорії права такий підхід 

отримав назву «методологічний плюралізм» або «плюралізм методології 

юридичних досліджень». Методологічний плюралізм – це використання 

широкого спектру методів пізнання з метою повноти і всебічності наукового 

дослідження. 

Методологічний плюралізм є відносно новим явищем для українського 

правознавства і є значною мірою обговорюваним у наукових кругах. 

Фактично, у радянський період історії України, державно-правові 

дослідження спирались на протилежний підхід – «методологічний монізм», 
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тобто визнання необхідності існування лише методології найбільш 

загального порядку, та заперечення існування специфічних методів певних 

наук [72, с. 320]. Відхід від застосування монізму відбувся лише у 60-тих 

роках двадцятого століття, коли у межах радянської юридичної науки була 

усвідомлена необхідність фундаментальної теоретичної розробки проблем 

правової методології  [34, с. 49]. 

Як слушно зауважує Ю. М. Оборотов, визнання плюралізму як 

принципу реалізації дослідницького пошуку дозволяє вийти до нових 

парадигм правового і державного розвитку  [81, с. 41]. А Г. О. Дубов 

відзначає, що застосування такого методу є більш продуктивним, оскільки 

дає змогу зробити процес пізнання права максимально різнобічним [15, с. 

50]. 

Особливостями сучасної методології юридичної науки (в контексті 

методологічного плюралізму), на думку М. В. Кравчука, є: 

- визнання неспроможності реалізації проектів раціоналізації та 

реформування суспільства з метою досягнення свободи і справедливості; 

- відмова від жорстких детерміністичних схем у поясненні соціальної 

реальності; 

- визнання необхідності використання різноманітних дослідницьких 

парадигм; 

- забезпечення єдності казуального й аксіологічного підходів; 

- використання методів і методик, які об’єднують об’єктивні і 

суб’єктивні основи соціальної активності; 

- ствердження зв’язку раціональності, здатності руху до істини з такими 

соціальними умовами як свобода, автономія, добробут [64, с. 116]. 

При цьому, на думку П. М. Рабіновича, методологічний плюралізм не 

повинен перетворюватися на методологічний анархізм, а має 

підпорядковуватися гносеологічним постулатам, серед яких і можливість 

перевірки за допомогою об’єктивних критеріїв, зумовленість обраних 

методів дослідження його предмету тощо [125, с. 25]. 



46 
 

Відтак, враховуючи вищезазначене, обрання методів дослідження у 

нашій дисертаційній роботі відбувалося з врахуванням таких постулатів: 

- об’єктивна зумовленість обраних методів дослідження його предметом; 

- необхідність встановлення єдиної істини, вірогідність якої можна 

довести та перевірити за допомогою об’єктивних критеріїв; 

- спроможність сприяти виявленню, розкриттю соціальної сутності 

явищ, що вивчаються. 

Загальнофілософські (філософсько-світоглядові) методи складають 

світоглядну основу аналізу принципу недискримінації. Саме вони 

забезпечують дослідження природи та сутності цієї категорії. До 

застосованих нами філософсько-світоглядових методів відносяться: 

матеріалістичний, діалектичний, ідеалістичний та метафізичний методи. 

Матеріалістичний метод виходить із ідеї про об’єктивність світу і його 

матеріальність. В процесі дослідження принципу недискримінації він 

акцентує увагу на можливості її пізнання залежно від умов розвитку 

суспільства. На нашу думку, саме матеріалістичний метод надає можливість 

зробити наукові висновки про те, що:  

- принцип недискримінації є об’єктивно існуючим правовим явищем;  

- цей принцип має суспільний характер;  

- основу принципу недискримінації складають відносини у суспільстві; 

- принцип недискримінації повинен відповідати об’єктивно 

обумовленим закономірностям розвитку суспільства і суспільним інтересам; 

Особливого значення для дослідження принципу недискримінації 

має діалектичний метод, який засновується на ідеї про всезагальні закони 

розвитку суспільства, про взаємозв’язок явищ, їх вдосконалення. 

Застосування діалектичного методу надало нам можливість зробити наступні 

висновки щодо принципу недискримінації:  

- принцип недискримінації є динамічним явищем, що за певних умов 

виникає та змінюється; 

- це принцип, що має тенденцію до вдосконалення та розвитку; 
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- принцип недискримінації пов’язаний із політичними, економічними, 

культурними, національними, історичними процесами й факторами; 

- принцип недискримінації необхідно досліджувати у зв’язку з 

практикою його застосування; 

Застосування ідеалістичного методу забезпечує аналіз принципу 

недискримінації через вивчення ідей, наукових теорій і правових концепцій. 

Даний метод був нами застосований у процесі дослідження природи 

дискримінації та пов’язаних із нею правових явищ; для визначення 

залежності принципу недискримінації від правосвідомості і правової 

культури суб’єктів права; у процесі визначення мети принципу 

недискримінації.  

За допомогою метафізичного методу, який націлений на визначення 

незмінності та стабільності державно-правових інститутів, ми 

охарактеризували принцип недискримінації на категоріальному рівні з точки 

зору його ознак, рис та властивостей; сутність принципу недискримінації; 

сучасний стан реалізації принципу недискримінації; самостійність принципу 

недискримінації як феномену, який може бути абстрагований від інших 

суспільних явищ.  

Філософсько-світоглядові методи не існують ізольовано, оскільки 

кожен із них поглиблює уявлення про певний аспект принципу 

недискримінації, а в сукупності вони цілісно розкривають це явище. Завдяки 

використанню системи філософсько-світоглядових методів, ми визначаємо 

принцип недискримінації як самостійне юридичне явище, яке 

характеризується власними ознаками, залежить від рівня розвитку 

економічних відносин, змінюється і вдосконалюється під впливом 

об’єктивних факторів. 

Складний і  багатоаспектний характер принципу недискримінації 

обумовлює необхідність конкретизації філософсько-світоглядових методів 

системою загальнонаукових прийомів дослідження. За допомогою 

загальнонаукових методів забезпечується об’єктивне дослідження принципу 
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недискримінації, виокремлення його особливостей як  теоретико-правової 

категорії й феномену політико-правової практики. У процесі дослідження 

принципу недискримінації були використані такі загальнонаукові методи 

дослідження: історичний, порівняльний, функціональний та формально-

логічний методи. 

Історичний метод у нашому дослідженні дозволив прослідкувати 

історичний розвиток принципу недискримінації, зміну уявлень у суспільстві 

щодо цього явища. Так, до початку двадцятого століття дискримінація 

певних категорій осіб була звичайним явищем. І лише з розвитком 

суспільних відносин, певних історичних подій, уявлення про справедливість 

та нелегітимність дискримінації у суспільстві змінилися. Цей метод дозволив 

проаналізувати розвиток правового регулювання у сфері недискримінації на 

національному та міжнародному рівнях. 

Порівняльний метод  передбачає зіставлення однопорядкових 

юридичних понять, явищ і процесів для встановлення подібностей і обліку 

відмінностей між ними. Розрізняють діахронне і синхронне порівняння: 

діахронним є зіставлення галузі права чи інституту права в одній правовій 

системі в різні історичні періоди, встановлення наявності (відсутності) 

наступності у їх розвитку; синхронним - зіставлення галузі права чи 

інституту права, що «діють» одночасно в різних правових системах, 

встановлення доцільності (недоцільності) запозичення їх позитивного 

досвіду [171, с. 10]. Так, за допомогою діахронного порівняння нами було 

виявлено відмінності відношення суспільства та правового регулювання 

поняття дискримінації, А за допомогою синхронного порівняння, нами були 

проаналізовані відмінності між окремими формами дискримінації. Крім того, 

даний метод допоміг дослідити співвідношення принципів недискримінації 

та рівності у праві та порівняти наявний рівень розвитку 

антидискримінаційного права у країнах Європи та Україні. 

Формально-логічний метод дослідження засновується на законах і 

формах мислення, що вироблені та застосовуються формальною логікою. 
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Найважливішими з них є аналіз (що забезпечив дослідження принципу 

недискримінації на рівні його елементів); синтез (забезпечує можливість 

виокремлення спільних рис принципів недискримінації та рівності, 

ефективних моделей реалізації принципу недискримінації, які 

застосовуються у інших державах); аналогія (дозволяє проаналізувати 

механізм реалізації принципу недискримінації у різноманітних державах та 

різних правових системах).  

Функціональний метод забезпечує вивчення умов реалізації принципу 

недискримінації, його розвиток, шляхи вдосконалення функціонального 

спрямування принципу недискримінації та його призначення у суспільстві.  

Повнота дослідження принципу недискримінації потребує 

застосування методів, які забезпечують деталізацію пізнання цього явища, 

конкретизуючи філософські та загальнонаукові методи до предмету 

дослідження.  

Метод інтерпретації – тлумачення правових норм та ідей є певною 

оцінкою їх якості, перевіркою на відповідність реаліям життя, 

запропонуванням варіантів подальшого розвитку. Так, інтерпретація норм 

антидискримінаційного законодавства дозволяє визначити якість таких 

правил поведінки, їх ефективність та проблематику реалізації. 

Системний метод – держава і право є системними явищами. 

Основними елементами держави є органи державної влади, а елементами 

права – галузі, інститути, норми права. В цілому ж держава як важливий 

політичний інститут разом з іншими політичними інститутами входить до 

політичної системи суспільства, а право – до нормативної системи. 

Системний метод дозволяє вивчати принцип недискримінації як комплексне 

явище, систематизувати й оцінювати накопичені дані. 

Метод сходження від абстрактного до конкретного і від конкретного до 

абстрактного (методи індукції та дедукції). Так, процес пізнання 

дискримінації може рухатись, наприклад, від абстракції «дискримінація» до її 

видів – форм дискримінації. Рух від конкретного до абстрактного можливий 
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при вивченні окремих проблем реалізації принципу недискримінації, їх 

особливостей, а потім формування узагальнених, абстрактних засобів 

підвищення ефективності реалізації принципу недискримінації. 

Формально-юридичний метод - сутність якого полягає в описі явищ 

державно-правової дійсності за допомогою юридичної термінології, 

висвітленні діяльності соціальних суб'єктів з точки зору юридичних моделей 

поведінки, з позицій законного або протиправного, обов'язкового або 

можливого. За допомогою цього методу нами були виявлені форми 

дискримінації, які не закріплені в Українському законодавстві. 

Функціонально-інструментальний метод – дає змогу інструментально 

використати право у законотворчому процесі; визначати правову форму як 

специфічну систему правових способів – інструментів (заборон, дозволів, 

зобов'язань, заохочень, покарань тощо), показати основні закономірності дії 

правових способів на окремих ділянках правового регулювання та з їх 

допомогою дати комплексну характеристику функціональної, прикладної 

сторони (підсистеми) правової системи. Функціонально-інструментальний 

метод дозволив виявити ефективність антидискримінаційного правового 

регулювання в Україні, з’ясувати основні проблеми у цій сфері та 

запропонувати шляхи їх подолання. 

Метод теоретико-правового моделювання - передбачає створення 

теоретичних моделей, в яких втілюються уявлення про ідеальні форми права 

і держави, що виникають на певному етапі соціально-політичного розвитку 

(наприклад, модель правової держави). За допомогою цього методу нами 

були запропоновані певні зміни до антидискримінаційного законодавства 

України та практики у цій сфері, які б підняли ефективність реалізації 

принципу недискримінації. 

Метод правової статистики дозволяє отримати кількісні дані, що 

характеризують досліджуване явище. У загальній теорії права та теорії 

держави цей метод застосовується в ході дослідження масових повторюваних 

явищ: правопорушення, юридична практика, діяльність державних органів та 
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ін. Так, метод правової статистики дозволив виявити закономірності у 

реалізації принципу недискримінації шляхом дослідження кількісних 

показників порушень, судових розглядів тощо. 

Метод теоретико-правового прогнозування - полягає у висуненні та 

обґрунтуванні рекомендацій щодо варіантів розвитку тих чи інших 

праводержавних явищ. Завдяки цьому методу, нами було не тільки 

запропоновано шляхи підвищення ефективності реалізації принципу 

недискримінації, а й прогнозовано їх наслідки в контексті забезпечення 

рівності можливостей та результатів, свободи та справедливості у 

суспільстві. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, для досягнення завдань даного 

дисертаційного дослідження, нами було використано широкий спектр 

дослідницьких підходів, принципів та методів наукового пізнання. Саме 

застосування методологічного плюралізму дозволило нам всебічно та повно 

дослідити теоретичний аспект принципу недискримінації та проаналізувати 

проблеми його реалізації в Україні. 

 

1.3. Теоретичні аспекти дослідження принципу недискримінації 

Термінологічний апарат принципу недискримінації є дуже важливим 

для вивчення, адже зміст цього принципу розкривається саме через основні 

поняття, які з ним пов’язані. Відтак, для розуміння ефективних механізмів 

боротьби із дискримінацією, необхідно встановити, що ж являє собою термін 

«дискримінація», які існують види, форми дискримінації, та які причини 

призводять до дискримінаційної поведінки.  

У правовій доктрині України, відносно небагато досліджень присвячені 

саме принципу недискримінації. Тому ключові поняття у цій сфері все ще 

потребують вивчення та дослідження. Метою дослідження у цьому підрозділі 

є встановлення змісту та сутності таких понять, як: дискримінація, види 

дискримінації, захищені (дискримінаційні) ознаки, причини дискримінації та 

співвідношення принципів недискримінації та рівності у праві. 
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Дискримінація, безперечно, зумовлена історичними обставинами, 

особливостями менталітету та уявленнями про мораль і справедливість. 

Однак із розвитком правової держави та громадянського суспільства, 

кількість причин дискримінаційної поведінки росте. Боротьба з 

дискримінацією є одним із найважливіших завдань держави та правової 

системи. Як відзначає О. Ю. Гузь, «дискримінації з різним ступенем 

інтенсивності пульсують у духовній, соціальній, політичній, економічній та 

інших галузях соціального буття» [23, с. 166]. Це говорить про те, що 

протидія дискримінації є загальноправовою проблемою. Відтак комплексне 

загальноправове дослідження явища дискримінації як форми порушення прав 

людини є надзвичайно важливим. 

Єдине визначення дискримінації відсутнє у юридичній науковій 

літературі. Поняття «дискримінація», передбачене законодавством України 

та міжнародними нормативно-правовими актами, будуть нами проаналізовані 

у наступних розділах дисертаційного дослідження. Важливим для його 

розуміння є обґрунтування доктринальної основи, яку складають ідеї 

науковців.  

О. Ю. Гузь пропонує таке визначення дискримінації – «спосіб 

деформації рівноправності суб’єктів правовідносин або рівності їх 

юридичного статусу шляхом зміни взаємозв’язків прав і обов’язків, їх 

забезпеченості, обсягу й сфер реалізації з метою встановлення корекції 

об’єктивно обґрунтованих або суб’єктивно мотивованих параметрів 

справедливості й волі в соціумі» [23, с. 169]. 

У дослідженнях І. А. Кретової-Альошиної дискримінація визначається 

як «засновані на природніх чи соціальних ознаках людини будь-які 

розрізнення, винятки, обмеження або переваги, наслідком або метою яких є 

порушення рівності можливостей або поводження у політичній, економічній, 

соціальній, культурній чи будь-якій іншій сфері суспільного життя» [65, с. 

53]. 
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С. П. Погребняк зазначає, що «дискримінація полягає у відхиленні від 

стандарту загальної рівності, наданні суб’єктам, виходячи з будь-яких 

відмінностей, різного захисту з боку закону чи суду, запровадженні різних 

прав, свобод та обов’язків за ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, 

релігії, політичних переконань, соціального походження, майнового та 

іншого стану» [91, с. 24].  

У своїх наукових дослідженнях О. М. Руднєва пропонує під 

дискримінацією розуміти «надання особі будь-яких відмінностей, винятків, 

обмежень чи переваг за ознаками статі, раси, кольору шкіри, мови, 

політичних, релігійних та інших переконань, національного чи соціального 

походження, майнового стану, роду й характеру занять, місця проживання та 

інших обставин, які спрямовані на ослаблення або зводять нанівець визнання, 

користування або реалізацією на засадах рівності прав людини та 

основоположних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, 

громадянській або іншій галузі» [168, с. 15]. 

На думку українського вченого Ю. С. Шемшученка дискримінацією є 

«умисне обмеження або позбавлення прав певних юридичних або фізичних 

осіб [198, с. 165]. 

Узагальнення та аналіз запропонованих визначень поняття 

«дискримінація» дозволяє виокремити його обов’язкові елементи: 

- змістом дискримінації є відмінності, винятки, обмеження або 

переваги у поводженні; 

- метою дискримінації є необґрунтоване обмеження прав певних 

осіб або груп осіб на підставі наявності у них певних захищених ознак;  

- результатом дискримінації завжди є порушення принципу 

рівності (а саме, у частині обмеження рівності можливостей). 

Узагальнюючи наведені визначення та обов’язкові елементи, можемо 

виокремити наступні ознаки дискримінації: 

- неправовий характер (при цьому мова йде не тільки про право як 

систему законодавства, а й право як мистецтво добра та справедливості). 
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- дискримінація має форму необґрунтованого обмеження, 

відмінностей, розрізнення, переваг тощо, що не виправдане легітимною 

метою. 

- дискримінація завжди заснована на певних вроджених чи 

набутих особливостях та характеристиках особи чи групи осіб. 

- наслідком дискримінації завжди є порушення рівності 

можливостей та справедливості у суспільстві.  

Отже, 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) зі сторони держави, органів державної влади, юридичних 

або фізичних осіб без обґрунтованої мети. 

Цінність загального визначення дискримінації полягає у тому, що воно 

виокремлює основні засади, що дозволяють визначати, коли розрізнення між 

особами або групами осіб становитиме нелегітимну дискримінацію у будь-

якій її формі. C. Ю. Пономарьов виділяє таких принципів чотири:  

1 існування порушення (обмеження у визнанні, реалізації або 

користуванні) прав та свобод;  

2 наявність захищеної ознаки, на підставі якої відбувається таке 

розрізнення;  

3 відсутність правомірної та об’єктивно обґрунтованої мети, для 

досягнення якої і проводиться розрізнення;  

4 недодержання принципу пропорційності (належності та необхідності) 

між метою розрізнення та способами її досягнення [95, с. 9]. 

У контексті дискримінаційних дій В. В. Волинець також оперує таким 

поняттям як «дискримінаційний умисел», тобто таке психічне ставлення до 

дискримінації та її наслідків, за якого дискримінатор: 

- усвідомлює дискримінаційний характер свого діяння (дії 

або бездіяльності); 
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- передбачає наслідки свого дискримінаційного діяння та 

бажає того, щоб вони настали [17, с. 99]. 

Однак у цьому аспекті варто зазначити, що для визнання діяння 

дискримінаційним, умисел особи, яка здійснює це діяння, не є обов’язковим. 

Для дослідження такого явища як дискримінація необхідно також 

встановити причини та чинники, які впливають на дискримінаційне 

поводження. Причини існування дискримінації у світі, безумовно, виходять 

за рамки історичних обставин. В цьому контексті мова йде ще й про 

особливості світогляду, менталітету, соціальних, економічних, політичних, 

релігійних та інших відносин у суспільстві. О. Ю. Гузь відзначає, що 

«дискримінація - це завжди усвідомлене заперечення (внутрішнє, цілісно 

мотивоване) або визнання (інтуїтивно або досвідчено підтверджене) 

неспроможності права (його норм, інститутів, галузей) як регулятора 

справедливості» [23, с. 168]. Таким чином, дискримінація є результатом 

розбіжності в уявленнях людей про справедливість та мораль. 

Ряд науковців, які займалися дослідженням питань дискримінації 

поділяють її причини на об’єктивні та суб’єктивні (зокрема, Н. Г. Присекіна, 

М. С. Супрунова, З. П. Равлінко). Так, до об’єктивних причин відносять: 

- комплекс політичних і правових подій, фактів і тенденцій 

[178, с. 101]; 

- традиції та звичаї; низький рівень розвитку окремих 

держав; недосконалість національного законодавства та правозастосовної 

практики; неефективна діяльність спеціалізованих органів, відсутність дієвих 

методів реагування на порушення прав людини; обмеженість чи відсутність 

ефективних заходів боротьби з порушенням таких прав; надання пільг 

деяким категоріям громадян  [106, с. 81]; 

- чинники впливу на формування та виникнення юридичної 

нерівності, які не зумовлені особистісними мотивами та не залежать від волі 

конкретного суб’єкта (недосконалість позитивного права та практики його 
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застування; правові звичаї та традиції; рівень забезпечення прав людини 

тощо) [129, с. 82]; 

До суб’єктивних причин найчастіше відносять: 

- чинники, що стосуються особливих характеристик людини: 

кольору шкіри, раси, національності, громадянства, національного чи 

соціального походження, соціального статусу, статі, сімейного стану, 

сексуальної орієнтації чи особистого життя, ідеологічних поглядів, 

політичних переконань, релігії, приналежності до профспілок, віку, 

непрацездатності, судимості тощо [166, с. 81]; 

- чинники, зумовлені внутрішніми, емоційними, 

психологічними, моральними, матеріальними та іншими особистими 

атрибутами [178, с. 101]; 

- чинники впливу на формування та виникнення юридичної 

нерівності, які зумовлені внутрішніми переконаннями певного суб’єкта чи 

групи суб’єктів і залежать від їх волі (наприклад, прагнення особи до 

самовдосконалення, рівень правової культури й освіченості відповідного 

суб’єкта) [129, с. 83]; 

Даний поділ, запропонований вченими-правознавцями, безумовно, має 

право на існування. Однак на нашу думку, необхідно розширити 

класифікаційні категорії причин дискримінацій до наступних: 

- дискримінація, зумовлена історичними та соціальними 

чинниками: історичне обмеження права окремих національностей чи рас 

(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 у суспільстві, які призводять до 

дискримінації (наприклад, уявлення про місце жінки у домі, упередження 

щодо чесності ромів, особливості поведінки мусульман тощо); 

- недоліки законодавства та правозастосовної практики 

(відсутність достатнього правового закріплення принципу дискримінації, 
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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 із представниками громадянського 

суспільства, освітніх заходів та створення освітніх програм для навчальних 

закладів тощо). 

Саме з розумінням того, які чинники призводять до дискримінації, 

можна будувати ефективну антидискримінаційну політику держави. 

Фактично, заборона дискримінації забезпечує сталу динаміку постійного 

підвищення стандартів у галузі права [105, с. 4]. При цьому також важливо 

розуміти, що дискримінація – це не тільки пряме обмеження прав особи чи 

групи осіб, вона може набувати різноманітних видів та форм. 

Дискримінація, виступаючи негативним соціальним явищем, має безліч 

форм вираження. Тому для з'ясування суті даного явища необхідно виділення 

різних видів дискримінації. Крім того, така класифікація також є важливою 

для повного розкриття змісту принципу недискримінації. 

Класифікувати прояви дискримінації можна за наступними ознаками: 

1. За формою дії – пряма та непряма (опосередкована) 

дискримінація та інші форми. 

Пряма дискримінація має місце в разі, коли ставлення до особи було, є 

або могло б бути менш сприятливим ніж до інших осіб, що знаходяться в 

подібній ситуації в зв'язку зі своїм расовим або етнічним походженням, 

релігією чи віросповідання, а також статтю, інвалідністю, віком або 

сексуальною орієнтацією чи за іншими ознаками. Наприклад оголошення про 

вакансію, яке вказує конкретний вік (стать, національність, віросповідання 

тощо) кандидата, якого шукають. 

Непряма (у літературі також зустрічається назва – опосередкована) 

дискримінація має місце тоді, коли, на перший погляд, нейтральна, норма 

права або дія фактично призводить до несприятливої ситуації для особи чи 
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певної групи осіб у порівнянні з іншими особами, юридично і об'єктивно 

необґрунтовано, а засоби досягненню цієї мети не є пропорційними і 

неминучими. Наприклад, в ході розмови про працевлаштування задаються 

питання, не пов'язані з характером даної роботи (плани щодо створення сім’ї, 

вагітності тощо). 

Утиск – це поведінка, метою або наслідком якої є приниження 

людської гідності особи чи групи осіб за певними ознаками або створення 

напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери. 

Підбурювання до дискримінації – це вказівки, інструкції або заклики до 

дискримінації, спрямовані стосовно особи чи групи осіб за їх певними 

ознаками. 

Пособництво у дискримінації - допомога у вчиненні дій або 

бездіяльності, що спрямовані на виникнення дискримінації по відношенню 

до певної особи чи групи осіб. 

Зазначені вище форми дискримінації визнані та закріплені в 

українському законодавстві. Але оскільки дискримінація – це не тільки 

правове, а й соціальне явище, існують і інші її прояви. На нашу думку, до цієї 

категорії варто додати ще деякі види дискримінації, які відбуваються у 

сучасному суспільстві: 

Дискримінація через асоціацію – це використання дискримінаційної 

практики проти особи, що не володіє рисами і особливостями, юридично 

захищеними, однак також може бути визнаною представником 

дискримінованої групи чи асоціюватися з нею. Також мова йде про «зв'язок» 

з особою, що відрізняється захищеною рисою може бути підставою для 

дискримінації. Наприклад, дружина темношкірого чоловіка може піддаватися 

дискримінації з причини кольору шкіри свого партнера. 

Віктимізація – дискримінація, яка здійснюється через упереджене 

відношення, обмеження прав, встановлення необґрунтованих відмінностей у 

поводженні до особи чи групи осіб, які раніше скаржилися на 

дискримінацію. Наприклад, така форма дискримінації може застосовуватися 
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зі сторони керівника до підлеглої жіночої статі, яка попередньо заявляла про 

сексуальні домагання з його боку у вигляді необґрунтованого позбавлення 

премії, встановлення додаткових вимог тощо. 

Сегрегація – дія особи, спрямована на об’єктивно необґрунтоване 

відокремлення особи або групи осіб від інших на підставі їх певних 

характеристик. Прикладом такої дискримінації може слугувати ситуація, 

коли у школі створюються окремі класи для дітей ромського походження з 

метою їх відділення від «нормальних» дітей. 

Розміщення інформації дискримінуючого характеру у публічному 

доступі (публічний намір дискримінації) – розміщення реклами, оголошень, 

вакансій дискримінаційного змісту. Наприклад:  

- оголошення про намір здати квартиру особам певної 

національності; 

- публікація вакансій, які містять вимоги, не пов’язані із 

професійними характеристиками, необхідними для зайняття цієї посади 

(вимоги до статі, віку, зовнішності, національності тощо); 

- реклама, що містить сексистські лозунги (наприклад, акцент на 

тому, що засоби для прибирання будуть корисними для жінок) тощо. 

Таким чином, такий вид дискримінації одночасно має негативний 

вплив у двох вимірах: з однієї сторони, зміст публікації дискримінує 

безпосередньо тих осіб, які є цільовою аудиторією; з іншої – впливають на 

свідомість суспільства, «нормалізуючи» таке порушення прав певних осіб чи 

груп осіб. 

2. За характером дії – активна або пасивна дискримінація. 

Дискримінація може відбуватися як у формі активних дій (у 

правотворчості та правозастосуванні, методами обмежень, відмінностей, 

переваг), так і у формі бездіяльності (відсутність релевантних правових норм, 

належного реагування зі сторони органів державної влади чи суспільства 

тощо).  
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В. Б. Сичов виділяє активну і пасивну дискримінацію: перша означає 

вчинення певних дій або бездіяльності, спрямованих на порушення 

рівноправності, друга передбачає невчинення дій щодо забезпечення рівних 

можливостей для різних соціальних груп [179, с. 102]. 

3. За захищеними ознаками – змінні та незмінні ознаки особи чи 

групи осіб. 

Дослідження природи дискримінації вимагає з’ясування тих ознак, за 

якими людина може бути дискримінована. Пропонуємо умовно поділити ці 

ознаки на дві групи: змінні (майновий стан, політичні переконання, 

відношення до релігії, приналежність до певних об’єднань тощо) та незмінні 

(раса, колір шкіри, походження, інвалідність, стать тощо). 

Захищена (дискримінуюча) ознака – це така особливість особи або 

групи осіб, існування якої і стало причиною дискримінаційної поведінки. 

Захищені ознаки повинні відображати певну персональну характеристику або 

статус особи, бути вродженими, невід’ємними, незалежними від особи та 

повністю чи частково незмінними характеристиками (колір шкіри, стать, 

сексуальна орієнтація, тощо) або стосуватися важливого для особистої чи 

групової ідентичності вибору (релігійні або інші переконання, політичні 

погляди, національна приналежність тощо). 

Окремі характеристики, на підставі яких особу було дискриміновано, 

можуть бути складовою частиною інших захищених ознак. Наприклад, якщо 

жінці було відмовлено у зайнятті вакантної посади по причині її вагітності – 

це дискримінація за ознакою статі. 

Прояви дискримінації за окремими ознаками отримали власні назви: 

- ейджизм – дискримінація за ознакою віку; 

- гендерна дискримінація – за ознакою статі або гендерної ідентичності; 

- расова дискримінація – за ознакою раси, національності, кольору шкіри 

та в деяких випадках релігії; 

- ксенофобія – за ознакою громадянства (нав’язливий страх стосовно 

іноземців або іноземних країн); 
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- антисемітизм – дискримінація осіб єврейського походження; 

- ісламофобія – дискримінація осіб мусульманського походження; 

- ромофобія – дискримінація осіб ромського походження, тощо. 

До захищених ознак можна віднести також специфічні особливості 

конкретної особи, а також не тільки дійсні, а й припущені ознаки. Наприклад, 

якщо особі було відмовлено у роботі на підставі її незвичного імені. При 

цьому роботодавці припускали, що таке ім’я може бути свідченням 

національності цієї особи. Фактично, ім’я, як правило, не входить до переліку 

захищених ознак. Однак дослідження фактичних обставин справи дозволяє 

виділити таку ознаку для характеристики дискримінаційних дій. 

З огляду на це, необхідно зосередити увагу на такому явищі як 

множинна дискримінація. У літературі також зустрічаються назви 

«мультидискримінація» чи «множинна дискримінація». Множинна 

дискримінація - це дискримінація однієї особи відразу за кількома ознаками. 

Наприклад, темношкіра жінка-інвалід може стикатися з дискримінацією за 

ознакою її інвалідності, раси і статі. Розгляд цього явища і його наслідків для 

антидискримінаційного законодавства є необхідним підсумком визнання 

того, що люди мають множинну ідентичність тобто особистість. Очевидно, 

що люди багатовимірні, і тому їх не можна класифікувати або визначати 

відповідно до однієї характеристики. Кожен з нас має стать, сексуальну 

орієнтацію, вік, національність тощо, і якийсь окремий аспект нашої 

особистості не обов'язково повинен бути важливішим, ніж всі інші.  

У такий спосіб, будь-яка особливість особистості людини (дійсна або 

припущена) або будь-яка їх комбінація може бути причиною для 

дискримінації. Незважаючи на цю прописну істину, багато моделей 

антидискримінаційного законодавства засновані на окремому підході до 

кожної причини дискримінації.  

4. За формою прояву – дискримінація де-юре та де-факто (або 

формальна та фактична). 
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Як зазначає О. М. Руднєва, «дискримінація de jure знаходить свій прояв 

у наявності дискримінаційних положень у чинному законодавстві, а de facto 

полягає в тому, що принцип рівності на практиці не реалізується» [168, с. 13-

14]. Дані категорії також називають формальною та фактичною 

дискримінацією. Такий)поділ є надзвичайно актуальним, оскільки 

дискримінація, як соціальна категорія, може проявлятися і на побутовому 

рівні (наприклад, відмова власника здавати квартиру в оренду особі, яка є 

представником певної національності чи релігії).  

5. За суб’єктами – дискримінація, яка стала причиною діяльності 

органів державної влади, посадових осіб, юридичних або фізичних осіб. 

Так, особу може бути дискриміновано представниками держави 

(наприклад, це може проявлятись у прийнятті нормативно-правового акту, 

який містить дискримінуючі норми) або приватними особами (наприклад, 

при прийнятті на роботу або при доступі до товарів та послуг приватних 

підприємств). 

6. За джерелом виникнення - дискримінація у правових нормах та 

дискримінація у правозастосуванні. 

Дискримінація може бути наслідком існування дискримінуючих 

правових норм (такі норми, які містять необґрунтовані відмінності у 

поводженні). Зазвичай, з часом такі норми визнаються неконституційними. 

Або навіть при існуванні якісного законодавства, норми можуть неправильно 

тлумачитись та застосовуватися, що призведе до дискримінації (наприклад, 

законодавство дозволяє за необхідності встановлювати кваліфікаційні 

вимоги до кандидатів на вакантну посаду, що може розцінюватися 

роботодавцями як можливість встановлювати додаткові вимоги до віку, статі, 

сімейного стану тощо). 

7. За сферами дії – дискримінація у трудових, кримінальних, 

цивільних та інших правовідносинах. 

8. За характером дії – позитивна та негативна дискримінація. 
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Необхідно розрізняти також позитивну і негативну дискримінацію. 

Позитивна дискримінація полягає у встановленні відмінностей щодо певної 

соціальної групи, що ставлять її в привілейоване становище стосовно інших. 

Негативна дискримінація є встановлення відмінностей у ставленні певної 

соціальної групи, які, навпаки, призводять до того, що дана група 

виявляється в менш сприятливому положенні в порівнянні з іншими. При 

цьому слід зазначити, що позитивна дискримінація однієї групи веде до 

негативної дискримінації інших і навпаки. Тому ці два види дискримінації 

існують в нерозривній єдності. Однак позитивна дискримінація не завжди 

має однозначні наслідки. 

Т. С. Коршун зазначає, що інструментом позитивної дискримінації є 

компенсаторні заходи: запровадження квот для окремих категорій населення. 

Наприклад, при прийнятті на роботу, вступу до університету чи обранні до 

парламенту [62, с. 29]. 

Показовою з цієї точки зору є справа «Каліфорнійський університет 

проти Алана Бакка», щодо якої Верховний суд США виніс рішення 28 червня 

1978 р. Алан Бакк стверджував, що він міг би вступити до університету, якби 

мав інший колір шкіри, оскільки 16% усіх місць надавалися виключно 

представникам національних меншин, і вступники за цією квотою мали 

менші бали, ніж Алан Бакк. У цьому рішенні Верховного суду США визнано 

незаконною та дискримінаційною практику надання преференційних квот 

національним меншинам при вступі до вищого навчального закладу: 

«Гарантія рівного захисту законами не може означати одне в застосуванні до 

однієї людини й інше – в застосуванні до людини з іншим кольором шкіри. 

Якщо обидві людини не отримують одного й того самого захисту, то він не є 

рівним» [42, с. 270]. При винесенні рішення судді виходили з таких 

міркувань: у цьому випадку позитивна дискримінація є своєрідною формою 

колективної відповідальності (тобто білих людей перед афроамериканцями) 

за вчинені раніше злочини. Однак право встановлює виключно індивідуальну 

відповідальність особи за вчинені нею діяння. Тому, несправедливим є 
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змушувати певну людину терпіти дискримінацію через історично завдані 

образи. «Програми, побудовані на преференціях, можуть лише сприяти 

поширенню стереотипних уявлень – нібито певні групи не можуть досягти 

успіхів без спеціальної опіки, в основі якої лежать чинники, що не мають 

стосунку до реальних заслуг окремих людей» [42, с. 275-276]. 

У цьому аспекті вважаємо доречним приєднатись до слів Т. С. Коршун, 

яка зазначає, що «фактично позитивна дискримінація може бути виправдана 

із мотивів соціальної справедливості, але вона, таким чином, виключає певну 

частину населення з правового поля у тих чи інших відносинах» [62, с. 30].  

С. П. Рабінович та О. З. Панкевич зазначають, що під час застосування 

позитивної дискримінації необхідно «посилання на об’єктивну 

обґрунтованість встановлених відмінностей як на підставу для висновку про 

їх недискримінаційність може вважатись достатнім аргументом лише за 

умови, що поняття об’єктивної зумовленості відмінностей охоплює також 

такі їх характеристики як соціальна справедливість і пропорційність. При 

цьому принцип пропорційності слугує концептуальним засобом контролю за 

справедливістю нормативно-правового розподілу соціальних благ, тобто 

власне за соціальною справедливістю» [128, с. 164]. 

Таким чином, дискримінація має безліч видів та проявів, які можна 

класифікувати за різними підставами, що говорить про досить великі 

масштаби і помітне розмаїття цього негативного соціального явища. На 

підставі вищевикладеного можна зробити висновок про необхідність 

різнобічної протидії дискримінації, захисту та реалізації принципу 

недискримінації в різних сферах. 

Дискримінація, безумовно, нерозривно пов’язана із такими правовими 

категоріями як «рівність» та «рівноправність». Співвідношення цих понять 

викликає запитання у науковій спільноті. З’ясування природи взаємодії 

принципів недискримінації та рівності у праві допоможе визначити зміст 

терміну «дискримінація» та розкрити особливості цього явища.  
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Розуміння того, що є дискримінацією нерозривно пов’язане із поняттям 

«легітимність (правомірність) мети». Це означає, що ті відмінності у 

поводженні, які застосовуються до осіб, повинні переслідувати справедливу 

мету, а такі засоби бути пропорційними по відношенню до поставленого 

завдання. Таким чином, відсутність легітимної мети робить відмінність у 

поводженні дискримінаційною. 

Однак не усі відмінності є дискримінаційними. Для того, щоб 

відмінності у поводженні відповідали принципу недискримінації, вони 

повинні відповідати таким критеріям: 

- відмінності повинні бути правомірними, легітимними, 

передбаченими законом; 

- повинні встановлюватись із метою охорони інтересів суспільства 

(наприклад, охорона здоров’я чи моралі, суспільної безпеки, правопорядку, 

територіальної цілісності держави, запобігання злочинам чи розголошення 

інформації); 

- відсутність будь-яких інших засобів досягнення поставленої 

мети, які б передбачали менший рівень втручання; 

- важливість та суспільна необхідність поставленої мети. 

Якщо мова йде про трудові правовідносини, прикладом обґрунтованих 

відмінностей у поводженні можуть стати кваліфікаційні професійні вимоги 

для зайняття певної посади (вимоги про рівень освіти, професійний досвід, 

знання мов, наявність певних сертифікатів чи дипломів тощо).  

С. Ю. Пономарьов наводить такі приклади відмінностей у поводженні, 

які не є дискримінацією: 

- просування рівного доступу до працевлаштування для молоді; 

- заходи зі збереження можливостей для літніх людей продовжувати 

працювати; 

- забезпечення вікового розмаїття серед працівників для створення 

підґрунтя для обміну досвідом і навичками; 
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- різні відсоткові ставки для придбання полісу медичного страхування в 

залежності від віку та стану здоров’я; 

- вікові та статеві категорії у спорті; 

- вікові критерії в програмах імміграції [95, с.12]. 

Ідентифікація випадків дискримінації є досить складним та 

комплексним процесом. Для цього необхідне встановлення наступних фактів: 

- Наявність у особи захищеної ознаки; 

- Причинний зв’язок між зазначеною ознакою та дискримінаційними діями; 

- Зразок для порівняння. 

 «Зразок для порівняння» - ще одна категорія, пов’язана із принципом 

недискримінації. Для встановлення факту дискримінації необхідна 

інформація про інших осіб, які знаходились в аналогічних обставинах, однак 

до них не було застосовано відмінності у поводженні.  

Так, якщо мова йде про расову дискримінацію, потрібно порівнювати 

становище осіб різних рас. У питаннях гендерної дискримінація відбувається 

порівняння відношення до чоловіка та жінки.    

З’ясувавши значення понять, суміжних із принципом недискримінації, 

можемо перейти до аналізу самого поняття принципу недискримінації як 

принципу права. Для цього необхідно розпочати з розуміння того, що є 

принципом права. Пропонуємо розглянути визначення, які надають вчені-

правознавці: 

Відповідно до запропонованого О. В. Зайчуком визначення, «принципи 

права — це вихідні, визначальні ідеї, положення, установки, які складають 

моральну та організаційну основу виникнення, розвитку і функціонування 

права» [40, с. 23]. 

А. Колодій зазначає, що принципи права функціонують з метою 

забезпечення органічного зв’язку правової системи, системи і структури 

права, норм права і правовідносин, єдність норм, інститутів і галузей права. 

Вони характеризують зміст і сутність права в концентрованому вигляді і 

демонструють підвалини відображення у ньому економічних, політичних і 
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моральних відносин. Принципи виступають критеріями оцінки правомірності 

чи неправомірності дій соціальних суб’єктів, формують правове мислення і 

правову культуру, цементують систему і структуру права [46, с. 28-40]. 

П. М. Рабінович розуміє під принципом права «керівні засади (ідеї), які 

зумовлюються об'єктивними закономірностями існування й розвитку людини 

та суспільства і визначають зміст і спрямованість правового регулювання» 

[126, с. 99]. 

О. В. Старчук зазначає, що «принципи права – це такі засадничі ідеї 

права, які визначають зміст і спрямованість його норм та характеризуються 

системністю, взаємоузгодженістю, загальнообов’язковістю, універсальністю, 

стабільністю, предметною визначеністю, загальнозначущістю й 

регулятивністю» [175, с. 42]. 

Т. І. Фулей пропонує таке визначення принципів права – «це 

зафіксовані у позитивному праві його універсальні нормативні засади, які 

напрацьовані людством як глобальною макроцивілізаційною системою, 

об’єктивно зумовлені потребами і рівнем розвитку людської цивілізації та 

втілюють її найкращі здобутки у правовій сфері, визначають сутність і 

спрямованість правового регулювання і придатні до застосування у будь-якій 

системі права» [190, с. 27]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що призначенням принципів права є 

визначення спрямованості правового регулювання. Тобто, фактично, 

принципи права уособлюють в собі ті «ідеальні» відносини у суспільстві, які 

мають досягатися шляхом закріплення релевантних нормативно-правових 

актів та, найважливіше, правозастосуванням.  

Безумовно, принцип недискримінації є одним із найважливіших 

принципів права. Адже із його реалізацією у суспільстві досягається 

справедливість та толерантність, відсутність нелегітимних обмежень прав 

людини. 

С. П. Погребняк зазначає, що «у сучасній інтерпретації принцип 

недискримінації означає заборону необґрунтованого відмінного (іншого) 
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ставлення (застосування розрізнення, винятків, обмежень чи переваг) до осіб, 

які знаходяться в однаковій ситуації, або єдиного (однакового) підходу до 

осіб, які знаходяться в різних ситуаціях» [89, с. 87]. Тобто метою принципу 

недискримінації є толерантне ставлення до осіб з врахуванням їх природних 

чи набутих особливостей. 

Проаналізувавши поняття принципів права, можемо запропонувати 

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 рівності можливостей та результатів, 

справедливості і свободи у суспільстві. 

На сьогоднішній день принцип недискримінації в системі принципів 

прав і свобод людини і громадянина займає особливе місце, оскільки діє в 

зв’язці з достатньо дослідженим у науці принципом рівності осіб. Тому, з 

огляду на предмет та завдання нашого дисертаційного дослідження, 

вважаємо за необхідне дослідити природу співвідношення зазначених 

принципів.  

Принципи рівності та недискримінації є надзвичайно важливими для 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Якщо принцип рівності 

своїм корінням сягає ще часів античності, то принцип недискримінації є 

відносно новим для світового співтовариства. Саме тому важливе 

дослідження поняття принципу недискримінації та розмежування даних 

принципів. Вивчення сутності та змісту принципу недискримінації має 

визначальний характер для його ефективного законодавчого врегулювання та 

реалізації на практиці. 

Важливо відзначити, що у вітчизняному правознавстві співвідношення 

між принципами рівності та недискримінації трактується по-різному. В той 

час, як деякі автори вважають, що ці принципи є тотожними, інші 

підкреслюють різну правову природу рівності та недискримінації.  
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Зокрема, С. В. Шевчук переконаний, що заборона дискримінації у ст. 

14 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод становить, 

по суті, втілення принципу рівності, встановленого в інших положеннях 

Конвенції [197, с. 624]. У дисертаційному дослідженні Н. М. Олійник, 

терміни «рівність» та «дискримінація» вживаються як синоніми без 

обґрунтування їх ідентичності [Олійник]. 

О. З. Панкевич стверджує, що заборона дискримінації виступає однією 

із складових загальноправової засади рівності [84, с. 22]. Г. О. Христова 

вважає, що принцип недискримінації існує як субпринцип у межах принципу 

рівності [194, с. 11-20]. 

У той час інші науковці наголошують на тому, що принцип 

недискримінації не є ні похідним, ні тотожним принципу рівності. Так, І.С. 

Сахарук у своїх дослідженнях обґрунтовує відмінність принципів 

недискримінації та рівності [169, 170]. С. П. Погребняк трактує принцип 

недискримінації як засаду, що забороняє дискримінацію, а «право на захист 

від дискримінації» визначає як фундаментальне право людини [87, с. 54]. 

Для з’ясування співвідношення зазначених принципів пропонуємо 

розглянути природу та зміст принципу рівності. У юридичній доктрині 

відсутня єдина позиція щодо сутності принципу рівності. Юридична рівність 

розглядається у наступних площинах: рівність можливостей, рівність прав та 

рівність результатів. Також рівність може розглядатися як рівна повага в 

межах певного процесу ухвалення рішень (вимога виявляти рівну повагу до 

думки кожного), як об’єктивне неупереджене ставлення (вимога однакового 

розгляду однакових ситуацій), як рівність розподілу благ (вимога отримувати 

кожним рівної частки певного блага), як рівність результату (вимога, згідно з 

якою індивіди після процедури розподілу повинні опинитися в однакових 

умовах). Крім того, виділяються такі види рівності: рівність прав і свобод, 

рівність обов’язків, рівність перед законом, рівність перед судом. 

Аналізуючи підходи до розуміння рівності, пропонуємо виділити три основні 

моделі: формальну, протекціоністську та субстантивну. 
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Формальна модель рівності передбачає, що усі люди є однаковими, 

тому з усіма ними необхідно поводитися однаково [168, с.14]. Тобто 

формальна рівність з однієї сторони передбачає рівність усіх осіб у правах, а 

з іншої, не враховує їх певні біологічні чи соціальні особливості, які можуть 

призвести до обмеження доступу до закріплених прав. Як слушно 

зауважують Н. М. Мітіна [73, с.21] та І. С. Сахарук [170, с.64], використання 

державою формальної моделі принципу рівності в результаті може призвести 

до фактичної нерівності у процесі доступу до реалізації гарантованих прав 

окремих осіб чи груп осіб. 

Протекціоністська модель (від англ. рrotection – захист) рівності 

передбачає, що окремі категорії осіб (т. зв. вразливі групи: жінки, діти, особи 

з інвалідністю тощо) повинні бути усунені від участі в деяких сферах 

діяльності з метою їх захисту. Дана модель (на відміну від попередньої), 

акцентує увагу саме на відмінності між різними групами осіб, однак 

розцінює їх як певну слабкість [168, с.14]. Отже, якщо модель формальної 

рівності не враховує об’єктивні відмінності між певними групами осіб, то 

протекціоністська модель, з огляду на такі відмінності, позбавляє їх 

можливості реалізовувати окремі права [170, с.64]. Фактично, використання 

державою концепцій формальної та протекціоністської рівності часто можуть 

призвести до дискримінації окремих осіб чи груп осіб. 

Субстантивна модель рівності полягає у розумному врахуванні  

відмінностей між людьми та впровадження додаткових переваг для найменш 

захищених груп осіб з метою досягнення не лише рівності прав, але й 

рівності можливостей та результатів. Як зазначає О. М. Руднєва, «люди є 

об’єктивно різними, з ними слід і поводитися по-різному для того, щоб вони 

одержували однакові вигоди» [168, с.15]. Субстантивна рівність сприяє 

наближенню формальної рівності до фактичної. Безумовно, неможливо 

усунути усі відмінності між людьми,  але ослабити природну нерівність 

цілком можливо, встановивши в якості загальних стартових можливостей 

певний обсяг, рівень конкретних прав [67, с.115]. Фактично, дана модель є 
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розумним поєднання формальної та протекціоністської рівності, її 

застосування дозволяє досягнути рівності можливостей та уникнути 

дискримінації. Відтак, підсумовуючи вищезазначене, можемо відзначити, що 

юридична рівність може реалізовуватись у трьох аспектах: рівності прав, 

рівності результатів та рівності можливостей. 

С. П. Погребняк зазначає, що пояснення існування самого принципу 

рівності полягає у тому, що всі люди володіють основними 

(фундаментальними) правами і володіють ними однаковою мірою, тому що 

ці права пов’язані з ознаками людського роду, стосовно яких всі людські 

істоти є рівними [87, с. 56]. Тобто у даному випадку мова йде про рівність 

прав (або формальну рівність): держава повинна забезпечити рівний спектр 

прав для усіх осіб або груп осіб. Іншими словами, гарантування державою 

рівного обсягу прав людини для усіх осіб є результатом реалізації принципу 

рівності. Рівність прав є основним засобом реалізації принципу рівності саме 

через формальну модель 

Для ілюстрації цього аспекту принципу рівності пропонуємо навести 

наступний приклад: відповідно до статті 71 Конституції України, «вибори … 

відбуваються на основі … рівного виборчого права» [57]. Тобто кожна особа, 

яка має право голосу, може приймати участь у виборах на рівних засадах. 

Існування такої норми у законодавстві відображає рівність прав осіб.  

У аспекті рівності результатів, реалізацією принципу рівності є 

гарантування державою однакового результату в процесі реалізації 

гарантованих прав. Приєднуємось до твердження І. С. Сахарук, яка зазначає, 

що рівність результатів означає необхідність гарантування окрім формальної, 

ще й фактичної рівності через надання додаткових пільг окремим категоріям 

осіб або груп осіб, яким через наявність у них окремих захищених ознак не 

вистачає можливостей для реалізації прав і свобод в повному обсязі на рівних 

умовах [170, с. 65]. Врахування певних особливостей окремих осіб чи груп 

осіб у процесі правотворчості, надання їм особливих умов для реалізації прав 

є реалізацією рівності через рівність результатів.  
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На прикладі реалізації рівного виборчого права, рівністю результатів є 

передбачена законодавством можливість для окремих категорій громадян 

здійснити голосування вдома. Також таким прикладом може слугувати 

можливість зміни попередньо встановленої виборчої дільниці для участі в 

голосуванні у визначених законом випадках. 

Іншим аспектом принципу рівності є рівність можливостей, що 

відображає субстантивну модель рівності. Рівність можливостей – це «ідея, 

згідно з якою кожному індивіду повинні бути гарантовані однакові шанси 

досягти успіхів у житті» [88, с.9], тобто вона передбачає рівність умов для 

реалізації прав. При цьому, рівність можливостей визначається як 

передумова забезпечення рівності прав. Як слушно зауважує  Д.В. Солдаткін, 

рівність прав може приводити до прирівняння, бути гіпертрофованим 

політичним гаслом, тоді як рівність можливостей – це мета, що сприяє 

забезпеченню прав людини, прагнення до досягнення вищого блага [173, 

с.12]. 

Рівністю можливостей є рівний доступ до реалізації своїх прав. У 

цьому випадку мова йде не тільки про те, що держава гарантує рівність прав, 

а й рівність можливостей на законодавчому рівні. Адже можливість доступу 

до реалізації таких прав може бути обмеженою за певними ознаками. Так, 

наприклад, особа може бути обмежена у можливості віддати свій голос у 

пункті для голосування, який не обладнаний належним чином для доступу 

осіб з вадами здоров’я. Виборча дільниця може бути не обладнана пандусом, 

ліфтом, у ній можуть бути надто вузькі двері тощо, що унеможливлює доступ 

для осіб, що пересуваються на інвалідному візку. Тобто, при формальному 

гарантуванні рівності права прийняти участь у голосуванні, окремі особи 

(найчастіше наділені певними ознаками) можуть бути обмежені у можливості 

реалізації цих прав. Втілення юридичної рівності через рівність результатів 

та можливостей є реалізацією фактичної рівності у державі. 

Таким чином, принцип рівності може реалізуватися у трьох напрямах: 

через рівність прав, рівність результатів та рівність можливостей. Реалізація 



73 
 

принципу рівності вважається ефективною, коли у процесі правотворчості та 

реалізації права застосовується хоча б один із зазначених напрямів. 

Наприклад, право кожного громадянина на рівне виборче право вже є 

результатом закріплення принципу рівності.  

Що стосується сутності принципу недискримінації, як нами було 

з’ясовано раніше, 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 і свободи у суспільстві. Тобто, ефективна реалізація 

принципу недискримінації має наслідком утвердження, серед іншого, 

рівності результатів та можливостей.  

Приєднуємось до позиції С. П. Погребняка, який зазначає, що у 

сучасній інтерпретації принцип недискримінації означає заборону 

однакового підходу до осіб, які перебувають у різних ситуаціях або 

необґрунтованого відмінного ставлення (а саме встановлення відмінностей, 

винятків, обмежень чи переваг) до осіб, які знаходяться в однаковій ситуації 

[90, с. 25]. Іншими словами, принцип недискримінації покликаний 

реалізовувати вимоги фактичної рівності, тоді як формальна рівність буде 

порушенням цього принципу.  

Відтак, встановлення рівного виборчого права для усіх громадян, які 

мають право голосу, без врахування їх біологічних чи соціальних 

характеристик (однаковий підхід до осіб, які перебувають у різних ситуаціях) 

є реалізацією принципу рівності, але порушує принцип недискримінації. Тоді 

як встановлення обґрунтованих переваг для окремих категорій громадян 

(наприклад, можливість голосувати вдома) однозначно відповідає принципу 

недискримінації, однак може розглядатися як порушення принципу рівності.  

Так, якщо принцип рівності спрямований на гарантування кожному 

однакового обсягу прав (формальна рівність), то принцип недискримінації – 
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на забезпечення рівності доступу до цих прав і усунення будь-яких перешкод 

для досягнення фактичної рівності. [170, с. 65]. Тобто результатом 

застосування принципу недискримінації можуть бути певні обмеження або 

навпаки привілеї у здійсненні прав (якщо вони обґрунтовані та мають 

легітимну мету), що буде порушувати принцип рівності. 

Тому, не можна вважати, що зміст принципу рівності і принципу 

недискримінації є ідентичними. Вони багато в чому співпадають, але 

відрізняються у своїй сутності. В цілому, принцип недискримінації та 

принцип рівності прав та можливостей є взаємодоповнюючими, при цьому 

недопущення дискримінації може розглядатись як один з елементів 

забезпечення фактичної рівності прав та можливостей. Адже відсутність 

дискримінації в суспільстві свідчить про існування рівності і навпаки. [169, с. 

17]. 

Також пропонуємо порівняти принципи рівності та недискримінації за 

механізмом їх реалізації. Так, як було зазначено вище, до механізму 

реалізації принципу рівності відноситься:  

а) рівність прав;  

б) рівність можливостей;  

в) рівність результатів.  

Механізм реалізації принципу недискримінації включає наступні 

елементи:  

а) встановлення рівного поводження із особами за різних фактичних 

ситуацій (заборона проведення відмінностей між особами за захищеними 

ознаками);  

б) впровадження дій з метою забезпечення рівності можливостей та 

результатів для окремих соціальних груп (встановлення обґрунтованих 

відмінностей, винятків, обмежень чи переваг тощо);  

в) наявність ефективної системи моніторингу для виявлення 

дискримінаційної практики;  
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г) забезпечення дієвих правових засобів захисту прав жертв 

дискримінації;  

ґ) застосування превентивних заходів з метою запобігання 

дискримінації та подолання упереджень і стереотипів щодо окремих груп 

осіб;  

д) встановлення юридичної відповідальності за дискримінаційні дії. 

Відтак, принципи рівності та недискримінації є близькими та 

взаємодоповнюючими, однак їх зміст не є ідентичним. Спільною рисою 

зазначених принципів є досягнення фактичної рівності у суспільстві, тобто 

рівності можливостей та результатів. Така аргументація відповідає практиці 

Європейського суду з прав людини. Зокрема, у справі «D.H. and others v. 

Czech Republic» Суд зазначає, що принцип недискримінації може 

ототожнюватися з принципом рівного поводження, але не з принципом 

рівності загалом [245].  Використаний Судом термін «рівне поводження» 

вважаємо тотожним поняттям «рівність можливостей» та «рівність 

результатів». 

Відмінними рисами принципів недискримінації та рівності є: 

а) вимога рівності прав (формальної), передбачена принципом рівності, 

яка порушує принцип недискримінації, оскільки 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; 

Отже, принципи рівності та недискримінації є близькими та 

взаємодоповнюючими для встановлення фактичної рівності у суспільстві та 
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державі. Однак в окремих аспектах механізму реалізації цих принципів вони 

відрізняються та навіть можуть бути протилежними. 

Як нами було зазначено раніше, метою принципу недискримінації, 

окрім встановлення рівності, є також утвердження свободи, справедливості 

та толерантності. Відтак, необхідно також з’ясувати співвідношення цих 

понять.  

Доктринальне розуміння свободи розглядається науковцями у двох 

значеннях. Так, юридична свобода у широкому сенсі – це можливість особи 

діяти за своїм бажанням, відповідно до особистих інтересів та потреб [1, с. 

539]. У вузькому сенсі свобода – це суб’єктивна можливість особи 

здійснювати чи не здійснювати певні дії, засновані на її правах та обов’язках 

[16, с. 69]. Свобода як мета принципу недискримінації, в контексті нашого 

дисертаційного дослідження є можливістю осіб чи груп осіб розраховувати 

на можливість здійснення своїх прав без встановлення необґрунтованих 

відмінностей, винятків, обмежень чи переваг, які засновані на особливих 

характеристиках таких осіб. 

Щодо визначення поняття «справедливість», то у юридичній доктрині 

відсутній єдиний підхід до визначення змісту цього терміну. У контексті 

співвідношення з принципом недискримінації, на нашу думку особливої 

уваги заслуговують такі визначення справедливості: 

- ступінь рівності й нерівності, норм і дій, благ і заслуг, діяння і 

відплати, вимог і виконання у відносинах між людьми, соціальними групами, 

оцінюваний з позиції суспільного ідеалу (добра, правди, гармонії, порядку 

тощо) [16, c. 51]; 

- поняття, яке містить у собі вимогу відповідності практичної ролі 

тих чи інших індивідів (прошарків, соціальних груп) у житті суспільства та їх 

соціальним становищем, між їх правами та обов’язками, працею та 

винагородою, заслугами та їх суспільним визнанням, правопорушенням та 

його покаранням [174 с. 338]. 
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Таким чином, справедливість як мета принципу недискримінації є 

вимогою врахування особливостей уявлень про суспільні ідеали (добро та 

зло, правда, чесність та мораль тощо), що мають вплив на встановлення 

відмінностей, винятків, обмежень чи переваг у здійсненні прав осіб чи груп 

осіб. 

Отже, визначення змісту принципу недискримінації нерозривно 

пов’язане із змістом таких категорій як «дискримінація», «захищена 

(дискримінаційна) ознака», «легітимна мета», «рівність», «свобода», 

«справедливість» тощо. Для з’ясування змісту принципу недискримінації 

нами також було з’ясовано причини виникнення та існування дискримінації, 

види дискримінації, а також місце принципу недискримінації у системі 

принципів права та його співвідношення із принципом рівності. Все це дало 

змогу запропонувати авторське визначення принципу недискримінації саме з 

точки зору теоретичних основ.  

Так, 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 і свободи у суспільстві. Надалі розуміння змісту принципу 

недискримінації допоможе з’ясувати його місце у законодавстві та 

правозастосуванні України та проаналізувати ефективність його реалізації. 

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

Для досягнення мети даного дисертаційного дослідження, надзвичайно 

важливим є вивчення історіографічних та теоретико-методологічних аспектів 

принципу недискримінації. 
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Так, погляди суспільства на дискримінацію відрізнялись із ходом 

історії. І якщо до XVIIІ століття існування дискримінаційних практик 

вважалося легітимним та не розглядалося як порушення прав людини 

(рабство, кріпацтво, апартеїд тощо), надалі у ХІХ - ХХ століттях 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 у міжнародному праві через прийняття 

фундаментальних міжнародних нормативно-правових актів, спеціалізованих 

антидискримінаційних правових норм та інтеграція міжнародної концепції 

принципу недискримінації у національні законодавства країн Європи та 

Америки. 

Що стосується становлення принципу недискримінації на території 

України, вперше закріплення принципу недискримінації відбулось у 

Конституції Української Народної Республіки. Далі конституційне 

закріплення заборони обмеження прав на підставі окремих ознак у період 

УРСР (Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки 1919, 

1937 та 1978 років). Згодом розвиток принципу недискримінації продовжився 

у Конституції України 1996 року та численних нормативно-правових актах і 

в ході ратифікації міжнародних нормативно-правових актів, що містять 

антидискримінаційні норми. 

Для досягнення завдань даного дисертаційного дослідження, нами було 

використано широкий спектр дослідницьких підходів, принципів та методів 

наукового пізнання. Так, нами були використані філософський, 

антропологічний, герменевтичний, логічний, феноменологічний, системний, 

цивілізаційний, позитивістсько-правовий та природно-правовий підходи. 

Також автором було застосовано принципи усебічності, об’єктивності, 

конкретності та історизму. 

Крім того, у ході роботи над дисертаційним дослідженням, нами було 

використано філософсько-світоглядові, загальнонаукові та спеціальнонаукові 
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методи дослідження. Застосування методологічного плюралізму дозволило 

нам всебічно та повно дослідити теоретичний аспект принципу 

недискримінації та проаналізувати проблеми його реалізації в Україні. 

Дослідження принципу недискримінації та особливостей його 

реалізації неможливе без з’ясування змісту суміжних понять. Так, в ході 

дисертаційного дослідження нами був визначений зміст таких понять як 

дискримінація, види дискримінації, причини дискримінації, захищена ознака, 

легітимна мета тощо. 

Це дало змогу запропонувати авторське визначення принципу 

недискримінації саме з точки зору 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 і свободи 

у суспільстві. Розуміння змісту цього принципу допоможе з’ясувати його 

місце у законодавстві та правозастосовній практиці України та 

проаналізувати механізми його реалізації. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРИНЦИПУ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 

2.1.  Реалізація принципу недискримінації у міжнародних 

нормативно-правових актах та договорах 

Захист прав і свобод людини і громадянина є однією із найважливіших 

цінностей сучасних демократій. При цьому гарантування прав людини 

неможливе без забезпечення доступу до цих прав без дискримінації. Тому, 

надзвичайно важливим є вивчення досвіду розвинених держав у цій сфері. В 

рамках нашого дослідження пропонуємо зупинитися на реалізації принципу 

недискримінації саме у європейських демократіях, адже гармонізація 

українського законодавства із європейським є пріоритетним напрямком 

розвитку для України.  

Антидискримінаційне право є важливою галуззю права прав людини (т. 

зв. human rights law) і отримало значного розвитку на території європейських 

демократій. В рамках Європейського Союзу (далі – ЄС) одночасно існує 

декілька систем захисту прав людини від дискримінації, які складаються з 

різноманітних компонентів. З однієї сторони, мова йде про ряд міжнародних 

нормативно-правових актів, які є обов’язковими для широкого кола 

міжнародної спільноти, держав, які є членами міжнародних організацій (в 

тому числі для держав-членів ЄС). З іншої – безпосередньо право ЄС. 

Усі ці системи антидискримінаційного права, які діють у європейських 

демократіях мають різну сферу дії та різні захищені ознаки, однак їх об’єднує 

спільна мета – надання доступу до реалізації прав людини без дискримінації. 

Пропонуємо розглянути спочатку міжнародні нормативно-правові 

акти, прийняті Організацією Об’єднаних Націй (далі – ООН), Радою Європи 

(далі – РЄ), та Міжнародною організацією праці (далі – МОП). Для зручності, 

нормативно-правові акти ми пропонуємо класифікувати на загальні (ті, які 

містять загальні норми заборони дискримінації) та спеціальні (ті, які 

забезпечують протидію дискримінації за певними ознаками). 
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Отже, до загальних міжнародних договорів у сфері недискримінації 

віднесемо наступні (у хронологічному порядку): 

На міжнародному рівні принцип недискримінації вперше був 

закріплений у Загальній декларації ООН з прав людини від 10 грудня 1948 

року. У статті 1 Декларація закріпила рівність людей у гідності та правах. 

Відповідно до статті 2, «кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, 

проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, 

мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи 

соціального походження, майнового, станового або іншого становища» [37]. 

Перелік ознак, за якими особа може бути дискримінована не є вичерпним. 

Окрема увага у статті 2 Декларації приділяється протидії дискримінації 

за ознакою громадянства, національності та місця проживання чи 

походження. Так, у Декларації зазначається, що «не повинно проводитися 

ніякого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного 

статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, 

чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь 

інакше обмеженою у своєму суверенітеті» [37]. Таке положення захищає осіб 

від дискримінації не лише за межами держави (під час перебування на 

території іншої держави), а й всередині країни, у якій вона знаходиться або 

проживає (в тому числі у випадку, якщо особа перебуває або походить з 

певного «проблемного» регіону). В аспекті світової геополітичної ситуації, 

стаття 2 Декларації захищає осіб, які походять, зокрема, з невизнаних 

міжнародною спільнотою територій, від дискримінації.  

Окремі антидискримінаційні норми також містяться у статті 7 (право на 

рівний захист від дискримінації та від підбурювання до дискримінації), статті 

16 (право чоловіків і жінок на заснування сім’ї без будь-яких обмежень за 

ознаками раси, національності або релігії) та статті 23 (право кожної людини 

на рівну оплату праці без будь-якої дискримінації). 

Конвенція Ради Європи про захист прав людини та основоположних 

свобод (далі – ЄКПЛ) від 4 листопада 1950 року (ратифікована Україною 17 
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липня 1997 року) [54]. Рада Європи – це міжурядова організація, яка була 

створена після Другої світової війни, щоб сприяти, серед іншого, 

верховенству права, демократії, правам людини та соціальному розвитку. 

Для досягнення зазначених цілей, Радою Європи було прийнято ЄКПЛ. Вона 

встановлює юридичний обов’язок держави-члена гарантувати закріплений 

перелік прав людини кожному, хто знаходиться під їх юрисдикцією, в тому 

числі іноземцям. На сьогодні до складу Ради Європи входять 47 держав.  

Заборона дискримінації встановлена у статті 14 ЄКПЛ, яка гарантує 

рівне ставлення при користуванні усіма правами, зазначеними в Конвенції. 

Незважаючи на назву «заборона дискримінації», конвенційні положення не 

пояснюють змісту самого терміну «дискримінація», а лише наводять не 

вичерпний перелік імовірних дискримінуючих ознак:  стать, раса, колір 

шкіри, мова, релігія, політичні чи інші переконання, національне чи 

соціальне походження, належність до національних меншин, майновий стан, 

народження. Нагляд за дотриманням ЄКПЛ, а також функцію тлумачення 

ЄКПЛ покладено на Європейський суд з прав людини (далі – ЄКПЛ), який 

розглядає скарги проти держав-членів Ради Європи. Так зване «право 

ЄКПЛ», серед іншого, буде нами більш детально розглянуте у наступному 

підрозділі дисертаційного дослідження.  

Конвенція МОП про дискримінацію в галузі праці та занять від 25 

червня 1958 р. № 111 (ратифікована УРСР 4 серпня 1961 року) [47]. Цей 

міжнародний нормативно-правовий акт був прийнятий для протидії 

дискримінації у сферах професійного навчання, доступу до праці та різних 

занять, оплати й умов праці. Конвенція є першим міжнародним документом, 

який дає офіційне визначення поняттю «дискримінація».  

Так, відповідно до статті 1 Конвенції, дискримінація є будь-яким 

розрізненням, недопущенням або перевагою, що робиться за ознакою раси, 

кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, іноземного походження 

або соціального походження і призводить до знищення або порушення 

рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять [47]. У пункті 2 



83 
 

статті 1 Конвенції міститься важливе уточнення – «будь-яке розрізнення, 

недопущення або перевага відносно певної роботи, що ґрунтується на її 

специфічних вимогах, дискримінацією не вважається» [47]. Тобто особливі 

вимоги до певної роботи, пов’язані із її функціями (наприклад, освіта, стаж 

роботи, знання іноземних мов тощо), не вважаються такими, що порушують 

принцип недискримінації.  

Конвенція також регламентує питання, пов’язані з державною 

політикою протидії дискримінації у сфері праці, та обов’язками держав, що 

ратифікували цей документ.  

Європейська соціальна хартія [35] від 18 жовтня 1961 року є ще одним 

важливим актом Ради Європи у сфері захисту прав людини (ратифікована 

Україною 14 вересня 2006 року). Стаття Е Хартії забезпечує захист від 

дискримінації, яка охоплює такі чинники, як раса, колір шкіри, стать, мова, 

релігія, політичні чи інші погляди, національність або соціальне походження, 

приналежність до національної меншини, народження або інший статус. 

Окремі антидискримінаційні положення містяться також у статті 4 (право 

працюючих чоловіків і жінок на рівну винагороду за працю рівної цінності), 

статті 15 (право осіб з інвалідністю на самостійність, соціальну інтеграцію та 

участь у житті суспільства), статті 19 (право трудящих-мігрантів і членів їх 

сімей на захист і допомогу), статті 20 (право на рівні можливості та рівне 

ставлення у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без 

дискримінації за ознакою статі) та статті 27 (право працівників із сімейними 

обов’язками на рівні можливості та рівне ставлення до них) [35]. 

Міжнародний пакт ООН про громадянські і політичні права від 16 

грудня 1966 року (ратифікований УРСР 19 жовтня 1973 року). 

Антидискримінаційні положення містяться у статті 2 Пакту, де зазначається, 

що «кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов'язується поважати і 

забезпечувати всім перебуваючим у межах її території та під її юрисдикцією 

особам права, визнані в цьому Пакті, без будь-якої різниці щодо раси, 

кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, 
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національного чи соціального походження, майнового стану, народження чи 

іншої обставини» [75]. Стаття 3 Пакту привертає особливу увагу до протидії 

гендерній дискримінації та покладає на державу обов’язок забезпечення 

рівного для чоловіків і жінок права користування всіма політичними і 

громадянськими правами, передбаченими у Пакті [75]. У статті 20 Пакту 

також регламентовано обов’язок держави законодавчо заборонити будь-які 

виступи на користь національної, расової чи релігійної ненависті, що 

являють собою підбурювання до дискримінації, ворожнечі або насильства 

[75]. Окремі антидискримінаційні положення містяться також у статті 25 

(здійснення активного та пасивного виборчого права і допуск до державної 

служби без дискримінації), статті 26 (право на рівний захист закону без 

дискримінації) [75]. 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 

грудня 1966 року (ратифікований УРСР 19 жовтня 1973 року). Даний 

міжнародний договір, серед іншого, закріплює обов’язок держав гарантувати, 

що права, проголошені в цьому Пакті, здійснюватимуться  без будь-якої 

дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи  

інших переконань, національного чи соціального походження, майнового 

стану, народження чи іншої обставини (стаття 2) [76]. Окрема норма 

присвячена протидії дискримінації за ознакою статі у користуванні всіма 

економічними, соціальними і культурними правами, передбаченими в цьому 

Пакті. Крім того, у статті 10 встановлюється зобов’язання вживати 

особливих заходів охорони і допомоги щодо всіх  дітей і підлітків без будь-

якої дискримінації за ознакою сімейного походження чи за іншою ознакою 

[76]. 

У 2000 році також був прийнятий Протокол 12 до ЄКПЛ [124], який 

розширює сферу заборони дискримінації до рівного ставлення у здійсненні 

будь-якого права, включаючи права гарантовані національним 

законодавством. У статті 1 Протокол 12 гарантує здійснення будь-якого 

передбаченого законом права без дискримінації за будь-якою ознакою. Дана 
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норма встановлює відкритий перелік дискримінуючих ознак, серед яких: 

стать, раса, колір шкіри, мова, релігія, політичні чи інші переконання, 

національне чи соціальне походження, належність до національно меншини, 

майновий стан та інші ознаки [124].  

Сфери дії принципу недискримінації відповідно до Протоколу №12 

розтлумачені у Пояснювальному звіті Ради Європи №177. Так, дискримінація 

заборонена:  

- у здійсненні будь-якого права, гарантованого особі 

положеннями національного законодавства; 

- у здійсненні будь-якого права, що може бути виведене з 

чіткого обов’язку державного органу на підставі положень 

національного законодавства, тобто коли на державний орган 

національним законодавством покладено обов’язок діяти певним 

чином;  

- при здійсненні державним органом своїх дискреційних 

повноважень;  

- при вчиненні будь-яких інших дій або бездіяльності 

державного органу  [210]. 

Тобто, прийняття Протоколу 12 значно розширило сфери застосування 

принципу недискримінації за правом Ради Європи, оскільки норми ЄКПЛ (а 

саме стаття 14), обмежували реалізацію принципу недискримінації сферою 

прав, гарантованих ЄКПЛ. 

Для підвищення ефективності забезпечення принципу недискримінації 

на міжнародній арені, світовим співтовариством було прийнято ряд 

документів, які регламентують питання протидії дискримінації за окремими 

ознаками. Пропонуємо класифікувати спеціальні нормативно-правові акти у 

сфері боротьби з дискримінацією за дискримінуючими ознаками, які вони 

охороняють. 

1. Дискримінація за ознакою раси, громадянства, національності, 

місця проживання чи походження: 
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Міжнародна конвенція ООН про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації [74] від 21 грудня 1965 року (ратифікована Україною 4 лютого 

1994 року). Відповідно до положень Конвенції, расова  дискримінація – це  

будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевага, засновані на ознаках 

раси, кольору шкіри, родового, національного чи етнічного походження, 

метою або наслідком яких є знищення або применшення визнання, 

використання чи здійснення на рівних засадах прав людини та основних 

свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших 

галузях суспільного життя [74]. Положення Конвенції не застосовуються:  

- до відмінностей, винятків, обмежень чи переваг, що можуть 

проводитися між громадянами і негромадянами; 

- положень законодавства стосовно національної належності, 

громадянства або натуралізації (за умови,  що в таких постановах не 

проводиться дискримінація щодо якоїсь певної національності); 

- спеціальних заходів з метою забезпечення належного 

прогресу деяких расових чи етнічних груп або окремих осіб, що 

потребують захисту, для забезпечення цим групам чи особам рівного 

використання і здійснення своїх прав (крім випадків, коли їх буде 

залишено в силі після досягнення тих цілей, заради яких вони були 

запроваджені) [74].  

Положення конвенції зобов’язують держав-учасниць проводити 

політику ліквідації усіх форм расової дискримінації всіма можливими 

способами і сприяти взаєморозумінню між усіма расами; відвертати, 

забороняти і викорінювати расову сегрегацію та апартеїд; забезпечувати 

рівноправність кожної людини перед законом. 

Міжнародна конвенція ООН про захист прав усіх трудящих-мігрантів 

та членів їх сімей від 18 грудня 1992 року. Конвенція закріплює принцип 

недискримінації щодо трудящих-мігрантів та членів їх сімей, які 

перебувають на території чи під юрисдикцією держав-учасників. Так, у статті 

7 Конвенції зазначається: «Держави-учасниці зобов'язуються відповідно до 
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міжнародних документів з прав людини поважати і забезпечувати права всіх 

трудящих-мігрантів і членів їх сімей, які перебувають на їх території або під 

їх юрисдикцією, передбачені в цій Конвенції, без будь-якої різниці щодо 

статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії або переконань, політичних або 

інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, 

громадянства, віку, економічного, майнового, сімейного і станового 

положення або за будь-якою іншою ознакою». Крім того, стаття 18 закріплює 

право на рівність з громадянами держав у судах та трибуналах. 

Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин від 

01 лютого 1995 року (ратифікована Україною 9 грудня 1997 року). 

Ратифікувавши цю Конвенцію, держави зобов’язуються вживати належних 

заходів з метою досягнення у всіх сферах економічного, соціального, 

політичного та культурного життя повної та справжньої рівності між 

особами, які належать до національної меншини, та особами, які належать до 

більшості населення. Положення Конвенції забороняють будь-яку 

дискримінацію на підставі приналежності особи до певної національної 

меншини [131].  

Положення про захист мовних прав національних меншин закріплені у 

Європейській хартії регіональних мов або мов меншин від 5 листопада 1992 

року (ратифікована Україною 24 грудня 1999 року). Хартія передбачає 

вжиття спеціальних заходів для протидії дискримінації у галузі регіональних 

мов або мов меншин, які спрямовані на досягнення рівності між особами, що 

вживають ці мови та мовами більшості населення. 

Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність від 28 січня 

2003 року (ратифікований Україною 21 липня 2006 року). Даний Протокол 

зобов’язує держави вживати заходи з метою визнання у національному 

законодавстві злочинами таких дій як розповсюдження або надання іншим 

чином громадськості доступу через комп’ютерні системи до расистського та 

ксенофобного матеріалу.  

2. Дискримінація за ознакою статі (гендерна дискримінація): 
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Конвенція МОП про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю 

рівної цінності від 29 червня 1951 року № 100 (ратифікована УРСР 10 серпня 

1956 року). Даний міжнародний документ був прийнятий з метою протидії 

дискримінації за ознакою статі у процесі винагородження за працю, а також 

вжиття заходів щодо об’єктивної оцінки різноманітних обов’язків на підставі 

виконуваної роботи.  

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 

18 грудня 1979 року (ратифікована Україною 17 липня 1980 року). У 

розумінні статті 1 Конвенції дискримінація щодо жінок – це «будь-яке 

розрізнення, виняток або обмеження за ознакою статі, спрямовані на 

ослаблення чи зведення нанівець визнання, користування або здійснення 

жінками, незалежно від їхнього сімейного стану, на основі рівноправності 

чоловіків і жінок, прав людини та основних свобод у політичній, 

економічній, соціальній, культурній, громадській або будь-якій іншій галузі». 

Конвенційні положення також зобов’язують держави здійснювати 

політику ліквідації дискримінації жінок у всіх сферах суспільних відносин не 

тільки шляхом прийняття відповідного законодавства, а й за допомогою 

зміни соціально-культурних моделей поведінки чоловіків і жінок для 

викорінення забобонів, звичаїв та всіх інших проявів, що ґрунтуються на ідеї 

неповноцінності чи зверхності однієї із статей або стереотипів щодо ролей 

жінок та чоловіків.  

Конвенція МОП про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих 

чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками від 23 червня 1981 року 

№ 156 (ратифікована Україною 22 жовтня 1999 року). Дана Конвенція була 

прийнята з метою захисту від дискримінації трудящих жінок та чоловіків, які 

мають сімейні обов’язки щодо дітей, які перебувають на їхньому утриманні. 

3. Дискримінація за ознакою стану здоров’я: 

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю від 13 грудня 2006 року 

(ратифікована Україною 16 грудня 2009 року). Відповідно до конвенційних 

положень, дискримінація за ознакою інвалідності – це будь-яке розрізнення, 
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виключення чи обмеження за причиною інвалідності, метою або результатом 

якого є зменшення або заперечення визнання, реалізації або здійснення 

нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод у політичній, 

економічній, соціальній, культурній, цивільній чи будь-якій іншій сфері. 

Вона включає всі форми дискримінації, у тому числі відмову в розумному 

пристосуванні [50].  

Цей міжнародний документ був прийнятий з метою встановлення 

зобов’язань для держав-учасниць забезпечувати повну реалізацію прав 

людини для усіх осіб з інвалідністю без будь-якої дискримінації.  

Конвенція також регламентує перелік прав осіб з обмеженими 

можливостями. Її завдання – гарантувати рівність у користуванні 

закріпленими правами та створити низку позитивних обов’язків держави з 

забезпечення цих прав. Ця Конвенція встановлює зобов’язання для 

інституцій Європейського Союзу і є обов’язковою до виконання для держав-

членів ЄС. Конвенція використовується як взірець тлумачення права ЄС та 

ЄКПЛ стосовно дискримінації за ознакою обмежених можливостей особи 

[203, с 24]. 

4. Дискримінація за ознакою віку: 

Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року гарантує 

забезпечення прав дітей без дискримінації. Так, ч. 1. статті 2 охороняє права 

дитини за загальними дискримінуючими ознаками: «держави-учасниці 

поважають і забезпечують всі права, передбачені цією Конвенцією, за 

кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без будь-якої 

дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального 

походження, майнового стану, стану здоров'я і народження дитини, її батьків 

чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин» [53]. У ч. 2 статті 2 

окрема увага приділяється вживанню державами-учасницями усіх 

необхідних заходів для захисту дітей від дискримінації за наступними 
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ознаками:  статус, діяльність, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, 

батьків дитини, опікунів та інших членів сім'ї [53]. 

Отже, міжнародні нормативно-правові акти, прийняті Організацією 

Об’єднаних Націй, Радою Європи та Міжнародною організацією праці 

встановлюють загальну заборону дискримінації за захищеними ознаками при 

реалізації та захисті прав людини. Зазначені вище міжнародні документи 

закріплюють обов’язок держав-учасниць здійснювати усі необхідні дії для 

реалізації принципу дискримінації. При цьому, такі документи не 

встановлюють конкретних механізмів боротьби із дискримінацією, 

залишаючи ці питання для вирішення на рівні внутрішнього законодавства.  

З огляду на закріплений в українському законодавстві курс на 

євроінтеграцію та підписану Угоду про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 року, 

надзвичайно важливо вивчити досвід Європейського союзу у сфері 

регламентації принципу недискримінації.  

Європейський Союз функціонує з 1950 року і був створений у формі 

міждержавної спільноти з метою вирішення питань у сфері вільної торгівлі та 

енергетичної безпеки. Основним завданням союзу було стимулювання 

розвитку економіки шляхом вільного руху капіталу, товарів, послуг та 

людських ресурсів. У першій редакції Договору про заснування 

Європейської економічної спільноти 1957 року, безумовно, заборонялася 

дискримінація на підставі державної належності (стаття 12) [29]. Після 

прийняття Ніццького договору [80], яким були внесені зміни до Договору 

про заснування Європейської економічної спільноти, заборона дискримінації 

також поширилася на ознаки статі, раси, етнічного походження, релігії чи 

віри, психічних чи фізичних вад, віку чи сексуальної орієнтації (стаття 13). 

Загальносоюзне регулювання принципу недискримінації поширювалося 

виключно на сферу зайнятості.  
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У 2000 році на розвиток положень статті 13 було прийнято дві 

важливих Директиви ЄС. Так, Директива про рівність у сфері зайнятості 

запровадила заборону дискримінації у сфері зайнятості за ознаками віку, 

сексуальної орієнтації, релігійних переконань та обмежених фізичних 

можливостей.  Директива була прийнята з метою забезпечення реалізації 

принципу рівноправного поводження та закріпила прагнення усунення 

нерівноправного ставлення і сприяння ідеї рівноправ’я між чоловіками і 

жінками, особливо враховуючи те, що жінки часто стають жертвами 

множинної дискримінації.  

Директива про расову рівність, встановила заборону дискримінації за 

ознакою раси і етнічного походження у сферах зайнятості, доступу до 

системи добробуту, соціального захисту, товарів та послуг. Прийнята у 2004 

році Директива про гендерну рівність у доступі до товарів та послуг, 

поширила заборону дискримінації за ознакою статі на сферу товарів та 

послуг.  

Також, у 2000 році була прийнята Хартія основних прав Європейського 

Союзу, де забезпечення принципу недискримінації регламентується статтею 

13. Так, зазначається, що забороняється дискримінація будь-якого роду, 

зокрема, за ознакою статі, раси, кольору шкіри, етнічного або соціального 

походження, генетичних характеристик, мови, релігії або переконань, 

політичних та інших поглядів, приналежності до національної меншини, 

майнового стану, походження, обмеженою працездатності, віку або 

сексуальної орієнтації (ч. 1 статті 21) [192]. Як бачимо, на рівні 

загальносоюзного законодавства з’являється нова дискримінуюча ознака 

«генетичні характеристики». Ч. 2 статті 21 звертає окрему увагу на заборону 

дискримінації за ознакою громадянства. 

Таким чином, антидискримінаційне законодавство ЄС діє у сфері 

трудового та соціального права. Впровадження принципу недискримінації  у 

ЄС вчений-правознавець В. І. Муравйов умовно поділяє на такі групи:  
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- забезпечення принципу недискримінації за ознаками расового, 

етнічного походження; 

- забезпечення принципу недискримінації за ознаками релігії або 

переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації; 

- забезпечення рівноправності між жінками та чоловіками в 

професійному житті [78, с.352]. 

Важливо відзначити, що відповідно до зазначених вище директив, 

право ЄС забороняє пряму та непряму дискримінацію. При цьому з метою 

охорони прав осіб, які можуть зазнавати дискримінації, на роботодавців 

покладається обов’язок здійснювати позитивні дії. Наприклад, роботодавці 

повинні вживати необхідних заходів для надання можливості особам з 

обмеженими фізичними можливостями отримувати роботу, працювати або 

отримувати підвищення по службі, якщо ці заходи не накладають 

непропорційного навантаження на роботодавця. Також не є забороненою 

позитивна дискримінація. 

Відповідно до положень зазначених вище директив, заборона 

дискримінації застосовується як у приватному, так і у державному секторі, в 

тому числі в державних органах. Дискримінація забороняється у таких 

відносинах: 

- доступ до зайнятості, індивідуальної праці та професії, включно з 

критеріями відбору та умовами прийому на роботу, незалежно від сфери 

діяльності, включаючи просування по службі; 

- доступ до всіх типів та рівнів професійно-технічної освіти, 

професійного навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації; 

- зайнятість та умови роботи, процес звільнення та оплату праці; 

- членства і вступу до організації працівників чи роботодавців або до 

будь-якої організації, члени якої працюють за певною спеціальністю [77, 

c.60]. 

Важливим є також той факт, що з прийняттям зазначених Директив 

тягар доказування у справах щодо реалізації принципу недискримінації був 
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покладений на відповідача. Тобто в ході судового розгляду таких справ саме 

відповідач повинен доводити, що не мало місце порушення принципу 

нерівноправного поводження. 

Як зазначає Ю. К. Мороз, Директива № 2000/43/ЄС від 29.06.2000 р. 

передбачає можливість використовувати статистику у якості доказу 

(statistical evidence) для доведення факту дискримінації. Також зазначена 

Директива вимагає запровадження санкцій за порушення норм, розроблених 

у порядку її виконання [77, с.59]. 

Незважаючи на те, що на рівні Директив ЄС названі дискримінуючі 

ознаки не деталізовані, тлумачення таких ознак відбувалося з розвитком 

правозастосовчої практики Судом Європейського Союзу (Європейський Суд 

Справедливості). Така практика також детально нами розглянута у 

наступному підрозділі дисертаційного дослідження. 

У 2004 році відбулося наймасштабніше розширення ЄС, до його складу 

було включено 10 нових держав (в результаті союз нараховував вже 25 

держав-членів, і надалі ця кількість збільшилась до 28). Ця подія стала 

передумовою для політичних, правових та соціальних змін в рамках союзу. 

Адже якщо раніше ЄС був спільнотою держав, близьких географічно, 

історично і культурно, то з таким значним розширенням виникла 

необхідність нового суспільно-правового договору, який би регламентував 

найважливіші відносини в рамках союзу.  

Так, у 2007 році були підписані Лісабонські договори про Євросоюз та 

про функціонування ЄС, які внесли зміни до установчих документів союзу. 

Відтак, наступний аналіз правового регулювання принципу недискримінації 

буде здійснюватися з врахуванням змін.   

Відповідно до статті 2 Договору про Європейський Союз 

недискримінація та рівність жінок і чоловіків є цінностями, на яких 

заснований ЄС. До дискримінуючих ознак зазначений договір відносить 

наступні: стать, расове або етнічне походження, релігія або віра, [фізична або 

психічна] недієздатність, вік та сексуальна орієнтація.  
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Частина друга Договору про функціонування Європейського Союзу 

присвячена питанням громадянства союзу та недискримінації. У статті 19 

дублюються дискримінуючі ознаки, зазначені у Договорі про Європейський 

Союз. Стаття 45 гарантує свободу руху працівників в межах союзу та 

передбачає скасування будь-якої дискримінації на підставі державної 

належності працівників держав-членів у питаннях зайнятості, оплати праці та 

інших умов праці й працевлаштування.  

Окрема увага приділяється рівній оплаті праці без дискримінації жінок 

і чоловіків, що включає: 

1) плату за однакову роботу, оплачувану відрядно, 

обчислюють на основі тієї самої одиниці виміру; 

2) плату за працю, оплачувану погодинно, є однаковою за 

однакову роботу. 

Підсумовуючи зазначене вище, законодавство ЄС приділяє значну 

увагу питанню забезпечення реалізації принципу недискримінації. Однак 

загальносоюзне правове регулювання не є всеохоплюючим. Відповідно до 

норм права ЄС захищеними (дискримінуючими) ознаками, які охороняються 

цим правом є: расова чи етнічна приналежність, релігія або віра, інвалідність 

вік та сексуальна орієнтація. Початково право ЄС гарантувало реалізацію 

принципу недискримінації у сфері зайнятості, однак на сьогодні 

включаються також соціальне забезпечення, охорона здоров’я, освіта та 

доступ до товарів та послуг.  

Отже, враховуючи усі зміни законодавства ЄС, на сьогодні заборона 

дискримінації поширюється на такі сфери: зайнятість, добробут населення та 

соціальне забезпечення, 

У сфері зайнятості дискримінація забороняється за всіма захищеними 

правом ЄС ознаками. Зайнятість включає наступні відносини:  

- доступ до зайнятості, 

- умови зайнятості, в тому числі звільнення та оплату праці, 

- доступ до професійної орієнтації та підготовки, 



95 
 

- членство та доступ до організацій працівників. 

У сфері добробуту населення та соціального забезпечення існують 

деякі обмеження. Лише Директива про расову рівність встановлює захист від 

дискримінації в доступі до системи добробуту та інших форм соціального 

забезпечення. У цьому контексті мається на увазі доступ до державної 

системи охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, соціальні 

переваги.  

Директива про гендерну рівність у доступі до соціального забезпечення 

гарантує право осіб незалежно від їхньої статі на рівний доступ до сфери 

соціального забезпечення. Відповідно до статті 1(3) Директиви до цієї сфери 

входить: захист на випадок хвороби, інвалідності, старості, нещасних 

випадків на виробництві, професійних захворювань, безробіття тощо. 

Заборона дискримінації у доступі до товарів і послуг, включаючи 

житло, передбачена Директивою про расову рівність (за ознакою расового 

походження) і Директивою про гендерну рівність у доступі до товарів і 

послуг (за ознакою статі). Стаття 3(1) Директиви про гендерну рівність у 

доступі до товарів і послуг сформульована більш змістовно: у ній зазначено, 

що вона стосується всіх товарів і послуг, «які є загальнодоступними, 

незалежно від зацікавленої особи, як у приватному, так і у публічному 

секторі, включаючи державні органи, і які пропонуються поза сферою 

особистого та сімейного життя і відносин, що здійснюються в цьому 

контексті» [26]. 

Важливо відзначити, що вищезазначене стосується, в першу чергу, 

громадян держав-членів ЄС. Для того, щоб громадяни інших держав 

користувались аналогічними правами, вони повинні мати статус 

довгострокового резидента.  

Право ЄКПЛ розширює сфери протидії дискримінації і дозволяє 

включити до міжнародної заборони дискримінації і інші суспільно-правові 

відносини. В першу чергу, мова йде про так звану приватну сферу: особисте 

життя, сімейне життя, усиновлення та шлюб. Законодавчі повноваження у 
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цих сферах не були делеговані органам ЄС, та залишились під внутрішнім 

регулюванням держав та ЄКПЛ.  

Наступною сферою, яку захищає від дискримінації право ЄКПЛ є 

участь у політичному житті: вільні вибори, свобода зібрань, свобода 

об’єднань та вираження поглядів. На відміну від права ЄС, яке містить 

обмежений перелік прав у цій сфері (право голосу громадян ЄС на місцевих 

виборах і виборах до Європейського парламенту), ЄКПЛ передбачає низку 

гарантій, що включають не тільки право обирати і бути обраним, а й інші 

права: на свободу вираження поглядів, зібрання та об’єднання. 

Окреме місце займає гарантія права на життя (стаття 2 ЄКПЛ) та 

заборона катувань (стаття 3 ЄКПЛ) у поєднанні із забороною дискримінації 

(стаття 14 ЄКПЛ). Як неодноразово зазначав ЄСПЛ (Начова та інші проти 

Болгарії, Туран Закір проти Бельгії), завданням держави є розслідування не 

тільки самих фактів злочинів, а й можливих мотивів їх скоєння (особливо, 

якщо вони можуть бути дискримінаційними). А невиконання такого 

обов’язку розслідування мотивів є порушенням статті 2 / 3 ЄКПЛ у 

поєднанні із статтею 14 ЄКПЛ. Даний обов’язок поширюється на 

розслідування дій як державних службовців, так і приватних осіб. 

Також під охороною статті 14 ЄКПЛ перебувають інші відносини у 

сфері кримінального права: право на справедливий суд, захист від 

свавільного арешту, заборона зворотної дії закону, що посилює кримінальну 

відповідальність особи, недопущення повторного покарання особи за один і 

той самий злочин. 

Право ЄКПЛ також розширює і перелік осіб, яким гарантується захист 

від дискримінації. Так, під його дію підпадають усі особи, які мають 

громадянство усіх держав-членів Ради Європи, які ратифікували ЄКПЛ. 

Тобто навіть не маючи статусу довгострокового резидента країни ЄС 

(перебуваючи на території ЄС), особа користується усіма гарантіями, 

наданими їй ЄКПЛ. 
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Питання реалізації принципу недискримінації у всіх інших сферах та за 

розширеним переліком захищених ознак відноситься до внутрішніх 

компетенцій кожної окремої держави. Кожна держава-член ЄС розробила 

свій власний нормативно-правовий акт, який закріплює заборону 

дискримінації та встановлює перелік захищених ознак (найчастіше такий 

перелік є результатом врахування історичних та національних особливостей, 

важливих проблем у державі – захист прав біженців, жінок, представників 

певної раси чи національності, нацменшин тощо). 

Конституції чи закони держав-членів ЄС гарантується протидія 

дискримінації на рівні не нижчому, ніж зазначено у загальносоюзному праві. 

Далі пропонуємо ознайомитися із такими захищеними ознаками: 

1. Австрія: гендер, етнічна приналежність, раса чи етнічне 

походження, релігія, віра, вік, сексуальна орієнтація, інвалідність, 

інвалідність родича, статева ідентичність, стать, вагітність, материнство, 

народність, народження, клас. 

2. Бельгія: заявлена раса, колір шкіри, родовід, етнічне та 

національне походження, національність, вік, сексуальна орієнтація, 

громадянський/цивільний статус, народження, багатство/дохід, релігійна чи 

філософська віра, фактичний або майбутній стан здоров'я, інвалідність, 

фізичні характеристики, генетичні характеристики, політична думка, мова, 

соціальне походження, соціальна позиція, переконання профспілки, стать 

(включаючи вагітність, народження дитини, відпустка по материнству та 

трансгендер), зміна статі. 

3. Болгарія: стать, раса, національне походження, етнічна 

приналежність, геном людини, національність, походження, релігія чи віра, 

освіта, вірування, політична приналежність, особистий чи громадський 

статус, інвалідність, вік, сексуальна орієнтація, сімейний стан, майновий стан 

або будь-яка інша підстава за законом або міжнародним договором, 

учасником якого є Республіка Болгарія. 
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4. Великобританія: расові ознаки, включаючи підстави кольору, 

громадянство, етнічне походження, національне походження, стать, 

включаючи перерозподіл статей, вагітність та материнство, статус шлюбу / 

громадянського партнерства, інвалідність, релігія / віра, сексуальна 

орієнтація, вік. 

5. Греція: расове або етнічне походження, релігія чи віра, 

інвалідність, вік, сексуальна орієнтація. 

6. Данія: вік, інвалідність, етнічність або етнічне походження, раса, 

колір шкіри, віра та релігія, сексуальна орієнтація, політичні погляди, 

національне та соціальне походження, стать. 

7. Естонія: етнічне походження, раса, колір, походження, релігія та 

інші переконання, вік, інвалідність, сексуальна орієнтація, стать, мова, 

обов'язок служити в силах оборони, подружнє або сімейне становище, 

обов'язки сім'ї, соціальний статус, членство в організації працівників, 

політичні переконання, фінансовий або соціальний статус, генетичні ризики. 

8. Ірландія: гендер, вік, раса, релігія, інвалідність, сімейний стан, 

сексуальна орієнтація, членство в спільноті мандрівників. 

9. Іспанія: раса чи етнічне походження, релігія чи віра, вік, 

інвалідність, сексуальна орієнтація, стать, сімейний стан, походження, 

соціальний статус, політичні ідеї, приналежність або неприєднання до союзу, 

офіційна мова Іспанії, сімейні зв'язки з іншими працівники компанії, колір, 

релігійні переконання та практики, ідеологія, приналежність до етнічності, 

раси чи нації. 

10. Італія: раса та етнічне походження, колір, релігія чи віра, 

інвалідність, вік, сексуальна орієнтація, походження, національне чи етнічне 

походження, релігійні переконання та практики. 

11. Кіпр: спільнота, раса, етнічне походження, релігія, інвалідність, 

вік, мова сексуальна орієнтація, стать, політичні або інші переконання, 

національне або соціальне походження, народження, колір шкіри, багатство, 

соціальний клас чи будь-яка інша основа. 
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12. Латвія: раса, етнічна приналежність чи етнічне походження, колір 

шкіри, вік, інвалідність, стан здоров'я, релігійна, політична або інша 

переконаність / думка, національне або соціальне походження, стать, майно, 

сімейний стан, сексуальна орієнтація, професія, місце проживання або інші 

обставини. 

13. Литва: вік, інвалідність, сексуальна орієнтація, раса, етнічність, 

етнічне походження, релігія, віра чи переконання, мова та соціальний статус.  

14. Люксембург: раса, етнічне походження, релігія чи віра, вік, 

інвалідність, сексуальна орієнтація. 

15. Мальта: раса, расове чи етнічне походження, політичні чи інші 

думки, колір, віросповідання, стать, сімейний стан, вагітність або потенційна 

вагітність, інвалідність, релігійна переконаність, членство в профспілці або 

об'єднання роботодавців, мова, національне або соціальне походження, 

асоціація з національною меншиною, майно, народження чи інший статус, 

сексуальна орієнтація, вік та гендерна ідентичність. 

16. Нідерланди: раса, релігія і переконання, політичні погляди, 

гетеро- або гомосексуальна орієнтація, стать, національність та цивільний 

(шлюбний) стан, інвалідність та хронічні захворювання, вік. 

17. Німеччина: стать, походження, раса, етнічне походження, мова, 

батьківщина та походження, релігія чи віра, релігійні чи політичні думки, 

інвалідність, вік, статева приналежність чи будь-яка інша основа. 

18. Польща: гендер, раса, етнічне походження, національність, 

релігія, віра, політичні думки, інвалідність, вік та сексуальна орієнтація, 

членство в профспілці, цивільне (шлюбне) та сімейне становище. 

19. Португалія: раса, колір, національність, етнічне походження, 

релігія, мова, країна походження, політичні або ідеологічні переконання, 

освіта, економічна ситуація, соціальний стан, сексуальна орієнтація, 

громадянський стан, сімейна ситуація, інвалідність, генетична спадщина, 

існуючий ризик для здоров'я, зниження працездатності, інвалідність чи 

хронічні захворювання, членство в профспілці, вік. 
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20. Румунія: раса, національність, етнічне походження, мова, релігія, 

соціальний статус, віра, стать, сексуальна орієнтація, вік, інвалідність, 

хронічні захворювання, ВІЛ-позитивний статус, членство в незахищеній 

групі або будь-який інший критерій. 

21. Словаччина: стать, релігія чи віра, раса, приналежність до 

національності чи етнічної групи, інвалідність, вік, сексуальна орієнтація, 

сімейний стан, колір шкіри, мова, політичні чи інші думки, національне або 

соціальне походження, майно, несприятливий стан здоров'я, обов'язки сім'ї, 

приналежність чи участь у політичній партії, політичний рух чи інше 

об'єднання, інший статус. 

22. Словенія: гендер, етнічність, раса чи етнічне походження, релігія 

чи віра, інвалідність, вік, сексуальна орієнтація, національне та соціальне 

походження, колір шкіри, стан здоров'я, сімейний стан, членство в 

профспілці, фінансове становище, етнічні коріння, мова, політична або інша 

віра, соціальний статус, народження, освіта, соціальне становище чи інші 

особисті обставини. 

23. Угорщина: стать, расова приналежність, колір шкіри, 

національність, рідна мова, інвалідність, стан здоров'я, релігія чи віра, 

політичні чи інші думки, сімейний стан, материнство (вагітність) або 

батьківство, сексуальна орієнтація, вік, соціальне походження, фінансовий 

статус, неповний характер зайнятості, правовідносини або інші правові 

відносини, пов'язані з працевлаштуванням, або їх фіксований період, 

членство в організації представництва інтересів, інша ситуація, атрибути чи 

стан особи чи групи осіб. 

24. Фінляндія: раса, етнічне походження, релігія чи віра, вік, 

інвалідність, сексуальна орієнтація, національність, мова, здоров'я, думка. 

25. Франція: стать, вагітність, походження, поява походження, раса, 

етнічне та національне походження, моральність, сексуальна орієнтація, вік, 

сімейна ситуація, генетичні характеристики, зовнішній вигляд, прізвище, 
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здоров'я, інвалідність, профспілкова діяльність, релігія, політичні та релігійні 

переконання, сексуальна ідентичність. 

26. Хорватія: раса, етнічна приналежність, колір шкіри, стать, мова, 

релігія, політичні та інші переконання, національне або соціальне 

походження, майно, членство в профспілці, освіта, соціальний статус, 

сімейний стан, вік, стан здоров'я, інвалідність, генетична спадщина, стать 

ідентичність та її вираження, сексуальна орієнтація. 

27. Чеська Республіка: стать, раса, етнічне походження, сексуальна 

орієнтація, вік, інвалідність, релігія, віра чи інше переконання, 

національність, національне походження, соціальне походження, 

народження, мова, стан здоров'я, майнові, сімейні та сімейні статуси, сімейні 

зобов'язання, політичні та інші погляди , членство в політичних партіях та 

рухах, профспілках, організаціях роботодавців чи інших колективах, колір, 

вагітність і материнство або грудне вигодовування або будь-який інший 

статус. 

28. Швеція: стать, трансгендерна ідентичність або вираз, етнічна 

приналежність, релігія та інші переконання, інвалідність, сексуальна 

орієнтація, вік [211]. 

Отже, можемо зробити висновок, що більшість європейських держав не 

обмежились досить вузьким списком дискримінуючих ознак, захищених 

правом ЄС, а на національному рівні розширили такий перелік. Такі норми 

внутрішнього права держав є надзвичайно важливими, оскільки, в першу 

чергу, звертають увагу суспільства на існуючі в ньому проблеми. Також 

важливо зазначити, що на рівні національного права розширюється і сфера 

протидії дискримінації. Як правило, у цьому випадку, мова йде про усі сфери 

правових відносин у державах – членах ЄС. 

Окрему увагу ми б хотіли звернути на те, що у міжнародному та 

європейському праві існує поняття «європейське антидискримінаційне 

право», яке передбачає існування єдиної загальноєвропейської системи 

правил з протидії дискримінації, яка складається з багатьох компонентів: 
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антидискримінаційні інструменти, судова практика, антидискримінаційні 

механізми, правила їхнього використання, а також особливості їхньої дії в 

конкретних ситуаціях. Антидискримінаційне право забороняє по-різному 

ставитися до осіб чи груп людей, що перебувають в однакових ситуаціях 

(«пряма дискримінація»), а також однаково ставитися до осіб чи груп людей, 

що перебувають в різних ситуаціях («непряма дискримінація») [98, с. 22]. Це 

поняття є ширшим, ніж «антидискримінаційне законодавство», яке часто 

використовується в українській доктрині права. На нашу думку, сам термін 

«антидискримінаційне право» більш наближений до принципу верховенства 

права та ілюструє широкий набір інструментів, необхідних для ефективної 

реалізації принципу недискримінації. 

Підсумовуючи вищезазначене можемо прийти до наступних висновків. 

На території Європи одночасно діють декілька механізмів захисту від 

дискримінації, які доповнюють один одного. Найвужчий захист прав людини 

від дискримінації надається за правом ЄС. Так, 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. Також, 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.  

При цьому коло «захищених сфер» відрізняється в залежності від 

дискримінуючої ознаки. Найширший захист забезпечується за ознакою раси 

та етнічного походження: доступ до зайнятості, система забезпечення 

добробуту і доступ до товарів та послуг. За ознакою статі забороняється 

дискримінація у сферах доступу до зайнятості, соціального забезпечення і 

доступу до товарів та послуг. За ознаками сексуальної орієнтації, обмежених 

можливостей, релігії та переконань і віку гарантується протидія 

дискримінації виключно в контексті доступу до зайнятості. 
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Протидія дискримінації в рамках європейських демократій отримала 

своє розширення у праві ЄКПЛ. Так, Конвенція встановлює відкритий 

перелік дискримінуючих ознак, а також розширює сферу дії захисту до: 

приватного та сімейного життя, політичних прав, а також інші відносини 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 свідчать про 

динамічність реалізації принципу недискримінації саме на рівні 

національного законодавства. Законодавство ряд європейських держав вже 

містить прогресивні норми і захищає громадян від дискримінації.  

 

 

2.2. Міжнародна правозастосовна практика у сфері реалізації 

принципу недискримінації 

Дослідження реалізації принципу недискримінації зумовлює аналіз не 

тільки нормативно-правових актів, а й судової практики у цій сфері. Тому, 

для досягнення мети даного дисертаційного дослідження вважаємо за 

необхідне розглянути 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. 

В сучасних умовах ЄКПЛ є вагомим інструментом для захисту прав і 

свобод людини. При цьому, відповідно до правової позиції, викладеної у 

рішенні ЄСПЛ у справі «Ейрі проти Ірландії», ЄКПЛ гарантує не теоретичні 

та ілюзорні права, а права, які мають практичний вплив і є ефективними 

[223]. Зазначені твердження повністю відповідають дійсності, оскільки на 

момент створення текст ЄКПЛ в повній мірі відображав актуальні для того 

часу правовідносини. В свою чергу, розвиток відносин між людьми викликав 

необхідність у доповненні існуючого переліку прав і свобод. Задля 
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уникнення обтяжень ЄКПЛ, це було здійснено шляхом прийняття 

відповідних протоколів до неї. 

Варто звернути увагу, що положення ЄКПЛ сформульовані достатньо 

лаконічно без додаткової конкретизації, що робить прецедентне право ЄСПЛ 

особливо важливим для детального розуміння тексту ЄКПЛ, розвитку 

конвенційних норм та визначення правової природи прав людини. На думку 

конституціоналіста С.В. Шевчука, судовий прецедент сприяє чіткості та 

універсалізації сприйняття ЄКПЛ [196, с. 99]. При цьому, при тлумаченні 

ЄКПЛ слід обов'язково пам'ятати про необхідність спеціального 

«динамічного» тлумачення, оскільки зазначений акт — це «живий механізм і 

має тлумачитися у світлі вимог сьогодення» [240]. Саме потреба здійснення 

на практиці дійового захисту прав і свобод людини обумовила застосування 

ЄСПЛ такого підходу до тлумачення норм ЄКПЛ, який дозволяє йому 

постійно розширювати, встановлені ЄКПЛ гарантії [68, c. 132]. 

Тлумачення норм ЄКПЛ є важливим складником будь-якого 

правореалізаційного процесу, включаючи правозастосувальну діяльність. 

Щодо зазначеного слушну думку висловив англійський вчений Д. Макбрайд 

у своїй статті: «Є річ, яку має чітко усвідомити кожен, хто прагне 

застосувати ЄКПЛ: що саме лише ознайомлення з текстом положень 

Конвенції не дає змоги збагнути весь її сенс. Адже, попри існування 

різноманітних підходів, з яких можна скористатися, беручись тлумачити 

юридичні тексти, лише той, що відповідає обраному ЄСПЛ, гарантуватиме 

застосування цих положень відповідно до міжнародних зобов’язань щодо 

забезпечення визначених у Конвенції прав і свобод. Підхід суду виявляємо у 

його рішеннях у справах, взятих ним до розгляду, та в усній його практиці, 

що внаслідок цього постала» [70, c.716]. Тому, виходячи із зазначеного, 

трактування ЄКПЛ найбільш доцільно сприймати саме із практики ЄСПЛ. 

Примітно, що на думку української вченої Т.І. Фулей, практика ЄСПЛ не 

лише дає орієнтири, які суспільні відносини можуть бути врегульовані в 

майбутньому, а й вказує на проблеми чинного правового регулювання, на те, 
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які питання залишилися неврегульованими [191, c. 104]. Для порівняння у 

вказаному аспекті своєї актуальності не втрачають й рішенні Суду 

Європейського Союзу, у яких тлумачення здійснюється дещо по-іншому. 

Вважаємо за необхідне, перед аналізом конкретних випадків 

правозастосовної практики за класифікованими ознаками, відобразити 

підходити ЄСПЛ до визначення поняття «дискримінація» та інших суміжних 

категорій. 

Перш за все, зробимо невеликий історичний екскурс назад і звернемо 

увагу, на те, що з моменту прийняття норми ЄКПЛ, зокрема стаття 14 не 

передбачали абсолютної заборони дискримінації в суспільних відносинах. 

Лише з 2006 року, після ратифікації Протоколу № 12 до ЄКПЛ, держави-

учасниці задекларували колективне застосування загальної заборони 

дискримінації.  

Примітно, що аналіз обширної практики ЄСПЛ дозволяє констатувати 

лише про поодинокі випадки незалежного використання статті 14 ЄКПЛ у 

рішеннях, зазвичай вказана стаття застосовується разом із іншими 

конвенційними нормами.  

Однак, хоча сама стаття 14 не встановлює незалежного права, 

прецеденти наділили її «автономним» характером. Це означає, що 

незважаючи на неможливість застосування статті 14 незалежно від інших 

норм ЄКПЛ, суд може встановити порушення вказаної статті навіть після 

рішення про відсутність порушення матеріального положення, у поєднанні з 

яким було заявлено недотримання статті 14 [32, c. 323]. Дійсно, аналіз рішень 

ЄСПЛ дозволяє зробити висновок про незначну кількість справ із визнанням 

порушень виключно за статтею 14 ЄКПЛ. Поширеними є випадки виявлення 

дискримінації (стаття 14) у поєднанні із іншими нормами або виключно 

порушення інших конвенційних норм, зважаючи на необов’язковість 

констатування відступлень від стандартів поведінки за статтею 14.     

Більше того, у ЄКПЛ відсутнє пряме визначення терміну 

«дискримінація». На думку науковця О. З. Панкевича, тлумачення вказаного 
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поняття з боку ЄСПЛ теж мало певні труднощі, зважаючи на термінологічні 

розбіжності переклад текстів ЄКПЛ з англійської та французької мови. Це 

прослідковується у першому рішенні ЄСПЛ щодо дискримінаційних проявів 

у справі відносно деяких аспектів законодавства про використання мов в 

освіті в Бельгії проти Бельгії. Так, суд надав перевагу більш обмеженому 

формулюванню статті 14 ЄКПЛ в англійському варіанті, оскільки буквальне 

тлумачення франкомовної версії могло б призвести до гіперболізованої 

заборони будь-якої дискримінації [84, c. 25]. На наш погляд, зазначене 

дослідження може бути позитивно використано для тлумачення положень 

ЄКПЛ в майбутньому, оскільки розбіжність у визначеннях може стосуватися 

й інших конвенційних термінів. Видається, що складність інтерпретації 

зумовлюється відмінними термінами в англійській (відображає поняттєвий 

апарат англосаксонської системи права) та французькій (притаманна більше 

континентальній системі права) мовах. 

Поняття «дискримінації» у розумінні ЄСПЛ визначається у справі D.H. 

та інші проти Чехії [245] як різне відношення до людей в однакових умовах 

без об’єктивного та розумного виправдання. Відсутність об’єктивного та 

розумного виправдання означає, що відмінності у відношенні не 

переслідують «легітимну мету» або немає «розумної співрозмірності між 

використовуваними засобами і метою, яка ставиться». Суд також визначає, 

що держави користуються певною свободою розсуду в оцінці того, чи 

виправдані відмінності у відношенні і у якій мірі. 

Таким чином, основні критерії дискримінації – різниця у поводженні за 

ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних та інших 

переконань, національного та соціального походження, належності до 

національних меншин, майнового стану, народження або за будь-якими 

іншими ознаками, відсутність легітимної мети встановлення побідних 

відмінностей або неспіврозмірністю встановлених відмінностей. 

Різниця відмінності у поводженні як перший критерій дискримінації 

виявляється судом у порівнянні із становищем інших осіб в аналогічній 
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ситуації.  Для такого порівняння важливим фактором є встановлення 

аналогічності ситуацій, в яких перебувають особи, яких порівнюють. 

Наприклад, у справі Карсон та інші проти Сполученого Королівства [227] 

заявники стверджували, що норми законодавства Сполученого Королівства, 

які передбачають велику надбавку до пенсії тим особам, які проживають на 

території держави, дискримінує тих пенсіонерів, які проживають в інших 

країнах. Суд відмовив у визнанні факту дискримінації, оскільки заявники 

знаходилися в іншій ситуації у порівнянні з пенсіонерами, які проживають у 

Сполученому Королівстві, де витрати на життя є порівняно вищими. 

Вважаємо за необхідне додатково охарактеризувати категорію «тягар 

доказування». Так, правило про розподіл тягаря доказування в справах щодо 

дискримінаційних проявів – це найбільш важливе положення в практиці 

ЄСПЛ, що надає змогу забезпечити максимальну ефективність розгляду 

вказаної категорії справ [180, c. 36]. Підхід ЄСПЛ до розподілу тягаря 

доказування близький до позиції Європейського Союзу, що зафіксована в 

статті 8 Директиви 2000/43/ЄС та статті 10 Директиви 2000/78/ЄС: якщо 

особи, які вважають, що їм завдано шкоди внаслідок незастосування до них 

принципу рівності, встановлюють перед судом або іншими компетентними 

органами факти, на підставі яких можна припустити, що мала місце пряма 

або непряма дискримінація, то відповідач зобов’язаний довести, що 

порушення принципу рівності не було. У відповідності до прецедентної 

практики ЄСПЛ в разі, якщо заявник довів різницю у поводженні, держава-

відповідач має довести, що ця різниця була виправдана і не є 

дискримінаційною.  

Таким чином, для переходу тягаря доказування до відповідача, заявник 

повинен довести так звану дискримінацію «prima facie» (з лат. «на перший 

погляд»). Як правило, мова йде про можливість доказування дій, що 

оскаржуються і наявності дискримінаційних ознак (наприклад за статтю, 

громадянством, віком тощо) [201, c. 19]. 
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Дещо відмінним є підхід ЄСПЛ до доказування дискримінаційних 

проявів у справі Начова та інші проти Болгарії [242]. Дана справа стосувалася 

вбивства поліцією в момент затримання двох дезертирів циганського 

походження. Справа була розглянута палатою ЄСПЛ, а згодом - Великою 

палатою. Палата, вважаючи, що труднощі доказування, пов'язані з 

встановленням фактів дискримінації, вимагають від суду особливого підходу 

до питання доведення, постановила, що в справах, в яких посадові особи не 

звернули уваги на обставини, які свідчать про можливу дискримінацію, суд 

може при розгляді скарг на порушення ст. 14 ЄКПЛ прийти до негативних 

висновків з даних, що дають підстави для розумних сумнівів, або перекласти 

тягар доказування на уряд-відповідача. Однак, даний підхід був підданий 

критиці з боку Великої палати, яка вирішила неправильним перекладати 

тягар доказування відсутності дискримінації лише на підставі відсутності 

ефективного розслідування за фактом можливого расистського мотиву для 

вбивства. 

Окремо слід звернути увагу на використання ЄСПЛ статистики як 

засобу доказування дискримінації. У рішенні про відмову в прийнятті заяви 

до розгляду у справі Хоогендійк проти Нідерландів [241] ЄСПЛ зазначив, що 

у випадках, коли дані офіційної статистики вказують на те, що нейтральне 

правило фактично більше впливає на жінок, ніж на чоловіків, держава-

відповідач має довести, що це наслідок об'єктивних чинників, не пов'язаних з 

дискримінацією за ознакою статі . Таким чином, суд констатував, що надання 

офіційних статистичних даних є достатньою підставою для переведення 

тягаря доказування на сторону відповідача. У більш пізніх актах ЄСПЛ 

вказував на те, що статистика сама по собі не може бути достатньою для 

встановлення факту дискримінації (наприклад, Хаг Джордан проти 

Сполученого Королівства [233]). При цьому справа Зарб Адамі проти Мальти 

[221] була вирішена на користь заявника саме на підставі статистичних 

даних. У рішенні по цій справі суд прийшов до висновку про те, що 

дискримінація може бути наслідком не тільки правових приписів, а й 
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конкретної ситуації. Заявник просив визнати дискримінаційною практику 

набору присяжних засідателів, в результаті якої кількість чоловіків в три рази 

перевищувала кількість жінок (участь в судовому процесі в якості 

присяжного за законодавством Мальти є громадянським обов'язком), і суд 

визнав порушення ст. 14 і п. 3 ст. 4 ЄКПЛ. 

Виходячи із зазначеного, на наш погляд, використання статистичних 

даних в якості засобу доказування у справах про дискримінацію можна 

віднести до правової позиції Європейського суду, яка повинна бути 

врахована національними судами. 

Вважаємо за необхідне згрупувати існуючу європейську 

правозастосовну практику у відповідності до переліку «захищених ознак» і, в 

свою чергу,  в контексті зазначеного пропонуємо звернути на увагу на типові 

категорії справ, де відмінність у поводженні була визнана дискримінаційною.  

1. Дискримінація за ознакою статі (гендерна ознака): 

- щодо рівності оплати праці за ідентичну виконану роботу. 

Яскравим прикладом зазначеної категорії є рішення ЄСС у справі Дефрен 

проти Сабени [209], відповідно до якого було констатовано дискримінаційне 

поводження роботодавця, який встановив не пропорційну заробітну плату до 

рівноцінної виконуваної роботи для жінки та чоловіка. 

- щодо встановлення зобов’язання жінки до зміни прізвища після 

укладення шлюбу. ЄСПЛ у своєму рішенні у справі Унал Текелі проти 

Туреччини [219] визнав законодавчо встановлений обов’язок жінки змінити 

прізвище після одруження дискримінаційним, оскільки зазначеного 

обов’язку для чоловіків не передбачено. 

- щодо надання переваги чоловікам при доступі до певних видів 

діяльності. Так, у ході розгляду справи Зарб Адамі проти Мальти [221] було 

встановлено, що списки кандидатів у присяжні засідателі формуються на 

95% виключно із представників чоловічої статі. Зазначене, на думку ЄСПЛ, 

суперечить принципу рівності чоловіка і жінки в частині громадянських прав 

і обов’язків та відноситься до дискримінаційних проявів. 
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-   щодо зміни статі як підстави для отримання пенсійного 

забезпечення. Відповідно до фактичних обставин справи Річардс проти 

Державного секретаря з питань праці і пенсійного забезпечення [208] заявник 

шляхом проведення операції здійснив зміну статі з чоловічої на жіночу. 

Офіційно зазначена зміна зареєстрована чи будь-яким іншим чином 

зафіксована не була. При досягненні пенсійного віку, заявник звернувся до 

уповноважених органів за пенсійним захистом, однак отримав відмову, 

оскільки юридично він вважається чоловіком, а пенсійний вік у 

Великобританії для них встановлено на рівні 65 років (заявнику на момент 

звернення було 60 років). Виходячи із зазначеного, ЄСС визнав дану позицію 

органів державної влади дискримінаційною за ознакою зміни статі та такою, 

що суперечить положенням Директиви Ради 79/7/ЕЕС про прогресивну 

реалізацію принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у питання 

соціального захисту. 

Подібна ситуація знайшла своє відображення у справі Гудвін проти 

Сполученого Королівства [229], де органи державної влади відмовили 

заявникам щодо внесення корегувань до свідоцтв про народження у зв’язку із 

зміною статі. У вказаному випадку, ЄСПЛ констатував порушення статті 12 

ЄКПЛ, зокрема права на повагу до сімейного життя і права на укладення 

шлюбу. 

- щодо переваг жінок-військовослужбовиць на отримання 

відпустки по догляду за дитиною. У справі К. Маркін проти Російської 

Федерації [246], ЄСПЛ визнав порушення урядом статей 8 і 14 ЄКПЛ, 

оскільки законодавство не передбачало для чоловіків-військовослужбовців 

рівного з жінками права на відпустку по догляду за дитиною. При цьому, суд 

звернув увагу, що право на відпустку по догляду за дитиною належить всім 

громадянам без будь-якого винятку за ознаками статі або професії. 

- щодо нерівних умов для імміграція чоловіків та жінок. Серед 

прикладів справ у вказаній категорії слід розглянути справу Абдулазіз, 

Кабалес і Балкандалі проти Сполученого Королівства [222]. Відповідно до 
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чинних на той момент імміграційних правил, чоловікам заявниць було 

відмовлено в наданні дозволу на возз’єднання з ними в Сполученому 

Королівстві, де останні мали постійне місце проживання на законних 

підставах. Заявниці (індійського, філіппінського і єгипетського походження, 

відповідно) звернулися до ЄСПЛ у зв’язку з їх дискримінацією за ознакою 

статі та раси. Громадянка Абдулазіз познайомилася зі своїм чоловіком, 

громадянином Португалії, під час його тимчасового перебування в 

Сполученому Королівстві. Громадянка Кабалес одружилася на Філіппінах, де 

вона познайомилася з чоловіком під час відпустки. Чоловік пані Балкандалі 

був громадянином Туреччини, який перебував в Сполученому Королівстві в 

якості подорожуючого, а згодом у пари народилася дитина і вони 

одружилися. У вказаній ситуації ЄСПЛ виявив порушення статті 14 

(заборона дискримінації) в сукупності з статтею 8 ЄКПЛ у зв’язку із 

дискримінацією осіб за ознакою статі (різниця у відношенні до чоловіків і 

жінок іммігрантів в ситуаціях, коли їх дружині або чоловікові, яка не є 

громадянином Сполученого Королівства, потрібен дозвіл на в'їзд в країну або 

перебування в ній), але не за ознакою раси. 

2. Дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації: 

- щодо притягнення до кримінальної відповідальності за сексуальні 

відносини між чоловіками. У відповідності до рішення ЄСПЛ у справі С.Л. 

проти Австрії [238] законодавче положення щодо визнання сексуальних 

стосунків між чоловіками, що не досягли повноліття кримінального караним 

діянням було віднесено до дискримінаційних, зважаючи на існування норм, 

що дозволяли вступати у статеві зносини жінкам після досягнення 14-річного 

віку. 

За дещо інших фактичних умов, у справі Даджен проти Сполученого 

Королівства [230], судом було встановлено порушення статті 8 ЄКПЛ щодо 

права на повагу до особистого життя, зокрема сфери «сексуального життя», у 

зв’язку із існування законодавчих норм щодо кримінального переслідування 

за статеві відносини між повнолітніми чоловіками за добровільною згодою. 
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- щодо відмови у всиновленні дитини одностатевими парами. Так, 

у ході розгляду справи Е.Б. проти Франції [213], ЄСПЛ встановив, що 

рішення компетентних органів є дискримінаційним, зважаючи, на те, що 

причиною відмови в усиновленні дитини було перебування заявниці у 

відносинах з іншою особою жіночої статі. 

- щодо заборони на проведення публічних заходів на підтримку 

прав гомосексуалістів. Прикладами проявів дискримінації у вказаній сфері є 

справа Бачковський та інші проти Польщі [226] та справа Алексєєв проти 

Російської Федерації [224].  В обох випадках ЄСПЛ визнав порушення статей 

11, 13 і 14 ЄКПЛ. При цьому суд, зокрема, зазначив, що протиріччя 

цінностей організаторів і учасників мирних публічних заходів поглядам 

більшості населення не може виправдовувати заборони на проведення таких 

заходів. Демократичне суспільство базується на можливості мирного і 

законного вираження різних позицій щодо спірних питань. Більше того, 

держава зобов'язана охороняти учасників демонстрацій від насильницьких 

посягань з боку противників. Особиста думка про неприйнятність 

демонстрацій на підтримку прав гомосексуалістів як таких, виражена 

представником влади і покладена в основу прийнятих ним рішення про 

заборону проведення демонстрації, не відповідає принципам і нормам ЄКПЛ. 

- щодо спадкування майна у рамках одностатевих шлюбів. У 

зазначеній категорії прецедентна практика ЄСПЛ зазнала значних змін. Так, 

у справі С. проти Сполученого Королівства вимоги заявника були визнані 

ЄСПЛ неприйнятними. При цьому зазначалося, що, незважаючи на зміну 

сприйняття гомосексуальності в суспільстві, одностатеві відносини як і 

раніше не потрапляють в сферу права на повагу до сімейного життя. 

Подібним чином була визнана неприйнятною скарга у справі Реезлі проти 

Німеччини [217] ЄСПЛ звернув увагу на те, що метою законодавства 

Німеччини був захист сім'ї, а гомосексуальні відносини такими вважатися не 

можуть.  
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Однак через декілька років, під час розгляду справи Карнер проти 

Австрії [234] ЄСПЛ різко змінив свою позицію. Аналогічна вищенаведеним 

випадкам ситуація була визнана порушенням статті 8 ЄКПЛ в сукупності зі 

статтею 14 (про недискримінацію). ЄСПЛ не лише відзначив, що для 

виключення ймовірності факту дискримінації необхідно обґрунтувати 

наявність легітимної мети розрізнення відмінностей у поводженні, а також 

розумної пропорційності між використовуваними заходами та метою, що 

досягається, але й вказав, що свобода права розсуду держав в питаннях, що 

стосуються сексуальної орієнтації, обмежена, а тому для виправдання 

відмінностей у поводженні необхідні особливо вагомі і серйозні причини, а 

саме: потрібно продемонструвати, що для досягнення легітимної мети 

необхідно виключити гомосексуальні пари зі сфери дії законодавства. Дана 

лінія міркувань була продовжена в рішенні по справі Козак проти Польщі 

[236], де ЄСПЛ зазначив, що держави, дотримуючись балансу між захистом 

сім'ї та правами сексуальних меншин, що входять в сферу ЄКПЛ, повинні 

враховувати зміни, що відбуваються в суспільстві, в тому числі той факт, що 

приватне життя може вестися не одним способом. Повне виключення осіб, 

які проживають в гомосексуальних стосунках, із успадкування орендних 

прав не є необхідним для захисту традиційної сім'ї. 

3. Дискримінація за ознакою стану здоров’я: 

-  щодо обов’язку сплати спеціального податку при обмежених 

можливостях особи. Так, відповідно до фактичних обставин справи Глор 

проти Швейцарії [231] заявник хворів на цукровий діабет, що відповідно до 

законодавства Швейцарії вважалося «незначним» обмеженням його 

можливостей та дозволяло проходження військової служби. Заявник 

відмовився від виконання військового обов’язку, що передбачало сплату 

податку (штрафу) або альтернативне проходження цивільної служби 

(варіант, що був обраний заявником). Попри це, особа була визнана такою, 

що відмовилася від проходження військової служби без належних підстав та 

зобов’язана сплати спеціальний податок. Вказане трактування органів 
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державної влади, на думку ЄСПЛ, є дискримінаційним, зважаючи на бажання 

заявника здійснити цивільну службу взамін військової. 

- щодо безпідставного звільнення працівника у зв’язку із станом 

здоров’я. Прикладом у зазначеній категорії є справа I.B. проти Греції [214]. 

Національні суди Греції визнали обґрунтованим звільнення ВІЛ-інфікованого 

працівника на підставі вимог інших співробітників компанії, що базувалися 

на побоюваннях заразитися зазначеною хворобою. Роботодавець вважав 

звільнення працівника необхідним заходом заради нормального 

функціонування компанії. У даному випадку ЄСПЛ прийшов до висновку 

про існування проявів дискримінації особи, зокрема в користуванні правом 

на повагу до приватного життя (стаття 8 у сукупності зі статтею 14 ЄКПЛ). У 

рішенні особлива увагу була приділена неможливості звільнення особи на 

основі суб’єктивного і помилкового уявлення інших працівників, в тому 

числі й про стан здоров’я колеги. 

Дещо схожою, за виключенням деяких обставин, є ситуація, що 

покладена в основу рішення ЄСПЛ у справі Кіютін проти Російської 

Федерації [215]. Так, заявнику, громадянину Узбекистану російського 

походження, який проживав в Орловській області зі своєю сім'єю, було 

відмовлено у видачі дозволу на проживання, в зв'язку з тим, що він був ВІЛ-

інфікованим. Зазначені дії були визнані такими, порушують статтю 14 ЄКПЛ 

у сукупності зі статтею 8 ЄКПЛ та призводять до дискримінації за ознакою 

стану здоров’я.  

4. Дискримінація за ознакою віку: 

- щодо стереотипних уявлень відносно особливостей 

життєдіяльності представників певної вікової категорії. У справі 

Карвальо Пінто де Соуза Мораіс проти Португалії [243] суд виявив прояви 

дискримінації за віком та статтю, зокрема заявниці було зменшено суму 

виплаченої компенсації за медичну недбалість при операції через 

відсутність на думку національних судових органів необхідності статевого 

життя для жінки у віці 50 та більше років.  При цьому, вказані 
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формулювання національних судів не були сприйняті ЄСПЛ у якості 

невдало підібраних до ситуації словосполучень, зважаючи на не один 

подібний випадок у практиці даної інстанції.  

5. Дискримінація за ознакою расового, етнічного походження та 

кольору шкіри: 

- щодо обмеження права голосу у зв’язку із етнічним 

походженням. Прикладом зазначеної ситуації є справа Сейдіч і Фінці проти 

Боснії і Герцоговини [218]. Суть звернення полягала в неможливості 

заявників реалізувати право на участь у виборах внаслідок відмінного від 

боснійського, сербського або хорватського походження (заявники були 

представниками єврейської та ромської спільноти), що необхідно 

підтвердити спеціальною декларацією. Як наслідок, ЄСПЛ констатував 

існування дискримінаційних проявів, додавши, що «дискримінація на 

підставі етнічного походження особи є формою расової дискримінації». 

- щодо обмеження відвідування шкільного закладу у зв’язку із 

етнічним походженням дитини. Так, у справі D.H. та інші проти Чеської 

Республіки [245], ЄСПЛ було визнано поміщення школярів циганського 

походження до «спеціальних шкіл» таким, що порушує вимоги статті 14 

ЄКПЛ та віднесено зазначені дії до проявів непрямої дискримінації за 

ознакою етнічного походження. Це зумовлено ненаданням заявникам 

можливості відвідувати «звичайні» школи для отримання базової освіти, що 

було розцінено судом у якості расової упередженості. 

- щодо обмежень у свободі переміщення особи. У справі Тімішев 

проти Російської Федерації [239] заявника не впустили на територію 

Кабардино-Балкарії через його етнічне походження (етнічний чеченець). Суд 

у рішенні вказав на порушення статті 14 (заборона дискримінації) в 

сукупності зі статтею 2 Протоколу № 4 (свобода пересування), оскільки 

право заявника на свободу пересування було обмежено виключно на підставі 

його етнічного походження. Така відмінність у відношенні є проявом расової 

дискримінації. Примітно, що у вказаному рішенні, ЄСПЛ констатував, що у 
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подібних справах тягар доведення виправданості (легітимної мети) 

відмінностей у поводженні покладається на державу-відповідача. 

6. Дискримінація за ознакою громадянства або національного 

походження:  

- щодо відмови у призначенні пенсійного забезпечення у зв’язку із 

національним походженням. Яскравим прикладом констатування 

дискримінації у вказаному випадку є рішення ЄСПЛ у справі Зейбек проти 

Греції [244]. Зокрема, уповноважені органи влади відмовили заявникам у 

пенсійному забезпеченні через політику збереження грецької нації. Так на 

державному рівні обґрунтовувалося позбавлення громадянства грецьких 

мусульман. 

Подібна ситуація відображена в іншому рішенні ЄСПЛ у справі 

Андрєєва проти Латвії [212]. Заявниця мала постійне місце проживання на 

території Латвії (ще до проголошення незалежності вказаної країни), маючи, 

при цьому, громадянство колишнього Радянського Союзу. При визначенні 

розміру пенсії, органи державної влади для розрахунків використали період 

роботи заявниці у Латвії після проголошення незалежності, не врахувавши 

попередні трудові здобутки. Зважаючи на «постійне резиденство без 

латвійського громадянства» заявниці та належну сплату податків на рівні з 

громадянами Латвії, ЄСПЛ прирівняв статус заявниці до статусу латвійських 

громадян та констатував дискримінацію за ознакою національності щодо 

призначення пенсії за весь період роботи. 

- щодо відмови у призначенні соціального забезпечення у зв’язку із 

національним походженням. Як приклад, слід зазначити рішення ЄСПЛ у 

справі Куа Пуаррез проти Франції [235] у відповідності до якого заявник 

звернувся до суду у зв’язку із відмовою компетентних органів в наданні 

допомоги по інвалідності. Вказана відмова обґрунтовувалася законодавчими 

положення, які гарантували право на допомогу по інвалідності лише для 

громадян Франції та інших держав, з якими Франція має взаємні 

домовленості у даній сфері соціального захисту. ЄСПЛ визнав зазначені 
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урядом трактування дискримінаційними, прирівнявши статус заявника до 

статусу громадянина Франції, зважаючи на отримання ним інших соціальних 

виплат на території Франції. Більше того, судом не був сприйнятий у 

вказаній ситуації аргумент про необхідність збалансування бюджетних 

витрат  і доходів як прояв свободи розсуду держави у питаннях фіскальної та 

соціальної політики. 

- щодо обмеження права на вільні вибори. Відповідно до рішення у 

справі Азіз проти Кіпру [225] заявнику було відмовлено у внесенні 

відомостей про нього до списку виборців на парламентських виборах з тієї 

причини, що представники турецької громади на Кіпрі не могли бути 

віднесені до списків виборців грецької громади. У даній ситуації ЄСПЛ 

констатував порушення статті 14 ЄКПЛ в сукупності зі статтею 3 Протоколу 

№ 1 (право на вільні вибори), оскільки кіпріоти турецького походження 

позбавлені можливості голосувати на парламентських виборах на відміну від 

кіпріотів грецького походження.  

7. Дискримінація за ознакою релігії чи переконання: 

- щодо обмежень у доступі до соціальної допомоги за релігійними 

міркуванням. Прикладом даної категорії є справа Гоффман проти Австрії
 

[]232
, де ЄСПЛ визнав проявами дискримінації відмову органів державної 

влади в наданні соціальної допомоги у вигляду виплат по догляду за 

дитиною матері лише на підставі її релігійних переконань («свідки 

Ієгови»). Щоправда, судом констатовано лише порушення права на повагу 

до сімейного життя, порушень за статтею 14 ЄКПЛ окремо визнано не 

було. 

8. Дискримінація за ознакою соціального походження, 

народження та майнового стану: 

- щодо вільного використання земель незалежно від майнового 

статусу. ЄСПЛ у справі Шассанью та інші проти Франції [228] визнав 

положення законодавства дискримінаційними, зважаючи на існування 

неоднакового обов’язку для дрібних та великих землевласників щодо 
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надання власних земель у громадське користування для здійснення 

полювання (останні не мали такого обов’язку і розпоряджалися землями без 

будь-яких особливостей). 

9.  Дискримінація за «іншими ознаками»: 

- щодо обмежень режиму побачень із ув’язненим. У відповідності 

до фактичних обставин справи Петров проти Болгарії [237] заявнику було 

відмовлено у побаченнях із своєю партнеркою лише на підставі відсутності 

офіційного оформлення їхніх відносин. При винесенні рішення ЄСПЛ було 

враховано тривалість перебування заявника у відносинах із партнеркою та 

існування спільної дитини. На підставі зазначеного, становище зазначеної 

пари було прирівняне до положення одруженої пари, а поведінка керівництва 

в’язниці щодо відмови у побаченнях пари визнана необґрунтованою та 

дискримінаційною. 

Отже, на підставі вищевикладеного необхідно зробити наступні 

висновки. Так, конвенційні норми мають свої особливості, зокрема стаття 14 

ЄКПЛ взагалі не містить прямого визначення поняття «дискримінація». На 

наш погляд, це зумовлено правовою природою ЄКПЛ, специфікою побудови 

її положень, оскільки вони за своєю суттю є «відкритим текстом», тобто 

такими, що містять значну кількість принципів та оціночних понять для 

забезпечення стабільності їх розуміння при розвитку суспільних відносин. 

Офіційну інтерпретацію положень ЄКПЛ здійснює ЄСПЛ у своїх рішеннях. 

При цьому, термін визначається одноразово та є універсальним, тобто 

застосовується до всіх подібних правовідносин у вказаній сфері в 

майбутньому. Цікаво, що розтлумачене поняття у наступних рішеннях ЄСПЛ 

не дублюється, однак розміщується посилання на відповідний прецедент, де 

воно міститься. Це стосується не лише визначення терміну «дискримінація», 

а й інших категорій, характеристику яких ЄКПЛ не надано.   

Примітно, що здебільшого у рішеннях стаття 14 ЄКПЛ не 

застосовується судом автономно, відокремлено від інших матеріальних 

конвенційних положень. Щоправда, існують поодинокі випадки 
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констатування ЄСПЛ порушень лише описуваної статті, однак це швидше 

винятки із правил, аніж певна закономірність. При цьому, заявники у 

випадках дискримінаційних проявів у скаргах до суд посилаються та 

визначають порушення будь-якого матеріального положення (залежно від 

сфери дискримінації) у сукупності з статтею 14 ЄКПЛ. Проте, ствердження 

існування дискримінації здійснює лише суд на основі всебічного та повного 

дослідження обставин справи. 

Відповідно до прецедентної практики, що склалася на сьогодні, тягар 

доказування у випадках виявлення дискримінації покладається на сторону 

відповідача, яка зобов’язана довести, що порушення принципу рівності не 

було або різниця у поводженні була виправдана. На наш погляд, визначена 

позиція ЄСПЛ до вказаного питання, в першу чергу, покликана захистити 

права скаржників, які вже були піддані обмеженням, в тому числі 

дискримінаційним.  

Серед іншого, значної уваги заслуговує на характеристику 

застосування у рішеннях ЄСПЛ статистичних даних як засобів доказування 

існування проявів дискримінації. Так, вже були судові прецеденти, 

відповідно до яких статистична інформація була використана і послугували 

основною причиною для констатування проявів дискримінації заявників. 

Однак, із правила існують виключення, оскільки у ряді рішення більш рання 

позиція ЄСПЛ щодо використання статистика як засобу доказування була 

поставлена під сумнів й такі аргументи не були прийняті до уваги. Однак, 

згодом ЄСПЛ повернувся до окресленої практики. Отже, дії суду є виключно 

індивідуальними та стосуються окремо визначної ситуації і правовідносин, а 

тому однозначно спрогнозувати успішність подання статистичних 

відомостей неможливо. 

Варто звернути увагу, що незважаючи на те, що захищені ознаки 

закріплені на законодавчому рівні, однак на сьогодні все одно відбуваються 

порушення конвенційних норм, зокрема щодо заборони дискримінації. 
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Розвиток суспільних відносин призводить до виникнення нових захищених 

ознак, тому перелік постійно розширяється.   

Наведена у нашому дослідженні класифікація категорій справ щодо 

дискримінаційних проявів є корисною з практичної точки зору та може бути 

застосована судами, правоохоронними органами, адвокатами для розуміння 

базової практики ЄСПЛ із вказаних питань, для законодавця – з метою 

гармонізації українського законодавства з європейським відповідником та 

актуальною судовою практикою. Примітно, що у класифікації наведені 

приклади рішень ЄСПЛ проти інших країн, що очевидно в Україні можуть 

бути застосовані лише для реалізації заходів загального характеру. 

Відповідно до положень ст. 13 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» до таких заходів 

відносяться, зокрема: внесення змін до чинного законодавства та практики 

його застосування; внесення змін до адміністративної практики; 

забезпечення належної експертизи законопроектів та використання практики 

ЄСПЛ для підготовки фахівців у вказаних питаннях. Аналіз та сприйняття 

рішень ЄСПЛ щодо ключових моментів дискримінації, дозволяє підвищити 

законодавчий рівень та мінімізувати необґрунтовані обмеження щодо осіб, 

допомагає усунути їх першопричину. 

 

Висновки до Розділу 2 

Дослідження реалізації принципу недискримінації у міжнародному 

праві є надзвичайно актуальним, адже Україна обрала шлях євроінтеграції. З 

огляду на це нами було досліджено європейське антидискримінаційне 

законодавство та судова практика.  

Так, на території Європи одночасно діють декілька механізмів захисту 

від дискримінації, які доповнюють один одного. Нормативно-правовими  

актами ЄС визначений закритий перелік захищених дискримінуючих ознак: 

стать, расове або етнічне походження, релігія або віра, фізична або психічна 

недієздатність, вік та сексуальна орієнтація. Також, з огляду на законодавчі 
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повноваження органів ЄС, заборона дискримінації поширюється на обмежене 

коло сфер суспільних відносин: зайнятість, добробут населення, соціальне 

забезпечення та доступ до товарів і послуг.  

При цьому коло «захищених сфер» відрізняється в залежності від 

дискримінуючої ознаки. Найширший захист забезпечується за ознакою раси 

та етнічного походження: доступ до зайнятості, система забезпечення 

добробуту і доступ до товарів та послуг. За ознакою статі забороняється 

дискримінація у сферах доступу до зайнятості, соціального забезпечення і 

доступу до товарів та послуг. За ознаками сексуальної орієнтації, обмежених 

можливостей, релігії та переконань і віку гарантується протидія 

дискримінації виключно в контексті доступу до зайнятості. 

Протидія дискримінації в рамках європейських демократій отримала 

своє розширення у праві ЄКПЛ. Так, Конвенція встановлює відкритий 

перелік дискримінуючих ознак, а також розширює сферу дії захисту до: 

приватного та сімейного життя, політичних прав, а також інші відносини у 

сфері кримінального права.  

Примітно, що здебільшого у рішеннях стаття 14 ЄКПЛ не 

застосовується судом автономно, відокремлено від інших матеріальних 

конвенційних положень. У випадках дискримінаційних проявів у скаргах до 

суду заявники  визначають порушення будь-якого матеріального положення 

ЄКПЛ (залежно від сфери дискримінації) у сукупності з статтею 14 ЄКПЛ.  

Відповідно до прецедентної практики, що склалася на сьогодні, тягар 

доказування у випадках виявлення дискримінації покладається на сторону 

відповідача, яка зобов’язана довести, що порушення принципу рівності не 

було або різниця у поводженні була виправдана.  

Варто звернути увагу, що незважаючи на те, що захищені ознаки 

закріплені на законодавчому рівні, однак на сьогодні все одно відбуваються 

порушення конвенційних норм, зокрема щодо заборони дискримінації. 

Розвиток суспільних відносин призводить до виникнення нових захищених 

ознак, тому перелік постійно розширяється.   
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Наведена у нашому дослідженні класифікація категорій справ щодо 

дискримінаційних проявів є корисною з практичної точки зору та може бути 

застосована судами, правоохоронними органами, адвокатами для розуміння 

базової практики ЄСПЛ із вказаних питань, для законодавця – з метою 

гармонізації українського законодавства з європейським відповідником та 

актуальною судовою практикою.  
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РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ В 

УКРАЇНІ 

 

3.1. Національне антидискримінаційне законодавство 

Аналіз українського законодавства є надзвичайно важливим з огляду на 

завдання даного дослідження. Саме ефективна правова політика держави 

сприяє захисту прав і свобод людини і громадянина, в тому числі і свободи 

від дискримінації. Як зазначає В. Я. Тацій, «ідея прав людини сформована як 

певний правовий ідеал, на досягнення якого орієнтований розвиток 

національного законодавства, а способами забезпечення – є загальні 

принципи права» [58, с. 168]. Одним із таких принципів і є принцип 

недискримінації. Рівність прав і свобод людини і громадянина, ефективна 

протидія дискримінації є своєрідним символом існуючих у суспільстві 

уявлень про мораль та справедливість.  

У міжнародному та європейському праві існує поняття «європейське 

антидискримінаційне право», яке передбачає існування єдиної 

загальноєвропейської системи правил з протидії дискримінації, яка 

складається з багатьох компонентів: антидискримінаційні інструменти, 

судова практика, антидискримінаційні механізми, правила їхнього 

використання, а також особливості їхньої дії в конкретних ситуаціях. 

Антидискримінаційне право забороняє по-різному ставитися до осіб чи груп 

людей, що перебувають в однакових ситуаціях («пряма дискримінація»), а 

також однаково ставитися до осіб чи груп людей, що перебувають в різних 

ситуаціях («непряма дискримінація») [98, с 22]. Це поняття є ширшим, ніж 

«антидискримінаційне законодавство», яке часто використовується в 

українській доктрині права.  

На нашу думку, сам термін «антидискримінаційне право» більш 

наближений до принципу верховенства права та ілюструє широкий набір 

інструментів, необхідних для ефективної реалізації принципу 

недискримінації. Саме тому надзвичайно важливим є дослідження не тільки 
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законодавства у сфері протидії дискримінації, а й судової практики, проблем 

функціонування системи боротьби з дискримінацією як «єдиного організму». 

Впровадження ефективної системи антидискримінаційного права є 

передумовою утвердження України як демократичної держави та «кроком 

назустріч» гарантуванню європейських демократичних цінностей. Аналізу 

українського антидискримінаційного законодавства, судової практики та 

проблем реалізації принципу недискримінації (які складають 

антидискримінаційне право України) присвячений третій розділ нашого 

дисертаційного дослідження. 

Даний підрозділ присвячений аналізу Конституції України, законів та 

підзаконних нормативно-правових актів на предмет наявності 

антидискримінаційних норм. Офіційна база законодавства України 

(zakon.rada.gov.ua) за контекстним пошуком поняття «дискримінація» та 

похідних від нього слів у назві та/чи тексті, містить понад 1600 нормативно-

правових актів. Тому, у цьому підрозділі будуть проаналізовані лише 

найважливіші з них.  

Першочергово на предмет антидискримінаційних норм нами були 

проаналізовані положення Конституції України. Далі, для зручності, 

пропонуємо 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 засади запобігання та 

протидію дискримінації в Україні» від 06 вересня 2012 року № 5207-VI; 2) 

Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом Президента 

України від 25 серпня 2015 року № 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 року №2/02-16; 4) окремі положення Кодексу 

законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII; 5) окремі 
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положення Кримінального Кодексу України від 05 квітня 2001 року № 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 сторони від 27.06.2014, ратифікованої Законом України 

«Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16 вересня 2014 

року № 1678-VII. 

Отже, Конституція України у статті 24 встановила рівність 

конституційних прав і свобод та рівність громадян перед законом [57]. 

Іншими словами, надається та гарантується рівний обсяг прав і свобод усім 

громадянам України. Закріплені в Конституції права і свободи поширюються 

на усіх громадян України однаково і мають тотожний зміст. Таким чином, 

кожен громадянин користується усім спектром прав і свобод на рівних 

засадах з іншими громадянами та захищений від дискримінації чи утисків з 

боку держави, органів державної влади та місцевого самоврядування, 

посадових осіб та інших. Закріплена рівність прав та свобод також говорить 

про те, що ними можуть користуватися і ті громадяни, які не мають 

можливостей, рівних з іншими (це може бути зумовлено фізіологічними, 

соціальними, майновими особливостями тощо). Саме тому законодавство і, 

зокрема, Конституція України повинні запроваджувати систему гарантій для 

забезпечення реалізації рівних прав для кожної людини.  
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У частині 1 статті 24 Конституції України також закріплена рівність 

громадян перед законом. Така рівність зобов’язує громадян виконувати 

приписи правових норм, не порушувати закон, а у випадку такого порушення 

– нести відповідальність, передбачену законодавством. На практиці принцип 

рівності перед законом отримує розширене тлумачення та включає рівність 

громадян також і перед судом.  

Оскільки Основний Закон не дає визначення поняття «рівність перед 

законом», звернемося до праць вчених-правознавців. Як зазначає науковець, 

В. Городовенко, зміст цього принципу розкривається в таких елементах: а) 

рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно 

від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

мовних та інших ознак; б) рівність процесуальних прав щодо доведення своєї 

правової позиції перед судом, а також рівність обов’язків, які випливають із 

процесуального законодавства; в) застосування судом матеріального і 

процесуального закону однаково для всіх незалежно від правового і 

соціального статусу особи, фактичних і юридичних обставин справи; г) 

існування єдиної для всіх судової системи, яка передбачає можливості 

розгляду справи по суті, а також оскарження рішення у справі у вищих судах 

[21, с 185-186]. На наш погляд, вказана думка заслуговує на увагу, оскільки 

включає максимально розширене тлумачення принципу рівності громадян 

перед законом та судом. У майбутньому, з розвитком суспільних відносин 

список запропонованих елементів може бути доповнений.  

Як слушно зауважує Н. М. Оніщенко у науково-практичному коментарі 

до Конституції України, положення про рівність громадян перед законом 

дозволяє не обмежувати юридичну рівність тільки конституційними правами 

і свободами, а це означає, що всі без винятку права і свободи громадян, які 

закріплені в законах, а також у підзаконних нормативних актах, мають бути 

рівними [58, с 167]. Автор вказаного твердження акцентує увагу на тому, що 

права і свободи громадян не обмежуються тими, що закріпленими у 
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Конституції. На наше переконання, такий підхід є обґрунтованим, оскільки 

Основний закон покликаний регламентувати лише найважливіші суспільні 

відносини. При цьому, права та свободи громадян доповнюються та 

деталізуються у законах та підзаконних нормативно-правових актах. Тому 

конституційна вимога про рівність прав та свобод поширюється на усі права 

та свободи людини та громадянина, закріплені у всіх нормативно-правових 

актах.  

Частина 2 статті 24 Конституції України забороняє  встановлення 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [57]. 

Дана норма перераховує ознаки, за якими особа може зазнавати 

дискримінації. Важливо відзначити, що цей перелік не є вичерпним та 

дозволяє значно розширити дискримінуючі ознаки. Адже з розвитком 

суспільства та правовідносин, до дискримінуючих ознак можна віднести нові 

категорії: сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, інвалідність, ВІЛ-

статус тощо. 

У частині 3 статті 24 Основного закону звертається особлива увага на 

свободу від гендерної дискримінації: «Рівність прав жінки і чоловіка 

забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у 

громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і 

професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами 

щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; 

створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 

материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою 

материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та 

інших пільг вагітним жінкам і матерям» [57]. Питанню захисту від 

дискримінації за статевою ознакою присвячена окрема частина статті 24 

Конституції України з огляду на соціальну значущість даної теми. Де-юре, 

жінки та чоловіки стали рівними у правах та свободах всього близько ста 
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років назад. Однак, де-факто, така рівність поки досягнута не у всіх сферах 

суспільних відносин. Тому, на думку законодавця, свобода від дискримінації 

за статевою ознакою повинна бути підкреслена окремо у нормах Основного 

Закону.  

Для розуміння сутності поняття гендерної дискримінації, звернемося 

до його офіційного роз’яснення Організацією Об’єднаних Націй. Так, 

гендерна дискримінація – це будь-яке розрізнення, виняток або обмеження за 

ознакою статі, яке має наслідком або метою якого є применшення або 

заперечення визнання, реалізації або здійснення жінками, незалежно від їх 

сімейного стану, на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини і 

основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, 

громадській або будь-якій іншій області [52]. Український законодавець 

визначає гендерну дискримінацію як ситуацію, за якої особа та/або група  

осіб за ознаками статі, які були, є та можуть бути дійсними або 

припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні  

правами і свободами або привілеями в будь-якій формі, встановленій  

законодавством, крім випадків, коли такі обмеження або привілеї мають   

правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є  

належними  та необхідними [110]. Визначення гендерної дискримінації у 

Законі України «Про забезпечення прав і можливостей жінок і чоловіків» 

було оновлено 07 грудня 2017 року і на сьогодні є найпрогресивнішим і 

максимально повним в українському законодавстві.  

Аналіз частини 3 статті 24 Конституції України свідчить, що 

законодавець розглядає «гендерне питання» у двох аспектах: по-перше, 

закріплення формальної рівності чоловіків та жінок, надання рівних 

можливостей реалізації гарантованих прав; і, по-друге, створення особливих 

умов для жінок, що пов’язано із фізичними особливостями, необхідністю 

поєднувати трудову діяльність з материнством тощо.  
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Звертаємо увагу, що, незважаючи на задекларовану в Конституції 

України рівність чоловіків та жінок, численні норми українського 

законодавства все ще містять прояви гендерної дискримінації. 

Окрім вищезазначеної базової статті про свободу від дискримінації та 

забезпечення рівності громадян, в Конституції України містяться й інші 

норми, опосередковано пов’язані із реалізацією принципу недискримінації. 

Зокрема мова йде про: 

- статтю 10, яка гарантує вільний розвиток, використання, і захист 

російської мови та інших мов національних меншин України [57]; 

- статтю 11, закріплює обов’язок держави сприянню консолідації 

та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і 

культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної 

самобутності всіх корінних народів і національних меншин України 

[57]; 

- статтю 21, яка встановлює, що усі люди є вільні і рівні у своїй 

гідності та правах [57]; 

- статтю 26, що гарантує іноземцям та особам без громадянства, 

що перебувають в Україні на законних підставах, можливість 

користуються тими самими правами і свободами, а також нести такі 

самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими 

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України [57]; 

- статтю 35, яка розширює розуміння свободи від дискримінації за 

ознаками світогляду та віросповідання, а саме: кожен має право на 

свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу 

сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно 

відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні 

обряди, вести релігійну діяльність [57]; 

- статтю 53, що гарантує громадянам, які належать до 

національних меншин, відповідно до закону, право на навчання рідною 
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мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних 

навчальних закладах або через національні культурні товариства [57]. 

Таким чином, Основний Закон України регламентує загальні засади 

свободи від дискримінації, однак не дає визначень ключових понять – 

«рівність», «дискримінація», «принцип недискримінації», «гендерна 

дискримінація» тощо. На наше переконання, такий підхід є обґрунтованим, 

оскільки внесення змін до Конституції України є більш ускладненим, ніж до 

інших нормативно-правових актів України. Такі загальні норми дозволяють 

тлумачити їх у динамічний спосіб.  

Загальне законодавство. Рамковим законодавчим актом у сфері свободи 

від дискримінації є Закон України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» (далі – Закон про запобігання дискримінації), 

прийнятий 6 вересня 2012 року. Як зазначається у преамбулі, цей закон 

визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії дискримінації 

з метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод 

людини та громадянина [112].  

У статті 1 Закону про запобігання дискримінації наводиться визначення 

ключових понять: антидискримінаційна експертиза, дискримінація, непряма 

дискримінація, підбурювання до дискримінації, позитивні дії, пряма 

дискримінація та утиск. Відповідно до статті 2 Закону про запобігання 

дискримінації: принцип недискримінації передбачає незалежно від певних 

ознак: 1) забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; 2) 

забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; 3) повагу до 

гідності кожної людини; 4) забезпечення рівних можливостей осіб та/або 

груп осіб [112]. Таким чином, законодавець розтлумачує розуміння принципу 

недискримінації, на якому ґрунтується законодавство України. Ключовими 

елементами принципу недискримінації виступають рівність прав та свобод, 

рівність перед законом, повага до гідності та рівність можливостей усіх осіб, 

які перебувають на території України.  
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Важливою нормою, яку заклав законодавець у Закон про запобігання 

дискримінації, є частина 2 статті 3, відповідно до якої: якщо міжнародним 

договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою 

України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, 

застосовуються правила міжнародного договору [112]. На наш погляд, 

зазначена норма дозволяє активно розвиватись антидискримінаційному 

регулюванню в Україні, адже на сьогодні приймається велика кількість 

важливих міжнародних нормативно-правових актів у сфері свободи від 

дискримінації, які, після ратифікації Верховною Радою України, не завжди 

знаходять своє відображення у профільному законодавстві. Тому, частина 2 

статті 3 Закону про запобігання дискримінації сприяє застосуванню 

прогресивних міжнародних норм для реалізації принципу недискримінації в 

Україні. 

Сфера дії Закону про запобігання дискримінації закріплюється у статті 

4 і поширюється на суспільні відносини у сфері громадсько-політичної 

діяльності; державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування; правосуддя; трудових відносин; охорони здоров’я; освіти; 

соціального захисту та на інші сфери суспільних відносин [112]. Варто 

звернути увагу, що зазначений перелік не є вичерпним. Це означає, що, у 

широкому розумінні, принцип недискримінації повинен бути застосований, 

по можливості, у всіх сферах суспільних відносин.  

Крім того, Закон про запобігання дискримінації у статті 5 виділяє 

чотири форми дискримінації: пряма дискримінація, непряма дискримінація, 

підбурювання до дискримінації та утиск. А також, у статті 6 наводить перелік 

дій, які не вважаються дискримінацією, а саме: 

- спеціальний захист з боку держави окремих категорій осіб, які 

потребують такого захисту [112] – мова йде про дітей, позбавлених 

батьківського піклування, пенсіонерів, осіб з інвалідністю тощо; 

- здійснення заходів, спрямованих на збереження ідентичності 

окремих груп осіб, якщо такі заходи є необхідними [112] – наприклад, 
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закріплені Конституцією України та законодавством права 

національних меншин в Україні; 

- надання пільг та компенсацій окремим категоріям осіб у 

випадках, передбачених законом [112] – це може стосуватися ветеранів 

війни, дітей-сиріт, осіб з інвалідністю, учасників АТО, внутрішньо 

переміщених осіб та інших; 

- встановлення державних соціальних гарантій окремим категоріям 

громадян [112] – наприклад, гарантії в працевлаштуванні для осіб з 

інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового 

лікування, молоді, яка закінчила або припинила навчання у 

загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах 

та інші; 

- особливі вимоги, передбачені законом, щодо реалізації окремих 

прав осіб [112] – йдеться, зокрема), про віковий ценз чи професійні 

навики, необхідні для зайняття певної посади або реалізації пасивного 

виборчого права тощо.  

Звертаємо увагу, що зазначений перелік визначений законодавцем як 

виключний. Аналіз інших нормативно правових актів не дозволяє доповнити 

вказані пункти.  

Стаття 8 Закону про запобігання дискримінації встановлює засади 

проведення антидискримінаційної експертизи у процесі нормотворення. 

Закріплюється законодавча вимога врахування принципу недискримінації під 

час розробки та прийняття нормативно-правових актів. 

Антидискримінаційній експертизі підлягають проекти законів України, акти 

Президента України, а також нормативно-правові акти органів виконавчої 

влади. Порядок проведення антидискримінаційної експертизи, а також форма 

висновку про проведення антидискримінаційної експертизи затверджені 

Кабінетом Міністрів України [97]. Відповідно до пункту 9 Положення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших 
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органів виконавчої влади, висновок про проведення антидискримінаційної 

експертизи подається разом з нормативно-правовим актом до органу 

державної реєстрації  [97]. Обов’язок проведення антидискримінаційної 

експертизи також закріплений у  абзаці 3 пункту 1 § 37, пункті 1 § 44, абзаці 

1 підпункту 1 пункту 1 § 50  Регламенту Кабінету Міністрів України [132].  

Розділ 2 Закону про запобігання дискримінації регламентує механізм 

забезпечення запобігання та протидії дискримінації. Так, до суб’єктів, 

наділених владними повноваженнями у сфері протидії та запобігання 

дискримінації належать: 

- Верховна Рада України; 

- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (повноваження 

деталізуються у статті 10 Закону про запобігання дискримінації, однак 

не згадуються у Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини» від 23.12.1997 № 776/97-ВР); 

- Кабінет Міністрів України (повноваження деталізуються у статті 11 

Закону про запобігання дискримінації, при цьому жодної згадки про 

такі повноваження чи взагалі принципу недискримінації не містяться у 

Законі України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-

VII); 

- інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим та 

органи місцевого самоврядування (повноваження деталізуються у 

статті 12 Закону про запобігання дискримінації); 

- громадські організації, фізичні та юридичні особи (права зазначених 

суб’єктів регламентуються статтею 13 Закону про запобігання 

дискримінації). 

Розділ 3 Закону про запобігання дискримінації закріплює механізм 

захисту права на свободу від дискримінації та відповідальність за порушення 

принципу недискримінації. Так, якщо особа вважає, що стосовно неї було 

застосовано дискримінацію, вона може звернутися до суду та/або до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Зокрема, для 
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забезпечення такої можливості, у структурі секретаріату омбудсмана 

функціонує Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації 

та гендерної рівності. Крім того, особа, що постраждала від дискримінації, 

має право на компенсацію моральної та матеріальної шкоди відповідно до 

законодавства України.  

Таким чином, Закон про запобігання дискримінації регламентує 

загальні засади реалізації принципу недискримінації. Доповнюючи норми 

Конституції України, зазначений закон містить узагальнююче визначення 

поняття «дискримінація», деталізує форми дискримінації; надає офіційне 

тлумачення поняттям, пов’язаним із принципом недискримінації; закріплює 

перелік позитивних дій, які не вважаються дискримінацією; встановлює та 

регламентує запровадження антидискримінаційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів; наділяє органи державної влади та місцевого 

самоврядування, юридичних та фізичних осіб повноваженнями у сфері 

реалізації принципу недискримінації та встановлює механізм захисту від 

проявів дискримінації.  

Також, на нашу думку, до загального законодавства у сфері реалізації 

принципу недискримінації можна віднести Національну стратегію у сфері 

прав людини, затверджену Указом Президента України від 25 серпня 2015 

року № 501/2015 (далі – Стратегія). Затвердження даної стратегії зумовлене 

необхідністю оптимізації діяльності органів державної влади для 

гарантування та забезпечення прав людини. Як зазначається у Загальній 

частині, стратегія спрямована на об'єднання суспільства довкола розуміння 

цінності прав і свобод людини, які захищаються на основі принципу рівності 

та без дискримінації [79].  

До стратегічних напрямів Президент України відносить попередження 

та протидію дискримінації. Як зазначається у Стратегії, реалізації принципу 

недискримінації перешкоджають наступні фактори: недостатня узгодженість 

діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування у 

сфері свободи від дискримінації; неефективність правових механізмів 
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притягнення до відповідальності за дискримінацію; відсутність 

інформаційно-просвітницької роботи для подолання стереотипів, 

упередженості і нетерпимості в суспільстві [79]. Приєднуємося до зазначеної 

позиції, оскільки, на наше глибоке переконання, реалізація принципу 

недискримінації на загальнодержавному рівні залежить саме від ефективного 

законодавчого регламентування та координації дій органів державної влади, 

місцевого самоврядування та інших посадових осіб. Однак, для досягнення 

свободи від дискримінації у суспільстві, необхідна також і активна 

просвітницька та інформаційна діяльність, робота громадських організацій, 

що покликана боротися із побутовою дискримінацією та викоріненням 

дискримінуючих стереотипів громадян.  

Метою Стратегії є створення ефективної системи запобігання та 

протидії дискримінації. Для досягнення поставленого завдання пропонується: 

- забезпечити комплексність та узгодженість законодавства у сфері 

свободи від дискримінації; 

- створити та реалізувати програми щодо підвищення обізнаності у сфері 

запобігання та протидії дискримінації; 

- запровадити відповідні та своєчасні позитивні дії сфері запобігання та 

протидії дискримінації;  

- забезпечити ефективне та своєчасне реагування держави на нові 

виклики; 

- удосконалити порядок проведення органами виконавчої влади 

антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів; 

- посилити відповідальність за відмову в розумному пристосуванні 

об'єктів фізичного оточення для забезпечення потреб людей з 

інвалідністю та інші заходи для реалізації принципу недискримінації 

[79]. 

Крім того, у Стратегії, серед іншого, окрема увага приділена 

конкретним проявам дискримінації. Однак стратегічні напрями не є 

належним чином згруповані та перелічені у довільному порядку, що 
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ускладнює їх пошук та розуміння. У зв’язку з цим, для зручності, 

пропонуємо систематизувати стратегічні напрями, які стосуються принципу 

недискримінації, за наступними ознаками: дискримінація за ознакою статі 

(«Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [79]), 

дискримінація за ознакою етнічного походження («Забезпечення прав 

корінних народів і національних меншин»; «Забезпечення прав біженців та 

осіб, які потребують додаткового захисту, а також іноземців та осіб без 

громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні» [79]), 

дискримінація внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території («Захист прав внутрішньо переміщених 

осіб»; «Ужиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території України»; «Забезпечення прав громадян 

України, які проживають у населених пунктах Донецької і Луганської 

областей, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження» [79]). 

На виконання Стратегії затверджено План заходів Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини на період до 2020 року. Серед іншого, у зазначеному 

Плані закріплено низку заходів з метою попередження та протидії 

дискримінації. Так, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 

повинні бути здійснені наступні дії: розроблення та подання на розгляд 

Кабінету Міністрів України необхідних законопроектів для оптимізації 

законодавства у сфері свободи від дискримінації; розроблення курсу з питань 

протидії дискримінації для державних службовців; розроблення та 

затвердження методики проведення антидискримінаційної експертизи та інші 

заходи [86]. Варто відзначити, що це єдиний документ органу державної 

влади, прийнятий на виконання Стратегії, який містить конкретні заходи для 

протидії дискримінації в Україні, строки їх виконання та очікувані 

результати. 
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Отже, Стратегія Президента України у сфері прав людини була 

затверджена для вдосконалення діяльності органів державної влади, 

підвищення ефективності їх роботи у сфері захисту прав людини. Значна 

увага у Стратегії приділена реалізації принципу недискримінації. 

Запропоновані Президентом України заходи мають на меті попередження та 

боротьбу з дискримінацією. На нашу думку, зазначений документ привернув 

значну увагу до проблеми захисту прав людини, зокрема свободи від 

дискримінації, однак декларативність положень Стратегії та відсутність 

конкретних завдань для певних органів державної влади ставить під питання 

реалізацію її норм. 

Закон України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» у 

статті 3 встановлює, що діяльність Національної суспільної 

телерадіокомпанії України провадиться відповідно до принципу відсутності 

дискримінації за будь-якою ознакою. 

Спеціальна стаття щодо рівності трудових прав громадян України 

міститься у Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП). У розумінні 

статті  2-
1
 КЗпП дискримінацією у сфері праці є: порушення принципу 

рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників 

залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, 

соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, 

підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового 

стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці 

чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру 

звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання 

підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими 

ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання 

[43].  

Стаття  2-
1
 з’явилася у КЗпП в 1991 році та набула актуального вигляду 

у 2015 році з прийняттям Закону України «Про внесення зміни до Кодексу 
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законів про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері 

запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу». 

Прийняття відповідних змін у законодавстві щодо заборони дискримінації у 

сфері праці було умовою Європейського Союзу для введення безвізового 

режиму з Україною. Аналіз даної статті показує, що законодавець значно 

розширив (а значить – визнав) перелік можливих дискримінуючих ознак при 

реалізації трудових прав громадян. Незважаючи на резонанс у суспільстві та 

парламенті, який викликали такі зміни до КЗпП, вважаємо таку норму закону 

кроком вперед до гармонізації з європейським законодавством та більш 

ефективної реалізації принципу недискримінації в Україні.  

Кримінальна відповідальність за дискримінацію громадян залежно від 

їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за 

іншими ознаками встановлена Кримінальним Кодексом України. Вчинення 

злочину на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату 

або на ґрунті статевої приналежності є обставинами, які обтяжують 

покарання (стаття 67 Кримінального Кодексу України). 

На виконання міжнародних зобов’язань та у розвиток вищезазначеного 

законодавства, 5 листопада 2009 року Верховна Рада України прийняла 

Закон України  «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної 

ворожнечі», в якому були посилені санкції у статті 161 Кримінального 

кодексу України та внесені зміни до деяких інших статей. Так, у частині 2 

статті 115, частині 2 статті 121, частині 2 статті 122, частині 2 статті 126, 

частині 2 статті 127, частині 2 статті 129 Кримінального кодексу України 

кваліфікаційними ознаками є скоєння злочину з мотивів расової, 

національної або релігійної нетерпимості. Злочином також визнається 

«ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію…» [107]. 

Також кримінальна відповідальність за геноцид (тобто діяння, умисно 

вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, 
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етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої 

групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи 

життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, 

скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом 

насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу) передбачена у статті 442 

Кримінального Кодексу України.  

Отже, загальне антидискримінаційне законодавство України регулює 

найважливіші питання пов’язані із реалізацією принципів недискримінації. 

Так, у розвиток конституційних положень був прийнятий спеціальний Закон 

про протидію дискримінації, який визначає ключові терміни у цій сфері та 

закріплює повноваження органів державної влади для боротьби з 

дискримінацією. Ряд підзаконних нормативно-правових актів закріплює 

стратегічні цілі державних органів для досягнення свободи від дискримінації. 

Спеціальне законодавство. Аналіз спеціального законодавства у сфері 

свободи від дискримінації дозволяє класифікувати нормативно-правові акти 

за дискримінуючими ознаками. З огляду на те, що дане дослідження має на 

меті, в першу чергу, дослідження загальнотеоретичного аспекту принципу 

недискримінації, вважаємо за необхідне проаналізувати загальні засади 

захисту від дискримінації за конкретною ознакою, сформовані у 

спеціальному законодавстві. 

1. Свобода від дискримінації за ознакою статі. Питання запобігання 

протидії гендерній дискримінації є актуальним не тільки для України, а й для 

всього міжнародного співтовариства. Принцип рівності прав та можливостей 

жінок і чоловіків отримав законодавче закріплення у 2005 році з прийняттям 

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків». Варто відзначити, що цей закон був прийнятий навіть раніше, ніж 

профільний Закон про протидію дискримінації.  

Як зазначається у преамбулі Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків», метою цього Закону є досягнення 

паритетного становища жінок і чоловіків   у   всіх  сферах  життєдіяльності  
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суспільства  шляхом правового  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей   

жінок   і чоловіків,   ліквідації   дискримінації   за   ознакою   статі  та 

застосування  спеціальних  тимчасових  заходів,   спрямованих   на усунення   

дисбалансу   між   можливостями   жінок   і   чоловіків реалізовувати рівні 

права, надані їм Конституцією і законами України [110].  

Загалом Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» регламентує наступні питання: запроваджується 

визначення таких термінів як «дискримінація за ознакою статі», «позитивні 

дії», «гендерна рівність» тощо; напрями державної політики щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; запровадження 

гендерно-правової експертизи; відображення органами державної статистики 

показників становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства; 

повноваження органів, установ, уповноважених осіб та організацій у сфері 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; відповідальність 

за порушення законодавства у сфері гендерної рівності [110]. Окремі розділи 

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» присвячено забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у громадсько-політичній, соціально-економічній сферах, у сфері 

освіти та в засобах масової інформації.  

Також діє Концепція державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, 

затверджена Кабінетом Міністрів України [61]. Метою даної програми є 

розширення доступу жінок і чоловіків до товарів і послуг шляхом урахування 

у нормативно-правових актах гендерного компонента, створення 

комплексної системи реагування на випадки дискримінації за ознакою статі, 

зменшення розриву у рівні оплати праці жінок і чоловіків, зростання 

кількості жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних рад та 

місцевих рад тощо.   

Для сприяння реалізації державної політики щодо впровадження 

принципу гендерної рівності 07 липня 2017 року, Кабінетом Міністрів 
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України було затверджено Положення при Урядового уповноваженого з 

питань гендерної політики. Відповідно до вказаного положення, Основними 

завданнями Урядового уповноваженого є: 1) сприяння забезпеченню 

реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства; 2) участь 

відповідно до компетенції у  координації роботи міністерств, інших 

центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків; 3) проведення моніторингу щодо 

врахування Кабінетом Міністрів України принципу гендерної рівності під 

час прийняття нормативно-правових актів; 4) участь у здійсненні Прем’єр-

міністром України представництва Кабінету Міністрів України у 

міжнародних зустрічах і форумах, у тому числі з Комісією ООН із статусу 

жінок, Радою безпеки ООН на сесіях з порядку денного «Жінки, мир, 

безпека», Ради Європи, ОБСЄ тощо; 5) співпраця та взаємодія з 

громадянським суспільством з питань щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства  [61]. 

Урядовий Уповноважений з питань гендерної рівності був призначений 

Прем’єр-Міністром України 14 лютого 2018 року.  

Питання гендерної рівності також регулюють окремі норми КЗпП. Так, 

стаття 3 КЗпП, серед інших, встановлює гарантії праці жінок, а Глава XII 

присвячена праці жінок. Аналіз норм КЗпП свідчить, що законодавець 

встановлює спеціальний захист жінок у сфері трудових відносин, зокрема: 

- заборона встановлення випробування при прийнятті на роботу вагітних 

жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти 

років або дитину з інвалідністю (стаття 26); 

- заборона тимчасового переведення на іншу роботу вагітних жінок, 

жінок, які мають дитину з інвалідністю або дитину віком до шести 

років, а також осіб віком до вісімнадцяти років без їх згоди (стаття 33); 
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- можливість скороченої тривалості робочого часу за рахунок власних 

коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей 

віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю (стаття 51); 

- обмеження праці жінок у нічний час, надурочних робіт, робіт у вихідні 

дні і направлення у відрядження (статті 54, 63, 175, 176, 177); 

- встановлення переліку робіт,  на яких забороняється застосування 

праці жінок (стаття 174); 

- переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років (стаття 178); 

- гарантії трудових прав жінок у зв'язку з вагітністю, пологами і для 

догляду за дитиною, усиновленням дитини (статті 179-182, 184, 185); 

- перерви для годування дитини (стаття 183). 

2. Свобода від дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, 

етнічного походження та національності. Мова йде, в першу чергу, про 

захист прав національних меншин в Україні.  

Першим нормативно-правовим актом незалежної України, що 

гарантував рівність прав громадян України незалежно від національності, є 

Декларація прав національностей України [24]. У статті 1 зазначеної 

декларації закріплюється обов’язок держави гарантувати всім народам, 

національним групам, громадянам, які проживають на її території, рівні 

політичні, економічні, соціальні та культурні права. 

 Профільним законом у сфері протидії дискримінації за ознакою 

національності є Закон України «Про національні меншини в Україні» [116]. 

Вказаний закон регулює основні питання, пов’язані із захистом прав 

національних меншин в Україні. Стаття 18 Закону України «Про національні 

меншини в Україні» забороняє будь-яке пряме чи непряме обмеження прав і  

свобод громадян  за  національною  ознакою.  

Оскільки фактична дискримінація представників національних меншин 

часто є наслідком виховання та існуючих у суспільстві стереотипів, 

Міністерством освіти і науки України програма «Основні орієнтири 
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виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», 

яка визначає основні напрями, принципи, завдання, тематичний зміст 

виховної роботи з учнями. Одним із основних принципів виховання 

визначено принцип національної спрямованості. Його реалізація пов’язана з 

вихованням в учнів культури міжетнічних відносин, толерантного ставлення 

до історії, мови, культури і вірувань представників інших національностей, 

які проживають в Україні та в інших державах [83]. 

Для створення належних умов захисту прав ромської національної 

меншини, Президент України затвердив Стратегію захисту та інтеграції в 

українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 

року [177]. Завданнями даної стратегії є правовий та соціальний захист, 

підвищення освітнього рівня, охорона здоров’я, покращення житлово-

побутових умов та задоволення інших потреб ромської громади в Україні.  

3. Свобода від дискримінації за ознакою походження та місця 

проживання. З огляду на політичну ситуацію, яка на сьогодні склалася в 

Україні, вважаємо за необхідне виділити окремим пунктом нормативно-

правові акти, які стосуються внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) та 

громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. 

Гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів ВПО закріплені 

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб». Стаття 14 зазначеного закону встановлює, що ВПО користуються тими 

ж правами і свободами, як і інші громадяни України, що постійно 

проживають в Україні, а також забороняє дискримінацію ВПО при 

здійсненні ними будь-яких прав і свобод на підставі, що вони є внутрішньо 

переміщеними особами. Принцип недискримінації також закладений у 

Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження 

довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 

року, затвердженій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 

листопада 2017 року. Так, забороняється дискримінація ВПО під час 
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здійснення прав і свобод на підставі того, що вони є внутрішньо 

переміщеними особами. 

Особливий порядок забезпечення прав і свобод громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованій території встановлюється Законом 

України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України». З огляду на особливий правовий 

режим тимчасово окупованих територій, Україна бере на себе обов’язок 

вживати всіх необхідних заходів щодо гарантування прав і свобод людини і 

громадянина, передбачених українським законодавством та міжнародними 

договорами, усім громадянам України, які проживають на тимчасово 

окупованій території. 

4. Свобода від дискримінації за станом здоров’я. Окремі нормативно-

правові акти в Україні присвячені свободі від дискримінації та соціальному 

захисту осіб з інвалідністю та іншими вадами здоров’я.  

Дискримінація осіб з інвалідністю заборонена статтею 2 Закону 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

[117].  Статті 4, 17, 21, 25, 27 та 30 зазначеного закону запроваджують 

позитивні дії зі сторони держави, юридичних та фізичних осіб для реалізації 

особами з інвалідністю прав та свобод людини і громадянина  (зокрема мова 

йде про застосовування принципу  розумного пристосування  та 

універсального дизайну). 

Хочемо звернути увагу на законодавче визначення особи з 

інвалідністю: особою з інвалідністю, відповідно до статті 2 Закону України 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», є особа зі 

стійким розладом функцій  організму, що при взаємодії із зовнішнім 

середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок 

чого держава зобов'язана  створити  умови  для  реалізації  нею  прав нарівні 

з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист [117]. Для 

отримання статусу особи з інвалідністю, необхідна особлива, визначена 

законом процедура, отримання такого статусу. Однак існують хвороби та 
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інфекції, які не є підставою для отримання статусу інваліда, наприклад, вірус 

імунодефіциту людини тощо.  

Тому, окремі антидискримінаційні норми містяться у Законі України 

«Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту 

людини (ВІЛ), та правовий і соціальний людей, які живуть з ВІЛ». 

Відповідно до статті 14 зазначеного закону, дискримінація  особи   на   

підставі   наявності   в   неї ВІЛ-інфекції, а також належності людини до груп 

підвищеного ризику інфікування ВІЛ забороняється. 

Спеціальні умови для забезпечення прав і свобод громадян, які 

постраждали від Чорнобильської катастрофи запроваджено Законом України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи». 

5. Свобода від дискримінації за релігійною ознакою. Профільним 

нормативно-правовим актом у цій сфері є Закон України «Про свободу 

совісті та релігійні організації». Серед інших, завданням цього закону є 

забезпечення соціальної справедливості, рівності, захисту прав і законних 

інтересів громадян незалежно від ставлення до релігії. Також, відповідно до 

статті 4 зазначеного закону, громадяни України є рівними перед законом і 

мають рівні права в усіх галузях економічного, політичного, соціального і 

культурного життя незалежно від їх ставлення до релігії. 

Вважаємо за необхідне приділити окрему увагу Угоді про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони від 27.06.2014 (далі – Угода). Угода базується на цінностях, які 

сповідує право ЄС: верховенство права, повага до прав людини та демократії 

тощо. Відповідно до статті 2 Угоди, Україна взяла на себе зобов’язання 

дотримуватися цих цінностей та інтегрувати їх у свою правову політику. 

Даний нормативно-правовий акт заклав основи для подальшого 

розвитку законодавства України у сфері реалізації принципу недискримінації 

(який відноситься до європейських цінностей). Так, відповідно статті  419, 
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сторони Угоди беруть на себе обов’язок посилення діалогу та 

співробітництва щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, 

безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, 

соціального залучення, гендерної рівності та недискримінації [187]. Серед 

інших, однією із цілей співробітництва в рамках Угоди є подолання 

дискримінації в усіх її формах та проявах (стаття 420). 

Крім того, Угода закріпила взаємні зобов’язання у сфері свободи від 

дискримінації з однієї сторони від України, а з іншої – від Європейського 

Союзу та держав-членів Європейського союзу у таких сферах: 

- трудові відносини (стаття 17) - ставлення до працівників, що є 

громадянами України та законно працевлаштовані на території 

держави-члена (і навпаки, ставлення до працівників, які є громадянами 

держави-члена та на законних підставах працевлаштовані на території 

України), має бути вільним від будь-якої дискримінації на підставі 

громадянства стосовно умов праці, винагороди або звільнення; 

- торговельне та митне законодавство (стаття 76) - сторони домовилися, 

що їхнє відповідне торговельне та митне законодавство, як принципове 

питання, має бути стабільним та всеохоплюючим та, що положення і 

процедури мають бути пропорціональними, прозорими, 

передбачуваними, недискримінаційними, об’єктивними й мають 

застосовуватися уніфіковано та ефективно; 

- інші сфери (стаття 473) – заходи у сферах дії Угоди, які вживаються 

Україною стосовно Союзу або його держав-членів (і навпаки, заходи, 

які вживаються Союзом або державами-членами стосовно України), не 

повинні призводити до будь-якої дискримінації між громадянами 

сторін, їх компаніями або фірмами.  

Варто відзначити, що у плані заходів Кабінету Міністрів України з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, фігурує лише один пункт щодо 
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протидії дискримінації тільки за ознакою статі. Відзначається необхідність 

підсилення та реформування національного механізму забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок та чоловіків. Досягнення даної цілі повинне 

відбуватися шляхом організації і проведення заходів з метою підвищення 

кваліфікації кадрів у сфері забезпечення гендерної рівності та протидії 

дискримінації за ознакою статі; а також створення системи поширення 

інформації про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та 

щодо дискримінації. Обов’язок реалізації зазначених заходів покладений на 

Міністерство соціальної політики України у 2017-2019 роках. Заходи щодо 

протидії дискримінації за іншими ознаками поки не передбачені.  

Як зазначає Ю. К. Мороз, план заходів з імплементації глави 21 Угоди 

про асоціацію, як і додатки до тексту угоди, передбачають виконання 

Україною Директив ЄС у сфері протидії дискримінації [77, с. 59], зокрема: 

- Директива № 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 року щодо забезпечення 

виконання принципу рівності осіб незалежно від расового чи етнічного 

походження; 

- Директива № 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року про встановлення 

загальної системи рівного ставлення у сфері зайнятості й професійної 

діяльності; 

- Директива № 2004/113/ЄС от 13 грудня 2004 року про реалізацію 

принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків і жінок 

у питаннях доступу та постачання товарів і послуг; 

- Директива № 2006/54/ЄС від 5 липня 2006 року про реалізацію 

принципів рівних можливостей і рівноправного поводження щодо 

чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування та зайнятості. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити наступні 

висновки. Загальні засади запобігання та протидії дискримінації 

закріплюються Конституцією України. Стаття 24 Основного Закону 

присвячена принципам рівності (частина 1), недискримінації (частина 2), а 
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також окрему увагу законодавець приділив свободі від гендерної 

дискримінації (частина 3).  

Загальним антидискримінаційним законодавством закріплено 

визначення основних термінів, повноваження органів державної влади і 

місцевого самоврядування у сфері протидії дискримінації, визначено правові 

механізми захисту постраждалих від дискримінації, встановлено 

відповідальність за дискримінуючі діяння.  

Спеціальне законодавство, присвячене окремим дискримінуючим 

ознакам, регламентує основні питання свободи від дискримінації окремих 

осіб та груп осіб. Враховуючи ратифікацію Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, а також курс на гармонізацію 

українського законодавства з нормами права Європейського Союзу, 

спеціальне антидискримінаційне законодавство буде розширюватись і 

доповнюватись.  

Підсумовуючи, зазначимо, що ефективне національне 

антидискримінаційне законодавство необхідне Україні з наступних причин: 

- громадяни стають жертвами порушення їх прав шляхом дискримінації та 

нерівного ставлення; 

- забезпечення принципу недискримінації виховує у громадянах толерантне 

ставлення та може зменшити рівень нетерпимості до осіб, які наділені 

певними особливостями; 

- державі потрібне встановлення єдиної системи стандартів забезпечення 

захисту прав громадян від дискримінації; 

- саме законодавчі акти закріплюють повноваження органів державної влади 

у сфері протидії дискримінації, що, як наслідок, забезпечує їх ефективне 

реагування та допомогу; 

- забезпечення принципу недискримінації виховує у громадянах толерантне 

ставлення та може зменшити рівень нетерпимості до осіб, які наділені 

певними особливостями; 
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- якісне антидискримінаційне законодавство дозволить Україні наблизити 

правові норми до європейських стандартів. 

Важливою складовою антидискримінаційного права є не тільки 

законодавство, а й судова практика та механізм реалізації принципу 

недискримінації. Саме ці елементи дозволять створити максимально 

толерантне правове поле та, найголовніше, впливати на свідомість і настрої у 

суспільстві. 

 

3.2. Судова практика України у сфері протидії дискримінації 

Досягнення справедливості є одним із найважливіших завдань права. 

При цьому, варто враховувати не тільки наявні у державі правові норми, а й 

стан їх застосування. Поряд із цим реалізація принципу недискримінації 

відіграє важливу роль у забезпеченні прав людини та досягненні суспільного 

розвитку.  

В процесі відносин у суспільстві, певні правові, економічні, соціальні, 

культурні фактори можуть стати причиною проявів дискримінації. І навіть 

при існуванні максимально демократичних та справедливих приписів закону, 

важливу роль відіграє судова система. Саме судова практика може показати, 

наскільки ефективно реалізуються правові норми у державі, проблемні 

моменти законодавства та можливості їх усунення.  

З огляду на це, надзвичайно важливою є обізнаність суддів у сфері 

забезпечення прав людини, та, зокрема, недискримінації. На сьогодні, для 

захисту від проявів дискримінації, українська Феміда може застосовувати не 

тільки національне законодавство, а й міжнародні договори (ратифіковані 

Верховною Радою України), судову практику (в тому числі Європейського 

суду з прав людини) та інші джерела.  

Метою даного підрозділу є дослідження вітчизняної судової практики 

(Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції) та 

міжнародних прецедентів (Європейського суду з прав людини проти 

України) щодо реалізації принципу недискримінації.  
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Пропонуємо розпочати аналіз судової практики з рішень 

Конституційного Суду України (далі – КСУ) Отже, відповідно до Закону 

України «Про Конституційний Суд України», КСУ є органом конституційної 

юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує 

питання про відповідність Конституції України законів України та у 

передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює 

офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження 

відповідно до Конституції України. У порядку оскарження конституційності 

нормативно-правового акту до КСУ можуть звертатися: Президент України, 

щонайменше сорок п’ять народних депутатів України, Верховний Суд, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим.  

Аналіз практики КСУ показує, що до суду неодноразово звертались 

саме з питання відповідності нормативно правових актів закладеному в 

Конституції України принципу недискримінації та рівності громадян. 

Унікальність рішень КСУ полягає у тому, що в процесі дослідження 

матеріалів справ, здійснюється глибинний аналіз теоретичних та практичних 

підходів до досліджуваного питання.  

Так, у своїх рішеннях, що стосуються реалізації принципу 

недискримінації, КСУ, як правило, звертає увагу на мету відмінностей у 

здійсненні прав та свобод. І, як наслідок, рішення щодо конституційності/ 

неконституційності нормативно-правових актів або їх окремих положень, 

базуються саме на обґрунтованості зазначених відмінностей.  

Як звертає увагу КСУ у «справі про граничний вік кандидата на посаду 

керівника вищого навчального закладу» [144], мета встановлених 

відмінностей або обмежень має бути істотною (тобто правомірною та 

суспільно необхідною), а самі відмінності, що переслідують цю мету, 

повинні відповідати нормам Конституції, бути об’єктивно виправданими, 

обґрунтованими та справедливими. В протилежному випадку встановлені 

обмеження, на думку Суду, є дискримінаційними. З огляду на це, 
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пропонуємо систематизувати доступні рішення КСУ за ознакою 

обґрунтованості/необґрунтованості відмінностей у реалізації прав та свобод.  

Необґрунтовані відмінності у визнанні, реалізації або користуванні 

правами. Для прикладу розглянемо ряд рішень КСУ, де встановлені законом 

відмінності були визнані необґрунтованими, і, як наслідок, такими, що не 

відповідають Конституції України. Важливо відзначити, що часто суд не 

зазначає прямо, що те чи інше обмеження є дискримінаційним, однак 

наголошує, що оскаржувані відмінності у ставленні не мають легітимної 

мети чи суспільної значущості. 

1. Обмеження осіб старше 65 років займати посаду керівника вищого 

навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації 

(дискримінація за ознакою віку) – Рішення Конституційного Суду України у 

справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу 

другого частини першої статті 39 Закону України "Про вищу освіту" (справа 

про граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального 

закладу) №14-рп/2004 від 7 липня 2004 року [144]. Як зазначає КСУ, 

встановлення особливих вимог щодо віку керівника вищого навчального 

закладу третього або четвертого рівня акредитації не ґрунтується на 

спеціальних вимогах до праці на цій посаді та не переслідує легітимну мету, 

тому оскаржувана норма є дискримінаційною щодо реалізації права на 

працю.   

2. Обмеження об’єднання народних депутатів у фракції на 

позапартійній основі (дискримінація за ознакою політичних переконань) – 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про 

внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (справа про утворення 

фракцій у Верховній Раді України) №17-рп/98 від 3 грудня 1998 року. 

Редакція частини першої статті 4.2.1 Регламенту Верховної Ради 
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встановлювала, що депутатські фракції у Верховній Раді України 

утворюються виключно депутатами на основі політичних партій та блоків 

політичних партій, що подолали чотиривідсотковий бар'єр на виборах до 

Верховної Ради України за умови, що до складу кожної з фракцій входить не 

менш як 14 народних депутатів України. На той момент, парламент України 

обирався за змішаною виборчою системою. Це означає, що 225 народних 

депутатів були обрані за списками політичних партій, а інші 225 – на 

мажоритарних округах і могли бути позапартійними. Оскаржуване 

положення Регламенту ВРУ унеможливлювало об’єднання депутатів у 

фракції на позапартійній основі. Як зазначив суб’єкт конституційного 

подання, відсутність права позапартійних народних депутатів України, 

обраних в одномандатних виборчих округах, об'єднуватися у депутатські 

групи, змушує їх вступати до фракцій, утворених лише на основі політичних 

партій та виборчих блоків партій, що подолали чотиривідсотковий бар'єр на 

виборах до  Верховної Ради України 29 березня 1998 року [145]. Зазначена 

норма містить ознаки дискримінації на підставі політичних переконань, що 

підтвердив КСУ, визнавши положення Постанови ВРУ неконституційними.  

3. Обмеження прав осіб, які не брали участі голосуванні (дискримінація 

за ознакою політичних переконань) – Рішення КСУ у справі за 

конституційними поданнями народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) Закону України "Про вибори 

народних депутатів України" (справа про вибори народних депутатів 

України) №1-рп/98 від 26 лютого 1998 року [154]. Оскаржувані положення  

Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 24 вересня 

1997 року встановлювали, що виборці, які не брали участі у голосуванні на 

виборах, підтримують результати волевиявлення тих виборців, які взяли 

участь у голосуванні на виборах. Дані норми були визнані КСУ 

неконституційними з огляду на законодавче право осіб на свободу 

політичних переконань. Таке право включає можливість особи підтримувати 

певні політичні партії, приймати участь у голосуванні, так і не виражати свої 
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політичні погляди. З огляду на це, «підміна» однієї політичної позиції певної 

групи громадян на іншу, є порушенням принципу недискримінації. 

4. Обмеження права засудженої особи приймати участь у судовому 

розгляді справи (дискримінація за ознакою місця перебування) – Рішення 

Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 

громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення 

положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового 

процесу) № 9-рп/2012 від 12 квітня 2012 року. На думку суб’єкта права на 

конституційне звернення, суди України неоднозначно вирішують питання 

щодо можливості засуджених, які перебувають у місцях позбавлення волі, 

брати безпосередню участь у судових засіданнях під час розгляду справ, в 

яких вони є стороною [143]. У даному рішенні Суд зазначив, що така 

практика є дискримінаційною і кожен (в тому числі і особи, що відбувають 

покарання у кримінально-виконавчих закладах) має право на участь у 

розгляді своєї справи, у визначеному законом порядку.  

5. Обмеження права релігійних громад щодо проведення публічних 

богослужінь (дискримінація за релігійними переконаннями) – Рішення 

Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 

Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (справа про 

завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних 

обрядів, церемоній та процесій) № 6-рп/2016 від 8 вересня 2016 року. 

Оскаржувані положення закону запроваджували дозвільний порядок 

проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та 

процесій, замість повідомчого, як це закріплено у Конституції України. 

Дискримінація у цьому випадку полягає у тому, що організація мирних 

зібрань на підставі релігійних переконань потребує дозволу уповноважених 

органів, тоді як організація мирних зібрань з інших причин такого дозволу не 

потребує.  
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6. Призначення більш м’якого покарання окремим категоріям осіб 

(дискримінація осіб за ознакою ступеня тяжкості вчиненого злочину) – 

Рішення КСУ у справі за конституційним поданням Верховного Суду 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень статті 69 Кримінального кодексу України(справа про призначення 

судом більш м'якого покарання) №15-рп/2004 від 2 листопада 2004 року 

[147]. Оскаржувані положення Кримінального кодексу України 

запроваджували можливість призначення більш м’якого покарання для осіб, 

які вчинили особливо тяжкий, тяжкий злочин та злочин середньої тяжкості. В 

той час, як пом’якшення покарання для осіб, які вчинили злочин невеликої 

тяжкості – передбачено не було. КСУ відзначив, що такі положення закону є 

дискримінаційними та визнав їх такими, що суперечать Конституції України.  

7. Обмеження приймати участь у голосуванні особам, які не можуть 

самостійно пересуватися, але не є інвалідами першої групи (дискримінація за 

станом здоров’я) – Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про 

особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" 

при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року" (справа про особливості 

застосування Закону України "Про вибори Президента України") №22-

рп/2004 від 24 грудня 2004 року  [148]. Оскаржувані положення закону 

звужували коло виборців (до виключно інвалідів першої групи), які можуть 

голосувати за межами приміщення для голосування, і забороняють 

голосувати за таких умов іншим категоріям виборців, які через свій фізичний 

стан не можуть самостійно з'явитися на виборчу дільницю. Норма була 

визнана КСУ такою, що не відповідає Конституції України. 

Обґрунтовані відмінності у визнанні, реалізації або користуванні 

правами. КСУ аргументує конституційність певних законодавчих 

відмінностей чи обмежень реалізації прав певних осіб чи груп осіб через 

визначення легітимності мети розрізнення та суспільну значущість цільового 
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призначення. Як результат, правова позиція суду у цьому питанні 

викладається з урахуванням зазначених критеріїв.  

1. Віковий ценз для перебуванні на посаді Уповноваженого ВРУ з прав 

людини, державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування 

– Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положення частини другої статті 5 Закону 

України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" 

(справа про віковий ценз) №5-рп/2000 від 18 квітня 2000 року [153]; Рішення 

КСУ у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 

23 Закону України "Про державну службу", статті 18 Закону України "Про 

службу в органах місцевого самоврядування", статті 42 Закону України "Про 

дипломатичну службу" (справа про граничний вік перебування на державній 

службі та на службі в органах місцевого самоврядування) №8-рп/2007 від 16 

жовтня 2007 року [158]. У даному випадку особливі правила та умови, 

встановлені законодавством,  засновані на специфічних вимогах до праці на 

зазначених посадах і  не обмежують право на працю і  гарантію  рівних 

можливостей у виборі професії та роду трудової діяльності. 

2. Спеціальні вимоги щодо зайняття посади судді апеляційного суду та 

Верховного Суду України - Рішення КСУ у справі за конституційним 

поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) окремих положень частини четвертої статті 26, 

частини третьої статті 31, частини другої статті 39 Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" (справа про стаж для зайняття посади судді в 

апеляційних, вищих спеціалізованих судах та Верховному Суді України) №3-

рп/2011 від 5 квітня 2011 року. Як зазначає суд, встановлення додаткових 

кваліфікаційних вимог щодо стажу для окремих категорій суддів не 

позбавляє рівних можливостей доступу до посади судді в апеляційних, 

вищих спеціалізованих судах та Верховному Суді України усіх, хто 
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відповідає зазначеним вимогам. У цьому випадку додаткові умови, визначені 

законодавством, ґрунтуються на специфіці посади апеляційної чи касаційної 

інстанції.  

3. Соціальний захист громадян, які перебувають на службі у 

правоохоронних органах, органах державної пожежної охорони та військових 

формуваннях – Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційними поданнями Міністерства внутрішніх справ України і 

Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень 

частини шостої статті 22 Закону України "Про міліцію" та частини сьомої 

статті 22 Закону України "Про пожежну безпеку" (справа щодо права на 

пільги) № 8-рп/99 від 6 липня 1999 року; Рішення Конституційного Суду 

України у справі за конституційними поданнями 55 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень статей 58, 60 Закону України "Про Державний бюджет України на 

2001 рік" та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 8, 9 частини першої 

статті 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" і 

підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про деякі заходи щодо економії 

бюджетних коштів" (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій) №5-рп/2002 

від 20 березня 2002 року [155]; Рішення Конституційного Суду України у 

справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень частин 

третьої, четвертої статті 59 Закону України "Про Державний бюджет України 

на 2003 рік" (справа про соціальний захист військовослужбовців та 

працівників правоохоронних органів) №7-рп/2004 від 17 березня 2004 року. 

Особливі соціальні гарантії військовослужбовців та працівників 

правоохоронних органів випливають з характеру покладених на них 

службових обов'язків у зв'язку з виконанням ними державних функцій. 

4. Додаткові гарантії недоторканості та забезпечення незалежності 

окремих категорій посадових осіб – Рішення КСУ у справі за конституційним 
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поданням Президента України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) Закону України  "Про Рахункову палату  Верховної Ради 

України" (справа про Рахункову палату) №7-зп від 23 грудня 1997 року [150]; 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень 

частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої 

статті 13 Закону України "Про статус суддів" (справа про незалежність суддів 

як складову їхнього статусу) №19-рп/2004 від 1 грудня 2004 року [151]. 

Встановлення додаткових гарантій недоторканності для окремих категорій 

державних посадових осіб (порівняно з недоторканністю інших  

осіб) має на меті створення належних умов для виконання покладених на них 

державою обов'язків та захист від незаконного втручання у їх діяльність. Як 

зазначає суд, встановлена законом недоторканість у даному випадку є не 

особистим привілеєм, а такою, що має публічно-правове призначення. 

Вважаємо за необхідне звернути особливу увагу на низку рішень КСУ, 

що стосуються вікових обмежень у доступі до певних посад. Першою за 

хронологією була «справа про віковий ценз» [153]. У мотивувальній частині 

рішення суд зазначив, що кваліфікаційні вимоги для кандидата на посаду 

омбудсмана зумовлені родом і характером діяльності. Окрім віку, до 

кваліфікаційних вимог суд відносить  також життєвий досвід та соціальну 

зрілість. Як аргумент на користь конституційності та дотримання принципу 

недискримінації, суд використав цільове призначення оскаржуваного 

положення закону.  

Наступною була «справа про граничний вік кандидата на посаду 

керівника вищого навчального закладу». Застосований у цьому рішенні 

підхід суду базувався не лише на легітимності мети та цільовому призначенні 

обмеження, а й на принципі пропорційності. У мотивувальній частині КСУ 

зазначає, що «мета встановлення певних відмінностей (вимог) у правовому 

статусі працівників повинна бути істотною, а самі відмінності (вимоги), що 

переслідують таку мету, мають відповідати конституційним положенням, 
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бути об'єктивно виправданими, обґрунтованими та справедливими. У 

противному разі встановлення обмежень на зайняття посади означало б 

дискримінацію» [144]. Суд звертає увагу, що встановлення граничного віку 

для кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу не пояснює 

мету такого обмеження і не враховує низку важливих вимог до такої посади 

(вчене звання, науковий ступінь, досвід, рівень наукової кваліфікації тощо). 

КСУ приходить до висновку, що встановлення саме вікового обмеження у 

цьому випадку не ґрунтується на специфічних вимогах до праці на цій 

посаді, а, отже, є дискримінаційним. 

В той же час, суддя КСУ В.М. Шаповал у окремій думці до зазначеного 

рішення зауважує, що встановлення обмежень в залежності від віку є 

звичайною нормативно-правовою практикою і не може розглядатися як 

дискримінація.  

Наступна «справа про граничний вік перебування на державній службі 

та на службі в органах місцевого самоврядування» підтверджує легітимну 

мету встановлених законом вікових обмежень. Суд зазначає, що «доцільність 

законодавчого встановлення граничного віку перебування на державній 

службі, в тому числі на дипломатичній службі та на службі в органах 

місцевого самоврядування, обумовлена завданнями і функціями цих органів, 

особливим характером їх діяльності» [158]. При цьому у пункті 3.4 

мотивувальної частини рішення, КСУ звертає увагу, що вік не відноситься до 

«інших ознак», які охороняються частиною 2 статті 24 Конституції України.  

Аналіз рішень КСУ, що стосуються вікового цензу показує різний 

методологічний підхід до обґрунтування правових позицій. На це також 

звертають увагу С. П. Рабінович та О. З. Панкевич [128, с. 157] зазначаючи, 

що неувага до принципу пропорційності в мотивувальній частині зробила 

зазначені рішення щодо вікового цензу вразливими для критики. З авторами 

не погоджується Є. В. Черняк, яка також не відносить віковий ценз до 

переліку дискримінуючих ознак [195, с.31]. 
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На наше переконання, дискусій щодо достатньої обґрунтованості 

зазначених рішень КСУ можна було б уникнути, якби суд більш 

аргументовано мотивував рішення, що стосувалися вікового цензу. Аналіз 

практики КСУ свідчить про те, що часто застосовані різні методологічні 

підходи до віднесення того чи іншого обмеження як легітимного. Вважаємо, 

що при вирішенні питань, пов’язаних із реалізацією принципу 

недискримінації, було б доцільно застосовувати певний «тест на 

недискримінацію» по аналогії із застосовуваним тестом у ЄСПЛ. Це б 

дозволило уніфікувати практику не тільки КСУ, а й інших судів України.  

На необхідність запровадження «тесту на недискримінацію» вже 

звертали увагу вчені-конституціоналісти. Зокрема, С. П. Рабінович зазначав, 

що «є підстави констатувати, що загалом ЄСПЛ уважніше й точніше, аніж 

КСУ, діагностує порушення принципу недискримінації, оскільки 

застосовувана Страсбурзьким Судом методика оцінки наявності/відсутності 

дискримінації включає тест на пропорційність» [128, с. 162]. На нашу думку, 

глибинний аналіз, що базуватиметься на усталеній методиці, дозволить КСУ 

максимально обґрунтовано та всесторонньо аналізувати положення 

нормативно-правових актів на предмет дискримінації.  

Наступна частина аналізу присвячена рішенням судів загальної 

юрисдикції України. Адже якщо особа чи група осіб зазнають обмеження у 

визнанні, реалізації або користуванні правами і свободам за певними 

ознаками, вони звертаються до компетентних судових органів. У дослідженні 

розглянуті типові рішення українських судів, які стосуються проявів 

дискримінації. Пропонуємо поділити зазначені прецеденти за 

дискримінуючими ознаками.  

1. Дискримінація за ознакою мови. 

Аналіз рішень за вказаною категорією справ у Єдиному державному 

реєстрі судових рішень дозволяє розподілити їх за 2 критеріями: 

- рішення, у яких судом прямо констатовано наявність дискримінації 

особи за ознакою мови; 
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- рішення, із змісту яких випливає існування дискримінаційних проявів 

особи за ознакою мови. 

До першої визначеної категорії слід віднести справу щодо визнання 

протиправним та скасування рішення Державної міграційної служби України 

щодо відмови у наданні громадянину Російської Федерацій статусу біженця. 

Так, у рішенні Львівського окружного адміністративного суду від 

16.03.2018р. суд розцінив не забезпечення особи при вирішенні питання 

щодо надання їй додаткового захисту, зокрема під час співбесіди, 

можливістю знайомитись з матеріалами справи з перекладом як 

дискримінаційну дію за ознакою мови [160]. 

Яскравим прикладом, що характеризує другу категорію, є справа щодо 

визнання дій юридичної особи, що займається продажами товарів через 

мережу Інтернет неправомірними в силу ненадання інформації про 

продукцію українською мовою. Судом вказані дії були розцінені як такі, що 

порушують законні права споживача, гарантовані  Законом України «Про 

захист прав споживачів». При цьому, у судовому рішенні не міститься 

прямих формулювань про наявність дискримінації у діях продавця, однак із 

системного аналізу його мотиваційної частини це однозначно розуміється 

[165]. 

На особливу увагу, в контексті дослідження дискримінації за ознакою 

мови, заслуговує рішення Самбірського міськрайонного суду Львівської 

області від 25.09.2015 р. у справі про визнання дій щодо надання квитанції 

платіжного термінала недержавною (російською) мовою неправомірними та 

зобов’язання надати квитанцію платіжного терміналу українською мовою. 

Так, судом було прийнято до уваги аргументацію споживача та встановлено 

порушення його прав на отримання державною мовою інформації у чеках під 

час здійснення операцій з переказу коштів з використанням платіжних 

терміналів [162]. Позиція суду ґрунтувалася на відсутності рішення місцевої 

ради про використання російської мови як регіональної мови або мови 
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меншин та домовленості сторін в оформленні чеку за операціями російською 

мовою. 

При цьому, судова практика у вказаному питанні не є однозначною, 

оскільки у подібній справі  суд відмовив споживачу в задоволенні вимог про 

визнання дій банку по наданню квитанцій недержавною мовою 

неправомірними. Обґрунтовувалося це тим, що мова приватних 

комп'ютерних систем та їх програмного забезпечення, що використовувалося 

банком, визначалася власниками цих систем, а тому надання квитанції 

платіжного термінала недержавною (російською) мовою є законним. 

2. Дискримінація за ознакою стану здоров’я. 

Аналіз сучасної судової практики дозволяє виокремити значну 

кількість випадків дискримінації осіб за ознакою інвалідності. Зразковим у 

вказаному розумінні є рішення Семенівського районного суду Чернігівської 

області від 09.08.2016 р. у справі про поновлення на роботі незаконно 

звільненого викладача, інваліда І групи у зв’язку із відмовою останнього від 

пропозиції дирекції закладу щодо забезпечення стороннього догляду під час 

навчального процесу. У вказаній ситуації суд констатував наявність з боку 

дирекції закладу проявів непрямої дискримінації за ознакою інвалідності 

[163]. 

Такий висновок випливає з того, що незаконно звільненим викладачем 

продемонстрована спроможність виконання своїх посадових обов'язків без 

істотних обмежень; викладач був звільнений за те, що не забезпечив собі 

сторонню допомогу, що є безсумнівним порушенням вимог частини першої 

статті 172 Кодексу законів про працю України, адже такий обов'язок за 

законом покладено на заклад освіти; викладач відповідає займаній посаді за 

кваліфікацією та станом здоров'я. 

Іншим, не менш показовим випадком є справа щодо відшкодування 

моральної шкоди за недопуск особи з інвалідністю у нічний клуб. Суд у 

даній ситуації задовольнив позовні вимоги особи з обмеженими 

можливостями, визнавши ненадання дозволу адміністрацією клубу (з 
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міркувань безпеки особи, значної кількості людей на танцполі, відсутністю 

пандусів для осіб з обмеженими можливостями) на відвідування нічного 

закладу проявом дискримінації за ознакою інвалідності [162]. 

Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ від 

14.03.2017 р. задоволено вимоги особи з інвалідністю щодо виключення 

дискримінаційних положень Договору добровільного страхування 

подорожуючих. Так, внаслідок існування положень у відповідному договорі, 

що стосувалися неможливості видачі полісу інвалідам І групи, особа, права 

якої було порушено, була позбавлена можливості отримання 

короткострокової туристичної візи до Європи [167]. У рішенні судом також 

наголошувалося на тому, що інваліди мають право мати доступ до всіх 

аспектів суспільного життя нарівні з іншими, зокрема, до фізичного 

оточення, до транспорту, до інформації та зв’язку і до інших об’єктів і 

послуг, що надаються населенню. 

Також яскравим прикладом із судової практики щодо визнання 

дискримінації за ознакою стану здоров’я є справа про захист права на 

дошкільну освіту. Так, особа звернулася до лікарської установи з метою 

проходження медичного огляду та отримання всіх необхідних медичних 

довідок для зарахування своєї доньки до дошкільного навчального закладу. 

За результатами огляду дитини було встановлено, що за станом здоров'я 

дитина може відвідувати дошкільні навчальні заклади, однак у зв'язку з 

відсутністю загальнообов'язкових профілактичних щеплень, відвідування 

дошкільних навчальних закладів не дозволено. 

У відповідному рішенні суд визнав дії лікарської установи 

неправомірними та такими, що свідчать про непряму дискримінацію і 

порушують припису Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні». Констатувалося, що законодавчо передбачено 

право батьків відмовитись від профілактичних щеплень їхнім дітям. При 

цьому, таке право залишається за батьками незалежно від причин відмови. 

Відмова батьків від вакцинації є обміркованим та зваженим рішенням, 
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прийнятим на підставі детального та всебічного вивчення питань, пов’язаних 

з вакцинацією, можливих наслідків після її проведення та можливого 

негативного впливу на здоров'я дитини [166]. Окрім зазначеного, зважаючи 

на відсутність негативної епідеміологічної ситуації в регіоні, суд зробив 

висновок, що дитина має право відвідувати дошкільний заклад освіти без 

проведення профілактичних щеплень. 

3. Дискримінація за ознакою статі. 

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень дозволяє зробити 

висновок про існування незначної кількості випадків констатації судами 

дискримінації особи за ознакою статі. Здебільшого судова практика 

представлена рішеннями, у яких органами правосуддя  не вбачається 

порушень та обмежень по відношенню до особи за вказаною ознакою. 

Так, Львівський окружний адміністративний суд у відповідній 

постанові відмовив у задоволенні позову особі-військовослужбовцю щодо 

визнання протиправними дій командира військової частини по відмові у 

наданні соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-

річного віку [160]. Причиною прийняття такого рішення є відсутність 

правових підстав для надання особі зазначеного виду відпустки, оскільки 

останній не є батьком, який виховує дитину без матері. 

При цьому, у ході розгляду справи судом не було виявлено 

застосування керівництвом військової частини дискримінації до особи-

військовослужбовця за ознакою статі, зважаючи на обґрунтоване 

відступлення від зобов’язань за Європейською конвенцією з прав людини  у 

зв’язку із існуванням особливого періоду в державі (мобілізації), легітимною 

метою якого є захист національної та громадської безпеки. 

Цікавою для дослідження визнання проявів дискримінації за ознакою 

статі є справа про визнання відмови у прийнятті чоловіка на роботу 

неправомірною. На думку суду, роботодавець законно відмовив кандидату на 

посаду оператора комп’ютерного набору, дискримінаційних дій по 

відношенню до особи виявлено не було [163].  
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Відмова була визнана судом обґрунтованою та такою, що не містить 

дискримінаційних ознак, зважаючи на наявність на підприємстві роботодавця 

виключно жіночого колективу, для яких було створено особливі санітарно-

побутові умови, а вільних площ для організації аналогічних умов для 

працівників чоловічої статі роботодавець не мав можливості надати.   

4. Дискримінація за ознакою місця проживання чи походження 

(дискримінація ВПО). 

На сьогодні непоодинокими випадками щодо внутрішньо переміщених 

осіб є прояви їх дискримінації за ознакою місця реєстрації (проживання). 

Існування зазначених проявів підтверджується судовою практикою. 

У постанові Лисичанського міського суду Луганської області від 

05.10.2017 р. у справі про поновлення пенсійних виплат, припинених 

внаслідок «тривалої відсутності одержувача пенсії за місцем реєстрації 

(проживання)», суд вбачає у діях органів державної влади (в даному випадку, 

регіонального відділення Пенсійного фонду України) ознаки дискримінації 

по відношенню до внутрішньо переміщених осіб [101]. Аналіз вказаного 

судового рішення дозволяє зробити висновки про існування додаткових 

перешкод для внутрішньо переміщених осіб у порівнянні з іншими 

громадянами України при отриманні пенсійних виплат, зокрема дотримання 

умови постійного перебування за місцем реєстрації (проживання). 

В свою чергу, у постанові Окружного адміністративного суду м. Києва 

від 29.06.2017 р. вказана позиція була підтримана судом, а законодавчі 

положення визнані такими, що призводять до непрямої дискримінації за 

ознакою місця проживання та перебування на обліку внутрішньо 

переміщеної особи, а також порушують принцип рівності, передбачений ст. 

24 Конституції України та гарантії вільного пересування територією України, 

передбачені ст. 33 Конституції України [102]. 

Подібні приклади визнання дискримінації внутрішньо переміщених 

осіб за ознакою місця реєстрації (проживання) відображені у постанові 

Дружківського міського суду Донецької області від 07.11.2017 р. та постанові 
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Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 26.10.2017 р. 

[100].  

Зразковою по викладенню та законодавчому обґрунтуванню є 

постанова Попаснянського районного суду Луганської області від 29.06.2016 

р., у відповідності до якої дії Управління Пенсійного фонду України у 

Попаснянському районі Луганської області, які в звичайних умовах можуть 

бути розцінені цілком обґрунтованими, в особливій ситуації внутрішньо 

переміщеної особи, яка звернулася до суду були визнані проявом непрямої 

дискримінації. 

Так, судом встановлено, що дії органу державної влади по відмові у 

виплаті пенсії внутрішньо переміщеній особі внаслідок відсутності належних 

документів (належним чином засвідчених документів та документів, що не 

містять дат), що підтверджують наявний трудовий стаж є явно 

непропорційними заявленій легітимній меті, а тому їх не можна вважати 

такими, які вчинені обґрунтовано, добросовісно та розсудливо, адже не було 

враховано всі обставини, що мають значення для прийняття рішення, 

зокрема, той факт, що первинні документи, які можуть підтвердити 

пільговий стаж внутрішньо переміщеної особи, залишилися на окупованій 

території [104]. 

5. Дискримінація військовополонених.   

Значного поширення протягом 2014-2018 років набуло звернення 

громадян України в національні суди щодо встановлення факту перебування 

в полоні. При цьому, у ході судового розгляду, окрім з’ясування зазначених 

обставин, судами у рішеннях констатувалася наявність дискримаційних 

процесів по відношенню до військовополонених. 

Так, у рішенні Фастівського міськрайонного суду Київської області від 

04.12.2017 р. та рішенні Приморського районного суду м. Одеси від 

14.03.2017 р. встановлено, що всупереч нормам Конвенції Організації 

Об’єднаних Націй «Про поводження з військовополоненими» від 12 серпня 

1949 р. мала місце дискримінація військовополонених за різними ознаками, 
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зокрема за ознакою мови (утримувачами категорично заборонялося 

спілкування українських військовополонених рідної мовою, їх змушували до 

висловлювань лише російською мовою) та політичних поглядів (утримувачі 

постійно змушували військовополонених відмовлятися від своїх політичних 

поглядів та перейти на сторону так званої «Донецької Народної Республіки» 

шляхом застосування психологічного тиску, принижень та образ) [166]. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що рішення судів України мають як 

позитивні, так і негативні приклади. Поки судами неоднозначно тлумачиться 

реалізація принципу недискримінації. Проблема дотримання цього принципу 

є актуальною для України. Така ситуація може бути спричинена 

недостатньою обізнаністю суддів із методологією ідентифікації 

дискримінаційних дій, недостатньою обізнаністю із міжнародною судовою 

практикою у цій сфері, браком перекладів практики міжнародних судів тощо. 

Далі, вважаємо за необхідне проаналізувати рішення ЄСПЛ у сфері 

заборони дискримінації, які були прийняті проти України. Так, за офіційною 

статистикою ЄСПЛ станом на початок 2018 року із 13 справ, де заявники 

скаржилися на порушення статті 14 ЄКПЛ, у 3 випадках суд підтвердив 

прояви дискримінації.  

Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ, «дискримінація означає 

неоднакове ставлення, що не ґрунтується на будь-яких об’єктивних і 

розумних причинах, до осіб за приблизно однакових обставин» [139]. Суд 

також зазначає, що «відмінність у ставленні є дискримінаційною, якщо вона 

не має об’єктивного і розумного обґрунтування, тобто не переслідує 

легітимну мету або якщо немає розумного співвідношення між 

застосованими засобами та переслідуваною ціллю» [135]. При цьому стаття 

14 ЄКПЛ «дозволяє» державам різне поводження з групами осіб з метою 

виправлення фактичної нерівності між ними. Наявні обвинувальні рішення 

ЄСПЛ проти України пропонуємо класифікувати за дискримінаційними 

ознаками.   

1. Дискримінація за ознакою місця проживання: 
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Справа «Пічкур проти України» від 7 лютого 2014 року [135]. 

Відповідно до фактичних обставин справи, заявник відпрацювавши 40 років, 

вийшов на пенсію (1996 рік) та переїхав на постійне місце проживання у 

Німеччину (2000 рік). До 2005 року фактично пенсію отримувала мати 

заявника, далі Пенсійний фонд України припинив виплати у зв’язку з 

відсутністю громадянина Пічкура в Україні. У 2006 році суд зобов’язав 

заявника повернути незаконно отримані кошти. У 2009 році КСУ визнав 

релевантні положення законодавства неконституційними. На підставі 

рішення КСУ, заявник звернувся до суду та відновив своє право отримувати 

пенсію. Звертаючись до ЄСПЛ, громадянин Пічкур скаржився на порушення 

статті 1 Першого протоколу (право на мирне володіння майном) у поєднанні 

із статтею 14 ЄКПЛ.  

Суд дійшов до висновку, що відмінність у ставленні з боку держави 

щодо заявника (порівняно з іншими пенсіонерами) була саме на підставі 

місця його проживання. Також суд зазначає, що «органи влади не надали 

ніякого обґрунтування позбавлення заявника його пенсії лише через те, що 

він проживав за кордоном» [135]. Таким чином, ЄСПЛ одноголосно визнав 

дії держави дискримінаційними. 

2. Дискримінація за ознакою національності: 

- Справа «Федорченко та Лозенко проти України» від 20 грудня 2012 

року [139]. Відповідно до фактичних обставин справи, відбулося підпалення 

будинку, де проживала сім’я ромської національності. В результаті п’ятеро 

членів сім’ї були госпіталізовані, троє з них померли у лікарні. За 

твердженням заявника, підпал був здійснений майором міліції. Однак в ході 

розслідування та численних судових розглядів обвинуваченим була інша 

приватна особа. Надалі кримінальну справу щодо цієї приватної особи було 

закрито у зв’язку із її смертю. Заявник стверджував, що відбулося порушення 

статті 2 ЄКПЛ (право на життя) у поєднанні зі статтею 14 ЄКПЛ (заборона 

дискримінації). Також у матеріалах справи, наданих ЄСПЛ, вбачаються 

расистські мотиви (мова йде про свідчення заявника, його сусідів та 
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матеріали з місцевих газет). ЄСПЛ визнав порушення заявлених статей 

ЄКПЛ.  

Що стосується безпосередньо порушення статті 14 ЄКПЛ, мова йде про 

бездіяльність органів державної влади у розслідування саме 

дискримінаційних мотивів вчиненого злочину. Зокрема, суд зазначає, що 

«немає доказів того, що державні органи здійснили будь-яке розслідування 

можливих расистських мотивів цього злочину» [139]. Саме така 

бездіяльність, на думку суду, стала причиною неефективного розслідування 

по справі і, як наслідок, дискримінації.  

- Справа «Григорян та Сергеєва проти України» від 28 березня 2017 

року [134] (відзначимо, що на даний час немає офіційного перекладу справи 

українською мовою). Заявниками є чоловік вірменської національності та 

його дружина українка. Відповідно до фактичних обставин справи, заявників 

затримали та арештували правоохоронні органи України. Як стверджує 

заявник, у відділку поліції його катували, посилаючись на його походження. 

Щодо громадянки Сергеєвої представники поліції застосовували образливі 

висловлювання на підставі її проживання з чоловіком іншої національності. 

Пізніше для затриманих встановили адміністративне стягнення у вигляді 

штрафу. Заявники оскаржили дії поліцейських, однак справу не було 

відкрито. Громадяни Григорян та Сергеєва скаржаться на порушення статті 3 

ЄКПЛ (заборона катування) у поєднанні із статтею 14 ЄКПЛ (заборона 

дискримінації). ЄСПЛ визнав порушення зазначених статей ЄКПЛ.  

Що стосується безпосередньо статті 14 ЄКПЛ, то порушення суд 

вбачає у тому, що не було здійснено ефективне розслідування щодо 

расистських мотивів представників правоохоронних органів. Адже держави, 

ратифікувавши ЄКПЛ беруть на себе обов’язок досліджувати існування 

можливого зв'язку між ставленнями до расизму та актом насильства, якщо на 

це є передумови. Таким чином, порушення статті 14 ЄКПЛ було визнано, як і 

у попередній справі, саме через неефективне розслідування та бездіяльність 

представників органів державної влади.  
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Підсумовуючи, зазначимо, що під час розслідування злочинів, 

пов’язаних із насильством, державні органи мають додатковий обов’язок 

вжити всіх розумних заходів для того, щоб з’ясувати можливі 

дискримінаційні мотиви і встановити, чи відігравали будь-яку роль у події 

національна ворожнеча або упередження, якщо є такі підозри. Із 

проаналізованих рішень можемо зробити висновок, що органи державної 

влади не приділили достатньої уваги расистським мотивам вчинених 

правопорушень, що призвело до негативних наслідків для рішення по справі 

та виконання Україною міжнародних зобов’язань.  

Варто також зазначити, що часто заявники до ЄСПЛ стверджують про 

порушення статті 14 ЄКПЛ без достатніх на це підстав. Аналіз таких 

звернень свідчить про недостатній рівень обізнаності заявників (та/або їх 

представників) щодо суті поняття «дискримінація». Так, скарги на 

дискримінацію найчастіше виглядають так:  

- «внаслідок невиконання винесеного на його користь 

рішення він зазнав дискримінації» [140]; 

- «заявник скаржився на дискримінацію з огляду на 

невиконання рішень, винесених на його користь» [138]; 

- «заявниця не уточнила підстави, за якими її стверджувано 

було піддано дискримінації»[133]; 

- «заявник скаржився на порушення статті 14 без  будь-якого 

обґрунтування» [137 ] тощо. 

Як результат, ЄСПЛ приходить до наступних висновків щодо 

скарження на статтю 14 ЄКПЛ: 

- «заява  є  очевидно необґрунтованою і має бути відхилена» 

[138], 

- «заявниця не підтвердила цю скаргу жодним конкретним 

фактом» [136] тощо. 

Аналіз рішень ЄСПЛ проти України свідчить про те, що проблема 

дискримінації громадян за певними ознаками зі сторони органів державної 
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влади є актуальною. При цьому це не завжди є проблемою неякісного 

законодавства. Найчастіше громадяни стикаються саме з упередженим 

ставленням посадових осіб, дії яких мають ознаки дискримінації. 

Також варто зазначити, що з огляду на необґрунтовані скарження на 

порушення статті 14 ЄКПЛ очевидним є той факт, що громадяни досить 

часто не розуміють, що є дискримінацією та яким чином вона може бути 

доведена.  

Отже, аналіз судової практики свідчить про те, що проблема 

дискримінації в Україні існує. Проблема не завжди полягає саме в 

дискримінаційних положеннях законодавства. Часто «нейтральні» 

нормативно-правові акти можуть тлумачитися посадовими особами як такі, 

що дозволяють обмежувати осіб (та групи осіб) у здійсненні певних прав. 

Невміння судів та громадян ідентифікувати випадки необґрунтованого 

обмеження прав особи також можуть призвести до дискримінаційних 

наслідків. Ще однією причиною такої ситуації може бути недостатня 

обізнаність суддів та громадян із міжнародною практикою у цій сфері, через 

брак знань іноземних мов та відсутність перекладів прогресивних прикладів 

реалізації принципу недискримінації.  

Опитування, проведене в рамках проекту Ради Європи «Просування 

доступності правосуддя в п’яти країнах Східного Партнерства – 

Азербайджан, Арменія, Грузія, Молдова і Україна», продемонструвало 

наявність значної проблеми у судовій системі України.  

Так, серед опитаних суддів 100 % із них знають про існування ЄКПЛ; 

70 % ознайомлені з ЄКПЛ та не знають про зміст інших міжнародних 

документів у сфері захисту прав людини; і лише 3 % – ознайомлені з усіма 

основними документами у сфері прав людини. Опитування також виявило, 

що переважна більшості суддів переконані у тому, що в Україні не існує 

дискримінації за жодною ознакою. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу, що саме судова система 

забезпечує ефективний захист прав людини, в тому числі і від дискримінації. 
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Тому, належна обізнаність суддів із методологією ідентифікації випадків 

дискримінації є надзвичайно важливою. Навіть у тих випадках, коли 

постраждала особа не заявляє наявність дискримінаційних дій щодо неї (що 

може бути наслідком незнання правових основ), суддя повинен якісно 

оцінити фактичні обставини справи та прийти до релевантних висновків. 

Позитивні приклади рішень судів загальної юрисдикції та ЄСПЛ можуть 

стати еталонними у цій сфері та бути використаними як прецеденти у схожих 

справах. 

 

 

3.3. Проблеми і можливості підвищення ефективності реалізації 

принципу недискримінації в Україні 

Результатом правотворчості є існування норм права, тобто тих 

загальнообов’язкових правил поведінки, які прийняті з метою регулювання 

відносин у суспільстві. Однак лише саме існування норм права не є достатнім 

для ефективності правового регулювання. Тому надзвичайно важливим є не 

лише зміст правових приписів, а й правильна їх реалізація. Приєднаємось до 

твердження В. О. Котюка, який зазначає, що у процесі реалізації права 

здійснюється перевід правових приписів в фактичну поведінку учасників 

суспільних відносин [63, с. 131]. Тому після прийняття нормативно-правових 

актів, значна увага повинна приділятися втіленню в життя закріплених 

приписів. 

В контексті дослідження принципу недискримінації важливо з’ясувати 

сутність реалізації цього принципу. І надалі перейти до проблематики та 

підвищення ефективності реалізації. Для правильного тлумачення поняття 

«реалізація принципу недискримінації» пропонуємо розпочати з визначення 

терміну «реалізація норм права». Звернемось до визначень деяких 

українських науковців: 

Ю. А. Ведєрніков пропонує таке визначення реалізації норм права – 

«це втілення в правомірній поведінці індивідуальних та колективних 
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суб’єктів приписів чинних норм права з метою задоволення потреб і 

досягнення бажаного особистого та соціального результату» [182, с. 278]. 

П. М. Рабінович поняття «реалізація права» тлумачить як «фактичне 

здійснення правових приписів у поведінці та діяльності (бездіяльності) 

суб’єктів права. Саме через реалізацію норм права досягається результат, 

зміст якого був закладений законодавцем при виданні норми права» [126, с. 

102].  

О. Ф. Скакун під реалізацією норм права розуміє «втілення 

розпоряджень правових норм у правомірній поведінці суб’єктів права, в їх 

практичній діяльності» [172, с. 426]. 

Таким чином, застосовуючи запропоновані визначення, можемо 

зазначити, що 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 органів та осіб. І, як наслідок, ефективна 

реалізація принципу недискримінації – це така ситуація у державі та 

суспільстві, де відсутні або мінімізовані випадки дискримінації.  

Механізм реалізації принципу недискримінації включає наступні 

елементи: а) заборона проведення відмінностей між особами за захищеними 

ознаками, б) впровадження тимчасових позитивних дій з метою забезпечення 

рівності можливостей для окремих соціальних груп; в) наявність ефективної 

системи моніторингу для виявлення дискримінаційної практики, в 

тому числі прихованої; г) забезпечення дієвих правових засобів захисту та 

відновлення прав жертв дискримінації; ґ) застосування превентивних заходів 

з метою запобігання дискримінації та подолання упереджень і стереотипів 

щодо окремих груп осіб; д) встановлення юридичної відповідальності за 

дискримінаційні дії [169, с. 18]. 

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і 

свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в 
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межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини (далі – Уповноважений, омбудсмен). Метою 

такого парламентського контролю, серед іншого, є запобігання будь-яким 

формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод [123].  

Антидискримінаційне законодавство України наділяє на омбудсмена 

наступними повноваженнями: 

- здійснювати контроль за дотриманням принципу недискримінації в 

різних сферах суспільних відносин, зокрема у приватній сфері; 

- звертатися до суду із заявами про дискримінацію з метою захисту 

суспільних інтересів та особисто або через свого представника 

брати участь у судовому процесі у випадках та порядку, 

встановлених законом; 

- проводити моніторинг та узагальнювати результати дотримання 

принципу недискримінації в різних сферах відносин; 

- розглядати звернення осіб та/або груп осіб з питань дискримінації; 

- вести облік та узагальнювати випадки дискримінації в різних 

сферах відносин; 

- вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства про 

запобігання та протидію дискримінації, застосування та 

припинення позитивних дій; 

- надавати висновки у справах про дискримінацію за зверненням 

суду; 

- висвітлювати у щорічній доповіді питання запобігання та протидії 

дискримінації та дотримання принципу недискримінації; 

- здійснювати співпрацю з міжнародними організаціями, 

відповідними органами зарубіжних країн з питань дотримання 

міжнародних стандартів недискримінації; 

- здійснювати інші повноваження, визначені Конституцією і 

законами України [123]. 
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Фактично, Секретаріат Уповноваженого на сьогоднішній момент є 

єдиним «вузькоспеціалізованим державним органом», який має можливість 

приймати участь у захисті від дискримінації та, найголовніше, вести 

статистику звернень з приводу дискримінації і висвітлювати такі дані у своїх 

доповідях. 

Тому, для аналізу якості та реалізації антидискримінаційного 

законодавства нами була проаналізована Щорічна доповідь Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав 

і свобод людини і громадянина в Україні за 2017 рік, де окремо 

висвітлюється свобода від дискримінації. 

Відповідно до інформації, наданої омбудсменом, у період з 1 січня по 

31 грудня 2017 року до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини надійшло 373 звернення щодо дискримінації та порушення принципу 

рівності. При цьому, за інформацією Державної судової адміністрації 

України, протягом 2017 року: було відкрито 15 296 судових проваджень у 

справах про дискримінацію у межах адміністративного судочинства, 674 

провадження у рамках цивільного судочинства, 6 судових проваджень у 

рамках кримінального судочинства [200, с. 510-518]. 

Крім того, в рамках аналізу повідомлень у засобах масової інформації, 

телебаченні та соціальних мережах, Уповноваженим було ініційовано 97 

проваджень (для порівняння, у 2016 році – 69 проваджень, у 2015 – 53 

провадження). Також, відповідно до повноважень, омбудсменом було 

внесено низка пропозицій змін законодавства України та ініційовано 6 

подань до Конституційного Суду України. 

Отже, з огляду на зазначені дані, в Україні стоїть гостра необхідність 

підвищення ефективності реалізації принципу недискримінації. Безумовно, 

кожен випадок дискримінації є унікальним і потребує вирішення проблем, 

які призвели до такої ситуації. В рамках даного підрозділу буде 

проаналізовано найбільш критичні проблеми, які негативно впливають на 

реалізацію принципу недискримінації в Україні. 
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З розумінням того, які чинники призводять до дискримінації, можна 

будувати ефективну антидискримінаційну політику держави. У першому 

розділі даного дисертаційного дослідження нами вже була запропонована 

класифікація причин дискримінації у суспільстві. Пропонуємо за цим 

зразком проаналізувати основні прогалини в реалізації принципу 

недискримінації в Україні та проілюструвати засоби протидії дискримінації 

за конкретними причинами її існування. 

1. Стереотипні уявлення у суспільстві, які призводять до 

дискримінації (наприклад, уявлення про місце жінки у домі, упередження 

щодо чесності ромів, особливості поведінки мусульман тощо). 

Однією із найбільш розповсюджених причин дискримінації є існування 

у суспільстві певних стереотипів про конкретних осіб чи груп осіб, наслідком 

яких і є дискримінація. Стереотип - це поширена думка або упередження про 

властивості та характеристики, які мають або повинні мати представники 

певної групи, а також про те, які ролі вони виконують або повинні 

виконувати. В основі стереотипів можуть лежати упередження, пов'язані з 

віком, етнічною приналежністю, інвалідністю, статтю та іншими факторами.  

Пропонуємо розглянути «токсичність» стереотипів у суспільстві на 

прикладі гендерних упереджень, які є передумовами дискримінації за 

ознакою статі. Так, гендерні стереотипи - це сформована думка про певні 

характеристики та ролі жінок і чоловіків, що обумовлені виключно їх 

статевою приналежністю. Це соціальний і культурний образ чоловіка і жінки, 

сформований під впливом різниці в їх фізичних, біологічних і статевих 

характеристиках, а також в їх соціальних функціях.  

Витоки гендерних стереотипів знаходяться в традиційних поглядах на 

роль і статус жінок та чоловіків у суспільстві. Хоча ці погляди з часом 

змінюються, суспільство ще повністю не позбулося установок про правильну 

роль жінки в сім'ї та суспільстві. Наприклад, широко поширений стереотип, 

згідно з яким главою сім'ї і основним годувальником є або повинен бути 

чоловік, а жінка приділяє або повинна приділяти більше уваги сімейному 
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життю і вихованню дітей, турбота про яких лягає головним чином на її плечі 

[4, с. 23]. Такі стереотипи проявляються в найрізноманітніших сферах життя: 

від освіти до працевлаштування, від шлюбу і сім'ї до здоров'я та 

репродуктивних питань і мають наслідком гендерну дискримінацію. 

Різні форми стереотипів можуть накладатися одна на іншу. Змішання 

стереотипів призводить до перехресної (множинної) дискримінації. Як 

приклади накладення і змішання стереотипів можна привести стереотип про 

те, що циганські жінки схильні до безладних статевих зв'язків або що 

одностатеві пари не можуть правильно виховувати дітей тощо. Таким чином 

маємо поєднання двох упереджень, що в результаті призводять до 

дискримінації: у першому випадку гендерних та національних, у другому – 

стереотипи щодо статі та сексуальної орієнтації.  

Чіткі зобов'язання держав щодо протидії стереотипам і стереотипізації 

встановлені Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок: держави-сторони вживають усіх 

відповідних заходів з метою змінити соціальні та культурні моделі поведінки 

чоловіків і жінок для досягнення викоренення забобонів, звичаїв і всіх інших 

проявів, які засновані на ідеї неповноцінності чи зверхності однієї із статей 

або стереотипності ролі чоловіків і жінок. 

Регіональні договори в області прав людини також зобов'язують 

держави викорінювати стереотипні уявлення про гендерні упередження. 

Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо 

жінок та домашнім насильством зобов'язує держави боротися зі 

стереотипами. 

При цьому, базовий антидискримінаційний Закон України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні» взагалі не згадує слово 

«стереотип» чи похідних від нього. Профільний Закон України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» містить лише 

одну згадку про це явище. Так, стаття 21 зазначеного закону встановлює 

обов’язок навчальних закладів забезпечити «підготовку та видання 
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підручників, навчальних посібників, вільних від стереотипних уявлень про 

роль жінки і чоловіка та спрямованих на формування ненасильницьких 

моделей  поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, поваги до 

людської гідності та статевої недоторканості».  

Безумовно, формування стереотипів відбувається у ранньому віці 

людини внаслідок виховання, існування упереджень в оточенні, 

«стереотипних картинок» на телебаченні, у пресі, шкільних підручниках 

тощо. Однак, таке бачення законодавця боротьби зі стереотипізацією 

винятково через навчальні матеріали видається нам дещо однобоким та 

обмеженим. Підручники та навчальні посібники, безперечно, можуть 

вплинути на свідомість школярів та студентів, розвинути у них толерантність 

та повагу до різноманіття. Однак, у даному випадку поза увагою законодавця 

залишився широкий спектр важелів впливу на осіб, які вже закінчили 

навчання чи, наприклад, зупинилися на отриманні базової середньої освіти. 

Існування дискримінуючих стереотипів у свідомості осіб, які займаються 

професійною діяльністю, особливо у сфері права та державного управління, 

можуть призвести до важких наслідків. 

Українська вчена О. О. Уварова звертає увагу, що гендерні стереотипи 

та, як наслідок, гендерна дискримінація (дискримінація за ознакою статі і за 

ознакою гендерної ідентичності) в різних її проявах може виступати 

суттєвим бар’єром у забезпечені доступності правосуддя: сьогодні на рівні 

міжнародного експертного середовища, європейських та інших регіональних 

організацій, судових інституцій все більша увага приділяється проблемам 

впливу ґендерних стереотипів на здійснення правосуддя, необхідності 

формування в суддів вміння ідентифікувати випадки ґендерної дискримінації 

й належним чином за допомогою юридичних засобів на них реагувати [186, 

c. 15]. 

Оскільки дискримінація є не тільки юридичним явищем, а й 

соціальним, - надзвичайно важливу роль у реалізації принципу 
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недискримінації відіграє громадянське суспільство, діяльність громадянських 

та неурядових організацій.  

План дій Ради Європи по зміцненню незалежності та неупередженості 

судової системи, прийнятий в квітні 2016 року зобов'язує Раду Європи і 

держав-членів вжити заходи з метою боротьби з гендерними стереотипами в 

судовій системі. Встановлені на міжнародному та регіональному рівнях 

зобов'язання по боротьбі зі стереотипами поширюються на всі гілки влади, 

включаючи судову. Так, працівники судової системи зобов'язані: 

- утримуватися від стереотипізації; 

- не допускати порушення прав людини через стереотипізацію; 

- забезпечувати реалізацію права на свободу від шкідливих гендерних 

стереотипних уявлень [256]. 

На наше глибоке переконання, ці норми міжнародного права повинні 

знайти своє відображення у профільному законодавстві України і 

стосуватися не лише гендерних стереотипів, а й усіх інших упереджень, які 

можуть призвести до дискримінації. 

Дискримінація по відношенню до жінок на основі шкідливих або 

помилкових стереотипних уявлень негативно впливає на можливості 

забезпечення доступу жінок до правосуддя. Мета правової системи полягає в 

захисті справедливості і прав людини, однак ця система може запозичувати у 

суспільства його основні цінності, в тому числі гендерні стереотипи та інші 

дискримінаційні погляди.  

Гендерна стереотипізація порушує цілий ряд прав: право на відсутність 

дискримінації і рівність, право на ефективний засіб правового захисту, право 

на справедливий судовий розгляд та рівність перед законом. Гендерна 

стереотипізація підриває основу системи правосуддя - її неупередженість і 

сумлінність - і призводить до судових помилок і віктимізації в ході судового 

розгляду [4, c. 25]. 

Як зазначається у параграфі 28 Рекомендацій № 33 Комітету з 

ліквідації дискримінації щодо жінок ООН, «стереотипізація може ставити під 
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сумнів неупередженість рішень суддів та прокурорів. Жінки повинні мати 

можливість покладатися на систему правосуддя, вільну від міфів і 

стереотипів, неупередженість якої не ставиться під сумнів внаслідок 

зазначених забобонів. Усунення стереотипів в системі правосуддя є 

найважливішим кроком у забезпеченні рівності і справедливості для жертв і 

постраждалих» [4, c.26].  

Стереотипізація може вплинути на думку суддів і прокурорів про 

достовірність показів свідка і його правосуб'єктність. Стереотипи можуть 

впливати на переконання суддів прокурорів і їх розуміння гендерного 

насильства, а також на здатність визначити, чи мало місце порушення прав 

людини. Найчастіше це проявляється в справах про сексуальне насильство, 

оскільки в цій сфері кримінального права і в теорії, і на практиці стереотипи 

широко поширені. 

Коли прокурор заявляє клопотання про міру покарання, на визначення 

якої вплинули його стереотипи, а суддя виносить вирок на основі своїх 

стереотипних уявлень у справі про гендерне насильство, вина за те, що 

трапилося може бути покладена на жертву, а обвинувачений не буде 

притягнутий до юридичної відповідальності. 

Нарешті, гендерна стереотипізація в судовій системі перешкоджає 

здійсненню законних прав і використанню засобів правового захисту. На 

процеси у сфері сімейного права впливають широко поширені забобони про 

сімейні стосунки і розподіл гендерних ролей в сім'ї, особливо ролей, 

пов'язаних з виконанням батьківських обов'язків. Стереотипи часто 

призводять до порушення гарантованих законом прав жінок, які домагаються 

опіки над своїми дітьми або відвідування дітей під їх наглядом, для того щоб 

захистити себе і дітей від партнера. 

Судді, позбавлені стереотипів, у змозі визнати недійсними закони, що 

тиражують гендерні стереотипи та порушують права людини і конституційні 

гарантії. Наприклад, в зв'язку з примусовою стерилізацією Європейський суд 

з прав людини постановив, що ця практика призводить до вразливого 
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становища представників різних етнічних груп, а також що «у зв'язку з 

низкою недоліків національного законодавства і практики свого часу в 

ситуації особливого ризику перебували жінки ромського походження» [4, c. 

24].  

Європейський суд з прав людини у рішенні «К. Маркін проти Росії» 

також зазначає, що «посилання на традиції, загальні правила або переважну 

громадську думку в окремій країні є недостатніми для виправдання 

відмінності в зверненні за ознакою статі», і зазначив, що державам 

заборонено заохочувати традиції, які відводять чоловікам основну, а жінкам 

– другорядну роль в сім’ї. Суд прийшов до висновку про те, що «гендерні 

стереотипи [...] не можуть самі по собі бути достатнім виправданням для 

відмінностей в поводженні, так само як і аналогічні стереотипи, засновані на 

расі, походженні, кольорі шкіри і сексуальної орієнтації» [4, c. 25]. 

Приведені нами приклади яскраво ілюструють ситуацію із гендерними 

стереотипами та їх вплив на дискримінаційне становище осіб чи груп осіб. 

Але при цьому важливо розуміти, що стереотипи, які існують у суспільстві, 

можуть стосуватися і інших захищених ознак: кольору шкіри, релігії, 

національного походження, сексуальної орієнтації тощо. Зокрема, 

стереотипні уявлення у суспільстві можуть впливати на відношення до осіб 

певної професії, певного кольору шкіри чи національності, осіб з 

інвалідністю.  

Внаслідок таких упереджень часто може проявлятися дискримінація за 

асоціацією. Розглянуте нами у попередньому підрозділі рішення ЄСПЛ у 

справі «Григорян та Сергеєва проти України» від 28 березня 2017 року [134] 

є яскравим прикладом «токсичності» стереотипів. Заявниками є чоловік 

вірменської національності та його дружина українка. Відповідно до 

фактичних обставин справи, заявників затримали та арештували 

правоохоронні органи України. Як стверджує заявник, у відділку поліції його 

катували, посилаючись на його походження. Щодо громадянки Сергеєвої 
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представники поліції застосовували образливі висловлювання на підставі її 

проживання з чоловіком іншої національності.  

Таким чином, хоча заявниця фактично і не мала захищеної ознаки, 

незаконні дії зі сторони правоохоронних органів були до неї застосовані на 

підставі асоціації з заявником, який має вірменське походження. Так, 

громадянка Сергеєва у своїх показах вказала, що «поліцейські били її, 

плювали в обличчя, вживали нецензурні слова з приводу її проживання із 

заявником і погрожували зґвалтуванням». Таким чином, стереотипи щодо 

особливостей поведінки представників певної національності, а також 

асоціація із цим стереотипом дружини – призвели до дискримінації громадян 

зі сторони правоохоронних органів України. 

Також надзвичайно актуальним питанням для міжнародної спільноти є 

дискримінація осіб, що дійсно або припущено можуть мати відношення до 

ісламу. Таке явище отримало назву ісламофобія – тобто упереджене 

ставлення до представників ісламської релігії чи «мусульман» взагалі зі 

сторони органів державної влади, судових інстанцій, окремих посадових 

осіб, юридичних та фізичних осіб з метою обмеження (чи недопущення) 

реалізації мусульманами своїх прав [8, с. 9]. 

Загальноєвропейські дослідження підтверджують існування проблеми 

дискримінації мусульман, особливо у сфері праці. Так, у звіті Європейського 

агентства фундаментальних прав зазначається, що 40% мусульман (або 

кожен другий з п’яти) відзначають, що вони зіткнулися з несправедливим 

поводженням під час проходження на вакантну посаду або доступу до 

державних послуг, таких як освіта та охорона здоров'я саме через їх 

походження. 

Дане дослідження було проведено у 2016 році та залучило 10 500 

мусульман у 15 країнах, включаючи Францію, Німеччину, Нідерланди, 

Іспанію, Швецію та Велику Британію. Близько 30% респондентів заявили, що 

вони були піддані образам або їх називали образливими прізвиськами, а 2% - 

фізичним нападам за останні 12 місяців. Більшість з тих, кого несправедливо 
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цькували протягом п'яти років до опитування, заявили, що вони відчувають, 

що це було через їхнє ім'я, колір шкіри або зовнішній вигляд. Близько 17% 

заявили, що відчувають дискримінацію безпосередньо через їх релігійні 

переконання [8, c.10].  

Така ситуація зумовлена великою мірою міграційною кризою у Європі, 

а також серією терористичних атак, відповідальність за які взяла організація 

«Ісламська Держава». Як наслідок, у свідомості людей існує стереотип, що 

особи «ісламського походження» можуть бути небезпечними або вести себе у 

незвичний спосіб. Фактично, діяльність відносно невеликої групи людей 

призвела до існування упередженого ставлення до представників різних 

країн, культур, або навіть осіб, які асоціюються з ними. 

Упередження можуть мати вплив як на приватні, так і на публічні 

відносини. І завданням держави та законодавця у цьому випадку є 

забезпечення: а) якісної нормативно-правової бази у сфері протидії 

дискримінації, зокрема, яка відбувається через існування стереотипів; б) 

ефективну реалізацію таких правових норм. Важливо відзначити, що у 

боротьбі з дискримінацією через викорінення стереотипних уявлень, 

безумовно, важливу роль відіграють заклади освіти, правозахисні та 

громадські організації, а також інші представники громадянського 

суспільства. 

Для того щоб допомогти особам, а особливо працівникам 

правоохоронних органів та системи правосуддя відмовитися від 

стереотипних уявлень у щоденному житті та при виконанні посадових 

обов'язків, на нашу думку, можуть використовуватися різноманітні стратегії. 

Наприклад: 

- навчання з важливих питань міжнародного права в області прав 

людини, антидискримінаційного права, а також боротьби зі 

стереотипами і упередженнями; 

- інформування про шкоду стереотипізації (у трудових, сімейних 

відносинах, судовій системі) за допомогою фактологічних досліджень; 
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- сприяння правовим і політичним реформам, спрямованим на боротьбу 

зі стереотипами і підвищення якості законів з точки зору врахування 

гендерних, релігійних, національних та інших факторів, а також 

відстеження результатів вжитих заходів; 

- аналіз мотивувальної частини судових рішень з точки зору наявності 

доказів стереотипізації; 

- інформування про приклади прогресивної практики і заходи боротьби з 

стереотипами, які призводять до дискримінації; 

- вжиття заходів впливу на модель поведінки посадових осіб, 

працівників системи правосуддя на інституційному рівні, тобто зміна 

методів і процедур з метою обмеження впливу упереджень на їх 

діяльність. 

Таким чином на прикладі гендерних упереджень нами було 

проілюстровано, що стереотипи є достатньо небезпечним явищем для 

реалізації прав людини. Існування у суспільстві упереджень щодо гендерних 

ролей, особливостей поведінки представників певних національностей чи 

релігії тощо, призводить до порушення принципів недискримінації та 

рівності перед законом, може перешкоджати реалізації права на доступ до 

правосуддя та права справедливого судового розгляду. Численні міжнародні 

нормативно-правові акти вже встановили позитивні обов’язки держав у сфері 

боротьби із стереотипізацією. Також Європейський суд з прав людини 

неодноразово підкреслював, що існування у суспільстві будь-яких 

упереджень, заснованих на расі, статі, кольорі шкіри тощо, не можуть 

слугувати виправданням для відмінностей у поводженні [8, c. 11]. Саме тому 

необхідна протидія існуванню стереотипів як стратегічне завдання державної 

політики у сфері реалізації принципу недискримінації.  

2. Недоліки законодавства та правозастосовної практики 

(відсутність достатнього правового закріплення принципу дискримінації, 

відсутність покарання, декларативність норм, бездіяльність відповідальних 

органів тощо). 
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У ефективній реалізації принципу недискримінації ключову роль 

повинна відігравати держава у особі органів державної влади. У даному 

випадку мова йде, в першу чергу, про існування такого 

антидискримінаційного законодавства, яке би відповідало сучасному стану 

суспільних відносин у цій сфері та ефективно застосовувалося. 

Антидискримінаційне законодавство України, його ключові норми вже 

були нами попередньо проаналізовані у дисертаційному дослідженні, тому в 

рамках даного підрозділу ми б хотіли зупинитися саме на проблемних 

моментах антидискримінаційного правового регулювання.  

Профільний Закон України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» у першій статті дає визначення поняття 

«дискримінація», а також її форм, до яких відносяться: пряма та непряма 

дискримінація, підбурювання до дискримінацій, пособництво у 

дискримінації та утиск. Однак, як нами було виявлено у першому розділі 

дисертаційного дослідження, дискримінація може набувати і інших форм: 

сегрегація, віктимізація, дискримінація через асоціацію та розміщення 

інформації дискримінуючого характеру у публічному доступі (публічний 

намір дискримінації). 

На наше глибоке переконання, усі зазначені вище форми дискримінації 

мають різний характер дії та наслідки. Однак, деякі з них законодавець ввів у 

нормативно-правові акти, а деякі залишив поза увагою. Нормативне 

закріплення усіх форм дискримінації та їх законодавче визначення може 

стати засобом допомоги для жертв дискримінації та максимально широко 

описати спектр дій, які визнаються дискримінацією. Для цього проаналізуємо 

зміст тих форм дискримінації, які поки не внесені до антидискримінаційного 

законодавства України. 

Сегрегація – діяльність, спрямована на об’єктивно необґрунтоване 

відокремлення особи або групи осіб від інших на підставі їх певних 

характеристик. Прикладом такої дискримінації може слугувати ситуація, 



185 
 

коли у школі створюються окремі класи для дітей ромського походження з 

метою їх відділення від «нормальних» дітей. 

Згадки про сегрегацію немає ні у Законі України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні», ні у Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод та в Європейській соціальній хартії. 

Однак ЄСПЛ неодноразово засуджував цю форму дискримінації, зокрема у 

рішеннях: «D.H. and Others v. Czech Republic», «Horvath and Kiss v. Hungary».  

Найчастіше сегрегація є результатом відмінностей у поводженні за 

ознакою раси, однак може відбуватися і за іншими ознаками. Для з'ясування 

змісту сегрегації, пропонуємо звернутися до визначення Європейської комісії 

проти расизму та нетерпимості, викладене у Загальнополітичній 

рекомендації №7: сегрегація – дії фізичної або юридичної особи, спрямовані 

на об’єктивно необґрунтоване відокремлення однієї людини від інших на 

підставі певних характеристик. 

Сегрегація може бути проявом або результатом прямої чи непрямої 

дискримінації. Однак, як звертає увагу С. Ю. Пономарьов, «на відміну від 

понять прямої або непрямої дискримінації, […] сегрегація є порушенням 

права на рівне ставлення незалежно від того, чи призводить вона до менш 

прихильного ставлення або менш сприятливого становища, чи ні» [95, с. 33].  

Сегрегація може проявлятися і у дискримінації за ознакою статі. Так, Т. 

О. Марценюк у своїх дослідженнях виділяє категорію «професійна гендерна 

сегрегація»: «під сегрегацією мається на увазі існування так званих типових 

чоловічих і жіночих професій у суспільстві. Відповідно, горизонтальна 

сегрегація виявляється у тому, що в певних сферах виробництва задіяна 

більша кількість чоловіків, в інших – жінок» [71, с. 329]. 

Важливо відзначити, що сегрегацією не можна вважати добровільне 

відокремлення. Для ілюстрації пропонуємо навести такий приклад: батьки 

дитини з інвалідністю можуть цілеспрямовано віддати свою дитину у 

спеціальний навчальний заклад, створений для потреб дітей з інвалідністю, 

при цьому маючи законну можливість здійснювати навчання у звичайному, 
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несегрегованому інклюзивному навчальному закладі без побоювань щодо 

дискримінації (у цьому випадку факту дискримінації через сегрегацію 

немає). Також до таких ситуацій можна віднести випадки, коли нацменшини 

створюють навчальні заклади з метою збереження своєї мови, культури, 

тощо. Однак пряме обмеження доступу до прав певної категорії осіб без 

обґрунтованих на те причин є сегрегацією.  

Віктимізація – дискримінація, яка здійснюється через упереджене 

відношення, обмеження прав, встановлення необґрунтованих відмінностей у 

поводженні до особи чи групи осіб, які раніше скаржилися на 

дискримінацію. Наприклад, така форма дискримінації може застосовуватися 

зі сторони керівника до підлеглої жіночої статі, яка попередньо заявляла про 

сексуальні домагання з його боку у вигляді необґрунтованого позбавлення 

премії, встановлення додаткових вимог тощо. 

Фактично, протидія та визнання віктимізації, як зазначає Г. М. 

Бахарєва, переслідує мету захисту від ворожого ставлення чи інших наслідків 

при зверненні особами зі скаргами або у разі порушення ними судових справ 

з метою дотримання щодо себе принципу недискримінації. Якщо 

здійснюються ті чи інші дії ворожого характеру, пов’язані із забороненою 

законом дискримінацією за будь-якою ознакою, і метою або результатом 

таких дій є залякування, приниження гідності, створення атмосфери 

ворожнечі і агресії, має місце переслідування [2, с. 104].  

В. О. Галан надає таке визначення віктимізації – «будь-які 

несприятливі заходи, прийняті організацією чи особою в помсту за зусилля 

щодо забезпечення правових принципів, у тому числі принципів рівності й 

недискримінації» [18, с. 147].  

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні» не виділяє віктимізацію як окрему форму дискримінації. Однак у 

статті 14 зазначеного закону зазначається, що «реалізація права [на звернення 

зі скаргою на дискримінацію – прим. автора] не може бути підставою для 

упередженого ставлення, а також не може спричиняти жодних негативних 
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наслідків для особи, яка скористалася таким правом, та інших осіб». Однак, 

на нашу думку, необхідно додатково закріпити поняття «віктимізація» як 

окрему форму дискримінації. 

Дискримінація за асоціацією – використання  дискримінаційної 

практики проти особи, яка не володіє рисами і особливостями, юридично 

захищеними, проте також може бути визнаною представником 

дискримінованою групи або асоціюватися з нею. Також «зв'язок» з особою, 

що відрізняється даної рисою може бути підставою для дискримінації. 

Наприклад, дружина темношкірого чоловіка може піддаватися дискримінації 

з причини кольору шкіри свого партнера. 

Як відзначає В. О. Галан, «розуміння дискримінації за асоціацією 

зводиться до буквального розуміння терміну «асоціація» та зачіпає людину 

через захищену характеристику третього учасника – «за компанію» так би 

мовити.» [19 с. 217]. Таким чином, фактично, жертвою дискримінації стає 

особа, яка не володіє захищеними (дискримінуючими) ознаками, а лише 

асоціюється із особою, що має такі ознаки. 

Оскільки для встановлення факту дискримінації необхідно визначити, 

за якою ознакою особу було дискриміновано, відсутність у цієї особи такої 

ознаки може стати причиною, наприклад, недостатньо вмотивованого 

рішення суду. Тому визнання та нормативне закріплення такої форми 

дискримінації має надзвичайно важливе значення. Більше того, в українській 

практиці вже існують такі прояви дискримінації, зокрема у розглянутому 

нами раніше рішенні ЄСПЛ «Григорян та Сергеєва проти України» від 28 

березня 2017 року. 

Публікація дискримінаційних оголошень або реклами – розміщення 

реклами, оголошень, вакансій тощо дискримінаційного змісту. Наприклад:  

- оголошення про намір здати квартиру особам певної національності; 

- публікація вакансій, які містять вимоги, не пов’язані із професійними 

характеристиками, необхідними для зайняття цієї посади (вимоги до 

статі, віку, зовнішності, національності тощо); 
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- реклама, що містить сексистські лозунги (наприклад, акцент на тому, 

що засоби для прибирання будуть корисними для жінок) тощо. 

Таким чином, такий вид дискримінації одночасно має негативний 

вплив у двох вимірах: з однієї сторони, зміст публікації дискримінують 

безпосередньо тих осіб, які є цільовою аудиторією; з іншої – впливають на 

свідомість суспільства, «нормалізуючи» таке порушення прав певних осіб чи 

груп осіб. Розглянемо таку форму дискримінації через порушення права на 

доступ до роботи за ознакою статі. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», роботодавцям забороняється в оголошеннях 

(рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише 

чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися 

виключно особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній 

із статей. Винятками із загального правила є важкі роботи та роботи із 

шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

застосування праці жінок [5, c. 8]. Даний перелік затверджений Наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 року № 256. 

Відповідальність за порушення антидискримінаційних вимог при 

публікації вакансій встановлена у ст. 24-1 Закону України «Про рекламу»: 

забороняється  в  рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати  вік 

кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за  

винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами  

певної  статі,  висувати  вимоги,  що  надають перевагу  жіночій  або 

чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри  (крім випадків, 

визначених  законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може 

виконуватися  виключно особами певної статі),  тощо. У  разі порушення 

вимог цієї статті рекламодавець сплачує до Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття штраф у 

десятикратному розмірі мінімальної  заробітної  плати, встановленої  законом  

на момент виявлення порушення [5, c. 9]. 
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Як бачимо із зазначених вище положень законодавства, де-юре 

дискримінація при відборі кандидатів на роботу в Україні заборонена. Однак, 

це той випадок, коли матеріальні норми не отримали достатнього розвитку та 

застосування на практиці і не стали частиною життя українців.  

Лабораторія відкритих даних України за підтримки Freedom House в 

Україні провела дослідження щодо вакансій, які розміщуються на 

найпопулярніших сайтах з пошуку роботи. Результати показали, що у 

кожному дванадцятому оголошенні (близьмо 8% усіх вакансій) вказується 

вимоги щодо статі претендентів. Загалом було проаналізовано дані з 244 

тисяч оголошень про роботу на сайтах rabota.ua, work.ua та headhunter.ua. 

Найчастіше жінок хочуть наймати в якості секретарок, офісних працівниць, в 

торгівлю, сферу розваг, фітнесу та краси, а чоловіків – в охорону, на 

робітничі професії та виробництво [199]. Варто також зазначити, що часто у 

тих вакансіях, де гендерний маркер не вказується прямо, використовують 

гендерноорієнтовані професійні назви (охоронець, складовщик, 

прибиральниця, помічниця, асистентка тощо). 

Результати дослідження свідчать про те, що порушення 

антидискримінаційного законодавства у сфері доступу до права на працю все 

ще існують. Однак проблема значно глибша. Наявність гендерних маркерів у 

вакансіях, які по своїй природі не є працею виключно для певної статі, 

говорить про те, що в українському суспільстві все ще існують гендерні 

стереотипи. У цьому випадку правовідносини тут виступають відображенням 

усталених уявлень в суспільстві, що певна робота може виконуватись 

виключно представниками певної статі. Такі стереотипи закладаються у 

свідомість ще в процесі виховання, освіти, під час перегляду телебачення 

тощо. А це означає, що, для досягнення фактичної рівності та реалізації 

принципу недискримінації, політика держави не повинна обмежуватися 

законодавчими обмеженнями та санкціями за їх невиконання.  

Також у дослідженні інтернет-видання «Українська правда» було 

виявлено, що дискримінація найчастіше відбувається на етапі спілкування 
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рекрутера із кандидатом. Звертаючись до HR-спеціалістів, компанії 

неофіційно інформують про свої побажання щодо статі та віку працівників, а 

ті, у свою чергу, відповідають лише на відгуки представників «цільової 

аудиторії». Часто кандидатів відсіюють за дискримінуючими ознаками ще до 

співбесіди, отримавши резюме або відгук на вакансію. 

Навіть якщо формально вакансія буде відповідати вимогам трудового 

законодавства та антидискримінаційних норм, особам, які шукають роботу 

вкрай важко захиститися від неозвучених побажань роботодавця знайти саме 

жінку-прибиральницю або чоловіка-водія. І, насамперед, проблема полягає 

саме в тому, що у нашому суспільстві досі існує умовний поділ на «чоловічу» 

та «жіночу» роботу [5, с. 10].  

Навіть проаналізувавши один із аспектів незаконності розміщення 

такої публічної інформації у сфері доступу до роботи та за ознакою статі – 

можемо зробити висновок, що необхідність у нормативному закріпленні 

такої форми дискримінації існує. Безумовно, такі норми повинні знайти 

відображення у Законі України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні». 

Підсумовуючи зазначимо, антидискримінаційне законодавство України 

не достатньо відповідає наявному рівню суспільних відносин у державі в 

контексті закріплення форм дискримінації. Відтак, необхідні норми повинні 

бути внесені до Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» та, найважливіше, якісно реалізовуватися. Оскільки 

відповідальність за цей процес, в першу чергу, несе держава в особі органів 

державної влади, пропонуємо продовжити наше дослідження аналізом 

позитивних обов’язків держави та ефективності їх здійснення. 

Позитивні обов’язки держави у сфері реалізації принципу 

недискримінації. Для реалізації принципу недискримінації на Україну як 

державу покладені так звані «негативні» та «позитивні» обов’язки. До 

«негативних» – належить обов’язок не піддавати громадян дискримінації за 

будь-якою ознакою у нормативно-правових актах органів державної влади та 
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посадових осіб, офіційній державній політиці, правозастосовній діяльності 

тощо. До «позитивних» обов’язків держави, відповідно до законодавства, 

належить запровадження позитивних дій для дієвої реалізації громадянами 

своїх прав та обов’язків, гарантованих Конституцією України, 

законодавством та міжнародними зобов’язаннями. Однак, на практиці 

виникає багато запитань щодо застосування позитивних дій зі сторони 

держави. 

Для визначення поняття позитивних дій звернемося до українського 

законодавства. Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні», «позитивні дії – це 

спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну, об’єктивно обґрунтовану 

мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності у 

можливостях для особи та/або групи осіб реалізовувати на рівних підставах 

права і свободи, надані їм Конституцією і законами України». У статті 1 

Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків» позитивні дії визначаються як «спеціальні тимчасові заходи, 

спрямовані на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків 

реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією та законами України» [10, 

c.8]. Отже, ознаками позитивних дій є: тимчасовість, правомірна об’єктивно 

обґрунтована мета, спрямованість на усунення фактичної нерівності у 

можливостях. 

Зазначене законодавство обов’язок здійснення позитивних дій покладає 

на органи державної влади та місцевого самоврядування. При цьому 

повноваження з підготовки та внесення пропозицій щодо застосування або 

припинення позитивних дій покладені на Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини (стаття 10 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»). У сфері реалізації рівних прав жінок та 

чоловіків, такі повноваження віднесені до компетенції спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, яким на сьогодні 
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є Міністерство соціальної політики України (стаття 11 Закону України «Про 

забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків») [10, c.9]. 

Як зазначають С. Ю. Пономарьов та І. Ю. Федорович, найчастіше 

позитивні дії держави у сфері реалізації принципу недискримінації 

зосереджені на: 

- ліквідації негативних наслідків, до яких призвела системна 

дискримінація певних груп осіб в минулому, зокрема через подолання тих 

перешкод, які унеможливлюють реалізацію дискримінованими групами своїх 

прав і свобод у різних сферах соціального життя на рівних з іншими 

підставах;  

- забезпеченні компенсації особам, які належать до 

дискримінованих груп, за системну дискримінацію в минулому та її наслідки;  

- запровадженні позитивних і активних кроків, спрямованих на 

зміну тих соціальних практик, які передбачають елементи соціального 

виключення та/чи дискримінації; 

- досягненні паритетного представництва представників різних 

соціальних груп в усіх сферах економічного, політичного, громадського і 

культурного життя суспільства [95, с.55]. 

У літературі позитивні дії держави часто згадуються у тандемі із 

позитивною дискримінацією (також зустрічаються назви «зворотна 

дискримінація» або «реверсна дискримінація»). Так, Г. О. Христова зазначає, 

що «позитивна дискримінація … передбачає можливість застосування 

спеціальних юридичних заходів (так званих позитивних дій), які спрямовані 

на усунення дисбалансу між можливостями різних категорій осіб 

реалізовувати рівні права через усталені стереотипи, практики чи традиції, 

що склалися у суспільстві, та виконують функцію правової компенсації 

певним категоріям осіб з метою якнайшвидшої ліквідації наслідків соціальної 

нерівності» [194, с.14]. Тобто позитивні дії розглядаються як інструмент 

політики позитивної дискримінації.  
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Схожої думки дотримується С. П. Погребняк, зазначаючи: «Заради 

забезпечення фактичної (реальної) рівності можливостей держава може 

вдаватися до так званої позитивної дискримінації або політики позитивних 

дій – юридичної розбіжності в підходах, яка реалізується як тимчасовий захід 

з метою створення сприятливих умов для певної категорії осіб на шкоду 

іншій категорії і таким чином компенсує існуючу між ними фактичну 

нерівність» [91, с.24]. Тобто позитивна дискримінація та позитивні дії 

ототожнюються. 

Дещо інший підхід використовують С. Ю. Пономарьов та І. Ю. 

Федорович, які вказують, що «поняття «позитивні дії» часто підмінюють 

поняттями «позитивна дискримінація» … але така підміна не завжди 

коректна. Дійсно, позитивні дії можуть набувати форм преференційного 

ставлення або містити в собі, серед іншого, такий програмний елемент. Але, 

водночас, позитивні дії можуть мати й безліч інших форм, які не 

передбачають надання преференцій або створення привілеїв для 

представників дискримінованих груп» [95, с.55]. Тобто по суті поняття 

«позитивні дії» є ширшим ніж «позитивна дискримінація».  

Приєднуючись до позиції С. Ю. Пономарьова та І. Ю. Федоровича, 

хочемо відзначити, що метою позитивних дій не завжди є надання 

преференцій певним особам чи групам осіб. Мова йде, в першу чергу, про 

вирівнювання можливостей у реалізації прав усіма особами незалежно від 

наявності у них дискримінуючих ознак – тобто боротьбою із фактичною 

дискримінацією. Важливою ознакою позитивних дій є також їх тимчасовий 

характер, до досягнення поставленої мети. Після забезпечення відсутності 

дискримінації певної категорії населення та стабільних показників такої 

ситуації, позитивні дії повинні бути припинені (для уникнення дискримінації 

іншої групи осіб). 

До позитивних дій можна віднести такі спеціальні тимчасові заходи:  
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- проведення періодичного моніторингу для оцінки становища 

вразливих груп населення (наприклад, моніторинг рівня безробіття 

представників національних меншин у порівнянні з іншими громадянами); 

-  заходи, спрямовані на підвищення рівня освіти, професійних 

навичок, правової обізнаності для вразливих груп населення (наприклад, 

створення спеціальних навчальних програм для груп осіб, які менше 

представлені на ринку праці); 

- запровадження квот у сфері працевлаштування чи 

представництва (наприклад, запровадження квот для жінок чи представників 

національних меншин у парламенті); 

- надання пільг, субсидій чи фінансової допомоги окремим 

категоріям громадян (наприклад, пільги для оплати комунальних послуг 

пенсіонерам); 

- перегляд стандартів чи вимог з метою забезпечення доступу до 

реалізації своїх прав певним групам осіб (наприклад, розумне пристосування 

або політика універсального дизайну у процесі проектування ремонтних 

робіт у населених пунктах – для забезпечення доступу осіб з інвалідністю до 

об’єктів інфраструктури) тощо. 

Застосування позитивних дій дозволяє вийти за рамки формальної 

заборони дискримінації і спрямоване на створення ефективного механізму 

протидії дискримінаційному становищу осіб чи груп осіб [5, с. 11]. Для 

ілюстрації пропонуємо звернути увагу на прогресивні світові практики 

реалізації принципу недискримінації саме за допомогою позитивних дій. 

Так, для зменшення рівня ґендерної дискримінації у Швеції, окрім 

загальної законодавчої заборони дискримінації (як негативного обов’язку 

держави), було здійснено ряд позитивних дій. У 1994 р. в країні було 

прийнято 3-рівневу стратегію з інтеграції ґендерної політики, яка складалася 

з наступних елементів: 1) виділення категорії ґендеру в усій офіційній 

статистиці; 2) проведення навчальних програм з ґендерної рівності для 

міністрів, прес-секретарів, політичних радників, керівних державних 
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службовців; 3) включення ґендерного виміру в роботу усіх урядових слідчих 

комісій [193 с. 58].  

Проблема кількісного домінування жінок-педагогів характерна не 

тільки для України. У країнах Європи це питання намагаються вирішити на 

загальнодержавному рівні в тому числі за допомогою політики позитивних 

дій. У Великобританії діє стратегія найму педагогів під гаслом «хороших 

учителів не забувають», в основу якої покладено намагання зробити систему 

освіти такою, що відповідає потребам суспільства, залучаючи до роботи в 

них більше представників етнічних меншин, чоловіків та людей із вадами 

здоров'я. У Швеції існує кілька програм, спрямованих на підвищення статусу 

професії педагога для того, щоби збільшити кількість чоловіків в освіті. Одна 

з таких програм передбачає збільшення кількості чоловіків у школах і 

дошкільних закладах для того, щоб діти мали можливість спостерігати 

рольові моделі (жінок і чоловіків) у повсякденному житті, а також введення 

«м'якої квоти» для чоловіків [193, с.68]. 

Для підвищення рівня зайнятості окремих груп громадян (наприклад, за 

ознакою походження) також можлива політика позитивних дій зі сторони 

держави. Наприклад, через збільшення притоку мігрантів до Нідерландів та 

розуміючи необхідність їх якнайшвидшої інтеграції, у 1998 році був 

ухвалений Закон про покращення зайнятості етнічних меншин. Цей закон 

поклав на роботодавців обов’язок створити окремий реєстр своїх 

працівників, до якого вносилася інформація про ім’я працівника, країну його 

народження, країну походження батьків, належність до однієї з груп, 

визначених законом як цільові, про рівень посади та про повну або часткову 

зайнятість на підприємстві. Також, згідно із законом, роботодавець повинен 

був щорічно звітувати про кількість працюючих на підприємстві осіб, які 

належать до різних цільових етнічних груп, та про заходи, які вживалися для 

забезпечення паритетного представництва на підприємстві осіб з цільових 

груп [95, с.56]. 
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На Кіпрі з метою підвищення рівня відвідування дітьми з числа 

турецькомовних ромів загальноосвітніх навчальних закладів та враховуючи, 

що за результатами досліджень основною причиною невідвідування 

ромськими дітьми школи є бідність, урядом було запроваджено окрему 

цільову програми надання субсидій на придбання підручників та шкільної 

форми представникам ромської етнічної групи. В рамках цієї ж програми на 

навчальні заклади, в яких навчаються діти рома, було покладено обов’язок 

організувати проведення додаткових класів з вивчення грецької мови для цієї 

групи  [95, с.57]. 

Зазначені вище заходи позитивних дій з метою реалізації принципу 

недискримінації очевидно не можна назвати заходами позитивної 

дискримінації. Оскільки вони мають на меті саме допомогу у реалізації прав 

та вирівнювання становища усіх груп населення. Однак, деякими державами 

також проводиться політика позитивної дискримінації в рамках здійснення 

позитивних дій. Яскравим прикладом позитивної дискримінації є квотування. 

Пропонуємо розглянути політику квотування для досягнення гендерної 

рівності на виборних посадах. 

У скандинавських країнах найбільш поширеним є квотування у 

співвідношенні 40/60, тобто представництво в кожному інституті на кожному 

рівні влади повинне бути не менше сорока, але не більше шестидесяти 

відсотків представників однієї статі. Деякі держави запроваджують 

законодавчі квоти у процесі парламентських виборів, які встановлюють 

мінімальний відсоток жінок, що повинні бути представлені у парламенті, 

зокрема: Франція, Бельгія – 50%, Ісландія – 40%, Словенія – 35%, 

Португалія, Боснія і Герцеговина – 33%, Албанія, Киргизстан, Македонія, 

Сербія, Узбекистан – 30%, Вірменія – 15%. 

Водночас, соціологи і суспільствознавці дійшли висновку, що 

наявність 30% жінок в управлінні будь-якого суспільства призводить до 

якісних змін щодо прийнятих суспільно вагомих рішень. Тобто, 30% – це та 
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«критична маса», що дозволяє не просто задекларувати, а реально відчути 

присутність жінок у політиці, істотно впливати на її формування [193, с.32]. 

Дієвість позитивних дій для досягнення реалізації принципу 

недискримінації неможливо переоцінити. Держава володіє широким 

спектром інструментів для збільшення ефективності реалізації принципу 

недискримінації. Одним із таких способів є моніторинг дискримінації. 

Серед позитивних дій, які можуть здійснювати держави для реалізації 

принципу недискримінації особливе місце займає проведення регулярного 

моніторингу дискримінації (при чому мова йде не тільки про вже наявні 

випадки дискримінації, а й загалом про ті сфери, де може мати місце 

дискримінація).  

Пропонуємо розглянути ефективність такого заходу на прикладі 

Швеції. Так, у цій державі діє спеціальний омбудсмен з питань рівності, який 

має статус урядової установи, а його накази є нормами прямої дії та 

використовуються у судових процесах. Цей омбудсмен має повноваження 

щодо розслідування скарг у випадках дискримінації та представлення осіб, 

які постраждали у процесі вирішення спору або у суді. Крім того, він 

здійснює моніторинг того, яким чином роботодавці, вищі навчальні заклади 

та школи виконують положення Акту про дискримінацію [6, c.7]. 

Омбудсмен з рівності отримує спеціальне фінансування від уряду для 

інтенсифікації моніторингу та інформаційної роботи, що має посилити 

позитивні зобов’язання роботодавців та навчальних закладів, наприклад, у 

сфері просування рівних прав та можливостей. За дорученням уряду 

омбудсменом проводяться заходи, спрямовані на проведення роботодавцями 

досліджень рівня оплати праці та визначення різниці в оплаті праці між 

чоловіками та жінками, та на контроль за діяльністю ВНЗ щодо просування 

ґендерної рівності, у тому числі шляхом прийняття планів рівного ставлення 

[6, c.8].  

Для статистичних цілей омбудсмен з питань рівності узагальнює дані 

скарг та проводить цільові моніторингові дослідження того, як приватні 
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структури виконують положення Акту про дискримінацію. На основі цих 

даних складаються матеріали, які використовуються в освітній, 

інформаційній та роз’яснювальній роботі Омбудсмена [20].. Крім того, 

проводиться активна діяльність із моніторингу дискримінації у сфері 

зайнятості. Для цього у Швеції працює система обов’язкового звітування. Всі 

компанії, в яких працює більше 25 осіб, повинні збирати інформацію та 

готувати ґендерні плани дій для забезпечення рівності робочих умов та умов 

найму, а також для подолання сексуальних домагань та розриву в оплаті 

праці. Таким чином заходи моніторингу дозволяють «працювати на 

випередження» у тих сферах відносин, де потенційно можуть мати місце 

випадки дискримінації. Результати моніторингу дозволяють омбудсмену 

проводити діяльність для боротьби з дискримінацією, створювати нові 

ініціативи, програми, а також «ділитися» результатами із неурядовими 

організаціями для об’єднання сил [6, с. 7]. 

Результати запровадження позитивних дій у сфері протидії 

дискримінації (а саме здійснення моніторингу) дозволяють державі володіти 

актуальними даними та ефективно боротися не тільки із випадками 

дискримінації, а й з їх передумовами. Пропонуємо розглянути результати 

запровадження позитивних дій у Швеції на прикладі боротьби із 

дискримінацією за ознакою національності, які описані у звіті Європейської 

комісії проти расизму та нетерпимості від 27.02.2018 року. У 2016 році уряд 

Швеції прийняв новий Національний план дій по боротьбі з расизмом, інших 

форм ворожості і злочинів на ґрунті ненависті. Він заснований на процесі 

консультацій з групами громадянського суспільства та представниками 

меншин і забезпечує загальне політичне бачення для боротьби проти расизму 

і нетерпимості, підкреслюючи підхід, заснований на верховенстві прав 

людини. 

Існують різноманітні ініціативи, підтримувані державою, для боротьби 

з расизмом. Так, Форум "Жива історія" проводить широку освітню програму 

з расизму та подібних форм ворожості, створюючи інформаційні матеріали та 
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тренінги для вчителів і інших працівників шкіл у співпраці з Національним 

агентством з питань освіти. З 2016 року Шведська дослідницька рада виділяє 

спеціальне щорічне фінансування для підтримки комплексної програми 

досліджень для більш детального розуміння проблем расизму та можливих 

рішень. Шведська Рада ЗМІ отримує щорічно з 2013 року близько € 100 000 

для ініціатив, спрямованих на запобігання інтернет-ксенофобії та 

нетерпимості серед дітей та молоді [6, c.9]. Також здійснюються заходи у 

рамках кампанії Ради Європи "Без ненависті мов", яка була продовжена в 

Швеції до 2020 року. Шведському агентству досліджень оборонних питань 

також було доручено контролювати екстремістську інтернет-пропаганду. 

Органи влади здійснюють масштабні зусилля, спрямовані на вирішення 

проблеми необхідності інтеграції надзвичайно великої кількості біженців та  

осіб, що користуються додатковим захистом, які прибули у Швецію 

внаслідок міграційної кризи 2015 року. Основна мета шведської політики 

інтеграції полягає в полегшенні їх доступу до ринку праці. Створена 

програма включає в себе курси шведської мови та громадянської освіти, а 

також підготовку до трудової діяльності (роботи чи стажування). Також існує 

додаткова інтеграційна вигода для нещодавно прибулих осіб, які беруть 

участь у цих заходах. У 2016 році уряд представив свій новий пакет житлової 

політики, а також довгострокову програму реформ з метою зменшення 

сегрегації на 2017-2025 рр., яка також покликана побороти етнічну 

сегрегацію на ринку житла. У пакеті житлової політики буде надано 

фінансування для підтримки муніципалітетів у будівництві нових та 

доступних житлових одиниць, беручи до уваги збільшення житлових потреб 

у зв'язку з великою кількістю новоприбулих мігрантів за останні роки. 

Програма довготермінових реформ передбачає реалізацію заходів у п'яти 

стратегічних сферах з метою поліпшення ситуації з незахищеними 

територіями та боротьби з де-факто сегментацією житлової нерухомості 

[256]. 
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Отже, саме державні програми моніторингу дозволяють своєчасно 

виявляти «слабкі» сфери суспільних відносин, де можуть відбуватись 

випадки дискримінації та часто діяти на випередження. Діяльність Швеції як 

держави спрямована не тільки на боротьбу з конкретними випадками 

дискримінації, а й здійснення превентивних заходів, допомагати інтеграції 

вразливих груп населення та максимально забезпечувати реалізацію прав 

людини без порушення принципу недискримінації. Такий досвід міг би стати 

досить актуальним і для України, де на сьогодні моніторингові заходи 

відбуваються лише у сферах протидії катуванню та забезпечення прав 

внутрішньо переміщених осіб [6, c.10].  

Сам Уповноважений у щорічній доповіді за 2017 рік відзначає, що «за 

результатами визначено, що окремої уваги потребує налагодження системи 

збору статистичних даних для оцінки ефективності реалізації 

антидискримінаційного законодавства» [200, с. 514]. 

Комплексні державні програми моніторингу дискримінації (які 

передбачені антидискримінаційним законодавством) могли би підвищити 

якість роботи українського омбудсмена і стан реалізації прав людини 

загалом. У доповіді також відзначається, що «процедура отримання 

статистичної інформації від правоохоронних та судових органів щодо справ, 

основним та/або додатковим предметом розгляду яких є дискримінація, 

продовжує бути ускладненою, що позбавляє можливості оцінити реальний 

стан реалізації антидискримінаційного законодавства. Для вирішення даної 

ситуації необхідним є налагодження регулярної співпраці з Державною 

судовою адміністрацією та Національною поліцією України щодо 

систематичного збору статистичних даних» [200, с. 514]. Зі сказаного 

можемо зробити висновок, що самостійних ресурсів Уповноваженого та його 

секретаріату не завжди вистачає. Однак секретаріат українського омбудсмена 

успішно здійснює моніторингові візити у інших сферах, при цьому 

залучаючи громадськість. 
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Так, за прикладом Національного превентивного механізму, який 

працює в рамках Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, омбудсмен або працівники секретаріату спільно з 

представниками громадськості здійснюють регулярні моніторингові візити 

до місць несвободи (слідчі ізолятори, місця позбавлення свободи, хосписи, 

психіатричні лікарні тощо). Метою таких візитів є моніторинг дотримання 

права на заборону катування. Окрім представників Секретаріату, до 

моніторингових візитів залучені представники громадськості, які пройшли 

спеціальні навчальні програми та є так званими громадськими моніторами. 

За результатами таких моніторингових візитів затверджуються звіти, які 

надалі передаються, серед іншого, до міжнародних правозахисних 

організацій. 

Враховуючи, що в рамках Секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини також діє і підрозділ з дотримання рівних прав і 

свобод (раніше – Департамент з питань недискримінації та гендерної 

рівності), у цій сфері також можливе здійснення моніторингу з дотримання 

принципу недискримінації (наприклад, за описаною вище моделлю, яка 

застосовується у Швеції). 

Підсумовуючи, зазначимо, що позитивні обов’язки держави у сфері 

реалізації принципу недискримінації можуть стати вагомим інструментом 

для протидії та боротьби з дискримінацією. Як зазначає Г. М. Бахарєва, 

антидискримінаційне законодавство буде ефективним лише у тому випадку, 

коли жертви дискримінації та їхні представники будуть володіти можливістю 

скористатися дійсною та доступною судовою процедурою з метою 

отримання правового захисту. Для цього антидискримінаційне законодавство 

в ідеалі, крім традиційних процесуальних гарантій, повинно передбачати й 

додаткові можливості: одержання ефективної й доступної правової допомоги, 

позасудовий порядок вирішення спору (процедура примирення, 

посередницькі процедури), проведення експертизи, збирання доказів, 
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надання потерпілій стороні права використовувати будь-які засоби для 

доведення фактів дискримінації тощо [2, с. 104]. 

Розширення повноважень уповноважених органів, робота із 

представниками громадянського суспільства, створення та реалізація 

правозахисних проектів дозволять нашій державі вийти на високий рівень у 

цій сфері. Позитивні приклади європейських держав можуть показати вектор 

розвитку законодавчого забезпечення принципу недискримінації в Україні. 

3. Відсутність суспільної дискусії та різноманітності уявлень про 

справедливість та мораль (відсутність або неефективність інформаційних 

кампаній, публічних обговорень, роботи із представниками громадянського 

суспільства, освітніх заходів та створення освітніх програм для навчальних 

закладів тощо). 

Проаналізовані нами вище причини дискримінаційної поведінки через 

стереотипні уявлення, недоліки антидискримінаційного законодавства та 

правозастосування є лише одними із аспектів ефективності реалізації 

принципу недискримінації. Дискримінація не існує виключно в контексті 

правового регулювання держави, важливу роль у цій сфері відіграє участь 

громадянського суспільства.   

Співпраця з громадськістю є надзвичайно важлива та може принести 

користь для державної політики у сфері реалізації принципу недискримінації. 

Така співпраця дозволяє залучати приватних експертів та спеціалістів, які 

займаються вивченням проблематики дискримінації (особливо у вузько 

спеціалізованому профілі – наприклад, експерти з гендерної дискримінації). 

Також в Україні існує велика кількість громадських організацій, які 

представляють певні вразливі групи: особи певного національного 

походження, особи з інвалідністю, ЛГБТ та інші. Така співпраця дозволить 

отримати інформацію з приводу можливих порушень прав чи проблем, з 

якими стикаються представники об’єднань і у тісній кооперації розробити 

програми державної політики для уникнення дискримінації. 
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Ще одним важливим аргументом «за» співпрацю з експертами чи 

громадськими організаціями є можливість залучення додаткового 

фінансування. Так, проекти спрямовані на захист прав людини, дуже часто 

підтримуються міжнародними донорськими правозахисними організаціями, 

благодійними фондами тощо. Тому, реалізація таких проектів, серед іншого, 

могла б допомогти уповноваженим органам державної влади володіти 

актуальною інформацією про стан реалізації прав вразливих груп, а також по 

можливості корегувати заходи державної політики та вносити зміни у 

антидискримінаційне законодавство. 

Як зазначається у Щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини 

і громадянина в Україні за 2017 рік, з метою ефективного просування 

принципів рівності та недискримінації протягом 2014 - 2017 років, 

Уповноваженим проводились інформаційні кампанії у співробітниці з 

міжнародними організаціями та громадським сектором. Так, за результатами 

періоду з було розроблено та розповсюджено рекламні плакати щодо 

протидії дискримінації у містах Київ, Львів, Харків, Золотоноша, випущено 

рекламні відеоролики на предмет дотримання рівності у суспільстві, 

організовано фестиваль рівності, проведено студентський форум 

«Дискримінація в Україні: від усвідомлення до протидії», студентські та 

учнівські конкурси щодо проблем дискримінації у суспільстві [200, с. 514]. 

Отже, в Україні вже є досвід проведення «партнерських» проектів з метою 

реалізації принципу недискримінації. Однак, з огляду на широкий спектр 

інструментів такої взаємодії, кількість та якість таких проектів можливо 

значно збільшити. 

Так, стаття 13 Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» надає громадським організаціям, фізичним та 

юридичним особам право: 

- брати участь у розробленні рішень, що приймаються державними 

органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами 
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місцевого самоврядування, щодо запобігання та протидії 

дискримінації; 

- делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих 

органів з питань запобігання та протидії дискримінації у разі їх 

утворення при державних органах, органах влади Автономної 

Республіки Крим та органах місцевого самоврядування; 

- проводити моніторинг з питань запобігання та протидії дискримінації; 

- представляти в судах інтереси осіб та/або груп осіб, стосовно яких було 

застосовано дискримінацію; 

- проводити громадську антидискримінаційну експертизу проектів 

нормативно-правових актів; 

- провадити іншу діяльність відповідно до законодавства з питань 

дотримання принципу недискримінації [112]. 

На необхідність залучати громадськість у сфері протидії дискримінації 

звертали увагу і науковці. Зокрема, С. Ю. Пономарьов та І. Ю. Федорович 

відзначають, що роль громадських організацій, в першу чергу, може 

проявлятись у аналізі чинної нормативно-правової бази, проектів 

нормативно-правових актів та розробці норм, які б дозволили органам 

державної влади та місцевого самоврядування уникати дискримінації у своїй 

роботі.  

Залучення експертного потенціалу громадських організацій тут 

можливе до аналізу нормативної бази, моделювання типових ситуацій, коли 

те чи інше положення/правило може призвести до дискримінації, збору 

кращих практик, перекладу та адаптації до українських реалій основних 

антидискримінаційних стандартів та/чи політик, що використовуються в світі 

[95 с. 44]. 

Такі заходи відповідають запропонованій у статті 13 Закону України 

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» громадській 

експертизі. Так, громадські організації та експерти можуть презентувати 

результати експертизи діючих чи проектів нормативно-правових актів, 
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надавати рекомендації щодо удосконалення механізму правового 

регулювання. Органи державної влади можуть використовувати такі 

рекомендації, проводити їх виконання спільно з громадськими організаціями, 

залучати інших зацікавлених осіб.  

У разі виявлення важливих проблем реалізації принципу 

недискримінації у певній сфері, за дорученням органів державної влади 

можуть створюватися спеціальні робочі групи з метою внесення пропозицій 

вирішення таких проблем. Важливо відзначити, що такі проекти часто 

відбуваються з залученням засобів масової інформації та можуть отримати 

широкий публічний розголос, привернути увагу суспільства і таким чином 

впливати не тільки на законодавство й правозастосовну практику, а й на 

свідомість громадян. 

Окремим пунктом необхідно відзначити проведення навчання 

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних 

та юридичних осіб щодо дотримання принципу недискримінації. З огляду на 

зазначену статистику фактів дискримінації, ця проблема стоїть дуже гостро і 

потребує додаткового вивчення. Проведення семінарів, тренінгів, 

конференцій, лекцій допоможе громадянам зрозуміти, що таке дискримінація 

і які дії можуть порушувати право на свободу від дискримінації. В той же час 

експертне навчання працівників судів, правоохоронних органів допоможе 

розраховувати на якісну кваліфікацію правопорушень, які імовірно могли 

бути дискримінаційними. Такі програми можуть проводитися як в рамках 

навчальних закладів чи на базі громадських організацій, так і поширюватись 

через мережу інтернет, створюючи он-лайн курси на освітніх платформах. 

Надзвичайно важливою є також просвітницька діяльність, спрямована 

на: 

- виховання толерантності та поваги до розмаїття, розширення уявлень 

про справедливість; 

- підвищення правової обізнаності щодо можливостей протидії та 

захисту від дискримінації. 
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Окрему увагу ми б також хотіли приділити питанню розумного 

пристосування. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів 

в Україні» не встановлює визначення цього поняття та містить бланкетну 

норму до Конвенції про права інвалідів. Стаття 2 Конвенції про права 

інвалідів визначає розумне пристосування як «внесення, коли це потрібно в 

конкретному випадку, необхідних і відповідних модифікацій і коректив, що 

не стають недомірним чи невиправданим тягарем, для цілей забезпечення 

реалізації або здійснення інвалідами нарівні з іншими всіх прав людини й 

основоположних свобод». 

Довгий час термін «розумне пристосування» вживався виключно в 

контексті забезпечення прав осіб з інвалідністю, однак на наше глибоке 

переконання, розумне пристосування захищає права усіх вразливих категорій 

населення. 

Як зазначається у доповіді омбудсмана за 2017 рік, на підставі звернень 

громадян Уповноважений зауважила, що за останні роки кількість 

повідомлень громадян, що звертаються за захистом від дискримінації у 

зв’язку із відмовою в розумному пристосуванні, суттєво збільшилась. 

Причинами такої відмови часто стає відсутність знань щодо суті цього 

поняття та нерозуміння обов’язку його застосування в різних сферах життя 

[200, с. 521]. 

Заходи розумного пристосування є запорукою досягнення рівності між 

людьми, які через свої індивідуальні ознаки стикаються із бар’єрами: 

доступність освіти для дітей з особливими потребами, обладнання публічних 

місць кімнатами матері і дитини, існування спеціальних місць для 

проведення молитов представниками різних релігій тощо. Характерною 

особливістю засобів розумного пристосування є те, що вони пов’язані із 

доступом до громадських місць (як державної, так і приватної власності).  

Питання забезпечення всебічних умов доступності лежить у межах 

компетенції не лише працівників однієї установи, організації, закладу чи 

компанії, але й інших  – органів виконавчої влади та місцевого 
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самоврядування. Однак питання застосування розумного пристосування – це 

межа компетенції лише працівників однієї конкретної установи – тієї, до якої 

звертається людина, що потребує розумного пристосування [189, с. 20]. 

Заходами розумного пристосування можуть бути: 

- внесення змін чи модифікацій до будівель та об’єктів інфраструктури 

(створення пандусів; встановлення спеціальних дверей, що надають 

доступ усім особам незалежно від способу пересування; встановлення 

полиць чи банкоматів на доступній для усіх висоті, тощо); 

- зміна графіку роботи, гнучка політика дистанційної роботи, зменшення 

посадових обов’язків (для батьків немовлят та малолітніх дітей, осіб з 

інвалідністю, осіб, що тимчасово втратили працездатність тощо); 

- встановлення спеціальних технічних засобів для представників 

вразливих груп (встановлення світлофорів з оголошенням про дозвіл 

переходити дорогу на вулицях, встановлення машини для друку зі 

шрифтом Брайля, виділення місця для пеленання та годування дитини 

тощо); 

- введення в штат публічних установ перекладачів, які допоможуть у 

отриманні інформації чи послуг для осіб, які не володіють українською 

мовою; осіб зі знанням мови жестів тощо. 

Безумовно, неможливо покласти обов’язок здійснення таких заходів на 

усі публічні та приватні установи. Однак держава може надавати підтримку 

для закладів, які приймають до уваги вимоги розумного пристосування. 

Знову ж таки, ефективні заходи моніторингу потреб вразливих груп 

допоможуть ефективно сформулювати державну політику у сфері протидії 

дискримінації. 

Підсумовуючи, можемо прийти до наступних висновків. 

Антидискримінаційне законодавство України та практика його застосування 

все ще перебувають на початковому етапі розвитку. Так, профільний 

антидискримінаційний закон не охоплює усі наявні форми дискримінації. 

Зокрема, до його норм потрібно включити такі форми дискримінації: 
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віктимізація, сегрегація, дискримінація за асоціацією та публікація 

дискримінаційних оголошень чи реклами.  

З огляду на надану омбудсменом статистику, факти дискримінації в 

Україні є частими і потребують реагування. На наше упередження, державі 

необхідна комплексна програма моніторингу у сфері дискримінації, яка б 

залучила до роботи і органи державної влади, і представників громадськості. 

Також не можна применшувати роль громадянського суспільства у 

реалізації принципу недискримінації. Так, варто заохочувати участь 

громадських організацій та експертів у створенні та реалізації державної 

політики протидії дискримінації. Це допоможе залучити професіоналів у цій 

галузі, а також додаткове фінансування необхідних проектів. 

Запропоновані нами заходи підвищення ефективності реалізації 

принципу недискримінації в Україні можуть призвести до покращення стану 

захисту прав і свобод людини та громадянина. 

 

 

Висновки до Розділу 3 

Дослідження національного антидискримінаційного законодавства 

України є надзвичайно важливим, адже громадяни стають жертвами 

порушення їх прав шляхом дискримінації. Тому державі потрібне 

встановлення єдиної системи стандартів забезпечення захисту прав громадян 

від дискримінації: законодавчі акти закріплюють повноваження органів 

державної влади у сфері протидії дискримінації, що, як наслідок, забезпечує 

їх ефективне реагування та допомогу. 

Ефективна реалізація принципу недискримінації виховує у громадян 

толерантне ставлення та може зменшити рівень нетерпимості до осіб, які 

наділені певними особливостями, а якісне антидискримінаційне 

законодавство дозволить Україні наблизити правові норми до європейських 

стандартів. 
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В рамках третього розділу дисертаційного дослідження нами було 

здійснено аналіз антидискримінаційного законодавства і судової практики та 

запропоновано авторську класифікацію зазначених документів. Закони та 

підзаконні нормативно правові акти класифіковані на загальні та спеціальні. 

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 06 вересня 2012 року № 5207-VI; 2) Національна стратегія у сфері прав 

людини, затверджена Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 

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 року №2/02-16; 4) окремі положення 

Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII; 5) 

окремі положення Кримінального Кодексу України від 05 квітня 2001 року 

№ 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 сторони від 27.06.2014 року. 

Також нами була проаналізована судова практика 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. 

 



210 
 

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, у тому числі 

спрямованих на механізм реалізації принципу недискримінації та 

сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають 

вимогам наукової новизни. Основні наукові і практичні результати роботи 

відповідають поставленим завданням і полягають у наступному: 

1. Здійснено періодизацію історії формування уявлень про принцип 

недискримінації. Так, нами запропоновано поділити періоди становлення 

принципу недискримінації на наступні:  

- 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 століття; 

- спроби заборонити дискримінаційне поводження у внутрішньому 

законодавстві держав – з кінця XVIIІ століття до кінця ХІХ століття; 

- 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 століття; 

- розвиток міжнародного принципу недискримінації шляхом 

прийняття спеціалізованих антидискримінаційних правових норм – друга 

половина ХХ століття; 

- інтеграція міжнародної концепції принципу недискримінації у 

національні законодавства та пошук ефективних моделей реалізації цього 

принципу – з кінця ХХ століття та продовжується до сьогодення. 
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2. Охарактеризовано методологічну основу дослідження, яка складає 

комплекс принципів наукового пізнання, методологічних підходів, 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових, спеціально-наукових методів, 

поєднання яких забезпечило об’єктивний, всебічний аналіз предмету 

дослідження. Використання того чи іншого методу або їх сукупності 

зумовлено складністю конкретного питання, яке було досліджено в роботі. 

Матеріалістичний метод дозволив нам розглянути дискримінацію як 

об’єктивно існуюче правове явище, основу якого складають відносини у 

суспільстві, а принцип недискримінації повинен відповідати 

закономірностям розвитку суспільства. За допомогою діалектичного методу 

ми дослідили 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 дозволив 

прослідкувати історичний розвиток становлення та забезпечення принципу 

недискримінації, зміну уявлень у суспільстві щодо рівності та дискримінації. 

За допомогою порівняльного методу нами були проаналізовані 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 рис принципів недискримінації та рівності, механізмів реалізації 

принципу недискримінації у різних державах тощо. Функціональний метод 

забезпечив визначення умов реалізації принципу недискримінації, його 

розвиток, шляхи вдосконалення функціонального спрямування принципу 

недискримінації. Системний метод дозволив дослідити принцип 

недискримінації як комплексне явище, прослідкувати його структуру та 

виокремити окремі елементи реалізації принципу недискримінації. 
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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) зі сторони 

держави, органів державної влади, юридичних або фізичних осіб без 

обґрунтованої мети. 

Аналіз сутності поняття «дискримінація» дозволяє виділити його 

обов’язкові елементи: 

- змістом дискримінації є відмінності, винятки, обмеження або 

переваги; 

- 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), за джерелом виникнення (дискримінація у правових 

нормах та дискримінація у правозастосуванні) та інші критерії. 

Також виділяються наступні форми дискримінації: пряма та непряма 

(опосередкована) дискримінація, утиск, підбурювання до дискримінації, 

пособництво у дискримінації, дискримінація через асоціацію, віктимізація, 

сегрегація та розміщення інформації дискримінуючого характеру у 

публічному доступі (публічний намір дискримінації). 

Дослідження причин існування дискримінації є надзвичайно важливим 

для розроблення пропозицій щодо ефективної реалізації принципу 
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недискримінації. Так, нами була розроблена класифікація 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 у суспільстві, які призводять до дискримінації 

(наприклад, уявлення про місце жінки у 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 із 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. Нами було 

запропоновано таке визначення принципу 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 справедливості та 

толерантності у суспільстві. 

Співвідношення принципів недискримінації та рівності є дискусійним у 

науковій доктрині України та відсутній єдиний підхід до визначення 

взаємозв’язку цих принципів. Нами було досліджено, що спільною рисою 
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зазначених принципів є досягнення фактичної рівності у суспільстві, тобто 

рівності можливостей та результатів. Відмінними рисами принципів 

недискримінації та рівності є: 

а) вимога рівності прав (формальної), передбачена принципом рівності, 

яка порушує принцип недискримінації, оскільки 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; 

Отже, принципи рівності та недискримінації є близькими та 

взаємодоповнюючими для встановлення фактичної рівності у 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. Оскільки 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. Для зручності нами було запропоновано 

класифікувати міжнародні та європейські нормативно-правові акти загальні 

(ті, які містять загальні норми заборони дискримінації) та спеціальні (ті, 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 
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віра, фізична або психічна недієздатність, вік та сексуальна орієнтація. 

Також, 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 рамках європейських демократій отримала 

своє розширення у праві Ради Європи, зокрема ЄКПЛ. Так, Конвенція 

встановлює відкритий перелік дискримінуючих ознак, а також розширює 

сферу дії захисту до: приватного та сімейного життя, політичних прав, а 

також інші відносини у сфері кримінального права. Усі інші сфери 

суспільно-правових відносин, а також деталізація захисту за 

дискримінаційними ознаками віднесена до внутрішньої компетенції держав. 

Наведені у дисертаційному дослідженні переліки захищених ознак у праві 

окремих європейських держав свідчать про динамічність реалізації принципу 

недискримінації саме на рівні національного законодавства. Законодавство 

ряду 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 досягнення мети даного дисертаційного дослідження нами 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. Для зручності та підвищення 

практичного значення дослідження принципу недискримінації ми 

систематизували ключові рішення ЄСПЛ та ЄСС за захищеними ознаками. 

Окрім міжнародного, нами було також досліджене національне 

антидискримінаційне законодавство. Першочергово на предмет 

антидискримінаційних норм нами були проаналізовані положення 

Конституції України. Далі, для зручності, ми пропонуємо систематизувати 
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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 06 

вересня 2012 року № 5207-VI; 2) Національна стратегія у сфері прав людини, 

затверджена Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 

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 року №2/02-16; 4) окремі положення 

Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII; 5) 

окремі положення Кримінального Кодексу України від 05 квітня 2001 року 

№ 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 сторони від 27.06.2014 року. 

Також, для повноти дослідження нами була проаналізована та 

запропонована класифікація рішень судів України у сфері протидії 

дискримінації. Отже, рішення Конституційного Суду України були нами 

проаналізовані за критерієм обґрунтованості відмінностей у визнанні, 

реалізації або користуванні правами. Рішення судів загальної юрисдикції ми 

запропонували класифікувати за захищеними ознаками і розглянули окремі 

судові рішення, що можуть мати прецедентне значення.  Також окремо нами 

було проаналізовано усі рішення ЄСПЛ у сфері реалізації принципу 

недискримінації проти України. 
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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 органів та осіб. І, як наслідок, ефективна 

реалізація принципу недискримінації – це така ситуація у державі та 

суспільстві, де відсутні або мінімізовані випадки дискримінації. 

7. З’ясовано значення позитивних дії держави у сфері протидії 

дискримінації, проаналізовано наявний набір інструментів здійснення 

державної політики у цій сфері. Застосування позитивних дій державою 

дозволяє вийти за рамки формальної заборони дискримінації і спрямоване на 

створення ефективного механізму протидії дискримінаційному становищу 

осіб чи груп осіб. Тому, нами були розглянуті 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, нами було проаналізовано природу дискримінуючих 

стереотипів у суспільстві та запропоновано механізм боротьби із такими 

упередженнями. Визначено недоліки та прогалини у антидискримінаційному 

законодавстві та судовій практиці, які призводять до фактів дискримінації.  

Нами було сформульовано пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства України стосовно реалізації принципу недискримінації. Так, 

виявлено необхідність внесення до Закону України «Про запобігання та 

протидію дискримінації в Україні» додаткових форм дискримінації, зокрема: 

сегрегація, віктимізація, дискримінація за асоціацією та розміщення 

інформації дискримінуючого характеру у публічному доступі. Крім того, 

проаналізувавши досвід європейських держав нами була виявлена 
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необхідність розширення повноважень омбудсмена у сфері протидії 

дискримінації та запропоновано формати такого розширення. І, нарешті, в 

рамках вивчення кращих практик європейських держав, нами була 

обґрунтована необхідність активного залучення представників 

громадянського суспільства, громадських організацій та експертів до 

механізму реалізації принципу недискримінації і запропоновані форми 

такого співробітництва. 
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