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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 
1. Загальна інформація 

Назва програми Дотримання прав людини та протидія дискримінації 

Шифр програми ЗК/2020/002 

Тип програми за змістом загальна 

Форма навчання дистанційна 

Цільова група державні службовці категорії «Б»,«В» 

Передумови навчання за програмою  

Обсяг програми 1 кредит за ЄКТС 

Тривалість програми та організація 

навчання 

2 тижні: дистанційні заняття з доступом до всіх матеріалів курсу - 

шість разів на тиждень (з понеділка по суботу) 

Мова(и) викладання українська 

Напрям(и) підвищення кваліфікації, 
який (які) охоплює програма 

дотримання прав людини та протидії дискримінації 

Перелік професійних компетентностей, 

на підвищення рівня яких спрямовано 

програму 

знання законодавства, доктрини та практики захисту прав людини;  

технічні вміння використовувати теоретичні знання у професійній 

правозастосовчій діяльності; професійні знання із розв’язування 

правових ситуації щодо захисту прав людини та протидії дискримінації 

в Україні. 

Укладач(і) програми Філіпенко Тетяна Вячеславівна, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри права та публічного адміністрування 
МДУ 

tatkafili@gmail.com 

Кузьменко Сергій Георгійович, доктор наук з державного управління, 

доцент, професор кафедри права та публічного адміністрування МДУ 

kuzmenko20067@gmail.com 

Барегамян Сюзанна Хоренівна, доцент, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри права та публічного адміністрування МДУ 

s.barehamian@gmail.com 

Камардіна Юлія Вікторівна, к.ю.н., доцент кафедри права та 

публічного адміністрування МДУ 

boykojuliyamdu@gmail.com 

2. Загальна мета 

підвищити рівень обізнаності учасників професійного навчання щодо існування проблеми дотримання прав 

людини та протидії дискримінації в органах публічної влади; поглибити розуміння поняття «дискримінація», 

різновидів її форм та проявів; окреслити основні напрями реалізації державної політики, спрямованої на 

дотримання принципу недискримінації; проаналізувати шляхи удосконалення існуючих механізмів захисту 

прав людини і громадянина та протидії дискримінації на державному й регіональному рівнях; сприяти 

формуванню культури толерантності та протидії ксенофобії. 

3. Очікувані результати навчання 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: 

знання – основних прав та свобод людини і громадянина, гарантованих 

міжнародними актами та національним законодавством; 

– національного законодавства та міжнародних актів щодо запобігання 

та протидії дискримінації; 

– сутності та основних напрямків державної політики у сфері 

запобігання та протидії дискримінації; 

– суб’єктів та їх повноважень у сфері запобігання та протидії 

дискримінації; 
– видів відповідальності за порушення вимог законодавства про 

запобігання та протидію дискримінації; 

уміння – застосовувати основні положення міжнародних актів та 

національного законодавства щодо захисту прав людини та 

запобігання дискримінації; 

– володіти достатніми уявленнями про діяльність держави, 

міжнародних та громадських організацій у сфері запобігання та 

протидії дискримінації; 

– аналізувати та розкривати порядок проведення органами публічної 

влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-
правових актів; 

mailto:tatkafili@gmail.com
mailto:tatkafili@gmail.com
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навички – застосовувати у своїй практичній діяльності антидискримінаційні 

норми національного законодавства, а також реалізовувати заходи 

посиленої підтримки, позитивні дії у вигляді державних і місцевих 

програм; 

– співпрацювати у межах своїх повноважень з громадськими 

організаціями щодо забезпечення дотримання прав людини та протидії 

дискримінації; 

– реалізовувати просвітницьку діяльність з питань дотримання прав 

людини та запобігання дискримінації. 

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять) 

методи навчання: оволодіння знаннями, формування умінь і навичок, застосування здобутих знань, умінь і 

навичок; пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, частково-пошуковий, виконавський тощо. 

форми проведення навчальних занять: лекція, навчальні візити, розв’язання ситуаційних та тестових завдань 

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання 

Назви вебплатформи, вебсайту, 
електронної системи навчання, через 

які здійснюватиметься дистанційне 

навчання із зазначенням посилання 

(вебадреси) 

http://moodle.mdu.in.ua/ 

Назва дистанційного етапу/модуля  

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю 

Критерії оцінювання та їх питома вага 
у підсумковій оцінці (%) 

Проходження дистанційного навчання- – 25 % 
Поточний контроль – 35% 

Підсумковий контроль – 40% 

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання 

учасником професійного навчання не менш ніж 60%, обрахованих з 

урахуванням  питомої ваги кожного з критеріїв оцінювання 

Форма підсумкового контролю Тестування 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ  
Назва теми Кількість годин 

загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

у тому числі: 

аудиторні 

заняття 

дистанцій

ні заняття 

навчальні 

візити 

самостійна 

робота 

слухачів 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Права людини та протидія дискримінації 

в сфері публічного управління 
5  4/0,133  1/0,033 

Тема 2. Нормативно-правова основа дотримання 
прав людини та протидії дискримінації 

4  3/0,100  1/0,033 

Тема 3. Сутність та основні напрямки державної 

політики у сфері запобігання та протидії 

дискримінації 

3  3/0,100   

Тема 4. Владні суб’єкти у сфері захисту прав 

людини і протидії дискримінації та їх 

повноваження 

4  3/0,100  1/0,033 

Тема 5. Взаємодія державних інститутів з 

міжнародними організаціями та інститутами 

громадянського суспільства у сфері забезпечення 

прав людини та протидії дискримінації 

4  3/0,100  1/0,033 

Тема 6. Юридична відповідальність за порушення 

прав людини та вимог законодавства про 

запобігання і протидію дискримінації 

4  4/0,133   

Тема 7. Практичні аспекти забезпечення прав 
людини у сфері публічного управління 

5  4/0,133  1/0,033 

Підсумковий контроль результатів навчання     1 

РАЗОМ 30 /1  24/0,800 7 6/0,200 

 

http://moodle.mdu.in.ua/
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Права людини та протидія дискримінації в сфері публічного управління 

Перелік питань для вивчення: 

– поняття та сутність прав і свобод людини та громадян, які реалізуються в сфері публічного 

управління; 

– дискримінація як форма порушення прав людини в діяльності органів публічної влади; 

– запобігання та протидія дискримінації в публічному управлінні України. 

 

Тема 2. Нормативно-правова основа дотримання прав людини та протидії дискримінації 

Перелік питань для вивчення: 

– міжнародно-правові акти щодо забезпечення прав людини та громадянина та протидії 

дискримінації; 

– національне законодавство щодо забезпечення прав людини та громадянина та протидії 

дискримінації; 

– проблеми реалізації законодавства щодо протидії дискримінації на місцевому та локальному 

рівнях. 

 

Тема 3. Сутність та основні напрямки державної політики у сфері запобігання та протидії 

дискримінації 

Перелік питань для вивчення: 

– роль держави у забезпеченні державної політики у сфері запобігання та протидії 

дискримінації; 

– стратегічні напрями державної політики у сфері дотримання прав людини та протидії 

дискримінації; 

– реалізація державних програм у сфері запобігання та протидії дискримінації на 

регіональному та місцевому рівнях. 

 

Тема 4. Владні суб’єкти у сфері захисту прав людини і протидії дискримінації та їх 

повноваження 

Перелік питань для вивчення:  

– система владних органів у сфері захисту прав людини та протидії дискримінації; 

– основні повноваження органів державної влади в сфері захисту прав людини та протидії 

дискримінації; 

– роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо протидії дискримінації 

в публічній сфері; 

– ефективність функціонування органів місцевого самоврядування в сфері захисту прав 

людини та протидії дискримінації. 

 

Тема 5. Взаємодія державних інститутів з міжнародними організаціями та інститутами 

громадянського суспільства у сфері забезпечення прав людини та протидії дискримінації 

Перелік питань для вивчення: 

– співпраця органів публічної влади з громадськими організаціями щодо забезпечення прав 

людини та дотримання принципу недискримінації; 

– наукова та просвітницька діяльність з питань запобігання та протидії дискримінації; 

– співробітництво України з міжнародними організаціями, відповідними органами зарубіжних 

країн з питань дотримання міжнародних стандартів недискримінації. 

 

Тема 6. Юридична відповідальність за порушення прав людини та вимог законодавства 

про запобігання і протидію дискримінації 

Перелік питань для вивчення:  
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– адміністративна, дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність за порушення прав 

людини та вимог законодавства про запобігання і протидію дискримінації; 

– кримінальна відповідальність за порушення прав людини та вимог законодавства про 

запобігання і протидію дискримінації; 

– міжнародна відповідальність за порушення прав людини та вимог законодавства про 

запобігання і протидію дискримінації. 

 

Тема 7. Практичні аспекти забезпечення прав людини у сфері публічного управління 

Перелік питань для вивчення: 

– порядок розгляду звернень громадян України в органах державної влади і місцевого 

самоврядування. Практика використання звернень з метою захисту прав і свобод громадян; 

– процедури державного контролю (нагляду); 

– забезпечення доступу до інформації про діяльність державних органів і органів місцевого 

самоврядування; 

– судовий захист від незаконних форм дискримінації в сфері публічного управління; 

– кращі міжнародні практики дотримання прав людини та недопущення дискримінації.  

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання результатів навчання здійснюється шляхом поточного та підсумкового 

контролю.  

Поточний контроль здійснюється у формі тестування, розв’язання ситуаційного 

завдання, письмових відповідей на запитання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

підсумкового тестування. 

 

ЛІТЕРАТУРА, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Базові нормативно-правові акти 

1. Загальна декларація прав людини: декларація, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 

10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text 

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: пакт, прийнятий Генеральною 

Асамблеєю ООН 16.12.1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text 

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: пакт, прийнятий 

Генеральною Асамблеєю ООН 16.12.1966 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text 

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: конвенція, прийнята Радою 

Європи 04.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text 

5. Декларація Комітету міністрів Ради Європи «Про рівноправність жінок та чоловіків» від 

16.11.1988. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_903#Text 

6. Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй: затверджена резолюцією 55/2 

Генеральної Асамблеї ООН від 08.09.2000.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_621#Text 

7. Європейська соціальна хартія (переглянута): прийнята Радою Європи 03.05.1996 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text 

8. Конвенція МОП про дискримінацію в галузі праці та знань № 111: ратифікована Україною 

04.08.1961. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161#Text 

9. Конвенція МОП про рівне винагородження чоловіків і жінок за рівноцінну працю № 100: 

ратифікована Україною 10.08.1956.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_002#Text 

10. Конвенція МОП про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: 

трудящі із сімейними обов’язками № 156: ратифікована Україною 22.10.1999.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_010#Text 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_903
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_903
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_903#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_621
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_621
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_621#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_002
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_002
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_002#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_010
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_010
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_010#Text
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