
Дискримінація, що варто знати 

Всі люди  народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. 

Не може бути 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. 

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. 

Що відноситься до поняття дискримінація?   

Дискримінація — рішення, дії або бездіяльність, спрямовані на обмеження 

або привілеї стосовно особи та/або групи осіб за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, 

етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками, якщо вони унеможливлюють 

визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод людини та 

громадянина. 

Не вважаються дискримінацією дії, які не обмежують права та свободи 

інших осіб і не створюють перешкод для їх реалізації, а також не надають 

необґрунтованих переваг особам та/або групам осіб за їх певними ознаками, 

стосовно яких застосовуються позитивні дії, а саме: 

1. спеціальний захист з боку держави окремих категорій осіб, які 

потребують такого захисту; 

2. здійснення заходів, спрямованих на збереження ідентичності окремих 

груп осіб, якщо такі заходи є необхідними; 

3. надання пільг та компенсацій окремим категоріям осіб у випадках, 

передбачених законом; 

4. встановлення державних соціальних гарантій окремим категоріям 

громадян; 

5. особливі вимоги, передбачені законом, щодо реалізації окремих прав 

осіб. 

  



Форми дискримінації          

1. пряма дискримінація — рішення, дії або бездіяльність, що призводять 

до випадку, коли до особи та/або групи осіб за їх певними ознаками 

ставляться менш прихильно, ніж до інших осіб в аналогічній ситуації; 

2. непряма дискримінація — рішення, дії або бездіяльність, правові 

норми або критерії оцінки, умови чи практика, які формально є 

однаковими, але під час здійснення чи застосування яких виникають чи 

можуть виникнути обмеження або привілеї стосовно особи та/або 

групи осіб за їх певними ознаками, крім випадків, якщо такі дії або 

бездіяльність, правові норми або критерії оцінки, умови чи практика 

об’єктивно виправдані метою забезпечення рівних можливостей для 

окремих осіб чи груп осіб реалізовувати рівні права і свободи, надані 

їм Конституцією і законами України; 

3. підбурювання до дискримінації — вказівки, інструкції або заклики до 

дискримінації стосовно особи та/або групи осіб за їх певними 

ознаками; 

4. утиск — небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або 

наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками 

або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, 

образливої або зневажливої атмосфери. 

  

Куди звертатися у разі застосування до особи дискримінації? 

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Звертайтеся за телефоном: 0-800-50-17-20. 

До органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

За додатковою інформацією щодо питань дискримінації, звертайтеся за 

телефоном: 048-725-06-53. 

До органів національної поліції.  

Якщо особа постраждала від насильства за ознакою статі або іншого 

кримінального правопорушення, то необхідно звернутися до поліції. 

Телефонуйте 102. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

