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Вдосконалення правових 
механізмів захисту від дискримінації 

у сфері праці

Незважаючи на проголошення
Конституцією України принципу рів-
ності, все більшого поширення в сучас-
ний період набуває дискримінація,
зокрема і в трудових відносинах. При
цьому, у справах щодо дискримінації 
у сфері праці в нашій державі прак-
тично відсутня судова практика, що
викликана як відсутністю законодав-
чо встановлених механізмів оскаржен-
ня дискримінаційних дій, так і склад-
ністю доведення факту дискримінації в
діях роботодавця. З огляду на це, пра-
цівники, які постраждали від дискри-
мінації, часто не можуть захистити та
відновити свої порушені права.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 22
Кодексу законів про працю забороне-
но будь-яке пряме або непряме обме-
ження прав чи встановлення прямих
або непрямих переваг при укладенні,
зміні та припиненні трудового догово-
ру [1]. Отже, КЗпП встановлює заборо-
ну дискримінації лише при реалізації

права на працю, не регламентуючи
захист від дискримінації у відносинах
щодо оплати праці, часу відпочинку,
просування по службі тощо. Відсутність
у трудовому законодавстві норм, які б
визначали заборону здійснення робо-
тодавцем дискримінаційних дій на всіх
стадіях трудових відносин, є однією з
основних прогалин, що ускладнює
можливість ефективного захисту пра-
цівниками своїх прав. З огляду на це,
необхідним є вироблення та впрова-
дження дієвих правових механізмів за-
хисту від дискримінації у сфері праці.

Окремі аспекти захисту від дис-
кримінації у сфері праці досліджували
О. А. Антон, О. В. Вашанова, І. В. Ла-
гутіна, І. І. Ларінбаєв, І. Н. Лук’янова,
Н.М.Митіна,Д.В.Солдаткін, І.М.Твер-
довський, І. А. Юрасова тощо.

Метою статті є дослідження особ-
ливостей доказування у справах про
дискримінацію та внесення пропо-
зицій щодо вдосконалення механізмів



судового та адміністративного захисту
трудових прав працівників, які зазна-
ли дискримінації.

Універсальною та однією з най-
більш ефективних форм захисту прав
і свобод залишається судовий захист,
оскільки відповідно до ст. 124 Консти-
туції України, юрисдикція судів по-
ширюється на всі правовідносини, які
виникають у державі [2]. Трудові спо-
ри, в тому числі щодо захисту від дис-
кримінації, розглядаються судами за-
гальної юрисдикції в порядку цивіль-
ного або адміністративного судочинства.
Одночасно, працівники мають мож-
ливість захистити свої трудові права,
звернувшись також до інших органів –
комісії з трудових спорів, органів дер-
жавної влади та місцевого самовряду-
вання, профспілок тощо.

Трудове законодавство не закріп-
лює право працівника на звернення
до уповноважених органів при пору-
шенні щодо нього принципу недискри-
мінації. Звичайно, існують загальні
норми, які передбачають можливість
захисту прав, проте дискримінаційні
дії щодо працівників мають особливо-
сті і призводять, як правило, до пору-
шення цілого ряду прав не лише у
сфері праці, але й інших особистих
прав, в тому числі права на рівність.
З огляду на це вважаємо доцільним
закріплення в Кодексі законів про
працю права особи, яка вважає, що
піддалась дискримінації у сфері праці
звернутись до суду чи інших юрисдик-
ційних органів для захисту таких прав.
У ст. 4 проекту Трудового кодексу
України № 1108, прийнятого у першо-
му читанні, закріплено право осіб, які
вважають, що вони зазнали дискри-
мінації у сфері праці, звернутися до
суду із заявою про відновлення пору-
шених прав, відшкодування матеріаль-
ної та моральної шкоди [3].Таке поло-
ження є позитивним, проте необхід-
но встановити можливість для жертв
дискримінації звернення і до інших
юрисдикційних органів для захисту
своїх трудових прав.

Незважаючи на те, що дискримі-
нація у сфері праці в сучасний період
набула поширення у національній
судовій практиці. Такі скарги розгля-
дають досить рідко. Жертви дискри-
мінації, звичайно, не звертаються до
суду, розуміючи складність доведення
факту дискримінації. Водночас, як
зазначено у Глобальній доповіді МОП
праці «Рівність у сфері праці: виклик
зберігається» 2011 р., успішні судові
позови щодо дискримінації, навіть
якщо їх налічується незначна кіль-
кість, можуть стати важливою рушій-
ною силою для здійснення більш ва-
гомих змін при їх достатньому пропа-
гуванні [4].

У кінці 2011 р. у Харкові розпочав-
ся перший в Україні судовий процес,
пов’язаний з віковою дискримінацією
при прийомі на роботу. 54-річному
працівнику з вищою освітою і знан-
ням англійської мови письмово відмо-
вили у прийомі на роботу на посаду
комірника з огляду на вік. І хоча робо-
тодавець доводить у судовому процесі
помилковість відмови, на практиці
такі дискримінаційні дії набули масо-
вого характеру.

У наведеному випадку можливість
доведення факту дискримінації стала
можливою саме з огляду на наявність
письмової відмови в прийомі на робо-
ту та зазначенням у ній підстави для
відмови – віку особи. Проте найчасті-
ше, роботодавці відмовляють у праце-
влаштуванні усно, що дозволено чин-
ним трудовим законодавством. Лише
для окремих категорій працівників
відповідно до ст. 184 КЗпП – вагітних
жінок; жінок, які мають дітей віком до
трьох років; одиноких матерів, які
мають дитину віком до чотирнадцяти
років або дитину-інваліда – встанов-
лено право на отримання обов’язко-
вої письмової відмови в прийнятті на
роботу [1]. Ця прогалина не врегульо-
вана і проектом Трудового кодексу.
Вважаємо необхідним закріплення 
в КЗпП, а також проекті Трудового
кодексу положення про необхідність
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обов’язкової письмової відмови в при-
йнятті на роботу із зазначенням при-
чин відмови, що стане важливою га-
рантією для захисту працівників від
дискримінації. Тим паче, коли праців-
ник також звертається не з письмо-
вою заявою про прийняття на роботу,
виникають труднощі і при доведенні
факту такого звернення.

Проте і наявність письмової від-
мови у прийнятті на роботу не може
повністю вирішити питання щодо
захисту особи від дискримінації при
працевлаштуванні. Адже роботодав-
ці, як правило, вдаються не до відкри-
тої, а до непрямої, прихованої дискри-
мінації. З огляду на це, вони можуть
назвати офіційно недискримінаційну
підставу відмови в прийнятті на робо-
ту, керуючись насправді підставою
дискримінаційною. Тому необхідним 
є спрощення механізму доведення в
діях роботодавця дискримінації.

Як зазначається у Глобальній до-
повіді Міжнародної організації праці
«Рівність в сфері праці: виклик збері-
гається» 2011 р., через труднощі у на-
данні фактичних даних для доведення
наявності дискримінації в судах, деякі
країни перекладають тягар доказу-
вання на роботодавця (п. 65) [4]. Така
практика вже тривалий час застосо-
вується у США, де на законодавчому
рівні закріплено презумпцію вини
роботодавця щодо застосовування
ним дискримінації стосовно особи,
яка претендує на отримання роботи,
або працівника, який уже уклав тру-
довий договір. Тягар доказування у
справах про дискримінацію поклада-
ється на роботодавців і в країнах ЄС.
Такі положення закріплені Директива-
ми Ради Європейського Союзу 97/80/ЄС
від 15 грудня 1997 р. про тягар доказу-
вання у справах про дискримінацію за
ознаками статі, 2000/43/ЄС від 29 черв-
ня 2000 р. про реалізацію принципу
рівного відношення до людей незалеж-
но від раси чи етнічного походження,
2000/78/ЄС від 15 листопада 2000 р.
про встановлення основних правил

щодо рівності у сфері праці та зайня-
тості тощо.

Вважаємо необхідним застосуван-
ня такої практики і в Україні, оскіль-
ки основною перешкодою жертвам
дискримінації на шляху до захисту
своїх трудових прав є саме складність
доведення факту дискримінації. Вод-
ночас, з метою обмеження можливо-
сті подання необґрунтованих позовів
до роботодавців щодо дискримінації,
необхідно на законодавчому рівні ви-
значити основні ознаки, що характе-
ризують існування дискримінаційних
дій з боку роботодавця.

Зокрема, погоджуємось із А. М. Лу-
к’яновою, що для доведення наявності
в діях роботодавця дискримінації, по-
зивач повинен володіти характе-
ристикою, яка стала підставою для
дискримінації (наприклад, позивач є
членом профспілки, належить до 
певної національності тощо). Перелік
таких підстав міститься в законодав-
стві, проте не є вичерпним. Крім того,
до предмету доказування у справах про
дискримінацію належить факт існуван-
ня групи осіб, порівняно з якою до
позивача було проявлене нерівне від-
ношення [5, с. 41]. Досить часто, як за-
значає автор, у практиці розгляду справ
щодо дискримінації суди РФ вимага-
ють довести зв’язок між особливою
характеристикою, якою володіє пози-
вач, і проявом дискримінації з боку
роботодавця. Проте необхідність до-
ведення таких обставин не відповідає
практиці європейських країн. А зако-
нодавство Угорщини, яке встановлює
вимогу доказування зазначеної обста-
вини, піддається критиці як надто
обтяжуюче для дискримінованої осо-
би [6, с. 73].

В окремих випадках важливу роль
відіграє також наявність між пози-
вачем та відповідачем трудових від-
носин, тобто укладеного трудового
договору. Саме з огляду на це досить
складно довести наявність дискриміна-
ції при прийомі особи на роботу, коли
трудові відносини ще не виникли.
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Загалом, чим більше фактичних обста-
вин щодо нерівного відношення дове-
де позивач, тим більші шанси визнання
наявності в діях роботодавця дискри-
мінації. Необхідним є також надання
повноважень органам державної вла-
ди (наприклад, Державній інспекції з
питань праці), а також громадським
організаціям для проведення експер-
тизи щодо наявності чи відсутності
факту дискримінації в певних діях ро-
ботодавця, яка могла би стати ефек-
тивним способом доказування для
працівників.

Вдосконалення механізму захисту
від дискримінаційних дій пов’язано
також із необхідністю реформування
трудового законодавства з метою ре-
гламентації легального визначення дис-
кримінації та її ознак, а також уста-
новлення загальної заборони дискри-
мінації в усіх відносинах, які виника-
ють у процесі реалізації особою права
на працю.

Важливе значення має вдоскона-
лення і процесуальних норм, які ре-
гламентують процедуру розгляду тру-
дових спорів. На сьогодні такі спори
розглядаються судами загальної юрис-
дикції за нормами Цивільно-процесу-
ального кодексу та адміністративни-
ми судами за нормами Кодексу адміні-
стративного судочинства (щодо осіб,
які перебувають на публічній службі).
Вже довгий час тривають дискусії
щодо створення спеціальних органів
трудової юстиції. Вважаючи поспіш-
ним створення трудових судів, визнає-
мо доцільним та актуальним при-
йняття Трудово-процесуального кодек-
су, який би дав змогу судам загальної
юрисдикції та адміністративним су-
дам розглядати трудові спори з ура-
хуванням специфіки останніх. Адже 
не досить справедливою на сьогодні є
ситуація, коли трудові спори, в одних
випадках, розглядаються в порядку
цивільного судочинства (головним
принципом якого є рівність сторін),
а інші – в порядку адміністративного
(де враховується фактична нерівність

сторін матеріальних правовідносин, що
передували спору, а, отже, характер-
ною є активна роль суду в процесі).

Судовий захист, поряд із незапе-
речними перевагами, має і низку не-
доліків, серед яких основне місце посі-
дають складність та тривалість судово-
го процесу.Тому актуальним вважаємо
створення альтернативних можливо-
стей для захисту осіб, що постраж-
дали від дискримінації. Зокрема, зару-
біжний досвід свідчить, що ефектив-
ними є адміністративні засоби право-
вого захисту.

Відповідно до ст. 22 Закону Украї-
ни «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків» від 
8 вересня 2005 р. визначено можли-
вість адміністративного оскарження
дискримінації за ознакою статі. Однак
реально механізми реалізації зазначе-
ного положення на сьогодні не ство-
рені. Адже ні вищевказаним Законом,
ні підзаконними нормативними акта-
ми не визначено процедуру розгляду
скарг на дискримінацію за ознакою
статі, а також рішення, які можуть
бути прийняті за наслідком їх розгля-
ду, порядок виконання таких рішень.
Щодо дискримінації за іншими, крім
статі, підставами, адміністративний
захист для них взагалі не регламенто-
вано. Лише у проекті Закону України
«Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні» № 10468 від
14 травня 2012 р., внесеному на роз-
гляд Верховної Ради, визначено пов-
новаження органів державної влади
щодо захисту від дискримінації, зокре-
ма і в трудових відносинах [8]. Проте
необхідно зазначити, що в проекті
визначено чітко завдання у цій сфері
лише органів загальної компетенції –
парламенту, омбудсмена та Кабінету
Міністрів, тоді як необхідним є регла-
ментація повноважень і спеціальних
органів щодо захисту від дискримінації.

З огляду на те, що адміністративні
механізми захисту будь-яких прав, у
тому числі при допущенні дискри-
мінації, є набагато зручнішими для
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особи, необхідно їх вдосконалювати
та забезпечувати дієвість і ефектив-
ність. Для цього потрібно, насампе-
ред, розвивати і вдосконалювати дер-
жавні інститути позасудового захи-
сту (комісії з примирення, процедури
розгляду скарг на дискримінацію
уповноваженими органами виконав-
чої влади тощо).

Якщо говорити про створення
окремого державного органу, який би
займався протидією дискримінації і
надавав допомогу жертвам таких дій,
то його створення вважаємо недо-
цільним. Для адміністративного захи-
сту від дискримінації успішно можна
використовувати зафіксовані в зако-
нодавстві повноваження вже існую-
чих органів, деталізувавши функції
останніх в аспекті антидискримінацій-
ної діяльності.

Так, Міністерство соціальної по-
літики України, відповідно до Поло-
ження про Міністерство соціальної
політики України, затверджене Ука-
зом Президента від 6 квітня 2011 р.
№ 389/2011, є головним органом у
системі центральних органів виконав-
чої влади з формування та забезпе-
чення реалізації державної політики у
сферах зайнятості населення та тру-
дової міграції, трудових відносин [9].
Серед завдань Міністерства можна
виділити проведення заходів, пов’яза-
них з ефективним функціонуванням
ринку праці, захист прав працюючих
громадян шляхом здійснення держав-
ного нагляду за додержанням робо-
тодавцями вимог законодавства про
працю. Міністерство відповідно до 
п. 66 ч. 4 Положення здійснює моніто-
ринг та узагальнює результати забез-
печення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків у різних сферах
життя суспільства. Вважаємо необхід-
ним визначення серед його завдань
проведення моніторингу щодо дотри-
мання принципу недопущення дискри-
мінації та забезпечення рівних можли-
востей працюючим щодо доступу до
праці в цілому. Також Міністерство

соціальної політики здійснює міжна-
родне співробітництво у сфері праці,
а, отже, повинно впливати на імпле-
ментацію в Україні міжнародних стан-
дартів щодо заборони дискримінації 
у сфері праці.

Важливим обов’язком України пе-
ред громадянами є поширення вис-
новків і рекомендацій різноманітних
міжнародних інституцій щодо стану
дотримання прав і свобод, у тому
числі й щодо принципу недопущення
дискримінації у сфері праці. Проте
Уряд України практично ніколи не
здійснює навіть офіційного перекладу
цих висновків і рекомендації, не кажу-
чи вже про їх офіційне оприлюд-
нення. З огляду на це, вважаємо, що
такий обов’язок щодо відповідних
документів у сфері протидії дискри-
мінації необхідно покласти на Міні-
стерство.

Звичайно, Міністерство соціальної
політики повинно виконувати загаль-
ні повноваження, пов’язані з адміні-
стративним захистом від дискримі-
нації. Спеціальним органом у цій
сфері має стати Державна інспекція з
питань праці, яка є центральним орга-
ном виконавчої влади і забезпечує реа-
лізацію державної політики з питань
нагляду та контролю за додержанням
законодавства про працю, зайнятість
населення [10]. Серед основних зав-
дань інспекції є, зокрема, забезпечен-
ня захисту прав працівників шляхом
здійснення державного нагляду за
додержанням законодавства про пра-
цю, в тому числі, при працевлаштуванні
на підприємствах, в установах і орга-
нізаціях усіх форм власності та у фі-
зичних осіб, які використовують найма-
ну працю; забезпечення інформуван-
ня населення щодо стану додержання
законодавства про працю; проведення
роз’яснювальної та консультаційної
роботи із зазначених питань [10].

Для вдосконалення інституційної
системи протидії дискримінації, доціль-
ним видається створення при Держав-
ній інспекції з питань праці спеціалі-
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зованого підрозділу по боротьбі з
дискримінацією. Основними напряма-
ми діяльності останнього можна на-
звати координування роботи всіх орга-
нів із захисту прав осіб від дискримі-
нації; інформування про факти, які є
дискримінаційними, та можливостях
із захисту від таких дій; розроблення
пропозицій із вдосконалення анти-
дискримінаційного законодавства у
сфері праці. Також важливим напря-
мом діяльності такого підрозділу має
стати збір та оброблення інформації
щодо фактів дискримінації у сфері
праці, дій органів влади, спрямованих
проти дискримінації, інформації щодо
надання допомоги жертвам дискри-
мінації.

Ефективним інструментом бороть-
би з дискримінацією в Україні пови-
нен стати також інститут омбудсмена.
Згідно з ч. 2 ст. 55 Конституції Украї-
ни, кожен має право звертатися за
захистом своїх прав до Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав
людини [3]. Згідно із Законом Украї-
ни «Про Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини» від 
23 грудня 1997 р. омбудсмен в Україні
має широке коло повноважень. До його
завдань належить, зокрема, і запобі-
гання будь-яким формам дискриміна-
ції щодо реалізації людиною своїх
прав і свобод (п. 6 ст. 3 Закону). Упов-
новажений з прав людини має право
здійснювати перевірки на підприєм-
ствах, установах, організаціях усіх
форм власності; відкривати прова-
дження у справах щодо порушення
прав і свобод людини та громадянина;
приймати відповідні акти реагування
тощо. Також омбудсмен готує допові-
ді щодо додержання прав людини в
Україні та бере участь у підготовці до-
повідей з прав людини, які подаються
в міжнародні організації [11].

Ці повноваження дають мож-
ливість омбудсмену ефективно захи-
щати права працівників, які постраж-
дали від дискримінації, а також звер-
тати увагу органів державної влади,

зокрема парламенту, на проблеми, які
існують у сфері боротьби з дискриміна-
цією, та можливі шляхи їх вирішення.
Крім того, Уповноважений в Україні
має високий рівень довіри у населен-
ня, що також є важливим для забезпе-
чення звернення до нього широкого
кола жертв дискримінації. З огляду 
на це, необхідно розвивати механізми
захисту омбудсменом прав і свобод
працівників, щоб він став активним
захисником прав працівників, що
постраждали від дискримінації.

Для посилення ролі омбудсмена у
сфері протидії дискримінації може
бути використаний досвід, накопичений
країнами Європи щодо призначення
при Уповноваженому спеціального
представника з питань дискримінації.
Оскільки останній займатиметься
винятково питаннями дискримінації і
забезпечення рівності, буде забезпе-
чено постійну увагу омбудсмена до
цієї сфери. Тим паче, що, відповідно 
до ст. 11 Закону України «Про Упов-
новаженого Верхової Ради України з
прав людини», передбачено можли-
вість призначення омбудсменом своїх
представників [11].

Адміністративний захист від дис-
кримінації повинен бути покладений в
основу діяльності також правоохо-
ронних органів. Так, можливим є ство-
рення в системі Міністерства внут-
рішніх справ та/або прокуратури спе-
ціалізованих підрозділів з протидії
дискримінації, до функцій яких буде
віднесено розгляд скарг громадян на
дискримінаційні дії, а також розсліду-
вання злочинів, що базуються на
дискримінації. Тим паче, що органи
МВС представлені на всіх територі-
альних рівнях, що дасть можливість
жертвам дискримінації швидко отри-
мати допомогу і захист від протиправ-
них діянь. З іншого боку, недоліком є те,
що правоохоронні органи, як прави-
ло, займаються розслідуванням пра-
вопорушень, що потрапляють у сферу
дії кримінального законодавства.А такі
порушення становлять лише невелику
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частину можливих дискримінаційних
проявів. Тим паче, що в Криміналь-
ному кодексі України існують лише
дві статті 127, 300, прямо пов’язані 
з дискримінаційними діями, хоча мож-
ливим є застосування правоохорон-
ними органами і ст. 172 Кодексу,
що передбачає грубе порушення
законодавства про працю [12]. Ще
однією проблемою є те, що правоохо-
ронні органи мають низький рівень
довіри у населення, тому існує знач-
ний ризик того, що жертви дискримі-
нації через побоювання необґрун-
тованих відмов у захисті, взагалі не
будуть звертатися за допомогою до
цих органів.

Щодо органів прокуратури, то на
них покладено також функції щодо
загального нагляду, до якого, зокрема,
належить і нагляд за дотриманням за-
конодавства про працю. Згідно зі ст. 8
Закону України «Про прокуратуру»,
вимоги прокурора є обов’язковими
для виконання всіма органами, під-
приємствами, установами, організа-
ціями, посадовими особами і громадя-
нами і повинні виконуватись негайно
або в строки, передбачені законом чи
визначені прокурором. Перевірка ви-
конання законів проводиться за заява-
ми та іншими повідомленнями, які
вимагають прокурорського реагуван-
ня, а також за власною ініціативою
прокурора [13]. З огляду на це, акти
прокурорського реагування також мо-
жуть стати ефективним інструментом
захисту прав працівників при пору-
шенні роботодавцями законодавства
про недопущення дискримінації.

Для того, щоб адміністративні
процедури захисту були ефективни-
ми, необхідно, крім повноважень від-
повідних органів: чітко визначити про-
цедуру розгляду скарг на дискриміна-
цію. Така процедура може складатися,
наприклад, з таких етапів, як: пору-
шення провадження, перевірка та збір
доказів, вжиття заходів до примирен-
ня сторін (зважаючи на ефективність
примирних процедур у врегулюванні

трудових спорів), прийняття рішення.
Щодо безпосереднього рішення,то воно
повинно містити припис з вимогою
про усунення дискримінаційної прак-
тики (якщо така виявлена), а також
зобов’язання відшкодувати матеріаль-
ну та моральну шкоду жертві дискри-
мінації. Також може бути прийняте
рішення про передачу справи на роз-
гляд суду для накладення адміністра-
тивного стягнення.

Крім того, на сьогодні не існує норм,
які б прямо встановлювали адміні-
стративну відповідальність за порушен-
ня принципу недопущення дискри-
мінації. З огляду на це, необхідно в
Кодексі про адміністративні правопо-
рушення встановити штрафні санкції
за допущення дискримінації, що мо-
жуть застосовуватись безпосередньо
підрозділом по боротьбі з дискриміна-
цією при Державній інспекції з питань
праці та іншими органами державної
влади відповідно до їх повноважень.

Вдосконалення адміністративних
механізмів захисту прав працівників 
є також необхідним для протидії дис-
кримінації,оскільки в багатьох випадках
вони можуть бути значно ефективні-
шими, доступнішими та економнішими,
ніж судовий захист. При цьому, такі
механізми повинні бути регламен-
товані Кодексом законів про працю
та деталізовані в поточному законо-
давстві.

Отже, враховуючи значні масшта-
би та темпи поширення дискримінації
у сфері праці, вироблення та впрова-
дження ефективних механізмів захи-
сту прав осіб, що стали її жертвами,
вважаємо одним із першочергових
завдань у процесі реформування тру-
дового законодавства. Необхідним 
є спрощення процедури доказування у
справах щодо дискримінації, зокрема
покладення тягаря доказування на
роботодавця та визначення на зако-
нодавчому рівні поняття дискриміна-
ції та основних ознак, що характери-
зують існування дискримінаційних дій
з боку роботодавця. Щодо судового
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захисту, важливе значення має вдоско-
налення процесуальних норм, які б
передбачали фактичну нерівність пра-
цівника та роботодавця при розгляді
спору. Важливе значення має також
впровадження на практиці механізмів
адміністративного захисту, для чого
необхідним є визначення повнова-
жень відповідних органів державної

влади та нормативна регламентація
процедури розгляду скарг на дискри-
мінацію і відповідальності за дискри-
мінаційні дії. Лише комплексний під-
хід до боротьби з дискримінацією
дасть змогу створити реальний та діє-
вий механізм захисту та відновлення
порушених прав працівників – жертв
дискримінації.
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Сахарук І. С. Вдосконалення правових механізмів захисту від дискримінації 
у сфері праці

У статті досліджуються особливості судового й адміністративного захисту тру-
дових прав осіб, які зазнали дискримінації. Висвітлюються проблеми доказування
у справах про дискримінацію та шляхи їх вирішення з використанням зарубіжного
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досвіду. Внесено пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства у сфері
захисту та відновлення порушених внаслідок дискримінації трудових прав пра-
цівників.

Ключові слова: дискримінація, юрисдикційні органи, трудова юстиція, адміні-
стративний захист, омбудсмен, тягар доказування, акт реагування.

Сахарук И. С. Усовершенствования правовых механизмов защиты от дискри-
минации в сфере труда

В статье исследуются особенности судебной и административной защиты тру-
довых прав лиц, подвергшихся дискриминации. Освещаются проблемы доказыва-
ния по делам о дискриминации и пути их решения с использованием зарубежного
опыта. Внесены предложения относительно усовершенствования трудового зако-
нодательства в сфере защиты и восстановления нарушенных вследствие дискри-
минации трудовых прав работников.

Ключевые слова: дискриминация, юрисдикционные органы, трудовая юсти-
ция, административная защита, омбудсмен, бремя доказывания, акт реагирования.

Sakharuk I. Improvement of legal mechanisms of protection from discrimination in
employment

Article deals with the judicial and administrative protection of labour rights of indi-
viduals who have suffered discrimination. Highlights the problems of proof in cases of
discrimination and their solutions with foreign experience. Makes suggestions for the
improvement of labour law for the protection of workers from discrimination.

Key words: discrimination, jurisdictional bodies, labor justice, administrative protec-
tion, ombudsman, the burden of proving, the act of response.


