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Серед пріоритетів проголошених в 
Україні соціальних реформ – утверджен-
ня новітнього законодавства про соціальне 
забезпечення, яке б ураховувало міжнарод-
ні та європейські стандарти, що відповідає 
процесам інтеграції нашої держави до єв-
ропейського співтовариства. Європейські 
інтеграційні процеси викликані сучасними 
тенденціями підвищення ефективності сис-
теми соціальних прав [1, с. 17-18] через при-
зму посиленої співпраці України із Радою 
Європи, державами-членами ЄС [2; 3; 4] та 
спрямовані на розбудову сучасної системи 
соціального забезпечення [5, с. 537-540].

Слід наголосити, що згідно зі ст. 9 Кон-
ституції України «чинні міжнародні дого-
вори, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною на-
ціонального законодавства України» [6]. За 
своєю суттю міжнародні договори України 
покликані акумулювати та розвивати між-
народний досвід та практику. Важливість 
соціального вектору розвитку європейсько-
го співтовариства пов’язана з історичною 
необхідністю подолання негативних соці-
альних наслідків повоєнного періоду в Єв-
ропі та необхідністю реагування на соціальні 
виклики, пов’язані зі старінням та інваліди-
зацією населення європейського континен-
ту. Такі загрозливі тенденції повною мірою 
стосуються й України [7].

З правової точки зору, європейський 
досвід у сфері соціального забезпечення спря-
мований на: 1) гуманізацію та безбар’єрність 
суспільства та держави; 2) високий рівень со-

ціальних стандартів; 3) доступність та ефек-
тивність пенсій, допомог та послуг; 4) ефек-
тивність правового регулювання.

Із необхідністю вирішення низки соціаль-
них завдань, які постали перед державами-
членами Ради Європи пов’язано ухвалення 
у м. Турині 18.10. 1961 Європейської соці-
альної хартії (набрала чинності 25.02.1965) 
(далі – Хартія) [8]. Вже у Преамбулі Хартії 
зазначено, що її підписано «враховуючи, що 
метою Ради Європи є досягнення більшо-
го єднання між її членами для збереження 
та втілення в життя ідеалів і принципів, які 
є їхнім спільним надбанням домовилися 
забезпечити своєму населенню громадянські 
та політичні права і свободи, визначені в цих 
документах, враховуючи, що здійснення со-
ціальних прав повинно бути забезпечене без 
будь-якої дискримінації за ознакою раси, 
кольору шкіри, статі, віросповідання, по-
літичних переконань, національної належ-
ності чи соціального походження, сповнені 
рішучості спільно зробити все можливе для 
підвищення життєвого рівня та поліпшення 
соціальної забезпеченості як міського, так і 
сільського населення шляхом використання 
відповідних установ і здійснення відповід-
них заходів». Процес реалізації положень 
Хартії зумовив її перегляд. 3 травня 1996 р. 
державами-членами Ради Європи було пе-
реглянуто Європейську соціальну хартію 
(далі – ЄСХп) [9]. Ратифікація ЄСХп на 
підставі Закону України «Про ратифікацію 
Європейської соціальної хартії (перегляну-
тої)» [10] надала якісно нового імпульсу со-
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ціальним демократичним змінам в Україні. 
У юридичній літературі підкреслюється, що 
слід використовувати пропозиції Ради Євро-
пи щодо заміни ЄСХ 1961 р. Європейською 
соціальною хартією (переглянутою), про що 
зазначено у Преамбулі цього акта. ЄСХп міс-
тить найбільш широкий, загально визнаний 
державами-членами Ради Європи перелік 
соціальних та економічних прав людини, а 
також передбачає більш широку варіантність 
вибору зобов’язань для Договірних Сторін 
[11, с. 7].

Ратифікація Верховною Радою України 
ЄСХп означає, що необхідно зробити такі 
кроки: дотримання та виконання взятих 
на себе Україною соціальних зобов’язань; 
належна та конструктивна імплементація 
закладених у ЄСХ європейських соціаль-
них стандартів; формування новітнього 
законодавства про соціальне забезпечення 
із урахуванням норм ЄСХп. Разом із тим по-
зитивні декларативні наміри не були транс-
формовані у новітню та якісну модель соці-
ального забезпечення. Головним чином це 
пов’язано з такими факторами, як: 1) відсут-
ність єдиного та чіткого урядового плану со-
ціальних реформ та розвитку законодавства 
про соціальне забезпечення; 2) відсутність 
єдиного та чіткого урядового плану щодо 
імплементації міжнародних та європей-
ських соціальних стандартів; 3) відсутність 
достатньої політичної та правової культури 
щодо розв’язання стратегічних соціальних 
завдань; 4) відсутність належної взаємодії ін-
ституцій державної влади та громадянського 
суспільства з питань розвитку законодавства 
про соціальне забезпечення; 5) відсутність 
системного та якісного державного управ-
ління у соціальній сфері; 6) наявність склад-
ного та суперечливого законодавства про 
соціальне забезпечення; 7) відсутність на-
лежних механізмів щодо соціально-правової 
експертизи законопроектів на предмет відпо-
відності нормам міжнародного та європей-
ського соціального законодавства; 8) відсут-
ність ефективного моніторингу дотримання 
європейських соціальних стандартів; 9) від-
сутність достатніх механізмів звітування 
та інформування суспільства про розвиток 
законодавства про соціальне забезпечення.

Метою наукової статті є науково-теоре-
тичне дослідження сутності, ознак Євро-
пейської соціальної хартії у системі джерел 
права соціального забезпечення в умовах 
сьогодення. У юридичній літературі за-
значена проблематика частково розгляда-
лася у працях таких вчених-юристів, як: 
В. М. Андріїв, Н. Б. Болотіна, С. Я. Вав-
женчук, В. С. Венедіктов, С. В. Венедіктов, 

С. В. Вишновецька, Т. З. Герасимів, І. В. Зуб, 
І. П. Жигалкін, М. І. Іншин, В. Л. Костюк, 
С. С. Лукаш, А. Р. Мацюк, В. П. Мельник, 
П. Д. Пилипенко, С. В. Попов, С. М. При-
липко, О. І. Процевський, С. М. Синчук, 
Б. І. Сташків, О. В. Тищенко, Н. М. Хуторян, 
Г. І. Чанишева, М. М. Шумило, Л. П. Шум-
на, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін. 
Водночас утвердження ефективної моделі 
соціального забезпечення, розвиток відпо-
відної системи джерел потребує належної 
оцінки, дослідження європейської соці-
альної практики та досвіду. Сучасний етап 
здійснення в Україні системних демокра-
тичних, соціальних реформ, засвідчує важ-
ливу та ключову роль ЄСХп у контексті 
формулювання та конструювання новацій 
та змін, які б засвідчили об’єктивну необ-
хідність якісних соціальних перетворень.

Насамперед слід наголосити, що ЄСХп є 
одним з основоположних міжнародно-пра-
вових актів, які належать до системи джерел 
права соціального забезпечення. Принагідно 
відзначимо, що Закон України «Про міжна-
родні договори України» [12] встановлює, 
що міжнародний договір України укладений 
у письмовій формі з іноземною державою або 
іншим суб'єктом міжнародного права, який 
регулюється міжнародним правом, незалеж-
но від того, міститься договір в одному чи де-
кількох пов'язаних між собою документах, і 
незалежно від його конкретного найменуван-
ня (договір, угода, конвенція, пакт, протокол 
тощо). Подібні підходи знаходять свій вираз у 
доктрині трудового права та права соціально-
го забезпечення [13, с. 71-75], [14, с. 113-118].

З правової точки зору ЄСХп містить 
такі основні змістові особливості. По-
перше, декларує право на охорону здоров’я 
(ст. 11), за яким Сторони зобов’язуються 
самостійно або у спiвробiтництвi з гро-
мадськими чи приватними організаціями 
вживати відповідних заходів для того, щоб, 
окрім іншого: усунути, у міру можливості, 
причини слабкого здоров’я; забезпечити ді-
яльність консультативно-просвiтницьких 
служб, якi б сприяли поліпшенню здоров’я 
i підвищенню особистої вiдповiдальностi 
у питаннях здоров’я; запобігати, у міру 
можливості, епідемічним, ендемічним та 
іншим захворюванням, а також нещасним 
випадкам. По-друге, визначає право на 
соціальне забезпечення (ст. 12), за яким 
Сторони зобов’язуються: започаткувати 
систему соціального забезпечення або під-
тримувати її функціонування; підтриму-
вати систему соціального забезпечення на 
задовільному рiвнi, принаймні на такому, 
який дорівнює рівню, необхідному для 
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ратифікації Європейського кодексу соці-
ального забезпечення; докладати зусиль 
для поступового піднесення системи со-
ціального забезпечення на більш високий 
рівень; вживати заходів шляхом укладання 
відповідних двосторонніх i багатосторон-
ніх угод або в інший спосіб i відповідно 
до умов, визначених у таких угодах, для 
забезпечення: a) рівності між їхніми влас-
ними громадянами та громадянами інших 
Сторін у тому, що стосується прав на со-
ціальне забезпечення, включаючи збере-
ження пільг, які надаються законодавством 
про соціальне забезпечення, незалежно від 
пересування захищених осіб по територі-
ях держав Сторін; b) надання, збереження 
та поновлення прав на соціальне забезпе-
чення такими засобами, як сумарний за-
лік періодів страхування або роботи, що 
були здійснені за законодавством кожної 
зі Сторін. По-третє, встановлює право на 
соціальну та медичну допомогу (ст. 13), за 
яким Сторони зобов’язуються: забезпечи-
ти, щоб будь-якій малозабезпеченій особі, 
яка неспроможна отримати достатніх ко-
штів своїми власними зусиллями або з ін-
ших джерел, зокрема за рахунок допомоги 
по соціальному забезпеченню, надавалась 
належна допомога, а у разі захворюван-
ня забезпечувався догляд, якого вимагає 
стан її здоров’я; забезпечити, щоб політич-
ні або соціальні права осіб, якi отримують 
таку допомогу, на цій підставі не обмеж-
увалися; передбачити, що кожна людина 
може отримувати у відповідних держав-
них чи приватних службах такі поради та 
персональну допомогу, якi можуть бути 
необхідними для запобігання виникненню 
особистого або сімейного нужденного ста-
новища, для його подолання чи полегшен-
ня; застосовувати положення пунктів 1, 2 
i 3 цієї статті на засадах рівності мiж сво-
їми громадянами та громадянами iнших 
Сторiн, які на законних підставах перебу-
вають на території їхніх держав, відповідно 
до своїх зобов’язань за Європейською кон-
венцією про соціальну та медичну допомо-
гу, яка була підписана у Парижі 11 грудня 
1953 року. По-четверте, декларує право на 
користування послугами соціальних служб 
(ст. 14), за яким Сторони зобов’язуються: 
сприяти функціонуванню служб або ство-
рювати служби, якi, завдяки використанню 
методів соціальної роботи, сприяли би під-
вищенню добробуту i розвитку як окремих 
осіб, так i груп осіб у суспільстві, а також 
їхній адаптації до соціального середовища; 
заохочувати окремих осіб та добровільні 
або iншi організації до участі у створенні 
та функціонуванні таких служб. По-п’яте, 

передбачає право осіб з інвалідністю на 
самостійність, соціальну інтеграцію та 
участь у житті суспільства (ст. 15), за яким 
Сторони зобов’язуються, зокрема: вжити 
необхідних заходів для забезпечення осо-
бам з інвалідністю орієнтування, освіти та 
професійної підготовки, коли це можли-
во, у межах загальних програм або, коли 
це видається неможливим, у державних 
або приватних спеціалізованих закладах; 
сприяти їх доступу до роботи усіма засо-
бами, які можуть заохочувати роботодавців 
приймати на роботу осіб з інвалідністю й 
утримувати їх у звичайному виробничому 
середовищі та пристосовувати умови праці 
до потреб осіб з інвалідністю, або, коли це 
видається неможливим у зв’язку з інвалід-
ністю, шляхом облаштування або створення 
спеціальних робочих місць з урахуванням 
ступеня інвалідності. У деяких випадках 
такі заходи можуть вимагати використан-
ня спеціалізованих служб працевлашту-
вання та надання допомоги; сприяти їхній 
всебічній соціальній інтеграції та участі у 
житті суспільства, зокрема, шляхом вжит-
тя заходів, включаючи технічну допомогу, 
що спрямовані на усунення перешкод для 
спілкування і пересування і що надають 
доступ до транспорту, житла, культурної 
діяльності і відпочинку. По-шосте, декла-
рується право сім’ї на соціальний, право-
вий та економічний захист (ст. 16), за яким 
Сторони зобов’язуються сприяти еконо-
мічному, правовому та соціальному за-
хисту сімейного життя такими засобами, 
як соціальна допомога та допомога сім’ям 
з дітьми, фіскальні заходи, надання сім’ям 
житла, допомога щойно одруженим та інші 
відповідні засоби. По-сьоме, передбачає 
право дітей та підлітків на соціальний, пра-
вовий та економічний захист (ст. 17), за 
яким, Сторони зобов’язуються самостійно 
або у співпраці з громадськими і приватни-
ми організаціями вживати всіх відповідних 
і необхідних заходів для: а) забезпечен-
ня дітям і підліткам, з урахуванням прав і 
обов’язків їхніх батьків, догляду, допомоги, 
освіти та підготовки, яких вони потребу-
ють, зокрема шляхом створення або забез-
печення функціонування закладів і служб, 
достатніх та адекватних для досягнення 
цієї мети; b) захисту дітей та підлітків від 
недбайливості, насилля або експлуатації; 
c) надання захисту та спеціальної допомоги 
з боку держави дітям і підліткам, які тим-
часово або постійно позбавлені допомоги з 
боку їхніх сімей; забезпечення дітям і під-
літкам безкоштовної початкової і середньої 
освіти, а також заохочення до регулярного 
відвідування школи. По-восьме, декларує 



93

Т Р У Д О В Е  П Р А В О

5/2018

право осiб похилого вiку на соцiальний 
захист (ст. 23), відповідно до якого Сто-
рони зобов’язуються самостійно або у 
спiвробiтництвi з громадськими чи приват-
ними органiзацiями вживати вiдповiдних 
заходiв або заохочувати вiдповiднi заходи, 
зокрема, для: надання особам похилого вiку 
можливостi якомога довше залишатися 
повноцiнними членами суспiльства, шля-
хом: a) забезпечення достатнiх ресурсiв, 
якi дозволяли б їм жити на задовiльному 
рiвнi i брати активну участь у суспiльному, 
соцiальному i культурному життi; b) забез-
печення iнформацiї про послуги i програ-
ми, якi iснують для осiб похилого вiку, а 
також про можливостi їх використання 
такими особами; надання особам похило-
го вiку можливостi вiльно вибирати спосiб 
свого життя i незалежно жити у знайомому 
для них оточеннi так довго, як вони заба-
жають i зможуть, шляхом: a) забезпечення 
житла, пристосованого до їхніх потреб i 
стану здоров’я, або шляхом надання на-
лежної допомоги для реконструкцiї їх-
нього житла; b) забезпечення медичного 
обслуговування та послуг, яких вимагає 
їхнiй стан здоров’я; забезпечення особам 
похилого вiку, якi проживають у будинках 
для престарiлих, гарантiй надання належ-
ної допомоги повагою до їхнього особис-
того життя i гарантiй участi у прийняттi 
рiшень, що стосуються умов життя у їхньо-
му будинку для престарiлих. По-дев’яте, 
встановлює право на захист від бідності та 
соціального відчуження (ст. 30), згідно з 
яким Сторони зобов’язуються: a) у рамках 
загального та узгодженого підходу вживати 
заходів для надання особам, що живуть або 
можуть опинитися в ситуації соціального 
відчуження або бідності, а також членам 
їхніх сімей ефективного доступу, зокрема, 
до роботи, житла, професійної підготовки, 
освіти, культури і соціальної та медичної 
допомоги; b) переглядати ці заходи з метою 
їхнього коригування у разі необхідності.

Отже, за своєю суттю ЄСХ запроваджує 
систему основоположних соціальних прав 
та контекстних напрямів щодо їх реалізації 
з боку держав-членів Ради Європи. Тому 
конкретні кроки з імплементації положень 
ЄСХп значною мірою залежать від полі-
тичної волі уповноважених владних інсти-
туцій. Разом із тим імплементаційні кроки 
ускладнені тим, що Україна продовжує 
практику реанімації застарілих законів, які 
не відповідають потребам сьогодення та не 
стимулюють реальні, реформаторські дії 
[15]. Варто наголосити, що на виконання 
положень ст. 12 Європейської соціальної 
хартії (переглянутої) Україна підписала 

10.11.2016 Європейський кодекс соціаль-
ного забезпечення [16], який є орієнтиром 
для формування в Україні європейської 
моделі соціального забезпечення. Питан-
ням соціального захисту інвалідів присвя-
чено Частину ІХ «Допомога по інвалід-
ності» Європейського кодексу соціального 
забезпечення (Ст. 53-58) [17].

Таким чином, ЄСХп як джерело права 
соціального забезпечення має такі основні 
риси: відображає та фіксує європейську 
практику та досвід у сфері соціального 
забезпечення; належить до системи між-
народно-правових договорів у сфері соці-
ального забезпечення; як міжнародний до-
говір є складовою частиною національного 
законодавства про соціальне забезпечення; 
містить норми, які містять основоположні 
соціальні права; містить норми, які містять 
основоположні соціальні гарантії; є міжна-
родно-правовим базисом формування сис-
теми європейських соціальних стандартів; 
виступає міжнародно-правовим базисом 
розвитку внутрішнього законодавства про 
соціальне забезпечення; акти внутрішнього 
законодавства про соціальне забезпечення 
мають відповідати нормам ЄСХп; потре-
бує адекватної імплементації у внутрішнє 
національне законодавство про соціальне 
забезпечення; підлягає нагляду та контр-
олю. У юридичній літературі наголошуєть-
ся, що, здійснюючи адаптацію, держави, у 
тому числі й Україна, мають враховувати 
особливості юридичної оцінювальної діяль-
ності органів Ради Європи щодо звітів дер-
жав про рівень дотримання Хартії. Норми 
Хартії містять імперативні і диспозитивні 
юридичні норми. До особливостей останніх 
належить надання можливостей Договір-
ним Сторонам самостійно встановлювати 
зміст обов’язків диспозитивного характеру 
залежно від наявних економічних та соці-
альних умов, головним показником дотри-
мання зобов’язань державою виступає за-
гальна тенденція відповідності поставленій 
меті і постійне підвищення гарантій. Дру-
гою особливістю реалізації диспозитивних 
норм Хартії є необхідність обов’язкового 
вивчення та врахування тлумачень таких 
положень спеціальним органом Ради Євро-
пи – Європейським комітетом із соціальних 
прав – Комітетом незалежних експертів, 
оскільки більшість висновків цього органу 
врешті формалізується у вигляді рекомен-
дацій та попереджень Комітету міністрів 
Ради Європи [11, с. 8-9].

Перспективними напрямами розвитку 
законодавства про соціальне забезпечення 
через призму положень ЄСХп є такі: 1) фор-
мування чіткого та узгодженого плану соці-
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альних реформ та розвитку законодавства 
про соціальне забезпечення; 2) формуван-
ня єдиного, чіткого та узгодженого плану 
виконання Україною міжнародних соці-
альних зобов’язань, а також імплемента-
ції європейських соціальних стандартів;  
3) гармонізація соціальних позицій інсти-
тутів державної влади та громадянського 
суспільства; 4) розроблення та впрова-
дження практики європейських соціальних 
стандартів та гарантій; 5) підвищення ефек-
тивності та дієвості механізмів реалізації, 
правової охорони усієї системи соціальних 
прав; 6) розвиток новітнього законодавства 
про соціальне забезпечення, його система-
тизація та кодифікація з урахуванням по-
ложень ЄСХп; 7) розроблення проекту Со-
ціального кодексу України з урахуванням 
положень ЄСХп; 8) організація належного 
моніторингу дотримання та реалізації євро-
пейських соціальних стандартів відповідно 
до ЄСХп; 9) запровадження дієвого держав-
ного нагляду та контролю за дотриманням 
законодавства про соціальне забезпечення; 
10) розвиток дієвих та доступних механіз-
мів захисту порушених соціальних прав.
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В этой статье исследуются ключевые и фундаментальные аспекты, связанные с действием на 
территории Украины Европейской социальной хартии. Подчеркнута важность учета европейского 
опыта и практики в развитии современной модели социального обеспечения. Исследованы сущност-
ные и содержательные аспекты Европейской социальной хартии. Сделаны выводы и предложения, в 
частности, отмечены основные тенденции развития законодательства о социальном обеспечении в 
условиях интеграционных процессов.

Ключевые слова: социальное обеспечение, социальная политика, источники права социального 
обеспечения, международные социальные стандарты, имплементация норм европейского социального 
права, европейские социальные стандарты, законодательство о социальном обеспечении.

The article deals with the key and fundamental aspects related to the action of the European Social Char-
ter on the territory of Ukraine. The importance of taking European experience and practice into the develop-
ment of a modern social security model is emphasized. The substantive and substantive aspects of the Euro-
pean Social Charter are explored. Conclusions and suggestions are made, in particular, the main tendencies 
of the development of legislation on social security in the conditions of European integration processes are 
emphasized.

Key words: social security, social policy, sources of social security law, international social standards, 
implementation of the norms of European social law, European social standards, legislation on social security.


