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ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ 
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В контексті інтеграції України до Європейського Союзу особливо 
актуальним постають питання дослідження джерел права, які регулю
ють соціальні відносини в ЄС. Саме тому, необхідно визначити 
значення Європейської соціальної хартії та дослідити її основні 
положення.

14 вересня 2006 р. Наша держава ратифікувала Європейську 
соціальну хартію (переглянуту), яка набрала чинності 01 лютого 2007 р. 
На нашу думку, ратифікація цього документа поставила завдання не 
лише щодо адаптації національного законодавства до норм Європейсь
кої соціальної хартії, а й практичного впровадження соціальних 
стандартів у сферах праці, зайнятості, страхування, медичної та 
соціальної допомоги. Тобто, ратифікація Україною Переглянутої Хартії 
створила таку правову ситуацію, за якої чинне соціальне законодавст
во, а також його зміни, які неминучі у зв’язку з оголошеними 
реформами у соціальній сфері, доцільно узгоджувати з вимогами 
Хартії.

Так, зокрема, усі положення Хартії 1961 р. і Переглянутої хартії 
поділені на 4 тематичні групи: група 1 «Зайнятість, професійна 
підготовка та рівні можливості(статті 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24, 25), група 
2 «Охорона здоров’я, соціальне забезпечення та соціальний захист» — 
(статті 3, 11, 12, 13, 14, 23, 30); група 3 «Трудові права» — (статті 2, 5, 
6, 21, 22, 26, 28, 29); група 4 «Сім’я, діти, мігранти» — (статті 7, 8, 16,
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17, 19, 27, 31). Окрім того, встановлено, що держави мають щороку 
(31 жовтня кожного року) подавати доповіді про виконання зо
бов’язань за однією із зазначених тематичних груп. Таким чином 
держава один раз на чотири роки доповідає про виконання зобов’язань 
за кожним пунктом. Ця система набула чинності з 1 січня 2007 р.

На сьогодні Україною подано Європейському комітету з соціальних 
прав 7 доповідей, що свідчить про те, що вагому роль відіграє дана 
Хартія для нашої держави [1].

Слід зазначити, що беззаперечним фактом є те, що Європейська 
соціальна хартія є впливовим європейським документом для націо
нальної юридичної практики. Інша справа — відношення України до 
вимог цього документу та виконання своїх зобов’язань.

Погоджуємося з думкою Н. Б. Болотіної та В. А. Рудик, що Україна 
недооцінює необхідну роботу щодо імплементації положень Європей
ської соціальної хартії (переглянутої) у національне законодавство та 
практику. Більшість положень національних доповідей залишились без 
правової оцінки Комітетом, оскільки потребують подання додаткової 
уточнюючої інформації [2, с. 41]; [3, с. 46].

Вважаємо позитивним кроком у подоланні вищезазначеної пробле
ми, прийняття Кабінетом Міністрів України розпорядження »Про 
затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень 
Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 роки» від 
14.05.2015 р. [4], з метою посилення ефективності реалізації соціальних 
прав громадян, визначених Європейською соціальною хартію 
(переглянутою) та виконання своїх міжнародних зобов’язань перед 
Радою Європи.

План заходів, зокрема, передбачає:
- підготовку щорічних національних доповідей Уряду України щодо 

Хартії за участю відповідних міністерств, соціальних партнерів, 
представників громадських організацій та наукових кіл;

- опрацювання заключних висновків Європейського комітету 
соціальних прав Ради Європи та розробку дорожніх карт з приведення 
національного законодавства та практики його застосування у 
відповідність до положень Хартії за результатами щорічних заключних 
висновків Європейського комітету із соціальних прав Ради Європи;

- розробку заходів з реформування трудового законодавства 
відповідно до норм Хартії, включаючи визначення терміну «легка 
робота» та перелік типів легкої роботи стосовно дітей;

- підготовку проектів законів про внесення змін до деяких законів 
України щодо протидії дитячій проституції та порнографії з метою 
захисту дітей, які зазнають сексуальної експлуатації, а також за
побігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству;

- ратифікацію низки конвенцій Міжнародної організації праці та 
імплементацію окремих рекомендацій Ради Європи та директив 
Європейського Союзу;
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- опрацювання можливості поступового приєднання України до 
Хартії у повному обсязі, а такожприєднання до Додаткового протоколу 
до Європейської соціальної хартії, який передбачає систему колектив
ного оскарження;

- підвищення рівня обізнаності громадськості щодо реалізації 
соціальних прав громадян, передбачених Хартією, шляхом висвітлення 
роз’яснювальної інформації на офіційному веб-сайтіМінсоцполітики, у 
фахових виданнях, зокрема журналах «Соціальний захист», «Україна: 
аспекти праці» та інших.

Виконання плану заходів стане практичним кроком на шляху 
ефективного виконання положень Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, оскільки сьогодні на порядку денному Ради 
Європи стоїть питання забезпечення взаємозв’язку між законодавством 
ЄС та положеннями Хартії.

Отже, співробітництво України з Євросоюзом в рамках Європейсь
кої соціальної хартії має велике значення для нашої держави. Всі 
пострадянські країни, в тому числі й Україна, отримали у вигляді хартії 
надійний орієнтир для побудови демократичного суспільства і 
посилення соціального захисту.
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