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ПРАВО НА ГІДНИЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ: ОСОБЛИВОСТІ 
ВИЗНАЧЕННЯ У ДЕРЖАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
В даній науковій статті автором розкрито особливості закріплення на 
міжнародному, регіональному та національному рівнях права на гідний життєвий 
рівень у державах-членах Європейського Союзу. При цьому, проаналізовано 
Конвенцію Міжнародної організації праці № 102 про мінімальні норми 
соціального забезпечення, Європейську соціальну хартію, Європейський кодекс 
соціального забезпечення, правові акти Європейського Союзу та конституції 
держав-членів Європейського Союзу. На підставі проведеного аналізу, автор 
робить висновок про те, що право на гідний рівень життя визначене кількома 
документами Ради Європи (Європейська соціальна хартія, Європейський кодекс 
соціального забезпечення) та Європейського Союзу (Хартія про основні права, 
Хартія про соціальні права працівників), а також багатьма конституціями країн-
членів ЄС. Зокрема, на рівні конституцій Бельгії, Італії, Португалії, Швейцарії це 
право визначене явно, на рівні конституцій Іспанії, Нідерландів, Швеції – 
визначене як обов’язок держави забезпечити гідний рівень життя для населення, 
на рівні конституцій  Румунії, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Хорватії – через 
право працюючих отримати винагороду за працю, яка дає можливість забезпечити 
йому та його сім'ї вільне та гідне життя. Конституції інших країн Європейського 
Союзу, в тому числі: Австрійської республіки, республіки Болгарія, Грецької 
республіки, королівства Данія, Ірландської республіки, великого герцогства 
Люксембург, Кіпру, республіки Мальта, Угорщини, Чеської республіки та країн 
Балтії не визначають прямо право на гідний рівень життя, хоча і говорять про 
справедливі умови оплати праці і право на соціальний захист у випадку 
неможливості себе забезпечувати за певних обставин. 
Ключові слова:гідний життєвий рівень; соціальний захист; соціальні права; Рада 
Європи; справедлива винагорода 

 
1. ВСТУП. 

Постановка проблеми. Україна визнала себе соціальною та правовою 

державою, у зв'язку із цим нашою державою було взято на себе зобов’язання 
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забезпечити верховенство права в усіх сферах життя, відповідність діяльності 

органів державної влади, правоохоронних органів, відповідних службових осіб, 

а також окремих фізичних та юридичних осіб законодавчим вимогам, їх 

однакову відповідальність перед законом, дотримання та захист прав та свобод 

людини і громадянина, в тому числі соціальних, створення мінімальних 

соціальних гарантій для осіб, які не можуть себе забезпечувати в силу 

економічних причин, стану здоров’я, віку, тощо. Однією із елементів соціальної 

держави є забезпечення права людини на гідний рівень життя. 

Тривалий час право на гідний рівень життя не було відоме, так само як не 

були відомі та не визнавалися інші соціально-економічні права людини і 

громадянина. Концепція природніх прав людини передбачала наявність у 

людини цілого ряду особистих та політичних прав, однак не прав економічних, 

культурних та соціальних. Закріплення останніх у конституціях та в 

законодавстві відбулося лише в останні десятиліття ХІХ ст., коли було 

запроваджено пенсійне забезпечення та соціальне страхування у зв'язку із 

тимчасовою втратою працездатності або каліцтва у Німецькій імперії, Австро-

Угорщині та скандинавських країнах, а конституційно вперше було закріплено 

у 1917 році у конституції Мексиканських сполучених штатів, які 

встановлювали ряд соціальних гарантій стосовно мінімальної заробітної плати, 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, в тому числі по 

безробіттю, інвалідності. В той же час, право на гідний рівень життя як 

конституційне право, попри його закріплення у 1918 році у конституції 

Веймарської німецької республіки[1, с. 94], отримало своє широке нормативно-

правове закріплення лише в другій половині ХХ ст., коли ідея соціальної 

держави отримала своє остаточне визнання в світі загалом і в Європі зокрема. 

При цьому, зміст поняття «право на гідний рівень життя» був різним в різні 

історичні періоди: він був істотно ширшим в часи ідей «держави загального 

благоденства» (60-70-і роки ХХ ст.), вужчим в період популярності ідей 

неолібералізму. І зараз в правовій доктрині точаться дискусії щодо розуміння 

змісту цього права. Зважаючи на те, що Конституція України проголосила 
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Україну соціальною державою, а також передбачила у ст. 48 право людини на 

достатній життєвий рівень, укладення Україною угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом, що зумовлює необхідність наближення українського 

законодавства про соціальний захист із європейським, дана тематика є 

надзвичайно актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі проблемні аспекти 

права на гідний рівень життя стали предметом наукових досліджень таких 

учених, як: І. Андрієнко, Ж. Богословська, О. Боков, Н. Болотіна, К. Бориченко, 

Л. Булкат, Н. Гресь, К. Довбиш, Ю. Кириченко, Л. Кулачок-Тітова,  

О. Кушніренко, В. Левицька, В. Литвиненко, Ю. Мірошніченко,  

Н. Мяловицька, В. Тарасенко, А. Федорова, Г. Яковлєва та інших. В той же час, 

недостатньо дослідженим наразі залишається питання закріплення права на 

гідний рівень життя в законодавстві держав Європейського Союзу.  

Мета статті. Метою наукової статті є дослідження особливостей 

закріплення права на гідний рівень життя в законодавстві держав 

Європейського Союзу. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Право кожного на гідний рівень життя відповідно до міжнародних 

стандартів включає в себе наступні елементи: (1) право на здійснення 

необхідних для підтримання гідності і для вільного розвитку його особистості 

прав у економічній, соціальній та культурній сферах; (2) право на такий 

життєвий рівень, який необхідний для підтримання здоров’я та добробуту його 

сім'ї, що включає право на достатнє харчування, одяг, житло, медичний догляд 

та соціальне обслуговування; право на соціальне забезпечення на випадок 

безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, настання старості чи іншого 

випадку втрати засобів до існування із незалежних від особи обставин; (3) 

право на постійне покращення умов життя; (4) право на свободу від голоду, що 

забезпечується прийнятими державою індивідуальних та колективних заходів 

щодо удосконалення виробництва, розподілу та споживання [2]. 
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Усі держави-члени Європейського Союзу є учасниками такої міжнародної 

організації, як Рада Європи, цілями діяльності якої стали захист демократії та 

верховенства права, а також захист прав людини, в тому числі і соціальних, 

одним із яких є право на гідний життєвий рівень. 

На жаль, Конвенція про захист прав та основоположних свобод 1950 року, 

яка запровадила європейський регіональний механізм захисту особистих та 

політичних прав людини, не передбачила судового захисту соціальних прав, в 

тому числі права на гідний життєвий рівень. 

В той же час, у іншому документі, прийнятому під егідою Ради Європи – 

Європейській соціальній хартії, що була прийнята 1961 року, були встановлені 

критерії соціального забезпечення на рівні і за переліками соціальних ризиків, 

визначеними Конвенцією МОП № 102 про мінімальні норми соціального 

забезпечення 1952 року, яка містить застереження, що «загальна сума 

допомоги… повинна бути достатня для підтримування здоров’я та належного 

становища родини отримувача» і наводить розміри допомоги, які визначаються 

для типового отримувача і становлять від 40% (втрата годувальника, 

інвалідність внаслідок загального захворювання) до 50% (інвалідність та 

непрацездатність у зв’язку із трудовим каліцтвом) відсотків від загальної 

заробітної плати звичайного дорослого робітника (чоловіка), залежно від 

випадку – некваліфікованого або кваліфікованого, із зазначенням відповідних 

критеріїв. При цьому, цією Конвенцією встановлено, що при встановленні 

прожиткового мінімуму беруться до уваги такі основні сімейні потреби 

працівників, як продукти харчування та їхня калорійність, забезпечення 

житлом, одяг,медичне обслуговування та освіта. [3].  

Переглянута Європейська соціальна хартія 1996 року встановила рівень 

соціального забезпечення, який орієнтується на Європейський кодекс 

соціального забезпечення 1990 року. Кодекс містить мінімальні соціальні 

стандарти, які держави повинні надавати у зв’язку із дев’ятьма соціальними 

ризиками – хворобою, безробіттям, старістю, трудовим каліцтвом, професійною 

хворобою, материнством, інвалідністю, втратою годувальника, утриманням 
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дітей. Кодекс висуває вимоги до держав більш високого рівня, ніж 102 

Конвенція МОП  [4]. 

К. Довбиш зазначає, що в Європейській соціальній хартії (переглянутій) 

1996 р. право на гідний рівень життя визначається наступним чином: усі 

працівники мають право на справедливу винагороду, яка забезпечить достатній 

життєвий рівень для них самих та їх сімей;кожна людина має право 

користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти якнайкращого 

стану здоров’я;усі працівники й особи, які перебувають на їх утриманні, 

малозабезпечені сім'ї та особи похилого віку мають право на соціальну та 

медичну допомогу;кожна людина має право користуватися послугами 

соціальних служб;інваліди мають право на самостійність, соціальну інтеграцію 

та участь у житті суспільства;сім’я, діти та підлітки мають право на належний 

соціальний, правовий та економічний захист для забезпечення всебічного 

розвитку;кожна людина має право на захист від бідності та соціального 

відчуження, а також відповідні права у сфері праці, підприємницької 

діяльності, житловій сфері [5, с. 134-135].В той же час, слід зазначити, що 

Україна, ратифікуючи Європейську соціальну хартію здійснила це частково, в 

тому числі не визнала положення хартії про право працівників на справедливу 

винагороду, яка забезпечить достатній життєвий рівень для них самих та їх 

сімей; аналогічно не були взяті зобов’язання щодо соціального забезпечення, в 

тому числі щодо підтримання системи соціального забезпечення на 

задовільному рівні, принаймні на такому, який дорівнює рівню, необхідному 

для ратифікації Європейського кодексу соціального забезпечення (хоча окремі 

положення ст. 12 Хартії були визнані 2017 року при внесенні змін до Закону 

України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)». З 

іншого боку, 2016 року Україна підписала (хоч і не ратифікувала Європейський 

кодекс соціального забезпечення), а тому в майбутньому можливе 

імплементація усіх положень Європейської соціальної хартії, в тому числі щодо 

права на гідний рівень життя у законодавство України. 
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В. Литвиненко та Л. Кулачок-Тітова зазначають, що в практиці Комітету 

по соціальним правам, який займається моніторингом Європейської соціальної 

хартії (переглянутої) існує так звана «межа пристойності», яка означає, що 

будь-який заробіток, суттєво менший національної середньої заробітної плати, 

не може вважатися достатнім для забезпечення гідного рівня життя. Така межа 

була спочатку встановлена на рівні 68%, а потім знизилася до 60%. Якщо сума 

заробітку менша, необхідні соціальні, сімейні, освітні та податкові пільги для 

осіб із низьким заробітком. Також держава повинна довести, що такий розмір 

заробітку забезпечує гідний рівень життя. У будь-якому випадку, якщо 

заробіток менше половини середньої заробітної плати, така винагорода буде 

вважатися несправедливою[6; 7, с. 123]. 

В той же час, відповідні положення Європейської соціальної хартії та 

Європейського кодексу соціального забезпечення імплементовані в національне 

законодавство країн-членів Ради Європи та Європейського Союзу. Зокрема, 

право на гідний рівень життя визначений в багатьох конституціях держав 

Європейського Союзу. 

Зокрема, в Конституції Бельгії (1994 р.) проголошено право кожного на 

життя, що відповідає людській гідності. Зазначене право деталізується 

положеннями про: право на працю; на справедливі умови праці та винагороду; 

право на соціальне страхування; охорону здоров’я; соціальну, медичну та 

юридичну допомогу, право на гідне житло та здорове навколишнє середовище 

[7, с. 123].  

Аналогічним чином визначене це право у Конституції Італійської 

Республіки (1947 р.), відповідно до якої трудящі мають право на винагороду, 

що відповідає кількості і якості його праці, та достатню для забезпечення їм і 

їхнім сім’ям вільного і гідного існування, а кожен нездатний до праці та 

позбавлений необхідних засобів до існування, має право на підтримку і 

допомогу суспільства. Трудящі мають право на те, щоб для них були 

передбачені та забезпечені засоби, що відповідають їхнім життєвим потребам, у 
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випадках нещастя, хвороби, інвалідності, старості та незалежного від них 

безробіття. 

У Конституції Португальської республіки (1976 р.) зазначено, що всі 

трудящі мають право: на винагороду, яка відповідає кількості, характеру і 

якості праці (при цьому дотримується принцип рівної оплати за рівну працю, 

щоб забезпечити кожному трудящому гідне існування); на організацію роботи в 

соціальних умовах, що не принижують людської гідності, з метою найбільш 

повного розкриття людської особистості та можливості поєднувати професійну 

діяльність із сімейним життям; на матеріальну допомогу при вимушеному 

безробітті; на допомогу і справедливе відшкодування шкоди, нанесеної 

нещасним випадком на роботі чи професійним захворюванням. 

Конституція Швейцарської конфедерації (1999 р.) виступає за те, щоб 

кожна особа приймала участь у системі соціальної захищеності, отримувала 

необхідне піклування про її здоров’я, працездатні могли покривати свої витрати 

на життя завдяки праці на відповідних умовах, щоб кожна особа була захищена 

від економічних наслідків віку, інвалідності, хвороби, нещасного випадку, 

безробіття, материнства, сирітства і вдівства[8, с. 60]. 

Дещо іншим чином визначено право на гідний рівень життя у конституціях 

королівства Іспанія (1978 р.), королівства Нідерландів (1983 р.) та королівства 

Швеція (1974 р.) – в них воно визначається через обов’язок держави 

забезпечити гідний рівень життя.  Так, в Іспанії він визначається як обов’язок 

здійснювати покращення рівня життя та благополуччя усіх громадян, 

вирівнювання рівня життя усіх іспанців, а метою прийняття конституції 

проголошено в тому числі прогрес культури та економіки для забезпечення 

усім гідного рівня життя, а в Швеції – сприяти соціальному забезпеченню, 

безпеці та гідним умовам життя, в Нідерландах – піклуватися про забезпечення 

гідного рівня життя населення [9]. 

Непрямо про право на гідний рівень життя говориться у ряді конституцій 

країн Центральної та Східної Європи. Так, Конституція Фінляндії (1999 р.) 

проголошує, що всі, хто не спроможний добувати собі засоби, необхідні для 
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гідного людини життя, мають право на обов’язкове соціальне забезпечення та 

піклування. Закон повинен гарантувати кожному право на одержання базового 

забезпечення, на одержання допомоги по безробіттю, у випадку хвороби, 

інвалідності та за віком, а також на допомогу при народженні дитини і у 

випадку втрати годувальника[8, с. 60]. Конституція Республіки Хорватія  

(1990 р.) передбачає, що кожен працюючий має право на оплату праці, яка 

може забезпечити йому та його сім'ї вільне та гідне життя. Аналогічно, право на 

гідний рівень життя також передбачається Конституцією республіки Словенії 

(1990 р.), республіки Словаччина (1992 р.), Румунії (1991 р.)[9]. 

Конституції інших країн Європейського Союзу, в тому числі: Австрійської 

республіки, республіки Болгарія, Грецької республіки, королівства Данія, 

Ірландської республіки, великого герцогства Люксембург, Кіпру, республіки 

Мальта, Угорщини, Чеської республіки та країн Балтії не визначають прямо 

право на гідний рівень життя, хоча і говорять про справедливі умови оплати 

праці і право на соціальний захист у випадку неможливості себе забезпечувати 

за певних обставин.  

На рівні Європейського Союзу прийнято два документи, які визначають 

право на гідний рівень життя – Хартія про основні права (2000 р.) та Хартія про 

соціальні права працівників (1989 р.). Перший документ обов’язковий для 

інститутів та органів ЄС та їх посадових осіб, другий – є програмою для 

імплементації в національне законодавство положень Хартії.   

Так, ст. 34 Хартії ЄС про основні права визначено, що з метою боротьби з 

соціальним відторгненням і бідністю Європейський Союз визнає і 

дотримується права на отримання соціальної допомоги і житлових субсидій, 

призначених для забезпечення гідного існування для всіх, хто не має в своєму 

розпорядженні достатніми засобами, відповідно до умов,передбаченими правом 

Європейських співтовариств і національним законодавством і практикою[10]. 

З іншого боку, на рівні Європейського Союзу затверджено Хартію 

Співтовариства про соціальні права працівників, яка передбачала: право 

кожного на справедливу винагороду своєї праці; право на поліпшення умов 
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життя та праці; право кожного працівника на достатній соціальний захист; 

право дітей та підлітків, людей похилого віку та осіб, які втратили 

працездатність, на захист [8, с. 60; 11]. 

 

3. ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

На підставі вище викладеного наукового дослідження особливостей 

закріплення права на гідний рівень життя в законодавстві держав 

Європейського Союзу приходимо до наступних висновків. 

Право на гідний рівень життя визначене кількома документами Ради 

Європи (Європейська соціальна хартія, Європейський кодекс соціального 

забезпечення) та Європейського Союзу (Хартія про основні права, Хартія про 

соціальні права працівників), а також багатьма конституціями країн-членів ЄС. 

Зокрема, на рівні конституцій Бельгії, Італії, Португалії, Швейцарії це право 

визначене явно, на рівні конституцій Іспанії, Нідерландів, Швеції – визначене 

як обов’язок держави забезпечити гідний рівень життя для населення, на рівні 

конституцій  Румунії, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Хорватії – через 

право працюючих отримати винагороду за працю, яка дає можливість 

забезпечити йому та його сім'ї вільне та гідне життя. Конституції інших країн 

Європейського Союзу, в тому числі: Австрійської республіки, республіки 

Болгарія, Грецької республіки, королівства Данія, Ірландської республіки, 

великого герцогства Люксембург, Кіпру, республіки Мальта, Угорщини, 

Чеської республіки та країн Балтії не визначають прямо право на гідний рівень 

життя, хоча і говорять про справедливі умови оплати праці і право на 

соціальний захист у випадку неможливості себе забезпечувати за певних 

обставин.  
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Vladovsʹka Kateryna, Ploskun Vladyslav. Right to a Worthy Living Level: 
Features of Determination in the European Union States 
In this scientific article the author discloses the features of the right to a decent standard 
of living at the international, regional and national levels in the Member States of the 
European Union. At the same time, the ILO Convention No. 102 on Minimum 
Standards of Social Security, the European Social Charter, the European Social Security 
Code, the legal acts of the European Union and the constitutions of the Member States 
of the European Union are analyzed. Based on the analysis, the author concludes that 
the right to a decent standard of living is defined by several documents of the Council of 
Europe (European Social Charter, European Social Security Code) and the European 
Union (Charter of Fundamental Rights, Charter on the social rights of workers), and 
many constitutions of EU member states. In particular, at the constitutional level of 
Belgium, Italy, Portugal, Switzerland, this right is explicitly defined, at the 
constitutional level of Spain, the Netherlands, Sweden - it is defined as the duty of the 
state to ensure a decent standard of living for the population, at the level of the 
constitutions of Romania, Slovakia, Slovenia, Finland and Croatia - through the right of 
workers to receive a remuneration for work that gives him and his family a free and 
dignified life. Constitutions of other countries of the European Union, including: the 
Austrian Republic, the Republic of Bulgaria, the Hellenic Republic, the Kingdom of 
Denmark, the Republic of Ireland, the Grand Duchy of Luxembourg, Cyprus, the 
Republic of Malta, Hungary, the Czech Republic and the Baltic states, although they 
speak of fair pay conditions and the right to social protection in the event of failure to 
provide for themselves in certain circumstances. 
Keywords: decent standard of living; the social protection; social rights; Council of 
Europe; fair reward 
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