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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601 тел. 239-31-41 
 

______________№_______________ 
На №__________________________ 

Міністерство освіти і науки України 
Департамент атестації кадрів 

вищої кваліфікації 
 

Повідомлення  
про перенесення захисту дисертації 

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.46 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка повідомляє про перенесення захисту дисертації Мельника 
Володимира Петровича на тему «Соціальний захист осіб з інвалідністю: 
теоретико-правові проблеми» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення у 
зв’язку з карантином та іншими обмежувальними заходами, що запроваджені 
Кабінетом Міністрів України та Міністерством освіти і науки України. 

Про дату захисту буде повідомлено додатково. 
 

Голова спеціалізованої 
вченої ради Д 26.001.46                    М.І. Іншин 
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Дисертацією є рукопис. 
 

Робота виконана на кафедрі муніципального права та адміністративно-
правових дисциплін Навчально-наукового інституту права 
ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія». 
 
 
          Науковий консультант –    доктор юридичних наук, доцент 

КОСТЮК Віктор Леонтійович. 
 
 

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор 
АНДРІЇВ Василь Михайлович, 
Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, 
професор кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення; 
 

 доктор юридичних наук, професор 
КЛЕМПАРСЬКИЙ Микола Миколайович, 
Донецький юридичний інститут МВС 
України, 
професор кафедри державно-правових 
дисциплін та міжнародного права; 
 

 доктор юридичних наук, доцент 
ДРОЗД Олексій Юрійович, 
Національна академія внутрішніх справ, 
начальник відділу докторантури та 
ад’юнктури. 

 
Захист відбудеться «22» квітня 2020 року о «10» годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.46 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 60. 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці 
ім. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зал № 12. 
 

Автореферат розіслано «20» березня 2020 року. 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради      С. М. Черноус 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Стратегія реформування соціального захисту осіб з 
інвалідністю є одним із ключових пріоритетів утвердження України як 
демократичної, соціальної та правової держави, розбудови громадянського 
суспільства на основі засад верховенства права, прав та свобод людини, 
імплементації міжнародних, у тому числі європейських, соціальних 
стандартів. Принагідно зауважимо, що у Стратегії сталого розвитку «Україна – 
2020», метою якої проголошено «впровадження в Україні європейських 
стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі», окреслено 62 
реформи. Серед них окреме місце посідають реформа соціального захисту, а 
також пенсійна реформа. Названі реформи зачіпають інтереси понад 60 % 
населення держави, яке знаходиться поза межею бідності. Очевидно, що у цій 
системі реформ на особливу увагу заслуговує реформування соціального 
захисту осіб з інвалідністю, адже в Україні продовжує діяти модель 
соціального захисту осіб з інвалідністю, сформована в умовах радянської доби, 
яка не повною мірою враховує потреби й інтереси таких осіб. Переважно 
права осіб з інвалідністю залишаються декларативними, такими, що не 
сприяють підвищенню їх рівня та якості життя. Також слід наголосити, що в 
Україні досить тривалий час спостерігається тенденція щодо зростання 
чисельності осіб з інвалідністю. Так, за даними Міністерства соціальної 
політики України, станом на 07.02.2020 р. в Україні кількість осіб з 
інвалідністю становить близько 2,7 млн, у тому числі, понад 1,3 млн осіб з 
інвалідністю ІІІ групи, які переважно можуть працювати. Проблеми полягають 
у тому, що для осіб з інвалідністю, які хочуть і можуть працювати, не завжди 
забезпечуються належні умови, а для осіб з інвалідністю, які не можуть 
працювати за станом здоров’я, не завжди забезпечується гідний рівень 
утримання та догляду. В умовах сьогодення тенденція щодо зростання 
чисельності осіб з інвалідністю має позитивну динаміку, а загроза 
інвалідизації суспільства стає одним із викликів. Враховуючи складність 
інвалідності, різнофакторність, під впливом яких вона виникає, зазначимо, що 
перед суспільством та державою постає чи не ключове завдання щодо 
попередження та запобігання інвалідизації через призму новітніх суспільних, 
медичних, соціальних, правових програм та пріоритетів. 

Конструктивні заходи з питань реформування соціального захисту осіб з 
інвалідністю сповільнюються достатньо складним, декларативним і 
суперечливим законодавством у цій сфері. Сьогодні, на жаль, немає єдиної 
концепції розвитку соціального захисту осіб з інвалідністю, що пов’язано із 
відсутністю комплексних, системних підходів до попередження інвалідизації, 
вирішення проблем інвалідності, ситуативним урахуванням міжнародних 
соціальних стандартів. За цих обставин реформаторські зусилля владних та 
громадських інституцій мають спрямовуватись у бік підвищення рівня та 
якості життя людей з інвалідністю, зважаючи на об’єктивну потребу розвитку 
в Україні безбар’єрного, інклюзивного середовища. 
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Становлення сучасної конституційної моделі соціального захисту осіб з 
інвалідністю характеризується складними процесами формування дієвих 
законодавчих принципів та підходів взаємодії державного та недержавного 
соціального захисту та соціального страхування, утвердження дієвих 
механізмів реалізації, гарантування та правової охорони прав цих осіб. 

Таким чином, дослідження соціального захисту осіб з інвалідністю, з 
урахуванням загальносвітових тенденцій у сфері праці та зайнятості, зумовлює 
актуальність теми дослідження, її важливе науково-теоретичне значення. 

Означене вище визначило теоретичну та практичну доцільність 
наукового переосмислення та подальшого дослідження соціального захисту 
осіб з інвалідністю з метою забезпечення реалізації прав і задоволення потреб 
цих осіб нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності 
та соціальної інтеграції у суспільство. Сучасне та системне реформування 
соціального захисту осіб з інвалідністю пов’язане із проведенням системних 
науково-теоретичних досліджень у цій царині, виробленням конструктивних 
та змістовних пропозицій. 

Теоретико-правові засади соціального захисту осіб з інвалідністю у 
теорії права в сучасних умовах частково розробили та удосконалили такі 
вчені-юристи: В.М. Андріїв, Я.І. Безугла, Н.Б. Болотіна, М.І. Боднарук, 
В.М. Божко, С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 
С.В. Вишновецька, Н.Д. Гетьманцева, Ю.М. Гришина, О.Ю. Дрозд, 
Т.А. Занфірова, І.В. Зуб, В.В. Жернаков, Д.В. Журавльов, І.П. Жигалкін, 
М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, О.О. Коваленко, Р.І. Кондратьєв, 
В.Л. Костюк, Н.П. Коробенко, Д.Є. Кутоманов, І.В. Лагутіна, В.В. Лазор, 
Л.І. Лазор, С.С. Лукаш, Л.Ю. Малюга, А.Р. Мацюк, К.Ю. Мельник, 
Н.О. Мельничук, Л.В. Могілевський, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, 
Р.О. Павлюков, О.Т. Панасюк, П.Д. Пилипенко, С.В. Попов, С.М. Прилипко, 
В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.О. Процевський, В.Г. Ротань, 
С.М. Синчук, Я.В. Сімутіна, А.М. Слюсар, Н.М. Стаховська, Б.І. Сташків, 
О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, М.В. Чічкань, Ю.В. Чижмарь, 
С.М. Черноус, Р.І. Шабанов, І.І. Шамшина, М.М. Шумило, Л.П. Шумна, 
В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Теоретико-правові проблеми 
соціального захисту осіб з інвалідністю частково розглядали у низці 
навчально-наукових, монографічних досліджень такі науковці, як-от: 
С.М. Прилипко «Проблеми теорії права соціального забезпечення» (2006), 
М.І. Іншин «Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні» (2012), 
О.В. Москаленко «Основні засади загальнообов’язкового державного 
соціального страхування в умовах ринкової економіки» (2012), О.В. Тищенко 
«Право соціального забезпечення України: теоретичні та практичні проблеми 
формування і розвитку галузі» (2014), Л.П. Шумна «Право на соціальну 
підтримку і гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки» (2014), 
С.М. Синчук «Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, зміст, 
об’єкти» (2015), М.М. Шумило «Правовідносини у сфері пенсійного 
забезпечення в Україні» (2016), Л.Ю. Малюга «Соціальний захист інвалідів та 
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постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» (2016) та інші. 
Водночас, ураховуючи стан та динаміку розвитку суспільства та держави, 
теоретико-правові проблеми соціального захисту осіб з інвалідністю 
набувають ключового значення з позиції організації та проведення реформи 
соціального захисту, розвитку новітнього законодавства у цій сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана на кафедрі муніципального права та 
адміністративно-правових дисциплін у межах комплексної науково-дослідної 
теми «Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, 
адміністративних та трудових відносинах» (номер державної реєстрації: 
0113U001049), яка досліджується Навчально-науковим інститутом права 
ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 
2015 року № 5/2015; Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 
академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 
загальних зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 
2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
розробка фундаментальних науково-теоретичних засад, положень щодо 
правового забезпечення сучасної моделі соціального захисту осіб з 
інвалідністю. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 
− дослідити виникнення та еволюцію соціального захисту осіб у 

дорадянську добу; 
− здійснити аналіз сучасного стану та динаміки розвитку законодавства 

про соціальний захист осіб з інвалідністю; 
− охарактеризувати основні принципи права ЄС та країн-членів щодо 

соціального захисту громадян; 
− визначити особливості правового регулювання соціального захисту 

осіб з інвалідністю окремих держав-членів ЄС; 
− встановити основні ознаки соціального страхування осіб з 

інвалідністю; 
− з’ясувати основні принципи соціального захисту осіб з інвалідністю; 
− розкрити основні ознаки правового регулювання соціального захисту 

осіб з інвалідністю ЄС; 
− визначити особливості організаційно-правових форм соціального 

захисту осіб з інвалідністю; 
− здійснити аналіз європейського досвіду соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 
− виділити основні ознаки державного соціального захисту осіб з 

інвалідністю;  
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− виокремити тенденції удосконалення організаційно-правових форм 
соціального захисту осіб з інвалідністю; 

− визначити роль соціальної допомоги у системі соціального захисту 
осіб з інвалідністю; 

− виділити види соціального захисту осіб з інвалідністю; 
− систематизувати систему соціальних послуг для осіб з інвалідністю; 
− запропонувати основні завдання реабілітації осіб з інвалідністю; 
− розробити конкретні пропозиції щодо шляхів запозичення зарубіжного 

досвіду соціального захисту осіб з інвалідністю та кодифікації законодавства 
про права осіб з інвалідністю. 

Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин в сфері 
соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Предметом дослідження є теоретико-правові проблеми соціального 
захисту осіб з інвалідністю. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 
дослідження складає сукупність сучасних як загальних, так і спеціальних 
теоретико-методологічних засобів наукового пізнання правових явищ та 
процесів. Використання діалектичного методу дозволило розкрити теоретико-
методологічні засади соціального захисту осіб з інвалідністю (підрозділи 
2.2, 2.3). Завдяки цьому методу було досліджено також сучасний стан 
правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю, що дало 
можливість виявити недоліки правового регулювання та сформулювати 
пропозиції про вдосконалення окремих положень чинного законодавства 
України і кодифікацію законодавства про права осіб з інвалідністю (підрозділи 
1.2, 1.3). За допомогою історичного методу проаналізовано розвиток 
нормативно-правового забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю 
(підрозділи 1.1–1.3). Формально-логічний метод дав можливість узагальнити 
доктринальні підходи до розуміння поняття «соціальний захист осіб з 
інвалідністю», виокремити його ознаки, на підставі яких уточнено визначення 
поняття «соціальний захист осіб з інвалідністю» (підрозділ 2.1). Системно-
структурний метод сприяв обґрунтуванню критеріїв класифікації основних 
організаційно-правових форм соціального захисту осіб з інвалідністю, 
виокремленню та характеристиці їх видів (підрозділи 4.1–4.4), виділенню 
основних етапів формування та розвитку соціального захисту осіб з 
інвалідністю (підрозділи 1.1–1.3). Порівняльно-правовий метод 
використовувався для аналізу особливостей правового регулювання 
соціального захисту осіб з інвалідністю в країнах ЄС, СНД та Україні 
(підрозділи 3.1, 3.2, 3.3, 5.1). Завдяки герменевтичному методу було з’ясовано 
сутність понять, що використовуються у законодавстві щодо соціального 
захисту осіб з інвалідністю, виявлено їх недоліки та запропоновано власне 
бачення нормативного закріплення (підрозділи 4.1–4.4). Методи абстрагування 
та узагальнення застосовувались у процесі вивчення наявних доробок та при 
розробці власних наукових дефініцій щодо соціального захисту осіб з 
інвалідністю. За допомогою методу раціональної критики проаналізовано 
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національні та зарубіжні нормативні акти, виявлено їх переваги та недоліки 
(підрозділи 3.1, 3.2, 3.3, 5.1). Прогностичний метод дозволив визначити 
перспективи наукового дослідження соціального захисту осіб з інвалідністю, 
встановити і обґрунтувати шляхи вдосконалення правового регулювання у цій 
сфері (підрозділи 5.1, 5.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 
дисертація є першим комплексним науковим дослідженням теоретико-
правових проблем соціального захисту осіб з інвалідністю, у якому автором 
здійснено ґрунтовний аналіз проблем нормативного та правозастосовного 
характеру, розроблено низку нових наукових положень та висновків у 
відповідній сфері, надано ряд актуальних пропозицій стосовно врегулювання 
теоретико-правових проблем соціального захисту осіб з інвалідністю. 
Основними з них є такі: 

уперше: 
− узагальнено ознаки соціального захисту осіб з інвалідністю, до яких 

належать такі: 1) метою є попередження або подолання наслідків інвалідності; 
2) поширюється на осіб з інвалідністю; 3) основна відповідальність щодо 
належного функціонування захисту лежить на уповноважених інститутах 
державної влади, місцевого самоврядування та громадянського суспільства; 
4) реалізується через призму взаємодії інститутів державної влади, органів 
місцевого самоврядування і інститутів громадянського суспільства з питань 
соціального захисту осіб з інвалідністю; 5) правове регулювання здійснюється 
переважно на підставі актів законодавства про права осіб з інвалідністю; 
6) спрямований на формування дієвих механізмів реалізації, гарантування та 
правової охорони права на соціальний захист (соціальне забезпечення); 
7) гарантується через забезпечення особам з інвалідністю достатнього 
життєвого рівня, з урахуванням встановленого у державі прожиткового 
мінімуму; 8) реалізується через систему організаційно-правових форм та видів 
соціального забезпечення; 9) передбачає рівень матеріального забезпечення 
осіб з інвалідністю на рівні не нижче за прожитковий мінімум; 
10) розвивається під впливом міжнародних (європейських) стандартів з питань 
прав осіб з інвалідністю; 11) виступає соціально-правовою основою 
правосуб’єктності, у тому числі соціально-правового статусу осіб з 
інвалідністю; 12) як правило, не підлягає правообмежувальному впливу з боку 
держави або суспільства; 13) підлягає державному нагляду (контролю) з боку 
уповноважених інститутів державної влади; 14) підлягає громадському 
контролю з боку інститутів громадянського суспільства, переважно 
громадських організацій інвалідів та професійних спілок; 15) спори, як 
правило, вирішуються у судовому порядку; 

− визначено напрями удосконалення соціально-правового статусу осіб з 
інвалідністю, до яких належать: 1) формування та затвердження Національної 
стратегії реформування системи соціального захисту осіб з інвалідністю з 
урахуванням міжнародних та європейських соціальних стандартів, позиції 
провідних шкіл соціального права, експертів, інших зацікавлених осіб; 
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2) формування Національного реєстру людей з інвалідністю, переліку 
нозологій, основних їх потреб та інтересів; 3) формування та законодавче 
закріплення соціально-правового статусу осіб з інвалідністю через призму 
їхніх прав, пільг, гарантій та обов’язків, враховуючи міжнародні, у тому числі 
європейські та соціальні стандарти; 4) розробка дієвих, ефективних та 
доступних механізмів реалізації, гарантування прав, пільг та гарантій осіб з 
інвалідністю; 5) гармонізація та упорядкування діяльності уповноважених з 
прав людей з інвалідністю, запровадження їхньої звітності про дотримання 
прав людей з інвалідністю у державі; 6) запровадження державного та 
громадського моніторингу щодо дотримання прав осіб з інвалідністю; 
7) запровадження ефективного державного нагляду та громадського контролю 
з питань прав осіб з інвалідністю; 8) посилення юридичної відповідальності за 
порушення прав осіб з інвалідністю; 9) розробка проведення експертиз та 
обговорень проєкту Кодексу про права осіб з інвалідністю, з урахуванням 
відповідної національної стратегії, позиції провідних шкіл соціального права, 
експертів, інших зацікавлених осіб; 10) ухвалення Кодексу про права осіб з 
інвалідністю як основоположного та кодифікованого закону у цій сфері; 

− визначено, що основними тенденціями імплементації міжнародних 
соціальних стандартів з питань прав осіб з інвалідністю є: 1) розробка та 
затвердження Комплексної національної програми імплементації Конвенції 
ООН про права осіб з інвалідністю з урахуванням міжнародного та 
національного досвіду; 2) визначення єдиного інституційного державного 
центру координації щодо реалізації положень Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю; 3) посилення ролі інститутів громадянського суспільства щодо 
моніторингу дотримання та виконання норм зазначеної Конвенції; 4) розробка 
та затвердження Національної стратегії імплементації міжнародних соціальних 
стандартів з питань прав осіб з інвалідністю та їх втілення у процесі 
кодифікації законодавства у цій сфері; 5) впровадження дієвого моніторингу 
щодо імплементації міжнародних соціальних стандартів з питань прав осіб з 
інвалідністю; 

− сформульовано поняття «пенсія по інвалідності у пенсійному 
страхуванні» як визначена у солідарній системі щомісячна пенсійна виплата у 
грошовій формі, що гарантується особам з інвалідністю внаслідок загального 
захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з 
дитинства) за наявності встановленої тривалості страхового стажу та/або 
інших юридичних фактів, яка призначається на умовах та у порядку, 
передбаченому пенсійним законодавством; 

− охарактеризовано основні ознаки пенсії по інвалідності у пенсійному 
страхуванні, а саме: 1) передбачена солідарною системою пенсійного 
страхування; 2) є щомісячною пенсійною виплатою у грошовій формі; 
3) основними умовами призначення є наявність встановленої інвалідності; 
4) обчислюється, нараховується, призначається уповноваженими органами 
Пенсійного фонду України; 5) розмір визначається відповідно до спеціальної 
формули у співвідношенні до пенсії за віком; 6) призначається на строк 
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встановлення інвалідності або довічно; 7) як правило, не підлягає обмеженню; 
8) не передбачає звуження прав осіб з інвалідністю з питань соціального 
захисту; 9) виключає можливість призначення іншої пенсії у солідарній 
системі; 10) може бути переведена на інший вид пенсії у солідарній системі 
пенсійного страхування; 11) виплачується за рахунок коштів Пенсійного 
фонду України; 

− визначено концептуальні напрями удосконалення системи соціальних 
послуг особам з інвалідністю, якими є: 1) розробка Національної концепції 
реформування соціальних послуг з урахуванням міжнародних соціальних 
стандартів; 2) обговорення, здійснення експертизи відповідного проєкту 
Національної концепції реформування соціальних послуг, враховуючи позиції 
експертів та провідних шкіл соціального права; 3) затвердження урядом 
Національної концепції реформування соціальних послуг; 4) запровадження 
реєстру соціальних послуг та їх отримувачів; 5) розробка та ухвалення на 
основі Національної концепції реформування соціальних послуг Соціального 
кодексу та Кодексу про права осіб з інвалідністю; 

− встановлено, що концептуальними напрямами удосконалення системи 
реабілітації осіб з інвалідністю є: 1) мотивація та організація розгалуженої 
реабілітаційної інфраструктури, у тому числі військово-медичної, насамперед 
через інвестиції держави, місцевого самоврядування, враховуючи 
міжнародний та європейський досвід; 2) розробка Національної концепції 
попередження інвалідизації та реабілітації осіб з інвалідністю, враховуючи 
міжнародні соціальні стандарти; 3) розробка і ухвалення на основі 
Національної концепції попередження інвалідизації та реабілітації осіб з 
інвалідністю Кодексу про права осіб з інвалідністю, який має містити 
механізми здійснення реабілітації осіб з інвалідністю; 4) запровадження 
моніторингу, нагляду та контролю з питань реабілітації осіб з інвалідністю; 

удосконалено: 
− трактування правової категорії «соціальний захист осіб з 

інвалідністю», яку варто розглядати у широкому та вузькому значеннях. У 
широкому значенні соціальний захист осіб з інвалідністю – це 
основоположний напрям діяльності суспільства та держави, що передбачає 
забезпечення належних та доступних механізмів реалізації, гарантування та 
правової охорони усього комплексу прав осіб з інвалідністю. У вузькому 
розумінні соціальний захист осіб з інвалідністю – це система організаційно-
правових форм та видів підтримки осіб з інвалідністю уповноваженими на те 
суб’єктами (органами) за рахунок, як правило, спеціальних джерел з метою 
попередження або подолання наслідків інвалідизації; 

− визначення поняття «конституційні принципи соціального захисту осіб 
з інвалідністю», яке слід розуміти як сукупність основоположних засад та ідей, 
спрямованих на сутність суспільних відносин у сфері соціального 
забезпечення осіб з інвалідністю, за допомоги яких створюється ефективна 
модель соціального захисту осіб з інвалідністю, а також її законодавче 
забезпечення; 
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− характеристику принципів соціального захисту осіб з інвалідністю, які 
мають відповідати: 1) тенденціям гуманістичного, інклюзивного розвитку 
суспільства та держави; 2) потребам, інтересам та запитам людей з 
інвалідністю; 3) засадам розбудови демократичної, соціальної та правової 
держави; 4) концептуальному соціально-правовому характеру; 5) потребам та 
інтересам осіб з інвалідністю, їх нормативно-правовому забезпеченню; 
6) ефективності соціально-правового статусу осіб з інвалідністю; 

− розуміння соціально-правового статусу осіб з інвалідністю, який: 
1) визначає правове становище осіб з інвалідністю; 2) ґрунтується на нормах 
Конституції, міжнародних договорів, законів та інших актів законодавства 
України; 3) характеризується ключовим змістовим елементом – соціальними 
правами та обов’язками (мають вичерпний характер); 4) містить допоміжні 
елементи, якими виступають соціальні гарантії та пільги; 

− підходи до розуміння міжнародних соціальних стандартів з питань 
прав осіб з інвалідністю, які варто розглядати у широкому та вузькому 
значеннях. У широкому значенні міжнародні соціальні стандарти з питань 
прав осіб з інвалідністю – це система норм, засад, принципів, положень щодо 
сутності, змісту, механізмів реалізації, гарантування та правової охорони прав 
осіб з інвалідністю. У вузькому значенні міжнародні соціальні стандарти з 
питань прав осіб з інвалідністю – це система визначених та гарантованих 
міжнародним співтовариством прав осіб з інвалідністю; 

− обґрунтування пропозицій щодо доцільності розробки та 
запровадження Національного реєстру людей з інвалідністю, який би включав 
дані, зокрема, щодо: нозологій, основних потреб та інтересів осіб з 
інвалідністю; особливих освітніх потреб; рекомендацій отримання 
реабілітаційних послуг, у тому числі медичних, а також стосовно створення 
«Модельного електронного кабінету особи з інвалідністю», який має містити 
обсяг прав, обов’язків, гарантій та пільг осіб з інвалідністю; пропозиції про 
приведення законів України у відповідність до положень Конвенції ООН про 
права осіб з інвалідністю; 

− етапізацію становлення та розвитку правового регулювання 
соціального захисту осіб з інвалідністю, що охоплює: 1-й етап (до 988 р.); 2-й 
етап (988 р. – початок XVI ст.); 3-й етап (початок XVI ст. – 1917 р.); 4-й етап 
(1917–1936 рр.); 5-й етап (1937–1978 рр.); 6-й етап (1978–1990 рр.); 7-й етап 
(1991–1996 рр.); 8-й етап (1996–2009 рр.); 9-й етап (2009 рік – до сьогодні); 

дістали подальшого розвитку: 
− пропозиції щодо запозичення зарубіжного досвіду для адаптації 

законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю України до 
європейських соціальних стандартів, що включають: 1) загальну 
спрямованість на розвиток інклюзивного суспільства; 2) пріоритет підвищення 
рівня та якості життя осіб з інвалідністю; 3) адресність соціального захисту; 
4) мотивацію долучення до ринку праці; 5) доступність видів соціального 
захисту; 6) єдність загальних принципів правового регулювання; 
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− основні принципи правового регулювання соціального захисту осіб з 
інвалідністю ЄС, якими є: 1) гуманізм; 2) демократизм; 3) інклюзивність; 
4) доступність; 5) верховенство права; 6) соціальна справедливість. 
Спеціальними принципами правового регулювання соціального захисту осіб з 
інвалідністю ЄС є такі: 1) універсальний дизайн; 2) соціальна захищеність; 3) 
ефективність соціальних прав; 4) доступність соціальних прав; 5) ефективність 
та доступність соціальних гарантій; 6) ефективність правової охорони та 
захисту соціальних прав; 

− розкриття особливостей соціального захисту осіб з інвалідністю в 
окремих державах-членах СНД, якими є: 1) домінування державного 
соціального захисту осіб з інвалідністю; 2) становлення системи соціального 
страхування осіб з інвалідністю; 3) низький рівень соціальних гарантій та 
соціальних стандартів; 4) нерозвиненість недержавного соціального захисту 
осіб з інвалідністю; 5) відсутність якісного законодавства про соціальний 
захист осіб з інвалідністю; 6) декларування концепцій реформ соціального 
захисту осіб з інвалідністю; 

− обґрунтування, що основними організаційно-правовими формами 
соціального захисту осіб з інвалідністю є: 1) державний соціальний захист, 
який передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне 
забезпечення осіб з інвалідністю у разі хвороби, повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 
незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 
передбачених законом, за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 
та інших джерел, передбачених законом; 2) соціальне страхування, яке 
передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне 
забезпечення особам за рахунок фондів соціального страхування, що 
формуються шляхом сплати страхових внесків роботодавцями, громадянами, 
а також за рахунок бюджетних та інших джерел, передбачених законом; 
3) недержавний соціальний захист, який доповнює, розвиває та посилює 
державний соціальний захист та соціальне страхування та має договірну 
(добровільну) основу, що передбачає участь інститутів громадянського 
суспільства, юридичних та фізичних осіб, стимулюючи і забезпечуючи їх 
участь шляхом благодійництва, меценатства, спонсорства; 

− підходи до розуміння поняття «державні соціальні допомоги особам з 
інвалідністю, які не мають права на пенсію», яке слід трактувати як вид 
соціальних допомог, що призначаються у державному соціальному захисті 
особам з інвалідністю, котрі, як правило, не мають права на пенсію, за рахунок 
коштів Державного або місцевих бюджетів у порядку та на умовах, 
передбачених чинним законодавством; 

− обґрунтування, що основними ознаками державних соціальних 
допомог особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію, є: 1) вид 
державних соціальних допомог особам з інвалідністю; 2) призначаються у 
державному соціальному захисті; 3) гарантуються у співвідношенні до 
прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб; 4) основним соціальним 
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ризиком при призначенні виступає встановлена особі інвалідність; 
5) призначаються особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію; 
6) призначаються органами соціального захисту; 7) мають, як правило, 
безстроковий характер; 8) призначаються за рахунок коштів Державного або 
місцевих бюджетів; 9) процедура призначення та припинення визначається з 
урахуванням положень законодавства про соціальний захист; 

− теоретичні розробки щодо наукового розуміння поняття «соціальні 
послуги особам з інвалідністю», під яким запропоновано розуміти комплекс 
заходів з надання допомоги особам з інвалідністю з урахуванням 
затверджених програм реабілітації, у тому числі особливих освітніх потреб, з 
метою їх адаптації у суспільстві та державі, які спрямовані на подолання 
складних життєвих обставин, що супроводжується соціальною підтримкою, а 
також спрямовані на мінімізацію їх наслідків та на забезпечення  
профілактичних заходів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

а) у науково-дослідній роботі – надалі для дослідження теоретичних та 
практичних питань соціального захисту осіб з інвалідністю; 

б) у правотворчості – з метою розробки нових та удосконалення чинних 
нормативно-правових актів з питань забезпечення соціального захисту осіб з 
інвалідністю; 

в) у правозастосовній діяльності – для вдосконалення практики 
застосування актів чинного законодавства про працю, про соціальний захист 
осіб з інвалідністю, зокрема судової практики, практики діяльності органів 
нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, профспілок, їх 
об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань, при здійсненні різних форм 
соціального діалогу; 

г) у навчально-методичній роботі – під час вивчення навчальних 
дисциплін «Право соціального забезпечення», «Актуальні проблеми права 
соціального забезпечення» у юридичних та інших навчальних закладах, при 
написанні підручників, науково-практичних посібників, розробці методичних 
рекомендацій, а також під час викладення лекційного матеріалу та проведення 
семінарських занять. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 
самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і права 
соціального забезпечення. Усі сформульовані в ній положення і висновки 
обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та 
розробки належать автору. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми 
загалом, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювалися 
на кафедрі муніципального права та адміністративно-правових дисциплін 
Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного 
університету «Острозька академія», а також були оприлюднені на 
всеукраїнських та міжнародних конференціях, а саме на: ІІІ Міжнародній 
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науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 14–
15 листопада 2014 року); ІV Міжнародній науково-практичної конференції 
«Малиновські читання» (м. Острог, 13–14 листопада 2015 року); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Юридична наука та практика: виклики 
сучасних євроінтеграційних процесів» (м. Братислава, Словацька Республіка, 
27–28 листопада 2015 року); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального 
забезпечення» (м. Київ, 21 квітня 2016 року); V Міжнародній науково-
практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 30 вересня – 
1 жовтня 2016 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 
правового регулювання у східній Європі: досвід Польщі та України» 
(м. Сандомір, Республіка Польща, 27–28 січня 2017 року); Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Проблеми кодифікації трудового 
законодавства України» (м. Київ, 26 квітня 2017 року); Міжнародній науково-
практичній конференції «Традиції та новації юридичної науки: минуле, 
сучасність, майбутнє» (м. Одеса, 19 травня 2017 року); Міжнародній науково-
практичній конференції «Актуальні проблеми соціального права в умовах 
євроінтеграції» (м. Одеса, 31 жовтня 2017 року); VІ Міжнародній науково-
практичній конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 17 листопада 
2017 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Публічне та 
приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі 
інтелектуальної власності» (м. Київ, 15 грудня 2017 року); ІІ Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Правове забезпечення соціальної безпеки в 
умовах євроінтеграційних процесів» (м. Київ, 26 жовтня 2018 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 
висвітлено в сорока п’яти наукових працях, зокрема: трьох одноосібних 
монографіях, двадцять одній статті, опублікованій у наукових фахових 
виданнях України, п’ятьох статтях – у наукових виданнях іншої держави, а 
також у шістнадцяти тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 
конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 
вступу, п’яти розділів, логічно об’єднаних у 15 підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 
451 сторінок, з них основного тексту – 370 сторінок. Список використаних 
джерел налічує 517 найменувань і займає 60 сторінок. Додатки розміщено на 
21 сторінці. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 
стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 
та методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 
теоретичні та практичні результати, а також вказано про апробацію 
результатів дослідження і наявність публікацій за темою дисертації. 
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Розділ 1 «Генезис нормативно-правового забезпечення соціального 
захисту осіб з інвалідністю» складається з трьох підрозділів та присвячений 
визначенню теоретичних основ генезису правового регулювання соціального 
захисту осіб з інвалідністю на території нинішньої України за різних періодів, 
а також з’ясуванню ознак кожного з них. 

У підрозділі 1.1 «Виникнення та еволюція соціального захисту осіб з 
інвалідністю на території українських земель у дорадянську добу (до 1917 р.)» 
відзначено, що упродовж усього дорадянського періоду на територіях 
українських земель відбувався складний процес формування соціального 
захисту осіб з інвалідністю, який відображав стан та динаміку розвитку 
суспільства та держави. Встановлено, що генезис правового регулювання 
соціального захисту осіб з інвалідністю на українських землях тісно 
пов’язаний із: 1) процесами соціального розвитку суспільства та держави; 
2) розвитком суспільних інституцій соціального спрямування; 3) поступовим 
впливом держави на систему соціального захисту соціально вразливих 
категорій осіб; 4) формуванням засад правового регулювання соціального 
захисту соціально вразливих категорій осіб. 

Основними етапами формування та розвитку соціального захисту осіб 
з інвалідністю упродовж дорадянської доби (до 1917 р.) були: 1-й етап (до 
988 р.); 2-й етап (988 р. – початок XVI ст.); 3-й етап (початок XVI ст. – 
1917 р.). 

Встановлено, що дорадянський етап соціального захисту соціально 
вразливих осіб характеризується поступовим формуванням правового 
регулювання системи державного та недержавного соціального захисту, 
соціального страхування осіб з інвалідністю. Принципами правового 
регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у дореволюційний період 
стали: 1) пріоритетність інтересів держави щодо системи соціального захисту; 
2) вибірковість застосування системи соціального захисту; 3) фрагментарність 
та декларативність визнання права на соціальний захист та інших тісно 
пов’язаних із ним прав; 4) домінування підзаконного нормативного 
регулювання відносин соціального захисту. 

У підрозділі 1.2 «Становлення та розвиток правового регулювання 
соціального захисту осіб з інвалідністю на території українських земель у 
радянську добу (1917–1991 рр.)» підкреслено, що формування соціального 
захисту осіб з інвалідністю у радянський період пов’язане зі складними 
політико-правовими, ідеологічними та іншими чинниками, які зумовлювали 
формування та становлення радянської держави та права. 

Зазначено, що правове регулювання соціального захисту осіб з 
інвалідністю у період радянської доби спрямовано на: 1) формування та 
розвиток системи соціального захисту осіб з інвалідністю відповідно до потреб 
та інтересів держави; 2) формально-декларативне визнання права на 
соціальний захист та інших тісно пов’язаних із ним прав; 3) конституційне 
закріплення засад та принципів соціального захисту осіб з інвалідністю; 
4) домінування підзаконного нормативно-правового регулювання соціального 
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захисту осіб з інвалідністю; 5) розвиток державного соціального захисту осіб з 
інвалідністю; 6) формування формально-декларативних засад моніторингу, 
нагляду та контролю за дотриманням законодавства про соціальний захист 
осіб з інвалідністю. 

Визначено, що основними етапами формування та розвитку правового 
регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю протягом радянської 
доби (1917–1990 рр.) є: 1-й етап (1917–1937 рр.); 2-й етап (1937–1978 рр.); 3-й 
етап (1978–1990 рр.). 

Акцентовано, що радянський етап соціального захисту осіб з 
інвалідністю характеризується процесом поступового утвердження 
державного соціального захисту та домінуючого впливу держави на систему 
соціального страхування та недержавний соціальний захист. Правове 
регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у радянський період 
характеризується наступним: 1) конституційним, формально-декларативним 
характером; 2) домінуванням підзаконного нормативно-правового 
регулювання; 3) наявністю безсистемного законодавства з питань соціального 
захисту; 4) утвердженням законодавчого регулювання пенсійного 
забезпечення осіб з інвалідністю. 

У підрозділі 1.3 «Виникнення та становлення новітнього 
законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах 
незалежності України» підкреслено, що система соціального захисту осіб з 
інвалідністю у період незалежності України характеризується такими 
загальними ознаками: а) запровадження певної децентралізації щодо 
управління системи соціального захисту осіб з інвалідністю; б) формування 
державного та недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю, 
системи соціального страхування; в) удосконалення працевлаштування осіб 
з інвалідністю; г) формування сучасної системи пенсійного забезпечення 
осіб з інвалідністю; ґ) удосконалення системи соціальних допомог, послуг 
та пільг особам з інвалідністю; д) формування системи реабілітації осіб з 
інвалідністю. 

Констатовано, що упродовж періоду незалежності України не було 
розроблено єдиної концепції розвитку соціального захисту осіб з інвалідністю, 
що пов’язано із відсутністю комплексних, системних підходів до 
попередження інвалідизації, вирішення проблем інвалідності, ситуативним 
урахуванням міжнародних соціальних стандартів. 

Визначено, що основними етапами формування та розвитку соціального 
захисту осіб з інвалідністю протягом періоду незалежності Української 
держави (1991–2018 рр.) є: 1-й етап (1991–1996 рр.); 2-й етап (1996–2009 рр.); 
3-й етап (2009 р. – до сьогодні). 

Зроблено висновок, що правове регулювання соціального захисту осіб з 
інвалідністю у період незалежності Української держави характеризується: 
1) законодавчим закріпленням основ соціального захисту осіб з інвалідністю; 
2) конституційним закріпленням засад та принципів соціального захисту осіб з 
інвалідністю; 3) конституційним, соціально-правовим статусом осіб з 
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інвалідністю; 4) запровадженням законодавчого регулювання прав осіб з 
інвалідністю на окремі види соціального захисту; 5) утвердженням 
законодавчого регулювання організаційно-правових форм соціального захисту 
осіб з інвалідністю; 6) визнанням міжнародних стандартів прав осіб з 
інвалідністю (на основі Конвенції про права осіб з інвалідністю); 
7) тенденціями щодо кодифікації законодавства про права осіб з інвалідністю. 

Розділ 2 «Теоретико-правові проблеми соціального захисту осіб з 
інвалідністю» складається з трьох підрозділів та присвячений аналізу поняття 
й особливостей соціального захисту осіб з інвалідністю, принципів 
соціального захисту осіб з інвалідністю, поняття, ознак та змісту соціально-
правового статусу осіб з інвалідністю. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та особливості соціального захисту осіб з 
інвалідністю» зауважено, що соціальний захист осіб з інвалідністю 
характеризується тим, що: а) він є складною правовою категорією у праві 
соціального забезпечення; б) його конституційно-правовим підґрунтям 
виступає право на соціальний захист (соціальне забезпечення); в) спрямований 
на забезпечення безбар’єрного суспільного середовища; г) його забезпечення 
та належне функціонування покладається переважно на державу, органи 
місцевого самоврядування (територіальні громади), систему соціального 
страхування, фізичних та юридичних осіб; ґ) передбачає та допускає надання 
особам з інвалідністю системи адекватних допомог та підтримки з метою 
попередження або подолання інвалідизації; д) включає систему 
основоположних прав на певні види соціального захисту (соціального 
забезпечення). 

Констатовано, що поняття «соціальний захист осіб з інвалідністю» 
можна розглядати в широкому та вузькому значеннях. У широкому значенні 
соціальний захист осіб з інвалідністю – це основоположний напрям діяльності 
суспільства та держави, зокрема органів місцевого самоврядування, що 
передбачає забезпечення належних та доступних механізмів реалізації, 
гарантування та правової охорони усього комплексу прав осіб з інвалідністю. 
У такому сенсі соціальний захист осіб з інвалідністю – це складова належного 
функціонування суспільства і держави. У вузькому розумінні соціальний 
захист осіб з інвалідністю – це система організаційно-правових форм та видів 
підтримки осіб з інвалідністю уповноваженими на те суб’єктами (органами) за 
рахунок, як правило, спеціальних джерел з метою попередження або 
подолання наслідків інвалідизації. Тобто у такому аспекті соціальний захист 
осіб з інвалідністю є адекватним їх соціальному забезпеченню. 

Наголошено, що конституційне право осіб з інвалідністю на соціальний 
захист являє собою визнане Основним Законом України право особи з 
інвалідністю на отримання забезпечення (адекватну підтримку та допомогу) у 
випадках, передбачених законом, з метою забезпечення їхнього рівня життя 
відповідно до стану розвитку суспільства і держави. Основними ознаками 
конституційного права осіб з інвалідністю на соціальний захист можна назвати 
такі: а) спрямоване на забезпечення належного життя осіб з інвалідністю 
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відповідно до стану розвитку суспільства і держави; б) передбачає надання 
адекватної підтримки та допомоги зі сторони суспільства і держави через 
систему соціального страхування, державного та недержавного соціального 
забезпечення; в) характеризується, переважно, законодавчим регулюванням по 
відношенню до механізмів реалізації, гарантування та правової охорони; г) є 
системним, системоутворюючим правом по відношенню до прав на пенсійне 
забезпечення, соціальні допомоги, послуги та пільги; ґ) характеризується 
специфічною процедурою реалізації, гарантування і правової охорони; д) як 
правило, не може обмежуватись (скасовуватись); е) забезпечується через 
систему державного нагляду (контролю) та громадського контролю; є) має 
безстроковий (строковий, якщо інвалідність встановлена на певний строк) 
характер; ж) підлягає позасудовому та судовому захисту. 

У підрозділі 2.2 «Принципи соціального захисту осіб з інвалідністю» 
визначено поняття «принципи соціального захисту осіб з інвалідністю», 
встановлено, що за своєю суттю принципи соціального захисту осіб з 
інвалідністю спрямовані на: 1) розвиток інклюзивного суспільства та 
соціальної держави; 2) ефективність, доступність та дієвість права на 
соціальний захист й інших тісно пов’язаних із ним прав; 3) забезпечення 
гідного рівня та якості життя осіб з інвалідністю; 4) імплементацію 
міжнародних (європейських) соціальних стандартів; 5) забезпечення 
оптимального поєднання державного, недержавного соціального захисту, 
соціального страхування осіб з інвалідністю; 6) розвиток новітнього 
законодавства про права осіб з інвалідністю; 7) формування якісного та 
сучасного моніторингу, нагляду та контролю з питань прав осіб з інвалідністю. 

Доведено, що до конституційних принципів соціального захисту осіб з 
інвалідністю належать такі: демократичної держави; соціальної держави; 
правової держави; верховенства права; верховенства прав та свобод людини; 
інклюзивності, у тому числі рівності та недискримінації; соціального захисту; 
відповідності видів соціального захисту прожитковому мінімуму тощо. 
Обґрунтовано, що до спеціально-правових принципів соціального захисту осіб 
з інвалідністю належать такі: пріоритетності законодавчого регулювання; 
єдності та диференціації правового регулювання; універсальності, 
доступності, достатності та адресності; оптимального поєднання державного, 
територіального, недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю та 
соціального страхування; ефективності соціально-правового статусу осіб з 
інвалідністю; розвитку соціального захисту осіб з інвалідністю, враховуючи 
міжнародні та європейські соціальні стандарти. 

У підрозділі 2.3 «Теоретико-правові аспекти соціально-правового 
статусу осіб з інвалідністю: поняття, ознаки та зміст» зазначено, що 
соціально-правовий статус осіб з інвалідністю – це система визначених 
нормами права прав, пов’язаних із ними гарантій та пільг осіб з інвалідністю, а 
також їх обов’язків, механізмів реалізації і правової охорони. 

Встановлено, що, з правової точки зору, соціально-правовий статус 
осіб з інвалідністю, по-перше, має за мету забезпечення доступу осіб з 
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інвалідністю до усіх сфер суспільного життя, по-друге, включає систему 
прав і пов’язаних із ними гарантії та пільги, по-третє, характеризується 
вичерпним переліком обов’язків, по-четверте, характеризується системою 
механізмів правової охорони та захисту прав осіб з інвалідністю. Разом із 
тим соціально-правовий статус осіб з інвалідністю є достатньо вразливим 
правовим явищем з огляду на наступні чинники: 1) не відповідає тенденціям 
розвитку безбар’єрного суспільства та держави; 2) повною мірою не 
враховує міжнародні соціальні стандарти; 3) наявність суперечливого 
законодавства з питань прав осіб з інвалідністю; 4) наявність непрозорої та 
недоступної системи прав осіб з інвалідністю, у тому числі їх гарантій та 
пільг; 5) не містить чіткої системи обов’язків осіб з інвалідністю; 
6) відсутність чітких, дієвих та прозорих механізмів реалізації та 
гарантування прав осіб з інвалідністю; 7) відсутність механізмів правової 
охорони та захисту прав осіб з інвалідністю; 8) недосконалість державного 
нагляду та громадського контролю. 

Обґрунтовано, що основними ознаками правового статусу осіб з 
інвалідністю є такі: 1) визначає правове становище осіб з інвалідністю; 
2) ґрунтується на нормах Конституції, міжнародних договорів, законів та 
інших актів законодавства України; 3) ключовим, основним, змістовим 
елементом є соціальні права та обов’язки (мають вичерпний характер); 
4) допоміжними елементами виступають соціальні гарантії та пільги. 

Розділ 3 «Міжнародно-правове регулювання соціального захисту 
осіб з інвалідністю» складається з трьох підрозділів та присвячений 
дослідженню основоположних міжнародних стандартів з питань прав осіб з 
інвалідністю, особливостей правового регулювання соціального захисту осіб з 
інвалідністю у ЄС та соціального захисту осіб з інвалідністю в окремих 
державах-членах ЄС та СНД. 

У підрозділі 3.1 «Основоположні міжнародні соціальні стандарти з 
питань прав осіб з інвалідністю» встановлено, що міжнародні соціальні 
стандарти – це: а) концептуальні норми універсального характеру; б) норми-
принципи; в) норми-права. 

Наголошується, що міжнародно-правове регулювання соціального 
захисту осіб з інвалідністю передбачає узгодження волі суб’єктів 
міжнародного права щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, яка 
формулюється у міжнародно-правових актах (договорах), є обов’язковою для 
сторін міжнародного договору та передбачає імплементацію у національне 
законодавство щодо соціального захисту. 

Визначено, що основними тенденціями імплементації міжнародних 
соціальних стандартів з питань прав осіб з інвалідністю є такі: 1) розробка та 
затвердження Комплексної національної програми імплементації Конвенції 
про права осіб з інвалідністю з урахуванням міжнародного та національного 
досвіду; 2) визначення єдиного, інституційного державного центру 
координації щодо реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю; 
3) посилення ролі інститутів громадянського суспільства щодо моніторингу 
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дотримання та виконання норм Конвенції про права осіб з інвалідністю; 
4) гармонізація законодавства України про права осіб з інвалідністю з нормами 
Конвенції про права осіб з інвалідністю, враховуючи, зокрема, норми та 
приписи Комплексної національної програми імплементації Конвенції про 
права осіб з інвалідністю; 5) запровадження дієвих механізмів моніторингу за 
дотриманням положень Конвенції; 6) запровадження дієвих механізмів 
нагляду та контролю за дотриманням положень Конвенції про права осіб з 
інвалідністю; 7) підвищення ролі та значення Уповноваженого Президента 
України з прав осіб з інвалідністю щодо дотримання та виконання норм та 
приписів Конвенції про права осіб з інвалідністю. 

У підрозділі 3.2 «Правове регулювання соціального захисту осіб з 
інвалідністю у Європейському Союзі» відзначено, що правове регулювання 
відносин соціального захисту осіб з інвалідністю ЄС – це складний політико-
правовий процес розробки та затвердження уповноваженими інституціями ЄС 
нормативно-правових актів з питань соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Наголошується, що з моменту заснування Європейського співтовариства 
значна увага приділялась проблемам соціальної політики, де загальні контури 
соціальної політики ЄС, виходять із двох цілей: зв’язати економічну 
інтеграцію із соціальним розвитком і нейтралізувати її негативні соціальні 
наслідки. Дана політика включає в себе: 1) доступність – передбачає зробити 
товари і послуги доступними для осіб з інвалідністю, а також розвиток ринку 
допоміжних приладів для таких осіб; 2) залучення – сприяння та забезпечення 
можливості людям з інвалідністю скористатися усіма перевагами 
громадянства ЄС, що передбачає усунення бар’єрів на шляху до повної участі 
таких осіб у суспільному житті та дозвіллі, сприяння надання якісних 
громадських послуг; 3) рівність – протидія дискримінації за ознакою 
інвалідності на ринку праці; 4) працевлаштування – підвищення кількості осіб 
з інвалідністю, які працюють в умовах відкритого ринку праці (люди з 
інвалідністю становлять одну шосту частину від загальної кількості 
працездатного населення ЄС, однак рівень зайнятості таких осіб значно 
нижчий); 5) освіта та стажування – рівний доступ до освіти та постійного 
навчання та підвищення кваліфікації дасть можливість особам з інвалідністю 
брати повну участь в житті суспільства та підвищить якість їхнього життя; 
6) соціальний захист – гідні умови життя, боротьба з бідністю та соціальною 
ізоляцією; 7) здоров’я – забезпечення рівного доступу до послуг з охорони 
здоров’я та відповідних установ; 8) зовнішній вплив – пропагування прав осіб 
з інвалідністю під час розширення ЄС та міжнародних програм розвитку. 

У підрозділі 3.3 «Правове регулювання соціального захисту осіб з 
інвалідністю в окремих державах-членах ЄС та СНД» Наголошується на 
тому, що достатньо конструктивним для України буде не лише досвід 
реформування системи соціального захисту у провідних у соціально-
економічному відношенні державах ЄС, а й тих, які вступили до Союзу 
відносно недавно, зокрема Румунії та Болгарії, оскільки наші соціально-
економічні умови є релевантними, а тому й процес гармонізації законодавства 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


18 

з соціального захисту осіб з інвалідністю у випадку успішної реформи буде 
для України релевантним. Водночас аналіз зарубіжного досвіду правового 
регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю в державах-членах ЄС 
дозволяє стверджувати про поєднання спільних (загальних) та особливих 
(національних) нормативних положень у встановленні зокрема пенсійного 
забезпечення осіб з інвалідністю. За загальним правилом, при розрахунку 
розміру пенсії береться до уваги як страховий стаж, так й інші чинники, які 
впливають на сукупний дохід особи з інвалідністю, що може призводити до 
зменшення аж до скасування пенсії. 

Зазначається, що розбудова системи соціального захисту осіб з 
інвалідністю на теренах пострадянських держав колишнього Радянського 
Союзу тісно пов’язана з досвідом та практикою окремих держав-членів СНД. 
По-перше, акумулюється досвід формування та розвитку соціального захисту 
осіб з інвалідністю в державах пострадянського простору. По-друге, окремі 
держави-члени СНД мають наближені проблеми соціального захисту осіб з 
інвалідністю порівняно з Україною та означають систему кроків щодо його 
оптимізації. По-третє, формують внутрішнє законодавство про соціальний 
захист осіб з інвалідністю на основі означених у межах СНД стандартів та 
практик. По-четверте, досвід та практика окремих держав-членів СНД є 
достатньо вагомими та корисними у контексті формування та розвитку 
внутрішньої моделі соціального захисту осіб з інвалідністю. По-п’яте, 
державами-членами СНД ухвалено Модельний закон щодо соціального 
захисту інвалідів, відповідно до якого соціальний захист осіб з інвалідністю – 
це система гарантованих державою економічних, правових заходів соціальної 
підтримки, які забезпечують інвалідам умови для подолання, заміщення 
(компенсації) обмежень життєдіяльності, спрямованих на створення рівних з 
іншими громадянами можливостей участі в життєдіяльності суспільства. 
Відповідний модельний закон є базовим щодо розвитку законодавства про 
соціальний захист на теренах окремих держав-членів СНД. 

Розділ 4 «Теоретико-правові проблеми основних організаційно-
правових форм та видів соціального захисту осіб з інвалідністю» 
складається з чотирьох підрозділів, у яких проаналізовано теоретико-правові 
проблеми організаційно-правових форм соціального захисту осіб з 
інвалідністю, охарактеризовано види соціального захисту осіб з інвалідністю. 

У підрозділі 4.1 «Правове регулювання організаційно-правових форм 
соціального захисту осіб з інвалідністю» відзначено, що організаційно-правові 
форми соціального захисту осіб з інвалідністю включають систему 
організаційних, правових, економічних та інших механізмів реалізації і 
гарантування права на соціальний захист та інших пов’язаних із ним прав на 
окремі його види, також зауважується, що особливостями організаційно-
правових норм соціального захисту є: 1) спрямовані на посилення 
ефективності та доступності реалізації і гарантування права осіб з інвалідністю 
на соціальний захист та пов’язаних із ним прав на окремі види соціального 
захисту; 2) включають широкий спектр організаційних, правових, економічних 
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та інших механізмів щодо посилення ефективності та доступності соціального 
захисту осіб з інвалідністю; 3) гарантуються державою на підставі, як правило, 
законодавчих актів; 4) передбачають спрямування на посилення соціальних 
стандартів та гарантій; 5) правомочними особами виступають особи з 
інвалідністю; 6) уповноваженими суб’єктами виступають держава, 
роботодавці, працівники, інститути громадянського суспільства; 
7) розвиваються через такі види, як: соціальне страхування; державний 
соціальний захист; змішаний соціальний захист; недержавний соціальний 
захист. 

Констатовано, що організаційно-правові форми соціального захисту осіб 
з інвалідністю включають систему організаційних, правових, економічних та 
інших механізмів реалізації та гарантування права на соціальний захист та 
інших пов’язаних із ним прав. 

У підрозділі 4.2 «Пенсії по інвалідності як окремий вид соціального 
захисту осіб з інвалідністю» аргументується, що принциповим недоліком 
солідарної системи пенсійного страхування є недосконалість існуючих видів 
пенсій. Насамперед, це стосується пенсій по інвалідності, зважаючи на 
особливості правомочних осіб, які у зв’язку із втратою працездатності не 
тільки неспроможні належним чином конкурувати на ринку праці, а й в 
окремих випадках не здатні самостійно забезпечувати свою життєдіяльність. 

Виділено особливості пенсій по інвалідності, зокрема: 1) призначаються 
в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату 
здоров’я; 2) призначаються незалежно від того, коли настала інвалідність: у 
період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи; 
3) гарантуються залежно від ступеня втрати здоров’я та поділу осіб з 
інвалідністю на три групи; 4) внаслідок трудового каліцтва чи професійного 
захворювання призначаються незалежно від стажу роботи, а внаслідок 
загального захворювання призначаються при наявності стажу роботи на час 
настання інвалідності (від 1 до 15 років) залежно від віку та незалежно від 
групи інвалідності; 5) призначаються в таких розмірах: інвалідам I групи – 
70%; інвалідам II групи – 60%; інвалідам III групи – 40% заробітку; 
6) мінімальний розмір встановлюється на рівні соціальної пенсії по відповідній 
групі інвалідності; 7) призначаються на весь час інвалідності, встановленої 
органами медико-соціальної експертизи, а інвалідам – чоловікам старше 
60 років і жінкам старше 55 років призначаються довічно. 

У підрозділі 4.3 «Соціальні допомоги у системі видів соціального 
захисту осіб з інвалідністю» встановлено, що державні соціальні допомоги 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – це вид соціальних 
допомог, що призначаються у державному соціальному захисті особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які, як правило, не мають 
права на пенсію, за рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів у 
порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством. 

Визначено, що основними тенденціями удосконалення державних 
соціальних допомог осіб з інвалідністю є такі: 1) забезпечення відповідності 
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державних соціальних допомог особам з інвалідністю сучасному стану 
розвитку держави; 2) забезпечення належної систематизації законодавства про 
державні соціальні допомоги особам з інвалідністю; 3) підвищення розміру 
державних соціальних допомог з урахуванням прожиткового мінімуму для 
непрацездатних; 4) підвищення рівня прозорості, відкритості та доступності 
механізмів реалізації особами з інвалідністю права на державні соціальні 
допомоги; 5) посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи органів 
державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій 
інвалідів з питань доступності державних соціальних допомог; 6) посилення 
механізмів щодо правової охорони, захисту прав осіб з інвалідністю з питань 
державних соціальних допомог; 7) посилення державного нагляду з питань 
прав осіб з інвалідністю на державні соціальні допомоги; 8) посилення 
громадського контролю з питань прав осіб з інвалідністю на державні 
соціальні допомоги. 

У підрозділі 4.4 «Реабілітація осіб з інвалідністю у системі соціального 
захисту» наголошується, що питання реабілітації осіб з інвалідністю є 
комплексною стратегічною проблемою соціальної безпеки суспільства та 
держави, що вказує на необхідність більш системних та гнучких підходів до 
реалізації державної політики у цій сфері, необхідності системної координації 
діяльності інститутів громадянського суспільства, органів державної влади та 
місцевого самоврядування. 

Відзначається, що система реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю забезпечує своєчасність, комплексність і неперервність медичної, 
психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-
спортивної, соціальної реабілітації, досягнення особами з інвалідністю, дітьми 
з інвалідністю оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і 
соціального рівня життєдіяльності. Реабілітаційні установи залежно від змісту 
реабілітаційних заходів, які вони здійснюють, відносяться до таких типів: 
медичної реабілітації; медико-соціальної реабілітації; соціальної реабілітації; 
психолого-педагогічної реабілітації; фізичної реабілітації; професійної 
реабілітації; трудової реабілітації; фізкультурно-спортивної реабілітації. При 
цьому реабілітаційні установи можуть мати змішаний тип. 

Розділ 5 «Тенденції законодавчого забезпечення соціального захисту 
осіб з інвалідністю» складається з двох підрозділів, у яких проаналізовано 
проблеми адаптації законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю 
України до міжнародних (європейських) соціальних стандартів та кодифікації 
законодавства про права осіб з інвалідністю. 

У підрозділі 5.1 «Адаптація законодавства про соціальний захист осіб з 
інвалідністю України до міжнародних (європейських) соціальних стандартів» 
з’ясовано, що роль міжнародних договорів, у тому числі ЄС, щодо правового 
регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні зростає і 
потребує належного нормативно-правового забезпечення в частині 
імплементації та ефективного громадського і міжнародного інституційного 
контролю за виконанням міжнародних договорів Україною. 
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Сьогодні важливою методологічною вимогою підготовки законопроектів 
у вітчизняній законотворчій практиці виступає обов’язковість аналізу 
міжнародних договорів і загальновизнаних норм міжнародного права з теми 
законопроекту, вивчення (переважно в порівняльному аспекті) зарубіжного 
досвіду законодавчого регулювання у відповідній сфері. Тому неправильним 
було б ігнорувати багатий досвід кодифікації законодавства у зарубіжних 
країнах. Виходячи з цього, варто, спираючись на принцип розвитку 
соціального захисту осіб з інвалідністю, враховувати міжнародні (європейські) 
соціальні стандарти. При цьому неприпустиме суто механічне запозичення 
зарубіжного досвіду. Рішучий шлях супроводжувався неефективним 
виконанням раніше прийнятих нормативних актів, численних Угод про 
фінансування програм за участю багатьох країн, які неодноразово укладалися 
протягом тривалого часу і не дали відчутного результату, отже, цей напрям 
потребує змін застарілих підходів та активізації. Сталий демократичний рівень 
та досвід європейських правових та соціально-гуманітарних норм потребує 
застосування відповідних зусиль та державно-управлінських рішень. 

Констатовано наявність ще багатьох проблем адаптації законодавства 
про соціальний захист осіб з інвалідністю України до європейських соціальних 
стандартів. Встановлено, що еволюція соціальної політики ЄС відбувається у 
напрямі побудови соціальної Європи, що передбачає формування 
універсальної системи соціального захисту осіб з інвалідністю. 

У підрозділі 5.2 «Перспективи кодифікації законодавства про права осіб 
з інвалідністю» зазначено, що правове регулювання соціального захисту осіб з 
інвалідністю в Україні досить розлоге та розпорошене, що не сприяє 
удосконаленню правозастосування, а головне – доступності такого 
законодавства для осіб з інвалідністю. Тому розробка та ухвалення 
кодифікованого закону у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю 
однозначно сприяли б систематизації, упорядкуванню та підвищенню 
доступності законодавства у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. 
Кодекс соціального захисту осіб з інвалідністю покликаний стати 
перспективним базовим кодифікованим законом. 

Зроблено висновок, що перспективою кодифікації законодавства про 
права осіб з інвалідністю є реформування законодавчого регулювання прав 
осіб з інвалідністю, яке має проводитись шляхом: 1) розробки та прийняття 
Кодексу соціального захисту осіб з інвалідністю, який би цілісно та системно 
визначав питання правосуб’єктності осіб з інвалідністю, враховуючи 
міжнародні стандарти; 2) залучення інститутів громадянського суспільства, 
урахування громадських та соціально-правових експертиз з питань проектів 
законів про права осіб з інвалідністю; 3) вичерпності підстав ухвалення 
підзаконних нормативно-правових актів з питань прав осіб з інвалідністю; 
4) забезпечення дієвості та доступності державного соціального захисту осіб з 
інвалідністю; 5) законодавчого стимулювання недержавного соціального 
захисту осіб з інвалідністю; 6) підвищення доступності соціального 
страхування осіб з інвалідністю. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й нове 
вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі аналізу 
чинного національного законодавства та здобутків у правовій доктрині 
розкрити теоретико-правові проблеми соціального захисту осіб з інвалідністю 
і зробити наступні висновки. 

1. Генезис правового регулювання соціального захисту осіб з 
інвалідністю тісно пов’язаний із процесами утвердження державності на 
території українських земель, історико-правового розвитку суспільства та 
держави, формування та розвитку законодавства у цій царині. Основними 
етапами правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю є: 1-й 
етап (до 988 р.) – становлення дохристиянської суспільної допомоги хворим, 
немічним та іншим вразливим категоріям осіб; 2-й етап (988 р. – початок 
XVI ст.) – формування християнської моделі соціального захисту соціально 
вразливих категорій осіб; 3-й етап (початок XVI ст. – 1917 р.) – становлення 
християнсько-державної моделі соціального захисту соціально вразливих 
категорій осіб; 4-й етап (1917–1936 рр.) – формування радянської моделі 
соціального захисту осіб з інвалідністю, зокрема; 5-й етап (1937–1978 рр.) – 
становлення радянської моделі соціального захисту осіб з інвалідністю; 6-й 
етап (1978–1990 рр.) – удосконалення радянської системи соціального захисту 
осіб з інвалідністю; 7-й етап (1991–1996 рр.) – формування сучасної 
демократичної моделі соціального захисту осіб з інвалідністю; 8-й етап (1996–
2009 рр.) – становлення конституційної моделі соціального захисту осіб з 
інвалідністю; 9-й етап (2009 рік – до сьогодні) – удосконалення конституційної 
моделі соціального захисту осіб з інвалідністю. 

2. Сучасний стан та динаміка розвитку законодавства про соціальний 
захист осіб з інвалідністю протягом періоду незалежності України має низку 
глибинних недоліків, зокрема: 1) невідповідність стану розвитку суспільства і 
держави; 2) невідповідність стану реального забезпечення прав та інтересів 
осіб з інвалідністю; 3) безсистемність, ситуативність, недоступність і 
суперечливість; 4) домінування підзаконних нормативно-правових актів над 
законами; 5) невідповідність потребам розвитку оптимальної моделі 
соціального захисту осіб з інвалідністю; 6) відсутність дієвих механізмів 
державного нагляду і громадського контролю щодо дотримання законодавства 
про соціальний захист осіб з інвалідністю. Зважаючи на це, сучасний стан 
законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю жодним чином не 
враховує їхніх потреб та інтересів, а тому потребує системного і радикального 
удосконалення. 

3. Сучасний стан розвитку законодавства про соціальний захист осіб з 
інвалідністю засвідчує тенденцію щодо необхідності систематизації та 
кодифікації відповідних положень. При цьому вартують уваги пропозиції 
щодо розробки проектів Соціального кодексу та Кодексу про права осіб з 
інвалідністю як перспективних базових кодифікованих законів у сфері 
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соціального захисту осіб з інвалідністю. Конструктивною є розробка таких 
законопроектів за участі уповноважених органів державної влади, інститутів 
громадянського суспільства, експертів, науковців, вчених-правників, 
враховуючи наукові здобутки провідних шкіл права соціального забезпечення. 

4. Принципами права ЄС та країн-членів щодо соціального захисту 
громадян є такі: 1) проведення координації та недопущення у різних країнах-
членах ЄС надання особі однакових виплат; 2) недопущення дискримінації за 
національною ознакою, а також здійснення соціальних виплат незалежно від 
місця проживання особи; 3) прозорості інформації для осіб про розмір виплат; 
4) взаємозаліку страхових періодів; 5) недопущення погіршення становища. 

5. Основними особливостями правового регулювання соціального захисту 
осіб з інвалідністю окремих держав-членів ЄС є наступні: 1) розвиток 
інклюзивного суспільства та держави; 2) пріоритетність прав та інтересів осіб 
з інвалідністю; 3) високий рівень соціальних стандартів та гарантій; 
4) активний розвиток державного соціального захисту осіб з інвалідністю 
(Франція, Італія, Польща, Болгарія, Румунія та ін.); 5) активна система 
соціального страхування осіб з інвалідністю (Німеччина, Великобританія, 
Чехія, Швеція та ін.); 6) недержавний соціальний захист осіб з інвалідністю 
(Німеччина, Великобританія, Данія, Швейцарія та ін.). 

6. Основними ознаками державного соціального захисту осіб з 
інвалідністю є: 1) державний соціальний захист – базова організаційно-
правова форма соціального захисту осіб з інвалідністю; 2) правомочними 
суб’єктами є незастраховані особи з інвалідністю, а уповноваженими 
суб’єктами виступають уповноважені органи соціальної політики 
(соціального) захисту; 3) передбачає систему прав, обов’язків і гарантій 
(правомочних незастрахованих осіб з інвалідністю), яка визначає надання 
соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі 
хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та 
в інших випадках, передбачених законом (соціальних ризиків); 4) управління 
державним соціальним забезпечення здійснюється за участю держави, органів 
місцевого самоврядування; 5) функціонує за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України; 
6) гарантується державою, як правило, на підставі законодавчих актів; 
7) спрямовується на забезпечення мінімальних державних соціальних гарантій 
та стандартів; 8) підлягає нагляду та контролю; 9) права підлягають 
юрисдикційному та позаюрисдикційному захисту. 

7. Основними ознаками соціального страхування, як ключової 
організаційно-правової форми соціального захисту осіб з інвалідністю, є: 
1) правомочними є застраховані особи з інвалідністю, які отримують єдине 
страхове свідоцтво, а уповноваженими суб’єктами виступають фонди 
соціального страхування; 2) охоплює систему прав, обов’язків і гарантій 
правомочних застрахованих осіб з інвалідністю, яка передбачає надання 
соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі 
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хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та 
в інших випадках, передбачених законом (страхових соціальних ризиків); 
3) управління соціальним страхуванням здійснюється за участю держави, 
роботодавців та працівників; 4) характеризується окремими видами, як 
правило, залежно від страхового випадку; 5) функціонує за рахунок страхових 
фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків роботодавцями, 
громадянами, а також за рахунок бюджетних та інших джерел, передбачених 
законом. 

8. Недержавний соціальний захист осіб з інвалідністю здійснюється за 
такими основними принципами: договірного (добровільного) визначення умов 
і порядку здійснення недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю; 
добровільного надання необхідної підтримки (допомоги) особам з 
інвалідністю юридичними та фізичними особами, інститутами громадянського 
суспільства; надання права на отримання виплат за недержавним соціальним 
захистом особам з інвалідністю; добровільності фінансування витрат, 
пов’язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг 
особам з інвалідністю за рахунок донорів; цільового використання коштів 
недержавного соціального захисту. 

9. Основними ознаками правового регулювання соціального захисту 
осіб з інвалідністю ЄС є: 1) спрямоване на забезпечення належного рівня та 
якості життя осіб з інвалідністю; 2) здійснюється відповідними інституціями 
ЄС за відповідною процедурою; 3) реалізовується у формі міжнародно-
правових актів Ради Європи та ЄС; 4) передбачає утвердження ефективної та 
доступної системи соціальних прав та гарантій осіб з інвалідністю; 
5) визначається системою європейських соціальних стандартів; 6) виступає 
правовим базисом формування законодавства про соціальний захист осіб з 
інвалідністю окремих держав-членів ЄС. 

10. Особливостями організаційно-правових форм соціального захисту 
осіб з інвалідністю є: 1) спрямованість на посилення ефективності та 
доступності реалізації і гарантування права осіб з інвалідністю на соціальний 
захист та пов’язаних із ним прав на окремі види соціального захисту; 
2) наявність широкого спектра організаційних, правових, економічних та 
інших механізмів щодо посилення ефективності та доступності соціального 
захисту осіб з інвалідністю; 3) гарантування державою на підставі, як правило, 
законодавчих актів; 4) спрямованість на посилення соціальних стандартів та 
гарантій; 5) наявність правомочних осіб, котрими виступають особи з 
інвалідністю; 6) наявність уповноважених суб’єктів в особі держави, 
роботодавців, працівників, інститутів громадянського суспільства; 7) розвиток 
через такі види: соціальне страхування; державний соціальний захист; 
змішаний соціальний захист; недержавний соціальний захист. 

11. Державний соціальний захист осіб з інвалідністю – це система прав, 
обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає 
матеріальне забезпечення осіб з інвалідністю у разі хвороби, повної, часткової 
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або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 
незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 
передбачених законом, за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 
та інших джерел, передбачених законом. 

12. Тенденціями удосконалення організаційно-правових форм 
соціального захисту осіб з інвалідністю є підвищення: 1)  законодавчої 
регламентації прав осіб з інвалідністю; 2) дієвості, прозорості та доступності 
соціального захисту осіб з інвалідністю та його видів; 3) ефективності 
державного соціального захисту, насамперед через адресну спрямованість 
бюджетних видатків та програми соціального захисту осіб з інвалідністю; 4)  
ефективності, дієвості та доступності системи соціального страхування осіб з 
інвалідністю, особливо щодо забезпечення доступності пенсійного 
страхування; 5) недержавного соціального захисту, запровадження дієвих 
державних програм підтримки всеукраїнських громадських організацій осіб з 
інвалідністю; 6) ролі та значення соціального захисту осіб з інвалідністю через 
програми органів місцевого самоврядування; 7) ефективності, прозорості та 
доступності соціально-правового статусу осіб з інвалідністю; 8) дієвості 
механізмів реалізації особами з інвалідністю усього комплексу прав та свобод; 
9) нагляду та контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю. 

13. Визначальною тенденцією законодавчого забезпечення соціального 
захисту осіб з інвалідністю є прийняття Кодексу соціального захисту осіб з 
інвалідністю, метою якого має стати забезпечення реалізації прав і 
задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, 
поліпшення умов їх життєдіяльності та соціальної інтеграції у суспільство. 
Цей Кодекс повинен базуватися на єдиній концепції розвитку соціального 
захисту осіб з інвалідністю, побудованій на комплексних, системних підходах 
до попередження інвалідизації, вирішення проблем інвалідності, враховуючи 
міжнародні соціальні стандарти. Якість майбутнього Кодексу соціального 
захисту осіб з інвалідністю залежить від змісту науково розробленої концепції 
законопроекту і наукової розробленості. 

14. Пенсія по інвалідності у пенсійному страхуванні – це визначена у 
солідарній системі щомісячна пенсійна виплата у грошовій формі, що 
гарантується особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання (у 
тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за 
наявності встановленої тривалості страхового стажу та/або інших юридичних 
фактів, яка призначається на умовах та у порядку, передбаченому пенсійним 
законодавством. 

15. Система соціальних послуг для осіб з інвалідністю залишається 
достатньо вразливим соціально-правовим явищем, ураховуючи такі чинники: 
відсутність інклюзивного суспільства; рамковість законодавчого забезпечення 
соціальних послуг; відсутність механізмів ефективного державного 
управління, координації із громадським сектором; відсутність механізмів 
вивчення потреб людей з інвалідністю у соціальних послугах; відсутність 
реєстру соціальних послуг та їх отримувачів; декларативність окремих 
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соціальних послуг; складність реалізації права на соціальні послуги; 
відсутність належного моніторингу, нагляду та контролю тощо. 

16. Державні соціальні допомоги особам з інвалідністю, які не мають 
права на пенсію – це вид соціальних допомог, що призначаються у 
державному соціальному захисті особам з інвалідністю, які, як правило, не 
мають права на пенсію, за рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів 
у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством. 

17. Соціальні послуги особам з інвалідністю – це комплекс заходів із 
надання допомоги особам з інвалідністю з урахуванням затверджених програм 
реабілітації, у тому числі особливих освітніх потреб, з метою їх адаптації у 
суспільстві та державі, які спрямовані на подолання складних життєвих 
обставин, що супроводжується соціальною підтримкою, а також спрямовані на 
мінімізацію їх наслідків та на забезпечення  профілактичних заходів. 

18. Основними завданнями реабілітації осіб з інвалідністю в Україні є 
такі: створення умов для усунення обмежень життєдіяльності осіб з 
інвалідністю, відновлення і компенсації їх порушених або втрачених 
здатностей до побутової, професійної, суспільної діяльності; визначення 
основних завдань системи реабілітації осіб з інвалідністю, видів і форм 
реабілітаційних заходів; розмежування повноважень між центральними і 
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування; 
регламентування матеріально-технічного, кадрового, фінансового, 
наукового забезпечення системи реабілітації осіб з інвалідністю; 
структурно-організаційне забезпечення державної соціальної політики по 
відношенню до осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю; сприяння 
залученню громадських організацій осіб з інвалідністю до реалізації 
державної політики у цій сфері. 

19. Реабілітація осіб з інвалідністю – система вироблених, гарантованих 
у суспільстві і державі заходів (послуг, робіт, товарів), які надаються особам з 
інвалідністю для відновлення порушень функцій організму, забезпечення 
матеріальної та соціальної незалежності з метою повноцінної адаптації у 
різних сферах суспільного (державного) життя. 
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У дисертації комплексно досліджено теоретико-правові проблеми 
соціального захисту осіб з інвалідністю. Розглянуто поняття соціального 
захисту осіб з інвалідністю, розкрито його особливості та охарактеризовано 
його принципи. З’ясовано виникнення та еволюцію соціального захисту осіб 
з інвалідністю на території українських земель у дорадянську добу (до 
1917 р.), становлення та розвиток правового регулювання соціального 
захисту осіб з інвалідністю на території українських земель у радянську добу 
(1917–1991 рр.), виникнення та становлення новітнього законодавства про 
соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах незалежності України. 
Досліджено поняття, ознаки та зміст соціально-правового статусу осіб з 
інвалідністю. Проаналізовано основоположні міжнародні соціальні стандарти 
з питань прав осіб з інвалідністю, виявлено особливості правового 
регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у ЄС, правового 
регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю в окремих державах-
членах ЄС та СНД. Виокремлено теоретико-правові проблеми організаційно-
правових форм соціального захисту осіб з інвалідністю. Розглянуто пенсії по 
інвалідності як окремий вид соціального захисту осіб з інвалідністю, 
соціальні допомоги у системі видів соціального захисту осіб з інвалідністю, 
реабілітацію осіб з інвалідністю у системі соціального захисту. Визначено 
тенденції законодавчого забезпечення соціального захисту осіб з 
інвалідністю, а саме: шляхи адаптації законодавства про соціальний захист 
осіб з інвалідністю України до міжнародних (європейських) соціальних 
стандартів; проблеми кодифікації законодавства про права осіб з 
інвалідністю. 

Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення, особа з 
інвалідністю, соціально-правовий статус осіб з інвалідністю, соціальні 
стандарти, пенсія по інвалідності, державні соціальні допомоги особам з 
інвалідністю, право на пенсію, соціальні послуги, реабілітація осіб з 
інвалідністю. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Мельник В.П. Социальная защита лиц с инвалидностью: теоретико-

правовые проблемы – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2020. 

В диссертации комплексно исследованы теоретико-правовые проблемы 
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защиты лиц с инвалидностью, раскрыты его особенности и охарактеризованы 
его принципы. Выяснены возникновение и эволюция социальной защиты лиц 
с инвалидностью на территории украинских земель в досоветский период (до 
1917 г.), становление и развитие правового регулирования социальной защиты 
лиц с инвалидностью на территории украинских земель в советскую эпоху 
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(1917–1991 гг.), возникновение и становление нового законодательства о 
социальной защите лиц с инвалидностью в условиях независимости Украины. 
Исследованы понятие, признаки и содержание социально-правового статуса 
лиц с инвалидностью. Рассмотрены основополагающие международные 
социальные стандарты по правам людей с инвалидностью, выявлены 
особенности правового регулирования социальной защиты лиц с 
инвалидностью в ЕС, правового регулирования социальной защиты лиц с 
инвалидностью в отдельных государствах-членах ЕС и СНГ. Выделены 
теоретико-правовые проблемы организационно-правовых форм социальной 
защиты лиц с инвалидностью. Рассмотрены пенсии по инвалидности как 
отдельный вид социальной защиты лиц с инвалидностью, социальная помощь 
в системе видов социальной защиты лиц с инвалидностью, реабилитация лиц с 
инвалидностью в системе социальной защиты. Определены тенденции 
законодательного обеспечения социальной защиты лиц с инвалидностью, а 
именно: пути адаптации законодательства о социальной защите лиц с 
инвалидностью Украины к международным (европейским) социальным 
стандартам; проблемы кодификации законодательства о правах лиц с 
инвалидностью. 

Сделан вывод, что основополагающими общими принципами правового 
регулирования социальной защиты лиц с инвалидностью ЕС являются 
следующие: а) гуманизм; б) демократизм; в) инклюзивность; г) доступность; 
д) верховенство права; д) социальная справедливость. 

Специальными принципами правового регулирования социальной защиты 
лиц с инвалидностью ЕС являются: а) универсального дизайна; б) социальной 
защищенности; в) эффективности социальных прав; г) доступности 
социальных прав; г) эффективности и доступности социальных гарантий; 
д) эффективности правовой охраны и защиты социальных прав. 

Рассмотрены концептуальные направления совершенствования системы 
социальных услуг лицам с инвалидностью, а именно: 1) разработка 
Национальной концепции реформирования социальных услуг с учетом 
международных социальных стандартов; 2) обсуждение, проведение 
экспертизы соответствующего проекта Национальной концепции 
реформирования социальных услуг, учитывая позиции экспертов и ведущих 
школ социального права; 3) утверждение Кабинетом Министров Украины 
Национальной концепции реформирования социальных услуг; 4) введение 
реестра социальных услуг и их получателей; 5) разработка и принятие на 
основе Национальной концепции реформирования социальных услуг 
Социального кодекса и Кодекса о правах лиц с инвалидностью. 

Направлениями совершенствования системы реабилитации лиц с 
инвалидностью являются следующие: 1) мотивация и организация 
разветвленной реабилитационной инфраструктуры, в том числе военно-
медицинской, прежде всего через инвестиции государства, местного 
самоуправления, учитывая международный и европейский опыт; 2) разработка 
Национальной концепции предупреждения инвалидизации и реабилитации 
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лиц с инвалидностью, учитывая международные социальные стандарты; 
3) обсуждение, проведение экспертизы соответствующего проекта и 
утверждение Национальной концепции предупреждения инвалидизации и 
реабилитации лиц с инвалидностью, учитывая позиции экспертов и ведущих 
школ социального права; 4) разработка и принятие на основе Национальной 
концепции предупреждения инвалидизации и реабилитации лиц с 
инвалидностью Кодекса о правах лиц с инвалидностью, который должен 
содержать механизмы осуществления реабилитации лиц с инвалидностью; 
5) введение мониторинга, надзора и контроля по вопросам реабилитации лиц с 
инвалидностью. 

Ключевые слова: социальная защита, социальное обеспечение, человек с 
инвалидностью, социально-правовой статус лиц с инвалидностью, социальные 
стандарты, пенсия по инвалидности, государственные социальные пособия 
лицам с инвалидностью, право на пенсию, социальные услуги, реабилитация 
лиц с инвалидностью. 

SUMMARY 
 

Melnyk V.P. Social protection of persons with disabilities: theoretical and 
legal problems. – The manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Doctor of Law in specialty 
12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University 
of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation deals with the theoretical and legal problems of social 
protection of persons with disabilities. The concept of social protection of persons 
with disabilities is considered, its peculiarities are revealed and its principles are 
described. The emergence and evolution of social protection of persons with 
disabilities on the territory of Ukrainian lands in the pre-Soviet era (before 1917), 
the formation and development of legal regulation of social protection of persons 
with disabilities on the territory of Ukrainian lands in the Soviet era (1917–1991), 
the emergence and formation of the latest legislation on social protection of persons 
with disabilities in the conditions of independence of Ukraine. The concept, features 
and content of the social and legal status of persons with disabilities are investigated. 
The basic international social standards on the rights of persons with disabilities are 
considered, the features of the legal regulation of social protection of persons with 
disabilities in the EU, the legal regulation of social protection of persons with 
disabilities in individual EU Member States and the CIS are revealed. The 
theoretical and legal problems of organizational and legal forms of social protection 
of persons with disabilities are revealed. Disability pensions are considered as a 
separate type of social protection of persons with disabilities, social assistance in the 
system of types of social protection of persons with disabilities, rehabilitation of 
persons with disabilities in the system of social protection. The tendencies of 
legislative support of social protection of persons with disabilities are defined, 
namely: ways of adaptation of legislation on social protection of persons with 
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disabilities of Ukraine to international (European) social standards, problems of 
codification of legislation on the rights of persons with disabilities. 

Keywords: social protection, social security, person with disability, social and 
legal status of persons with disabilities, social standards, disability pension, state 
social assistance to persons with disabilities, right to pension, social services, 
rehabilitation of persons with disabilities. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наклад 100. Папір офсетний. Ум.-др. арк. 1,9. 
Підписано до друку 12.03.2020. Замовлення 144. 

Надруковано в «МП Леся». 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

суб’єктів видавничої справи серія ДК № 892 від 08.04.2002. 
«МП Леся» 

 
03148, Київ, а/с 115. 

Тел./факс: (066) 60-50-199, (068) 126-49-26 
E-mail: lesya3000@ukr.net 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

	Страницы из aref_Melnyk V.P._new1
	автореф_Мел_ник_В_
	Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є першим комплексним науковим дослідженням теоретико-правових проблем соціального захисту осіб з інвалідністю, у якому автором здійснено ґрунтовний аналіз проблем нормативного та прав...
	ВИСНОВКИ


