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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У межах виконання міжнародних зобов’язань на 
сьогодні існує чітка потреба в посиленні заходів соціального захисту та 
соціального забезпечення осіб з інвалідністю як особливої категорії вразливих 
верств населення. Важливим є той факт, що за останніми статистичними 
даними число осіб з інвалідністю у світі становить 23 % від усього населення 
планети, що становить приблизно понад 1 млрд людей. За даними ВООЗ 
щороку число таких осіб збільшується. Тому основним завданням сучасних 
держав є забезпечення повноцінної, активної участі осіб з інвалідністю у 
життєдіяльності суспільства шляхом розробки нових напрямів удосконалення 
державної соціальної політики щодо соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю.  

Прийняття Україною пакета міжнародних документів у сфері захисту 
осіб з інвалідністю (Конвенція про права осіб із інвалідністю, План дій ради 
Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими 
можливостями в суспільстві на 2006 – 2015 роки тощо) обумовлює обов’язок 
щодо приведення національних норм у відповідність до міжнародних 
стандартів і створення необхідних умов для впровадження їх надалі у 
вітчизняне законодавство. Крім того, на виконання Національного плану дій 
№ 245-р, ухваленого 30 березня 2011 року, прийнято Концепцію 
Загальнодержавної програми «Національний план дій з реалізації Конвенції 
про права осіб із інвалідністю та розвитку системи реабілітації осіб із 
інвалідністю» на період до 2020 року, яка передбачає національний план дій з 
реалізації Конвенції про права осіб із інвалідністю та розвитку системи 
реабілітації  осіб з інвалідністю. Враховуючи значні зусилля держави щодо 
вдосконалення системи соціального забезпечення осіб з інвалідністю, існує 
низка проблем, які потребують негайного вирішення, до яких можемо віднести 
проблеми у подоланні соціальної̈ ізоляції̈ осіб з інвалідністю, що проявляється 
через відсутність належного правового регулювання у сфері освіти, 
працевлаштування, недосконалість системи надання соціальних пільг та 
допомоги в Україні; проблеми у соціально-побутовій сфері, які 
обумовлюються недосконалістю транспортної інфраструктури, нереалізацією 
програм забезпечення житлом осіб з інвалідністю, недостатністю створення 
умов для їх вільної комунікації. 

Тема соціального забезпечення осіб з інвалідністю неодноразово ставала 
предметом наукових досліджень різних галузей правових наук. Вагомий 
внесок у дослідження проблем реабілітації осіб з інвалідністю як однієї зі 
складових частин їх соціального забезпечення та захисту зробили 
В.Л. Костюк, В.П. Мельник, О.В. Тищенко. Серед вітчизняних науковців та 
практиків, які займались дослідженням проблем у сфері соціального захисту 
осіб з інвалідністю, слід виділити  таких вчених: В.М. Андріїв, Я.І. Безугла, 
Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 
С.В. Вишновецька, О.О. Гаврилова, Н.Д. Гетьманцева, Ю.М. Гришина, 
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О.А. Губська, Т.А. Занфірова, І.В. Зуб, В.І. Журавель, В.В. Жернаков, 
І.П. Жигалкін, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, І.В. Лагутіна, В.В. Лазор, 
Л.І. Лазор, С.С. Лукаш, Л.Ю. Малюга, В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, 
Н.О. Мельничук, Л.В. Могілевський, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, 
Р.О. Павлюков, О.Т. Панасюк, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, 
В.О. Процевський, В.Г. Ротань, Я.В. Сімутіна, А.М. Слюсар, Н.М. Стаховська, 
Б.І. Сташків, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, Л.П. Шумна, 
М.М. Шумило, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. Водночас, незважаючи на 
значну кількість наукових праць у відповідній сфері, численні невирішені 
теоретичні та практичні проблеми у сфері соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю обумовлюють актуальність цього дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 
темами «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 
стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 
в Україні норм міжнародного та європейського права». 

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 
з’ясування сучасного стану правового регулювання соціального забезпечення 
осіб з інвалідністю та розробка теоретико-практичних пропозицій та 
рекомендацій щодо його удосконалення, враховуючи досвід країн 
Європейського Союзу. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно вирішити такі 
задачі: 

– виокремити основні етапи історичного розвитку правового 
регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю; 

– визначити роль та особливості соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю в сучасних умовах; 

– виділити ключові завдання соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю; 

– розкрити поняття та форми соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю; 

– виокремити види соціального забезпечення осіб з інвалідністю; 
– окреслити основні проблеми соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю та запропонувати шляхи їх вирішення; 
– охарактеризувати правове регулювання соціального забезпечення осіб 

з інвалідністю за законодавством Європейського Союзу; 
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– визначити особливості соціального забезпечення осіб з інвалідністю у 
країнах Європи. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері соціального 
забезпечення осіб з інвалідністю в Україні. 

Предметом дослідження виступає правове регулювання соціального 
забезпечення осіб з інвалідністю в Україні та країнах Європейського Союзу. 

Методи дослідження. В основі методології дослідження 
дисертаційної роботи лежить комплекс сучасних як загальних, так і 
спеціальних теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ та 
процесів, які мають місце в суспільстві. Відповідно до мети та задач 
дослідження у роботі використано систему загальнонаукових та 
спеціальних методів і прийомів наукового пізнання. Так, для розгляду 
ретроспективи правового регулювання соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю застосовано історико-правовий метод (підрозділ 1.1). 
Діалектичний метод дозволив дослідити саму природу і зміст соціального 
захисту та соціального забезпечення осіб з інвалідністю, завдання, роль та 
його значення (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2). Системно-структурний метод надав 
можливість здійснити комплексне дослідження правового регулювання 
соціального забезпечення осіб з інвалідністю, окреслити шляхи його 
удосконалення (підрозділи 1.1, 1.3, 2.3). Порівняльно-правий метод 
покладено в основу дослідження особливостей правового регулювання 
соціального забезпечення осіб з інвалідністю за законодавством 
Європейського Союзу та країн Європи (підрозділи 3.1, 3.2). Прогностичний 
метод дозволив визначити перспективи наукового дослідження соціального 
захисту осіб з інвалідністю, встановити й обґрунтувати шляхи вдосконалення 
правового регулювання у цій сфері (підрозділи 2.1 – 2.3). За допомогою 
формально-юридичного методу вдалося описати, класифікувати форми та 
види соціального забезпечення осіб з інвалідністю (підрозділи 2.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертація є першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів 
наукового пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки права 
соціального забезпечення дослідити особливості правового регулювання 
соціального забезпечення осіб з інвалідністю в Україні та країнах 
Європейського Союзу. У результаті проведеної роботи сформульовано нові 
наукові положення та висновки, які запропоновані здобувачем особисто. 
Основні з них такі: 

уперше: 
– комплексно охарактеризовано соціальне забезпечення осіб з 

інвалідністю в Україні за такими його видами: 1) медичне забезпечення, що 
включає в себе медичну допомогу, забезпечення лікарськими засобами, 
технічними засобами для реабілітації та пересування, іншими виробами 
медичного призначення; 2) матеріальне забезпечення осіб з інвалідністю, яке 
здійснюється за рахунок грошових виплат – пенсій та державних соціальних 
допомог; 3) соціально-побутове забезпечення, що здійснюється за допомогою 
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соціального обслуговування; 4) інші види соціального забезпечення (пільги, 
натуральна допомога, житлово-комунальні субсидії); 

– на підставі дослідження ретроспективи соціального забезпечення 
осіб з інвалідністю визначено п’ять етапів розвитку його правового 
регулювання; 

– виявлено співвідношення понять «медична реабілітація», «медичне 
оздоровлення» та «медичне лікування» у контексті здійснення медичного 
забезпечення осіб з інвалідністю та залежно від впливу відповідних заходів на 
стан фізіологічного і психологічного здоров’я особи з інвалідністю; 

– здійснено класифікацію медичної реабілітації за такими критеріями: 
1) залежно від виду медичних заходів: а) основна група, до якої належать такі 
заходи, як реконструктивна хірургія та відновна терапія; б) допоміжна група, 
що охоплює такі медичні заходи, як: фізіотерапія, лікувальна фізкультура, 
санаторно-курортне лікування, трудова терапія тощо; 2) залежно від часу 
застосування: а) рання реабілітація, коли її заходи включаються у процес 
активної медичної допомоги, спрямованої на ліквідацію небезпечних для 
життя гострих ознак хвороби, стабілізацію стану, недопущення тяжких 
ускладнень, пов’язаних зі стійкими порушеннями функцій організму та 
інвалідністю; б) пізня реабілітація – «лікування інвалідності», коли медичні 
заходи спрямовані на відновлення значних порушень функцій організму та 
втрати здатності до нормальної життєдіяльності; 

удосконалено: 
– сучасний категорійно-понятійний апарат у сфері соціального 

забезпечення осіб з інвалідністю, а саме поняття: «правове регулювання 
соціального забезпечення осіб з інвалідністю»; «особа з інвалідністю», 
«соціальні послуги особам з інвалідністю»;  

– класифікацію міжнародних актів, які містять стандарти у сфері 
соціального забезпечення осіб з інвалідністю за такими критеріями: 1) сферою 
дії;  2) суб’єктом прийняття; 3) функціональним призначенням; 

– розуміння мети надання соціальних послуг особам з інвалідністю, що 
передбачає: 1) попередження виникнення складних життєвих обставин; 2) 
сприяння особам у подоланні складних життєвих обставинах, у яких вони 
перебувають; 3) створення умов для самостійного розв’язання життєвих 
проблем, що виникають; 4) надання допомоги особам з інвалідністю з 
урахуванням затверджених програм реабілітації; 

– заходи, які спрямовані на подолання проблем соціальної̈ ізоляції̈ осіб з 
інвалідністю, до яких віднесено: 1) забезпечення належного доступу до освіти; 
2) удосконалення механізму забезпечення дистанційної роботи особам з 
інвалідністю; 3)монетизація пільг шляхом оптимізації усієї системи пільгового 
забезпечення осіб з інвалідністю, персональний (адресний) порядок надання 
пільг особам з інвалідністю; 

дістали подальшого розвитку: 
– розкриття ознак поняття «особа з інвалідністю», до яких належать: 

1) наявність у людини певних медико-біологічних або психологічних 
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обмежень, які негативно впливають на неї, ускладнюючи можливість 
повноцінного виконання широкого кола соціальних функцій, зокрема і 
комунікацію з оточуючими; 2) наявність обмеження повноцінного 
функціонування особи її в суспільстві; 3) наявність спеціального правового 
статусу, який визначається законодавчими актами та додатковими 
документами, виданими людині індивідуально для його підтвердження; 

– узагальнення характерних ознак медичної реабілітації, до яких 
належать: 1) є напрямом реабілітаційної справи, що входить до системи 
заходів, спрямованих на впровадження та застосування комплексу вправ на 
різних етапах функціонального відновлення особи; 2) є одним із напрямів 
соціального забезпечення осіб з інвалідністю, який передбачає комплекс 
державних заходів, спрямованих соціальну підтримку цієї категорії осіб; 
3) спрямованість на нормалізацію стану здоров’я людини для повноцінної її 
життєдіяльності; 4) представленість системою медичних, психологічних, 
педагогічних, фізичних, професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, 
соціально-побутових заходів; 5) є формою медичних послуг; 

– визначення основних проблем соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю в Україні, зокрема: 1) проблеми, що пов’язані з подоланням 
соціальної ізоляції осіб з інвалідністю: а) низький рівень забезпечення особам 
з інвалідністю доступу до освіти; б) складність працевлаштування осіб з 
інвалідністю; в) недосконалість системи пільг в Україні; г) недостатній рівень 
грошового забезпечення за рахунок держави, передусім пенсій; 2) проблеми, 
що пов’язані з наданням соціально-побутових послуг особам з інвалідністю: 
а) відсутність належної транспортної інфраструктури; б) низький рівень 
забезпечення осіб з інвалідністю житлом; в) відсутність вільної комунікації; 

− обґрунтування підходу, що правове регулювання соціального 
забезпечення осіб з інвалідністю за законодавством Європейського Союзу 
спрямоване на забезпечення їх основних соціальних прав, таких як: 1) доступ 
до благ із задоволення потреб, пов’язаних з інвалідністю; 2) доступ до різного 
роду програм із забезпечення діяльності осіб з інвалідністю; 3) забезпечення 
достатнього життєвого рівня; 4) абілітацію та реабілітацію; 5) захист від 
бідності та соціального відчуження; 6) забезпечення самостійності, соціальної 
інтеграції та участь у житті суспільства; 7) участь у визначенні та поліпшенні 
умов праці і виробничого середовища. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 
положення, отримані в результаті проведеного в дисертації дослідження, 
можуть бути використані: 

а) у науково-дослідницькій роботі – надалі для загальних і спеціальних 
наукових досліджень правового регулювання соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю в Україні та країнах ЄС; 

б) у правотворчості – у процесі розробки й удосконалення 
вітчизняного законодавства та імплементації норм міжнародного права, що 
регулюють відносини у сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю, 
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при розробці стратегій та державних стандартів у сфері соціального 
забезпечення; 

в) у правозастосуванні – при безпосередньому наданні різноманітних 
видів соціального забезпечення особам з інвалідністю, при здійсненні їхнього 
правового захисту різними органами державної влади, місцевого 
самоврядування, структурами громадянського суспільства, при наданні 
правових консультацій щодо їхнього правового статусу тощо; 

г) у навчальному процесі – під час вивчення в юридичних освітніх 
закладах навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення в Україні», 
підготовки робочих програм і планів, написання підручників, навчальних 
посібників, курсів лекцій, а також у науково-дослідницькій роботі студентів, 
слухачів і курсантів. 

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

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 
цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 
на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля, а також були оприлюднені на міжнародних науково-
практичних конференціях «Правова доктрина, правоутворення та 
правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку» (м. Харків, 11 жовтня 
2019 року); «Розвиток української держави в умовах активізації 
євроінтеграційних процесів» (м. Київ, 15 квітня 2019 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 
знайшли відображення у шести статтях, опублікованих у наукових фахових 
виданнях України та наукових виданнях інших держав, а також у двох тезах 
доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура дисертації складається з анотації, вступу, трьох розділів, 
що логічно поєднані у вісім підрозділів, висновків і списку використаних 
джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 230 сторінок. 
Список використаних джерел складається з 235 найменувань і займає 
24 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні задачі, об’єкт, предмет та 
методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 
теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 
вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 
темою дисертації. 
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Розділ 1 «Теоретико-правові засади соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю» складається з двох підрозділів та присвячений визначенню 
правової природи соціального забезпечення осіб з інвалідністю, його генезису, 
а також з’ясуванню специфіки сучасного стану та передумов формування 
правового регулювання на території України. 

У підрозділі 1.1 «Ретроспектива правового регулювання соціального 
забезпечення осіб з інвалідністю» проведено аналіз історичного аспекту 
правового регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю, який 
дозволив визначити, що ще зі стародавніх часів людство на різних етапах 
свого розвитку приділяло увагу проблемам інвалідності, але в різні 
історичні періоди не завжди було гуманне ставлення до осіб з інвалідністю. 

Зауважено на особливостях правового забезпечення осіб з інвалідністю 
на різних етапах його становлення: для найбільш раннього періоду людства 
характерним є піклування про нужденних осіб з боку сім’ї, хоча в окремих 
випадках за особливих сімейних обставин або у виняткових обставинах вони 
могли отримати підтримку з інших джерел; на другому етапі, який часто 
називають «благодійним», допомога особам з особливими потребами 
надавалася переважно з боку церкви і благодійних організацій; на третьому 
етапі розвитку суспільства благодійність не втрачала своїх позицій, хоча вже 
розпочалося формування державного забезпечення осіб з інвалідністю, що 
обумовлювало прийняття нормативних документів, які закріплювали права 
таких осіб; для четвертого етапу характерним є поступовий вихід на 
наступний рівень формування гарантій у сфері забезпечення прав осіб з 
інвалідністю, за якого права осіб з інвалідністю почали визнаватися як 
основоположні, закріплюватися Конституцією, а їх забезпечення визначатися 
обов’язком держави; п’ятий (сучасний) етап започаткував формування 
нинішньої політики у сфері забезпечення прав осіб з інвалідністю. Упродовж 
нього утворюються міжнародні організації, діяльність яких спрямовується на 
захист прав і свобод громадян, приймається низка базових міжнародних 
документів, що позитивно вплинули на удосконалення національного 
законодавства у сфері забезпечення прав осіб з інвалідністю. 

У підрозділі 1.2 «Роль та особливості соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю в сучасних умовах» встановлено, що на сучасному етапі розвитку 
українського суспільства відбувається еволюція державної політики у сфері 
соціального забезпечення осіб з інвалідністю з урахуванням змін соціальних 
моделей інвалідності. В основі сучасного розуміння значення соціального 
забезпечення осіб з інвалідністю знаходиться соціальна модель інвалідності, 
яка характеризується толерантним відношенням до осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. 

Зауважується, що соціальне забезпечення осіб з інвалідністю в правовій 
системі держави спрямоване на створення чітких механізмів забезпечення 
матеріальних і духовних потреб зазначеної категорії, а також гарантування їх 
захисту і охорони, що проявляється через встановлення відповідної державної 
моделі соціального забезпечення. 
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Акцентовано увагу на тому, що завдання соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю полягає у: 1) забезпеченні належного рівня суспільних благ; 
2) наданні індивідуальної допомоги особам з інвалідністю для забезпечення її 
спроможності жити; 3) забезпечення можливості безперешкодного доступу до 
права користуватись всією сукупністю своїх громадянських прав; 
4) забезпечення самостійності та незалежності осіб з інвалідністю від інших 
людей; 5) досягненні соціального комфорту особи з інвалідністю. 

Розділ 2 «Особливості правового регулювання соціального 
забезпечення осіб з інвалідністю в Україні» складається з трьох підрозділів 
та присвячений аналізу поняття і форм соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю, визначенню видів соціального забезпечення осіб з інвалідністю в 
Україні, виділенню проблем та шляхів удосконалення правового регулювання 
соціального забезпечення осіб з інвалідністю. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та форми соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю» констатовано, що для покращення соціального становища осіб з 
обмеженими фізичними можливостями, отримання належного соціального 
забезпечення у першу чергу необхідно встановити статус осіб з інвалідністю, 
на що спрямована велика кількість норм національного законодавства 
України, де чітко визначається ця процедура. 

Акцентовано увагу на розгалуженому підході до визначення таких 
понять, як «інвалід», «інвалідність», за допомогою яких визначається 
характеристика стану людини, її належність до особливої групи суспільства, 
що потребує сторонньої допомоги зі сторони держави, оскільки вона не має 
можливості до самостійного обслуговування та повноцінного життя. 
Зауважено на відсутності єдиної термінології в національному законодавстві, 
яке регулює питання забезпечення необхідними умовами для осіб з 
інвалідністю, позаяк застосовуються такі поняття, як «інвалід», «люди з 
особливими потребами», «люди з обмеженими фізичними можливостями», 
«люди з функціональними обмеженнями», «люди з інвалідністю», «люди з 
обмеженнями життєдіяльності», «особа з обмеженими психофізичними 
можливостями», «особа з особливими освітніми процесами». Встановлено, що 
до визначення поняття «інвалідність» застосовуються різні наукові підходи: 
біомедичний; філантропічний; соціологічний; економічний; соціально-
політичний, правовий. У контексті права соціального забезпечення поняття 
«інвалід», «інвалідність» є соціальним ризиком та підставою надання 
соціального забезпечення особам з інвалідністю. 

Аргументовано, що під організаційно-правовою формою соціального 
забезпечення осіб з інвалідністю слід визначати законодавчо передбачений 
спосіб організації, який полягає в акумуляції та використанні грошових та 
інших ресурсів між представниками цієї соціальної групи з метою боротьби з 
таким соціальним ризиком, як інвалідність.  

Визначено основні форми соціального забезпечення осіб з інвалідністю, 
якими є: 1) загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 2) державна 
соціальна допомога; 3) недержавне соціальне забезпечення. 

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/


9 

У підрозділі 2.2 «Види соціального забезпечення осіб з інвалідністю в 
Україні» обґрунтовано, що до основних видів соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю в Україні слід віднести медичне, матеріальне, соціально-побутове 
забезпечення. Медичне забезпечення полягає в наданні медичної допомоги 
особам з інвалідністю на підставі волевиявлення майбутнього отримувача у 
вигляді звернення до відповідного закладу. Основним документом для особи з 
інвалідністю, у якому визначається механізм реабілітації, є індивідуальна 
програма реабілітації. Медичне забезпечення осіб з інвалідністю здійснюється 
на тому ж рівні, що й медичне забезпечення інших членів суспільства, крім 
того, ця категорія населення користується низкою пільг. 

Зазначається, що одним із видів соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю є матеріальне забезпечення. При цьому вказується, що триваюча 
останнім часом позитивна динаміка зростання пенсійних і інших соціальних 
виплат інвалідам, яка властива для України, насправді є недостатньою для 
забезпечення гідного рівня життя осіб з інвалідністю. Матеріальне 
забезпечення, яке надається державою, не забезпечує належною мірою їх 
соціальний захист, адже особи з обмеженими можливостями продовжують 
залишатися найменш забезпеченими категоріями населення в Україні. 

Аналізується стан соціально-побутового забезпечення осіб з 
інвалідністю, який дозволяє стверджувати, що говорити про досконале 
соціально-побутове забезпечення осіб з інвалідністю в Україні сьогодні 
зарано, адже існує багато проблем, які необхідно вирішувати в невідкладному 
порядку. 

У підрозділі 2.3 «Проблеми та шляхи удосконалення правового 
регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю в Україні» 
встановлено, що існування проблем у працевлаштуванні, комунікації, 
отриманні якісної освіти, участі у громадській діяльності, сімейних 
відносинах, побуті та дозвіллі впливає на психологічний стан людини з 
обмеженими фізичними можливостями, а отже, і на її інтеграцію у суспільство 
та соціальну адаптацію.  

Зауважено, що вирішення проблем повинно розпочатися з поступового 
розширення мережі підготовки фахівців, перекваліфікації, перепідготовки 
спеціалістів за найбільш затребуваними сьогодні спеціальностями на ринку 
праці. Необхідним є заохочення інтегрованої форми освіти, а також адаптація 
навчальних закладів для задоволення потреб усіх, у тому числі осіб з 
особливими потребами. Для того щоб освіта стала доступною усім незалежно 
від стану здоров’я, необхідним є створення умов для запровадження гнучких 
навчальних програм, переходу на індивідуальний графік навчання, поширення 
дистанційного навчання за допомогою мережі Інтернет тощо. Важливим є 
становлення в Україні надалі інклюзивного формату освіти шляхом 
забезпечення умов для навчання дітей з інвалідністю разом з дітьми без 
особливих потреб, що слугуватиме їх соціалізації, досягненню вищих 
показників в освіті та отриманню необхідних життєвих навичок та навичок у 
сфері праці. 
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Розділ 3 «Особливості соціального забезпечення осіб з інвалідністю у 
країнах Європейського Союзу» складається з двох підрозділів та 
присвячений дослідженню правового регулювання соціального забезпечення 
осіб з інвалідністю за законодавством Європейського Союзу, а також 
особливостям соціального забезпечення осіб з інвалідністю у країнах Європи. 

У підрозділі 3.1 «Правове регулювання соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю за законодавством Європейського Союзу» встановлено та 
проаналізовано систему міжнародних документів, що регулюють питання 
соціального забезпечення осіб з інвалідністю, серед яких виділено загальні та 
спеціальні міжнародні документи. До загальних належать: Загальна декларація 
прав людини; Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права; 
Європейська соціальна Хартія; Європейський кодекс соціального 
забезпечення; Конвенція Міжнародної організації праці про мінімальні норми 
соціального забезпечення № 102, яка врегульовує основоположні завдання 
стосовно виплати допомоги при інвалідності. До спеціальних належать: 
Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, що містить норми щодо 
визначення поняття «особа з інвалідністю», також забезпечує права осіб з 
інвалідністю на абілітацію та реабілітацію, ці акти визначають структуру 
соціального забезпечення осіб з інвалідністю, відображають основні елементи, 
а саме: 1) доступ до благ із задоволення потреб, пов’язаних з інвалідністю; 
2) доступ до різного роду програм із забезпечення діяльності осіб з 
інвалідністю; 3) забезпечення достатнього життєвого рівня, Конвенція МОП 
про допомоги по інвалідності, по старості і у зв’язку з втратою годувальника 
№ 128, Конвенція МОП про обов’язкове страхування на випадок інвалідності 
працівників у сільському господарстві № 38. 

Зауважено на тому, що процес адаптації національного законодавства у 
сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю до законодавства 
Європейського Союзу відбувається занадто повільно, наприклад,  є 
нератифіковані такі важливі міжнародні Конвенції МОП «Про допомоги по 
інвалідності, по старості і у зв’язку з втратою годувальника» № 128; «Про 
обов’язкове страхування на випадок інвалідності працівників у сільському 
господарстві» № 38. Беззаперечно, це здійснює негативний вплив на сучасний 
стан соціального забезпечення осіб з інвалідністю, на реалізацію особами з 
інвалідністю своїх прав та законних інтересів. 

У підрозділі 3.2 «Особливості соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю у країнах Європи» проаналізовано досвід Австрії, внаслідок чого 
зазначено, що на ринку праці існує тісна взаємодія між урядовими та 
неурядовими установами. Австрія має тривалий та значний досвід надання 
послуг щодо зайнятості та підтримки людей з інвалідністю. Особливий підхід 
у правовому регулюванні осіб з інвалідністю діє у Великій Британії. У цій 
державі особи з інвалідністю не вважаються «особами з особливими 
потребами». Їх намагаються найчастіше залучати до різних сфер соціального 
життя. Характерним для цієї держави є й те, що медкомісія індивідуально 
оцінює стан кожного, хто претендує на допомогу. Виплата поділяється на дві 
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частини, отримувати можна як одну, так і обидві. Перший вид виплати – 
допомога на життя – надається тим, хто не завжди може впоратися з 
повсякденними справами, другий – тим, хто відчуває труднощі з 
пересуванням. 

Проаналізовано досвід Швеції, яка має найбільш розвинену систему 
правового регулювання осіб з інвалідністю, що включає в себе розроблену 
систему для забезпечення подальшого вдосконалення політики щодо людей з 
інвалідністю. Для контролю за цими процесами уряд створив декілька 
наглядових комісій. З метою розширення можливостей працевлаштування 
людей з комплексними проблемами проводиться регулярний перегляд 
політики та заходів на ринку праці, вносяться зміни до законодавства, що 
регулює допомогу щодо працевлаштування, проводиться діалог із 
представниками компаній та розповсюджуються приклади належних практик. 
Закріплено в законодавстві надання інваліду технічних засобів для 
пересування, занять спортом. Одним з основних аспектів державної програми 
є те, що вона передбачає облаштування житлових приміщень. Цільовими 
програмами встановлена фінансова допомога при пошуку роботи. Велику 
увагу приділяють концепції, яка спрямована на недопущення дискримінації 
при прийнятті законів. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової задачі, що отримало вияв у запропонованих пропозиціях щодо 
удосконалення правового регулювання соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю. На основі проведеного дослідження зроблено такі висновки. 

1. Ретроспектива соціального забезпечення осіб з інвалідністю дозволяє 
визначити такі етапи розвитку правового забезпечення порушеної 
проблематики: І етап (ХІ – ХVI ст.) –створюється та розширюватись мережа 
прототипів закладів соціального захисту для людей з особливими потребами: 
притулки, шпиталі, богадільні, монастирі тощо; ІІ етап (XVI – XVІІІ ст.) – 
закладається фундамент для так званої «медичної моделі інвалідності», яка у 
низці країн є панівною; ІІІ етап (ХІХ – ХХ ст.) – радянський період 
характеризувався повною концентрацією на матеріальному забезпеченні осіб з 
інвалідністю, повною дезінформацією суспільства про становище осіб з 
інвалідністю, виключним обов’язком держави щодо забезпечення осіб з 
інвалідністю, що не допускала залучення громадськості та суспільства до 
участі у зазначеному процесі; IV етап (ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) – трансформація 
соціальної політики держави, почався перехід від успадкованої радянської 
системи соціального захисту осіб з інвалідністю до умов ринкової економіки; 
V етап (XXІ ст.) – сучасний стан, відбулася переорієнтація соціальної політики 
держави стосовно соціального забезпечення осіб з інвалідністю, приведення її 
у відповідність до міжнародних стандартів з урахуванням позитивного 
міжнародного досвіду.  
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2. Соціальне забезпечення осіб з інвалідністю в правовій системі 
держави полягає у створенні чітких механізмів забезпечення матеріальних і 
духовних потреб зазначеної категорії осіб, а також гарантування їх захисту і 
охорони, що проявляється через встановлення відповідної державної моделі 
соціального забезпечення.  

3. Основними завданнями соціального забезпечення осіб з інвалідністю 
є: 1) забезпечення для них належного рівня суспільних благ; 2) надання 
індивідуальної допомоги особам з інвалідністю для забезпечення їх 
спроможності жити; 3) забезпечення можливості безперешкодного доступу до 
права користуватись всією сукупністю своїх громадянських прав; 
4) забезпечення самостійності та незалежності осіб з інвалідністю від інших 
людей; 5) досягнення соціального комфорту особи з інвалідністю. 

4. Формами соціального забезпечення осіб з інвалідністю є: 
1) загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке полягає в тому, 
що особи з інвалідністю можуть отримувати підтримку за рахунок пенсійного 
страхування (пенсії по інвалідності), страхування на випадок безробіття, 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності, страхування від 
тимчасової втрати працездатності, та в перспективі – медичного; 2) державна 
соціальна допомога, до якої належить допомога особам, які не мають права на 
пенсію особам та особам з інвалідністю, а також допомога особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; 3) недержавне соціальне 
забезпечення, що полягає у здійсненні підтримки за рахунок, передусім, 
благодійності, яка може полягати у додатковому забезпеченні у формі: 
волонтерської допомоги, донорства, трансплантаційної діяльності тощо.   

5. Основними видами соціального забезпечення осіб з інвалідністю є: 
1) медичне забезпечення, що включає в себе медичну допомогу, забезпечення 
лікарськими засобами, технічними засобами для реабілітації та пересування, 
іншими виробами медичного призначення; 2) матеріальне забезпечення осіб з 
інвалідністю, яке здійснюється за рахунок грошових виплат – пенсій та 
державних соціальних допомог; 3) соціально-побутове забезпечення, що 
здійснюється за допомогою соціального обслуговування; 4) інші види 
соціального забезпечення: пільги, натуральна допомога, житлово-комунальні 
субсидії. 

6. Виділено проблеми соціального забезпечення осіб з інвалідністю, 
зокрема: 1)  проблеми, пов’язані з подоланням соціальної ізоляції осіб з 
інвалідністю: а) низький рівень забезпечення особам із інвалідністю доступу 
до освіти; б) складності працевлаштування осіб з інвалідністю: обмежена 
кількість вакансій; низька мотивація роботодавців щодо працевлаштування 
осіб з інвалідністю; низька активністю людей з інвалідністю щодо пошуку 
роботи у зв’язку з об’єктивними труднощами; в) недосконалість системи пільг 
в Україні: недосконалість у механізмі їх надання; відсутність системи 
моніторингу доходів осіб з інвалідністю, щоб визначати осіб, які реально 
потребують відповідної пільги і тих, кому ця пільга непотрібна; г) недостатній 
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рівень грошового забезпечення за рахунок держави, передусім пенсій; 2) 
проблеми, що пов’язані з наданням соціально-побутових послуг особам з 
інвалідністю: а) відсутність належної транспортної інфраструктури; б) низький 
рівень забезпечення осіб з інвалідністю житлом; в) відсутність вільної 
комунікації: особи з інвалідністю залишаються відстороненими від багатьох 
сфер соціального життя, наприклад: не належне облаштування громадських 
місць, облаштування будівель під потреби осіб з інвалідністю; низький рівень 
використання шрифту за Брайлем; невелика кількість телеефірів 
забезпечується субтитрами або сурдоперекладом. 

7. Подолання соціальної̈ ізоляції̈ осіб з інвалідністю включає комплекс 
заходів, що спрямовані на вирішення цієї проблеми. По-перше, одним зі 
шляхів вирішення проблеми забезпечення осіб з інвалідністю доступом до 
освіти було б удосконалення умов для запровадження гнучких навчальних 
програм, переходу на індивідуальний графік навчання, поширення 
дистанційного навчання за допомогою мережі Інтернет, а також забезпечення 
умов для навчання дітей з інвалідністю разом з дітьми без особливих потреб, 
що слугуватиме їх соціалізації, досягненню вищих показників в освіті та 
отриманню необхідних життєвих навичок і навичок у сфері праці. По-друге, 
для вирішення проблеми осіб з інвалідністю у сфері працевлаштування 
доречним було б запозичення зарубіжного досвіду щодо дистанційної роботи 
осіб з інвалідністю, що надасть можливість забезпечити роботою ту категорію 
працівників, які з огляду на обмеження фізичних можливостей не можуть 
відвідувати місце роботи. По-третє, одним зі способів вирішення проблеми 
удосконалення системи пільг для осіб з інвалідністю в Україні є монетизація 
пільг шляхом оптимізації усієї системи пільгового забезпечення осіб з 
інвалідністю, персональний (адресний) порядок надання пільг особам з 
інвалідністю. 

8. Правове регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю за 
законодавством Європейського Союзу спрямоване на: 1) створення державами 
програм з реформування сфери соціального забезпечення осіб з інвалідністю з 
урахуванням європейських стандартів соціального забезпечення, чіткого та 
узгодженого плану виконання цієї програми; 2) приведення національного 
законодавства країн-членів у відповідність до норм і стандартів, що  
передбачені міжнародними договорами чи угодами, та забезпечення 
узгодженості соціальних позицій інститутів державної влади з міжнародними 
організаціями та суспільством; 3) забезпечення професійної реабілітації осіб з 
інвалідністю щодо можливості отримувати, зберігати підходящу роботу й 
просуватися по службі, сприяючи тим самим їх соціальній інтеграції або 
реінтеграції за допомогою заходів, які відповідають національним умовам та 
не суперечать національній практиці; 4) сприяння у тому, щоб відповідні 
заходи з професійної реабілітації поширювались на всі категорії осіб з 
інвалідністю, а також на сприяння можливостям зайнятості осіб з інвалідністю 
на відкритому ринку праці, та забезпечення механізмів захисту порушених 
соціальних прав осіб з інвалідністю; 5) забезпечення заходів, які спрямовані на 
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встановлення рівних можливостей та ставлення для працюючих осіб з 
інвалідністю та інших працівників; 6) сприяння співробітництву та 
координації державних і приватних органів, що займаються професійною 
реабілітацією, та забезпечення заходів на національному рівні щодо розвитку 
служб професійної реабілітації та зайнятості осіб з інвалідністю; 7) 
запровадження дієвого державного нагляду та контролю за дотриманням 
законодавства про соціальне забезпечення осіб з інвалідністю.  

9. В Європейському Союзі система контролю за дотриманням 
міжнародного законодавства у сфері соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю не є досконалою. Проявляється це у відсутності санкцій, які ЄС 
може застосувати до держави, яка порушує чи не виконує взяті на себе 
зобов’язання відповідно до міжнародних договорів. Для вирішення даної 
проблеми, обґрунтована доцільність закріплення міжнародних санкцій 
економічного характеру, що полягає у застосуванні індивідуальних чи 
колективних засобів, з метою припинення або усунення неправомірних дій з 
боку порушника зобов'язань. 

10. Правова система соціального забезпечення осіб з інвалідністю у 
більшості зарубіжних країн спрямована по-перше на запровадження медичної і 
соціальної моделі інвалідності. Все це пов’язане з тим, що вирішення проблеми 
інвалідності відтепер пов’язують зі змінами в суспільстві і усуненням бар’єрів. 
Таке розуміння інвалідності називають «соціальною моделлю». Її мета 
передбачає усунення бар’єрів, просування позитивного ставлення і 
забезпечення того, щоб закони і політика підтримували повну участь і 
недискримінацію. По-друге - на боротьбу з дискримінацією за ознакою 
інвалідності. Основна проблема дискримінації за ознакою інвалідності 
(інвалідізм або ейболізм) полягає в тому, що її не так просто виявити. У 
багатьох випадках люди не усвідомлюють, що вона існує. Дискримінація 
насамперед пов’язана зі ставленням людей, тобто не лише зі свідомою 
дискримінаційною поведінкою, але і з тим, як люди несвідомо ставляться до 
людей з інвалідністю. Несвідому частину дискримінаційного ставлення ще 
важче викорінити, ніж свідомі акти дискримінації, хоча необхідно боротися і з 
тим, і з іншим явищем, захищаючи права людини. По-третє - на забезпечення 
прав осіб з інвалідністю та їхніх сімей на достатній життєвий рівень. Під 
достатнім життєвим рівнем розуміється достатнє харчування, одяг та житло, 
безперервне поліпшення умов життя, а також здійснення належних заходів для 
забезпечення та заохочення реалізації цього права без дискримінації за 
ознакою інвалідності. 
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в Україні та країнах Європейського Союзу, розкрито його поняття та 
охарактеризовано ознаки. Досліджено передумови зародження та генезис 
правового регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю в Україні 
та країнах Європейського Союзу. 

Здійснено класифікацію видів соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю в Україні, визначено їх особливості та характерні ознаки. 

Виявлено проблеми правового регулювання соціального забезпечення 
осіб з інвалідністю в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. 
Проаналізовано сучасні міжнародні тенденції правового регулювання 
соціального забезпечення осіб з інвалідністю в Україні та надано пропозиції 
щодо їх запровадження у національне трудове законодавство. Проаналізовано 
низку європейських країн, які мають найбільш розвинену систему правового 
регулювання соціального захисту і соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю. Визначено основні пріоритетні напрями запозичення досвіду 
правового регулювання відповідних країн. 

Ключові слова: правове регулювання, особа з інвалідністю, праця осіб з 
інвалідністю, соціальний захист, соціальне забезпечення, рівність, трудові 
права, соціальні права, соціальні послуги. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Вижунов А.В. Правовое регулирование социального обеспечения 

лиц с инвалидностью в Украине и странах Европейского Союза. – На 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 
обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 
проблематики правового регулирования социального обеспечения лиц с 
инвалидностью в Украине и странах Европейского Союза. В работе выяснена 
сущность правового регулирования социального обеспечения лиц с 
инвалидностью в Украине и странах Европейского Союза, где правовое 
регулирование социального обеспечения лиц с инвалидностью – это 
государственное целенаправленное властно организующее влияние 
компетентных органов государства, уполномоченных осуществлять 
социальное обеспечение лиц с инвалидностью, которое направлено на 
обеспечение прав охраны и защиты с целью адаптации лиц с инвалидностью в 
обычной жизнедеятельности общества, раскрыто его понятие и 
охарактеризовано признаки. 

Определены характерные особенности социального обеспечения лиц с 
инвалидностью: 1) направлены на закрепление в нормативно-правовых актах, 
которые устанавливают уровень социального обеспечения лицам с 
инвалидностью, что гарантирует достойную жизнь человеку; 2) способствуют 
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социальному обеспечению лиц с инвалидностью соответствующего 
жизненного уровня; 3) обеспечивают преодоление и/или смягчение 
неблагоприятных последствий социальных рисков, их предупреждения и их 
профилактика; 3) организуют адаптацию человека к новым условиям 
жизнедеятельности; 4) охраняют свободу граждан и гарантируют социальное 
единство в обществе и единство народа, проявляется через гуманность 
конституционного принципа уважения человеческого достоинства и сущность 
социального государства. Осуществлена классификация видов социального 
обеспечения лиц с инвалидностью в Украине, определены их особенности и 
характерные признаки. 

Выявлены основные виды социального обеспечения лиц с 
инвалидностью, которые имеют наибольшее значение для улучшения 
социального и материального положения исследуемой категории населения в 
Украине: 1) медицинское обеспечение, включающее в себя: медицинскую 
помощь, лекарственные средства, технические средства реабилитации и 
передвижения, другие изделия медицинского назначения; 2) материальное 
обеспечение лиц с инвалидностью, которое осуществляется за счет денежных 
выплат - пенсий и государственных социальных пособий; 3) социально-
бытовое обеспечение, осуществляемое с помощью социального обслуживания; 
4) другие виды социального обеспечения: льготы, натуральная помощь, 
жилищно-коммунальные субсидии. 

Проанализированы современные международные тенденции правового 
регулирования социального обеспечения лиц с инвалидностью в Украине и даны 
предложения по их внедрению в национальное трудовое законодательство. 
Рассмотрен ряд европейских стран, которые имеют наиболее развитую систему 
правового регулирования социальной защиты и социального обеспечения лиц с 
инвалидностью. Определены основные приоритетные направления 
заимствования опыта правового регулирования соответствующих стран. 

Ключевые слова: правовое регулирование, человек с инвалидностью, 
труд лиц с инвалидностью, социальная защита, социальное обеспечение, 
равенство, трудовые права, социальные права, социальные услуги. 

 
ANNOTATION 

 
Vizhunov O.V. Legal regulation of social security for persons with 

disabilities in Ukraine and the European Union. – The manuscript. 
The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality 

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 is devoted to a comprehensive and thorough analysis of the 
problems of legal regulation of social security for persons with disabilities in 
Ukraine and the European Union. In this work the essence of legal regulation of 
social security of persons with disabilities in Ukraine and the European Union 
countries is clarified, its concepts are revealed and the signs are characterized. 
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Prerequisites of origin and genesis of legal regulation of social security of 
persons with disabilities in Ukraine and European Union countries are 
investigated. 

The types of social security of persons with disabilities in Ukraine are 
classified, their peculiarities and characteristics are determined. 

The problems of legal regulation of social security of persons with 
disabilities in Ukraine are revealed and the ways of their solution are suggested. 
The modern international tendencies of legal regulation of social security of 
persons with disabilities in Ukraine are analyzed and proposals for their 
introduction into national labor legislation are presented. A number of European 
countries with the most developed system of legal regulation of social protection 
and social security of persons with disabilities are analyzed. The main priority 
directions of borrowing the experience of legal regulation of the respective 
countries are determined. 

Key words: legal regulation, person with disability, work of disabled 
people, social protection, social security, equality, labor rights, social rights, 
social services. 
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