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АНОТАЦІЯ 

Віжунов О.В. Правове регулювання соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю в Україні та країнах Європейського Союзу. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». – 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики правового регулювання соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю в Україні та країнах Європейського Союзу. У роботі з’ясовано 

сутність правового регулювання соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю 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. 

Наголошується на тому, що існували такі особливості розвитку 

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 інвалідів, 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 інвалідів, 

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 інвалідів. Впродовж нього утворюються 
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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 інвалідів. 

Висвітлено співвідношення соціального захисту і забезпечення осіб з 

інвалідністю, яке полягає в тому, що право на соціальний захист та права у 

сфері соціального забезпечення співвідносяться як ціле і частина. Права у 

сфері соціального забезпечення є основою права на соціальний захист, 

оскільки у процесі їх здійснення задовольняється інтерес управомоченої 

особи на отримання конкретних видів соціального захисту, спрямованих на 

подолання та/або пом’якшення несприятливих наслідків соціальних ризиків, 

що вже настали. Водночас зміст права на соціальний захист не вичерпується 

винятково правомочностями, спрямованими на задоволення інтересу, що 

виникає, коли соціальний ризик уже настав. 

Наголошено на тому, що соціальні послуги особам з інвалідністю 

являють собою 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. 

Виділено особливості правового регулювання встановлення 

інвалідності. Констатовано, що для покращення соціального становища осіб 

із обмеженими фізичними можливостями, отримання належного соціального 

забезпечення необхідно, у першу чергу, встановити статус осіб з 

інвалідністю, на що спрямована велика кількість норм національного 

законодавства України, де чітко прописується процедура. 

Визначено основні форми і заходи соціального захисту осіб з 

інвалідністю під час трудової діяльності, а також осіб з інвалідністю, які не 

можуть реалізувати право на працю. При цьому наголошується, 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, загальнообов’язкового 

державного соціального страхування від тимчасової втрати працездатності, а 

в перспективі – медичного, тобто за рахунок усіх видів 
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загальнообов’язкового державного соціального страхування, передбачених 

законодавством. 

Обґрунтовано, що до основних видів соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю в Україні слід віднести медичне забезпечення. У цьому аспекті, 

зокрема,  зазначається, що надання медичної допомоги особам з інвалідністю 

достатньо врегульоване в чинному законодавстві. Її надання відбувається на 

підставі волевиявлення майбутнього отримувача у вигляді звернення до 

відповідного закладу. Основним документом для особи із 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, дана 

категорія населення користується низкою пільг. 

Зауважено, що вирішення проблем повинно розпочатись із 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, потрібно створити умови для запровадження 

гнучких навчальних програм, переходу на індивідуальний графік навчання, 

поширення дистанційного навчання за допомогою мережі Інтернет тощо. 

Важливим є подальше становлення в Україні інклюзивного формату освіти 

шляхом забезпечення умов для навчання дітей з інвалідністю разом із дітьми 

без особливих потреб, що слугуватиме їх соціалізації, досягненню вищих 

показників в освіті та отриманню необхідних життєвих навичок та навичок у 

сфері праці. 

Проаналізовано досвід Австрії, особливістю якого є те, що на ринку 

праці існує тісна взаємодія між урядовими та неурядовими установами. 

Соціальні партнери залучені до різноманітних заходів та органів, що 

розробляють законодавство та реалізують політику. Австрія має тривалий і 

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 
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«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 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. 

Ключові слова: правове регулювання, особа з інвалідністю, праця 

інвалідів, соціальний захист, соціальне забезпечення, рівність, трудові права, 

соціальні права, соціальні послуги. 
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SUMMARY 

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

in Ukraine and the European Union. – The qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the candidate of legal sciences in 

specialty 12.00.05 “Labor law; social security law” – Volodymyr Dahl East 

Ukrainian National University – 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 explained and the signs are characterized. 

Prerequisites of origin and genesis of legal regulation of social security of persons 

with disabilities in Ukraine and European Union countries are investigated. 

It is emphasized that there were such features of the development of legal 

support for persons with disabilities at different stages of its formation: the earliest 

period of humanity is characterized by the care of needy persons by the family, 

although in special cases in special family circumstances or in exceptional 

circumstances they could receive support from other sources in the second phase, 

often called "charity", assistance to persons with special needs was provided 

mainly by the church and charitable organizations; at the third stage of society’s 

development, charity did not lose its position, although the formation of the state 

provision of the disabled has already begun, which led to the adoption of 

normative documents that enshrined the rights of such persons; the fourth stage is 

characterized by the gradual advance to the next level of guaranteeing in the sphere 

of ensuring the rights of persons with disabilities, under which the rights of persons 

with disabilities began to be recognized as fundamental, to be enshrined in the 

Constitution, and their provision to be determined by the duty of the state; The fifth 

(current) stage has begun to shape the current policy on the rights of persons with 

disabilities. During this process, international organizations are formed, whose 

activities are aimed at protecting the rights and freedoms of citizens, and a number 



7 

 7 

of basic international instruments are adopted, which have positively influenced 

the improvement of national legislation in the field of ensuring the rights of 

persons with disabilities. 

The relation between social protection and provision of persons with 

disabilities is explained, which is that the right to social protection and the rights in 

the field of social security relate as a whole and a part. Social security rights are the 

basis of the right to social protection, because in the process of their 

implementation, the interest of the entitled person in obtaining specific types of 

social protection aimed at overcoming and / or mitigating the already unfavorable 

social risks is satisfied. At the same time, the content of the right to social 

protection is not limited solely to competences aimed at satisfying the interest that 

arises when the social risk has already arisen. 

It is established that the basic principles of providing social services are: 

assistance to persons in difficult life circumstances, which they are unable to 

overcome with the help of available means and opportunities; prevention of 

difficult life circumstances; create the conditions for self-solving of life problems 

that arise. It is emphasized that social services to persons with disabilities are a 

complex of measures to assist persons with disabilities, taking into account 

approved rehabilitation programs, including special educational needs, in order to 

adapt them in society and the state. 

The features of legal regulation of disability establishment are highlighted. It 

is stated that in order to improve the social status of persons with disabilities, to 

obtain adequate social security, it is necessary first of all to establish the status of 

persons with disabilities, which is addressed by a large number of rules of national 

legislation of Ukraine, which clearly spells out the procedure. 

The main forms and measures of social protection of persons with disabilities 

in the course of work, as well as persons with disabilities who are unable to 

exercise the right to work, are identified. It is emphasized that persons with 

disabilities can receive support through pension insurance (disability pension), 

unemployment insurance, occupational accident and occupational disease 

insurance that led to disability, compulsory state social insurance against 

temporary disability, and in the long term - health, that is, at the expense of all 

types of compulsory state social insurance. 



8 

 8 

It is substantiated that the basic types of social security for persons with 

disabilities in Ukraine should include health insurance, which states that the 

provision of medical assistance to persons with disabilities is sufficiently regulated 

in the current legislation. Its granting is based on the will of the future recipient in 

the form of an appeal to the respective institution. The main document for a person 

with a disability, which determines the mechanism of rehabilitation, is an 

individual rehabilitation program. The health care of persons with disabilities is 

provided at the same level as the health care of other members of society, in 

addition, this category of population enjoys a number of benefits. 

It is noted that the problem solving should start with the gradual expansion of 

the network of specialists training, retraining, retraining of specialists in the most 

popular specialties in the labor market today. An integrated form of education is 

needed, as well as the adaptation of educational institutions to meet the needs of 

all, including people with special needs. In order for education to be accessible to 

everyone, regardless of their health status, it is necessary to create conditions for 

the introduction of flexible training programs, transition to individual training 

schedule, distribution of distance learning via the Internet, etc. It is important to 

further develop an inclusive education format in Ukraine by providing conditions 

for the education of children with disabilities, together with children without 

special needs, which will serve their socialization, achieving higher educational 

attainment and obtaining the necessary life and work skills. 

The Austrian experience is analyzed, the peculiarity of which is that in the 

labor market there is a close interaction between governmental and non-

governmental institutions. The social partners are involved in various legislative 

and policy-making activities and bodies. Austria has a long and extensive 

experience in providing employment and support services for people with 

disabilities. A specific approach to the legal regulation of persons with disabilities 

is in place in the United Kingdom. In this country, persons with disabilities are not 

considered as “persons with special needs”. They are often tried to involve them in 

different spheres of social life. A characteristic of this state is that the medical 

commission individually assesses the condition of everyone who applies for 

assistance. The payment is divided into two parts, you can receive both one and 

both. The first type of payment - living allowance - is provided to those who 
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cannot always cope with day-to-day affairs, and the second to those who have 

difficulty moving. 

Keywords: legal regulation, person with disability, work of disabled people, 

social protection, social security, equality, labor rights, social rights, social 

services. 
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                                                                  ВСТУП 

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 
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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, 

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 
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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; 

– визначити особливості соціального забезпечення осіб з інвалідністю у 

країнах Європи. 
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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 
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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 

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 



8 

 8 

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 

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 
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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, 
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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, 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. 
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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. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

1.1 Ретроспектива правового регулювання соціального 

забезпечення осіб з інвалідністю 

Сьогодні в нових міжнародних політичних умовах розвитку українського 

суспільства та державності ще більша увага прикута до забезпечення прав 

людини в усіх сферах її життєдіяльності. На нашу думку, особливої уваги в 

умовах розвитку соціальної держави вимагають ті категорії осіб, які 

потребують від держави посиленого соціального захисту і забезпечення. З цього 

випливає необхідність дослідження сучасного стану правового регулювання 

соціального забезпечення осіб з інвалідністю, що видається недостатньо 

обґрунтованим без вивчення його ретроспективи.  

З розвитком суспільної думки змінювалось і ставлення держави до людей 

з інвалідністю. Історичні джерела повідомляють про жахливе ставлення до 

немовлят з фізичними вадами у Древній Спарті. В епоху Середніх віків 

інвалідів вважали людьми Божими, могли звинуватити у чаклунстві. Ідеологія 

епохи Відродження з її культом здорового гарного тіла переслідувала 

неповноцінних людей. Далі в історії людства спостерігається гуманістичний 

прогрес: для інвалідів створюються заклади, вони живуть за рахунок 

милостині. І тільки порівняно недавно світова суспільна думка щодо проблем 

людей з інвалідністю стала кардинально змінюватися. Загальносвітові 

тенденції містять усвідомлення необхідності інтеграції інвалідів у нормальне 

життя суспільства та надання їм рівних прав і можливостей із здоровими 

людьми [1, c. 13]. 

Для України проблема соціального захисту інвалідів є особливо 

значущою у зв’язку із стійкою тенденцією до зростання частки інвалідів у 

загальній структурі населення. Якщо на початку 90-х рр. минулого століття 

загальна чисельність інвалідів в Україні становила близько 3% усього 

населення або 1,5 млн осіб, то у 2008 році їх чисельність дорівнювала 2,65 

млн осіб, у тому числі 122,6 тис. дітей-інвалідів, тобто частка осіб цієї 

категорії в загальній структурі населення становить 5,3% усього населення, 

відповідно, їх кількість зросла майже в 1,6 рази [2]. 

Інвалідність є складною проблемою і залежить від ряду факторів: 
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демографічних, економічних, медичних та інших. Кількість осіб з особливими 

потребами постійно зростає, хоча причини і наслідки інвалідності можуть 

бути різними. Вони зумовлюються як неоднаковими соціально-економічними 

обставинами, так і різним ступенем забезпечення державами добробуту своїх 

громадян. Нині можна говорити про глобальний характер проблеми 

інвалідності, оскільки в усьому світі ті чи інші можливості обмежено 

приблизно в кожної десятої людини (650 млн людей), з них майже 470 млн 

осіб працездатного віку. Збільшення кількості людей з інвалідністю 

пов’язане з суперечливим соціально-економічним розвитком українського 

суспільства, який спричинив зниження рівня життя більшості людей, 

незадовільним станом системи охорони здоров’я, недостатньою безпекою та 

охороною праці, низьким рівнем екологічної культури, наявністю 

різноманітних катаклізмів – природних, екологічних, воєнних (наслідки 

Другої світової війни, війн в Афганістані та на інших територіях, 

Чорнобильської катастрофи). У зв’язку з цим інвалідність є одним із 

найважливіших показників соціального стану населення і характеризує 

взаємовідносини особи-інваліда і суспільства. В науковій літературі склалися 

різні розуміння взаємозв’язків інваліда і суспільства. Їх прийнято називати 

«моделями інвалідності» [3, с. 463]. 

В іншому випадку інвалідність розглядається як соціальна проблема, в 

центрі уваги якої знаходиться взаємозв’язок між людиною і навколишнім 

середовищем (в тому числі суспільством). Обмежені можливості трактуються 

як наслідок того, що соціальні умови звужують можливості самореалізації 

інвалідів (суспільна модель), тобто інваліди розглядаються частіше, як 

пригноблена група, аніж аномальна. І суть проблеми інвалідності полягає в 

нерівності можливостей при проголошенні рівності прав. Зміст соціального 

захисту інвалідів – це реабілітація людей з обмеженими можливостями і 

допомога в усвідомленні своїх невід’ємних людських прав [4].  

З другої половини ХХ століття проголошено будівництво «нової 

Європи», основою якої є концепція тотального соціального права. Важливим 

моментом розбудови цієї стратегії є визнання, викриття й максимальна 

ліквідація перешкод і недоліків у цій царині. Діяльність Ради Європи та 

провідних світових гуманітарних організацій була скерована на межі ХХ- 

ХХІ ст. на заклик держав до розвитку й зміцнення соціальної політики 
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доступу (Мальтійська декларація 2002 р., Малагська декларація 2003 р. та 

ін.). Так, згідно з Малагською декларацією «основною метою на наступне 

десятиліття є покращення якості життя інвалідів та їхніх сімей, при цьому 

особливе значення має надаватися їхній інтеграції й повноправній участі в 

суспільному житті» [5].  

Теорія і практика соціального забезпечення осіб з інвалідністю в 

Україні спонукала до істотної еволюції в розумінні інвалідності. Своє 

конкретне вираження це знайшло в різних наукових поглядах на 

інвалідність як на багатопланове явище соціального життя. В науковій 

літературі поняття «інвалідність» розглядається в різних аспектах: 

медичному, соціальному, юридичному. Медичний фактор відображає 

негативний стан здоров’я, свідчення про морфологічні зміни порушення 

функцій організму, етиологію патологічного процесу, адаптаційні і 

компенсаційні можливості організму, клінічний прогноз захворювання [7, 

с. 9-10].  

Необхідність вирішення проблеми реабілітації інвалідів змусила 

переглянути традиційні підходи до визначення термінів «інвалідність», 

«інвалід» і привести їх у відповідність з нормами міжнародного права. У 

світовій практиці застосовується економічний і медичний підходи до легальної 

концепції інвалідності [8, с. 107].  

Слід зауважити, що у 2007 та 2012 роках були спроби якісно 

реформувати систему соціальних послуг [9; 10]. Однак ухвалені рішення 

лише концептуально окреслили стратегію реформи соціальних послуг для 

осіб з інвалідністю. Принциповим недоліком таких реформаторських дій 

стало те, що вони повною мірою не ураховують приписів Конвенції ООН про 

права осіб з інвалідністю [11], яка визначає систему базових міжнародних 

соціальних стандартів.  

Виходячи із розуміння поняття «інвалідності», група науковців 

пропонує розглянути наступні особливості міжнародних стандартів-прав осіб 

з інвалідністю: 1) являють собою специфічний вид міжнародних соціальних 

стандартів; 2) регламентуються на основі фундаментальних міжнародно-

правових актів, зокрема Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; 

3) виступають соціальним орієнтиром розвитку суспільства та держави, 

розбудови новітнього законодавства про права осіб з інвалідністю; 
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4) сприяють розвитку інклюзивного суспільства; 5) потребують належних та 

дієвих організаційно-правових механізмів імплементації; 6) спрямовуються 

на забезпечення доступності, дієвості, прозорості правосуб’єктності осіб з 

інвалідністю на основі урахування їхніх потреб та інтересів; 7) виступають 

базисом національного забезпечення системи прав, гарантій, пільг осіб з 

інвалідністю; 8) сприяють формуванню дієвих, ефективних, прозорих 

механізмів реалізації та гарантування, правової охорони прав, гарантій, пільг 

осіб з інвалідністю; 9) як правило, не можуть бути звужені чи скасовані; 

10) перебувають під особливою міжнародно-правовою охороною; 11) їх 

реалізація, дотримання покладається на уповноважені інституції державної 

влади, місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства; 

12) підлягають нагляду та контролю; 13) забезпечуються через механізми 

юрисдикційного та позаюрисдикційного захисту [12, с. 119-215]. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна визначити основні 

характеристики, що охоплюють ретроспективу соціального забезпечення осіб 

з інвалідністю в Україні: соціальна політика стосовно осіб з інвалідністю до 

здобуття Україною незалежності характеризувалася пасивним змістом, суть 

якого полягала у матеріальній підтримці таких осіб з боку держави, при 

цьому особи з інвалідністю були позбавлені ряду прав та доступу до 

соціальних благ у порівнянні із здоровими людьми; після проголошення 

незалежності України відбулася перетрансформація соціальної політики 

держави, почався відхід від успадкованої радянської системи соціального 

захисту осіб з інвалідністю і, відповідно, перехід до умов ринкової 

економіки, що здійснює свій вплив на формування соціальної політики у 

сфері забезпечення осіб з інвалідністю; на сучасному етапі відбулася 

переорієнтація соціальної політики держави щодо соціального забезпечення 

осіб з інвалідністю, було здійснено приведення її у відповідність із 

міжнародними стандартами з урахуванням позитивного міжнародного 

досвіду. 

Правове регулювання суспільних відносин, суб’єктами яких є особи з 

обмеженими фізичними можливостями, пройшло довгий шлях свого 

розвитку. При цьому великий вплив на зміст заходів соціального захисту 

таких осіб, закріплених в нормативно-правових актах, в усі часи надавала та 

чи інша модель інвалідності, яку можна визначити, на нашу думку, як «схему 
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взаємовідносин у суспільстві, що склалася навколо сфери осіб з обмеженими 

фізичними можливостями». Філософія кожної моделі інвалідності не виникає 

і не зникає раптово, моделі можуть доповнювати одна одну, можуть мати 

прихильників протягом тривалого часу і навіть століть, їх розробка та 

поширеність забезпечують велику кількість мінливих ставлень суспільства 

до інвалідності у певний час. На основі цього Бабіч-Касьяненко К.В. у своєму 

дослідженні соціальних моделей щодо осіб з інвалідністю називає такі: 

архаїчну модель, релігійну (моральну), медичну, економічну, модель 

функціональних обмежень, матеріалістичну, модель незалежного життя, 

психологічну, соціально-політичну, культурну, технічну (модель людського 

розмаїття), медико-соціальну (реабілітаційну модель) [13]. Ряд зазначених 

соціальних моделей щодо осіб з обмеженими фізичними можливостями були 

сприйняті в Україні у різні часи і мали вплив на зміст національного 

законодавства, що регулює працю та надання соціальної допомоги 

вищевказаних осіб. 

Конституція України проголошує утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини головним обов’язком соціальної держави.  

О.В. Паровишник пропонує виділити 5 періодів формування політики у 

сфері забезпечення прав інвалідів: покладання турботи про особу з 

інвалідністю на членів її сім’ї; допомога з боку церкви і благодійних 

організацій; зародження державного забезпечення, що тісно 

взаємопов’язувалось з доброчинністю; закріплення прав інвалідів у 

конституціях держав і визнання їх основоположними правами людини і 

громадянина;  сучасний етап, який виносить державне забезпечення прав 

інвалідів на обов’язковий рівень. Наголосимо, що в нинішній час у багатьох 

країнах світу особи з фізичними або розумовими вадами мають підтримку з 

боку держави. Гарантування їх прав і встановлення державної соціальної 

політики надає змогу цим людям відчувати себе повноцінними членами 

суспільства й бути його невід’ємною частиною [14, c. 186]. 

Конвенція про права інвалідів має ключове значення як для розвитку 

системи джерел права соціального забезпечення, так і для становлення 

внутрішнього законодавства про права інвалідів, яке наразі залишається 

достатньо складним і фрагментарно-декларативним. Принциповою 

особливістю Конвенції є те, що у ній на міжнародно-правовому рівні 
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визначені основоположні права осіб з інвалідністю у всіх сферах суспільного 

життя. Варто підкреслити, що вони, відповідаючи нормам основних 

міжнародних актів з прав людини, складають систему прав, які найбільш 

чітко зачіпають інтереси осіб з інвалідністю, зокрема: 1) право на життя; 

2) право на захист від ризику та надзвичайних гуманітарних ситуацій; 

3) право на рівність перед законом; 4) право на доступ до правосуддя; 

5) право на свободу та особисту недоторканність; 6) право на свободу від 

катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження та покарання; 7) право на свободу від експлуатації, насилля та 

наруги; 8) право на захист особистої цілісності; 9) право на свободу 

пересування; 10) право на громадянство; 11) право на самостійний спосіб 

життя; 12) право на залучення до місцевої спільноти; 13) право на 

індивідуальну мобільність; 14) право на свободу висловлення думки і 

переконань; 15) право на доступ до інформації; 16) право на недоторканність 

приватного життя; 17) право на повагу до дому та сім’ї; 18) право на освіту; 

19) право на охорону здоров’я; 20) право на абілітацію; 21) право на 

реабілітацію; 22) право на працю; 23) право на зайнятість; 24) право на 

достатній життєвий рівень; 25) право на соціальний захист; 26) право на 

участь у політичному житті; 27) право на участь у суспільному 

(громадському) житті; 28) право на участь у культурному житті; 29) право 

проведення дозвілля і відпочинку; 30) право на заняття спортом [15 с. 129]. 

Досліджуючи українсько-польський досвід соціального захисту осіб з 

інвалідністю, С.М. Богданов звертається до історичного аналізу правового 

регулювання в Україні цього питання і, зокрема, зазначає, що «пасивний 

характер радянської політики соціального захисту осіб з інвалідністю складає 

поганий спадок для сучасної незалежної України. Це обумовлюється тим, що 

суспільство сприймає допомогу особам з інвалідністю як обов’язок держави і 

не переймається їх проблемами, а держава, в свою чергу, зводить таку 

допомогу винятково до матеріальних та побутових проблем інвалідів, що 

позбавляє таких осіб доступу до багатьох соціальних благ» [16, c. 67].  

Із здобуттям незалежності нашою державою все ж відбувається 

усвідомлення суспільством, що воно має пристосовуватися до потреб осіб з 

інвалідністю, а не навпаки. Перехід до нових ринково-економічних відносин, 

інтеграція в міжнародну спільноту, приєднання до міжнародних інституцій 
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та ратифікація міжнародних нормативно-правових актів, гармонізація 

національного законодавства призвели до переорієнтації держави в 

соціальному забезпеченні осіб з інвалідністю з урахуванням основоположних 

гуманітарних принципів високорозвинених держав в напрямку розвитку 

соціальних послуг для осіб з інвалідністю, створення для них сприятливого 

середовища щодо розвитку особистості та соціальної активності, 

безперешкодного доступу до всіх прав. 

Державна політика України за роки незалежності стосовно інвалідів 

зазнала кардинальних змін. Якщо за часів Радянського Союзу основні 

зусилля держави спрямовувалися на соціальне забезпечення цієї категорії 

громадян, то в наш час в основу державної політики щодо соціального 

захисту осіб з інвалідністю покладено не соціальне забезпечення як пасивна 

функція соціального захисту, а гарантування захищеності осіб з інвалідністю 

шляхом створення для них у суспільстві відповідних умов та рівних 

можливостей для реалізації життєвих потреб, здібностей і творчого 

потенціалу. Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» 

сприяв серйозним конструктивним змінам у забезпеченні в Україні правових 

і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації 

інвалідів. На виконання цього Закону переглянуто та приведено у 

відповідність з його вимогами існуючу нормативно-правову базу [17]. В 

основі правового регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю в 

Україні безперечно знаходиться Основний Закон держави – Конституція 

України [18].  Вітчизняну систему базових нормативно-правових актів у 

сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю складають такі закони 

України: «Про прожитковий мінімум» [19], «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії» [20], «Про соціальні послуги» [21], 

«Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» [22]. Крім того, до системи спеціального законодавства можна 

віднести Закон України «Про пенсійне забезпечення» [23], Закон України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» [24], Закон України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття» [25], Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» [26]. Важливу роль у правовому регулюванні соціального 

забезпечення осіб з інвалідністю відіграють також підзаконні нормативно-
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правові акти Кабінету Міністрів України, зокрема мова йде про постанову 

КМУ від 01 серпня 2012 року № 706 «Про затвердження Державної цільової 

програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» 

на період до 2020 року» [27]. 

Так, при вивченні системи нормативно-правових актів, що 

регламентують питання правового регулювання соціального забезпечення 

прав осіб з інвалідністю в Україні всі ці акти можна класифікувати за 

певними критеріями. У першу чергу, нормативно-правові акти слід 

класифікувати за їх юридичною силою:  1) в ієрархії таких актів 

найважливішим є Конституція України, на ґрунті якої приймаються всі 

національні нормативно-правові акти. Вона являє собою нормативно-

правовий акт, що має найвищу юридичну силу і відіграє найважливішу роль 

у формуванні всього законодавства держави, в тому числі й того, що регулює 

суспільні відносини у сфері забезпечення прав інвалідів; 2) важлива роль 

міжнародних нормативно-правових актів, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України. Прикладом може послужити Конвенція 

про права осіб з інвалідністю, прийнята ООН (підписана 13 грудня 2006 

року) з метою заохочення, захисту й забезпечення повного й рівного 

здійснення інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод, а також 

поважання притаманної їм гідності. Саме про це йдеться у Законі України 

«Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного 

протоколу до неї» від 16 грудня 2009 року [28]; 3) Закони України та інші 

акти, що мають юридичну силу закону і регулюють відносини у сфері 

забезпечення прав інвалідів. Зазначені нормативно-правові акти можуть мати 

й міжгалузевий характер, наприклад Закон України «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні» від 06 жовтня 2005 року № 2961-IV ; 4) постанови 

Верховної Ради України, наприклад, постанова № 1077-VI «Про заходи щодо 

забезпечення державної підтримки санаторно-курортних закладів, у яких 

лікуються та проходять реабілітацію інваліди» від 05 березня 2009 року; 

5) укази Президента України, наприклад, Указ № 290/2006 «Про заходи щодо 

фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки 

паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні» від 06 квітня 2006 року; 

6) постанови Кабінету Міністрів України (постанова № 975 «Про 

затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової 
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допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати 

працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, 

військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (перевірочні) 

та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» від 

25 грудня 2013 року); 7) накази центральних органів виконавчої влади, 

наприклад, наказ Міністерства соціальної політики України № 510 «Про 

затвердження Порядку взаємодії Міністерства соціальної політики України, 

Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України, Фонду 

соціального захисту інвалідів і промислового об’єднання «Укрпротез» із 

забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими 

засобами реабілітації» від 20 серпня 2012 року; 8) розпорядження голів 

місцевих державних адміністрацій, наприклад, розпорядження голови 

Куп’янської райдержадміністрації № 228 «Про затвердження Графіка 

передачі публічної інформації» від 17 серпня 2011 року); 9) рішення органів 

місцевого самоврядування, що містять адміністративно-правові норми, 

регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення прав інвалідів, 

наприклад, рішення Харківської міської ради № 1426/14 «Про затвердження 

кошторису витрат на виконання «Програми сприяння безпечній 

життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-

2014 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік» 

від 22 січня 2014 року. 

Таким чином, аналіз історичного аспекту правового забезпечення осіб з 

інвалідністю дозволяє стверджувати, що ще із стародавніх часів людство на 

різних етапах свого розвитку приділяло увагу проблемам інвалідності. Варто 

зазначити, що для різних історичних періодів не завжди властиве гуманне 

ставлення до осіб з інвалідністю. Дослідження історичних аспектів правового 

регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю засвідчило такі 

особливості його розвитку на різних етапах становлення: для найбільш 

раннього першого періоду людства характерним є піклування про нужденних 

осіб з боку сім’ї, в окремих випадках за особливих сімейних обставин або у 

виняткових ситуаціях вони могли отримати підтримку з інших джерел; на 

другому етапі, який виділяють науковці і часто називають як «благодійний» 

етап, допомога особам з особливими потребами надавалася переважно з боку 

церкви і благодійних організацій; на третьому етапі розвитку суспільства 
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благодійність не втрачала своїх позицій, хоча вже розпочалося формування 

державного забезпечення інвалідів, 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 інвалідів, за якого права осіб з 

інвалідністю почали визнаватися як основоположні, закріплюватися 

конституціями, а їх забезпечення – визначатися обов’язком держави; 

сучасний – п’ятий етап – започаткував формування нинішньої політики у 

сфері забезпечення прав інвалідів. У цей період утворюються міжнародні 

організації, діяльність яких спрямовується на захист прав і свобод громадян, 

приймається низка базових міжнародних документів, що позитивно 

вплинули на удосконалення національного законодавства в сфері 

забезпечення прав інвалідів. 

  

1.2 Роль та особливості соціального забезпечення осіб з інвалідністю 

в сучасних умовах 

Нинішній стан розвитку України супроводжується загостренням 

соціально-економічних проблем, які зумовлюють суттєві зміни у якості 

життя населення, що виявляється в погіршенні економічного становища, 

фізичного здоров’я, скороченні середньої тривалості життя, поглибленні 

диференціації доходів різних груп населення, зниженні рівня соціальної 

захищеності, соціального забезпечення, реальної заробітної плати, середньої 

пенсії, в розвитку небезпечних ситуацій у різних галузях соціальної сфери, 

зростанні чисельності інвалідів через військово-збройний конфлікт на 

значній території держави. Я.І. Федан справедливо зазначає, що на сьогодні 

позитивним аспектом є те, що соціальна політика нашої держави дедалі 

більше оцінюється як важливий елемент стратегії державотворення і в цілому 

спрямована на вирішення корінних соціальних проблем, створення умов 

сталого розвитку суспільства та кожного окремого його індивіда [29]. 

Принциповим положенням концепції людського розвитку є те, що в 

центрі державної уваги має бути не постійна матеріальна підтримка 

нужденних верств за допомогою соціальних виплат і компенсацій, а 
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стимулювання розвитку цих осіб, залучення їх до активного суспільного 

життя, розширення можливостей щодо прийняття рішень відносно власного 

добробуту і посилення відповідальності за їхнє виконання. Тому в останні 

десятиліття загальносвітовою тенденцією є швидке зростання суспільних 

видатків на розвиток соціальної сфери та, водночас, стримування росту 

фінансування програм соціального забезпечення. 

І.С. Завіновський та Ю.І. Ковальчук стверджують, що коли мова йде про 

значення соціального забезпечення осіб з інвалідністю, то його варто 

розглядати в контексті взаємовідносин «влада-людина». Науковці звертають 

увагу на обов’язок держави щодо забезпечення тих прав, які вона гарантує. 

Тобто саме держава має не просто передбачити права осіб з інвалідністю, а й 

забезпечити дієвий механізм їх реалізації та безперешкодного доступу до них 

[30].  

На думку В.Л. Костюка, ключове місце у системі соціально-економічних 

прав осіб з інвалідністю посідає право на соціальний захист. Слід 

констатувати, що існуюча модель соціального захисту осіб з інвалідністю 

залишається недосконалою та декларативною. Це переважно пов’язано із 

такими передумовами, як невідповідність розвитку суспільства і держави, 

невідповідність достатньому життєвому рівню у суспільстві та державі, 

наявність складного та суперечливого законодавства з питань соціального 

захисту осіб з інвалідністю, складність та недоступність права на соціальний 

захист через складну процедуру механізмів реалізації і гарантування, 

складність та суперечливість права на окремі види соціального забезпечення, 

наявність обмежень при реалізації права на соціальний захист, складність та 

суперечливість організаційно-правових форм соціального захисту осіб з 

інвалідністю, недосконалість правової охорони права на соціальний захист 

осіб з інвалідністю, складність та суперечливість державного нагляду 

(контролю), громадського контролю з питань соціального захисту осіб з 

інвалідністю, відсутність якісних та системних реформ соціального захисту 

осіб з інвалідністю [31]. 
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Аналізуючи сучасний стан нормативно-правового регулювання сфери 

соціального забезпечення осіб з інвалідністю, Луньова І.І. вказує на ключові 

проблеми у цій сфері, зокрема на «недостатній рівень державного 

фінансування зазначеної сфери, декларативний характер норм та 

застосування аналогії права через неоднакову юридичну силу нормативно-

правових та підзаконних актів» [32]. 

В.А. Красномовець, досліджуючи стан забезпечення людського розвитку 

осіб з інвалідністю в Україні, зазначає, що особливого значення в сучасних 

умовах набуває державна соціальна політика щодо інвалідів в Україні, 

головною метою якої має бути забезпечення рівних можливостей та 

реалізація конституційних прав цією категорією громадян, створення 

сприятливих правових, політичних, соціально-економічних, медичних, 

психологічних, організаційних умов і гарантій для забезпечення людського 

розвитку та інтеграції у суспільне життя. Тому автор наголошує, що 

основоположними завданнями сучасної соціальної політики щодо інвалідів 

на державному та місцевому рівнях у різних сферах суспільного життя мають 

бути наступні: запровадження абсолютно нових підходів до охорони 

здоров’я нації загалом, які, перш за все, базуватимуться на пріоритетах не 

лікувального, а профілактичного характеру; створення належних умов для 

впровадження інклюзивної освіти осіб з інвалідністю у дошкільних, 

шкільних, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладах; залучення міжнародних та державних інституцій до запровадження 

нових програм з вирішення проблем працевлаштування інвалідів з 

обов’язковим залученням до їх реалізації громадських організацій інвалідів; 

забезпечення доступності інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури і 

транспортних засобів та інші завдання [33, с. 72]. 

Зарубіжна система квотування робочих місць для інвалідів має 

позитивні особливості, яких немає в аналогічній українській практиці. Цими 

позитивними особливостями є: варіювання відсоткового розміру квоти 

залежно від потреби ринку праці та форми власності підприємства; суворе 
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дотримання в апараті органів центрального та місцевого управління 

нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів; 

заохочення роботодавців до прийняття на роботу інвалідів із тяжкими вадами 

здоров’я або без досвіду роботи; використання визначеного розміру коштів, 

що надходять від штрафних санкцій за незаповнення квоти, на заходи щодо 

соціально-трудової, професійної реабілітації та зайнятості інвалідів [35, 

c. 44]. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства та державності 

можна стверджувати, що відбувається еволюція державної політики у сфері 

соціального забезпечення осіб з інвалідністю з урахуванням змін соціальних 

моделей інвалідності. В основі нинішнього розуміння значення соціального 

забезпечення осіб з інвалідністю знаходиться соціальна модель інвалідності, 

яка характеризується толерантним відношенням до осіб з обмеженими 

фізичними можливостями. Отже, концептуальна зміна вітчизняного 

законодавства обумовлена зміною моделей інвалідності та розуміння 

соціумом необхідності адаптації осіб з інвалідністю у суспільстві нарівні з 

іншими. Застосування саме такого підходу дозволяє уникнути поглядів на 

проблему дискримінації осіб з обмеженими фізичними можливостями, за 

якої не враховується соціальна природа людини, а в інвалідності бачать 

тільки біологічно-видову основу. Крім того, можна додати, що переоцінка, 

так само як і недооцінка різних компонентів інвалідності, з наукової точки 

зору, є згубними як для державної політики загалом, так і для розвитку нашої 

країни зокрема. 

Основоположні ключові вектори становлення та розвитку правової 

системи нашої держави закладено в Декларації про державний суверенітет 

України від 16 липня 1990 року, відповідно до якої наша держава 

проголосила себе суверенною, незалежною, демократичною, правовою і 

соціальною державою [36].  

З точки зору розгляду питання значення інституту соціального 

забезпечення для правової системи в цілому, звернемо увагу на те, що 
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нерозривний зв’язок правової системи нашої держави полягає в закріпленні її 

як соціальної держави. З цього приводу В.С. Євдокімов зазначає: 

«Демократична, правова, соціальна держава – це держава, ідеї якої складають 

скарбницю загальнолюдських цінностей, які в сучасних умовах набувають 

пріоритетного значення, оскільки вони є ефективною зброєю захисту прав і 

свобод людини» [37, с. 4].  

На думку В.В. Зубенко та І.В. Самчинської, «державне соціальне 

забезпечення – це гарантована система матеріального забезпечення громадян 

(у грошовій і (або) в натуральній формі) після досягнення певного віку, у разі 

інвалідності, втрати годувальника, тимчасової непрацездатності, виховання 

дітей, втрати трудового заробітку та доходу і в інших випадках, спеціально 

обумовлених законом, а також охорони здоров’я, яка здійснюється за 

рахунок спеціально створених позабюджетних фондів обов’язкового 

соціального страхування, що формуються за рахунок страхових внесків 

(єдиного соціального податку) та асигнувань з Державного бюджету 

уповноваженими органами в порядку, встановленому законодавством» [38, 

с. 72]. 

Інститут соціального забезпечення та соціального захисту виступає 

своєрідним інструментом, за допомогою якого здійснюється вирішення 

найгострішої проблеми суспільства – проблеми соціальної нерівності 

особистих доходів осіб, яка не є наслідком нерівного розподілу праці, її 

продуктивності чи ефективності самого виробництва. Мова йде, зокрема, про 

осіб з інвалідністю [39]. 

Безсумнівно, інститут соціального захисту та соціального забезпечення є 

невід’ємною складовою правової держави, оскільки держава реалізує свою 

функцію перерозподілу доходів за допомогою юридично-правових 

механізмів, що встановлюються в нормативно-правових актах, закріплюючи 

нормативним шляхом організаційно-правові способи здійснення соціального 

захисту та забезпечення, формує порядок утворення відповідних фінансових 

систем та їх правовий статус, систем управління соціальним захистом, 
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визначає коло осіб, які підлягають соціальному захисту та забезпеченню, 

види забезпечення і умови їх надання, створює механізм захисту порушених 

прав. 

Тому держава забезпечується специфічними гарантіями: законами, 

спрямованими на отримання права на соціальний захист; підзаконними 

актами, що забезпечують умови, засоби, охорону заявлених в законі гарантій; 

наявністю стійкої практики роботи державних органів щодо забезпечення 

законодавчо встановлених прав на соціальний захист, охорону цих прав. 

У контексті вищезазначеного ми приходимо до висновку, що соціальне 

забезпечення виконує одну з найважливіших функцій – захисну.  

У даному випадку вона, по-перше, сприяє соціальному захисту громадян 

та підвищенню їх життєвого рівня, по-друге, охороняє свободу громадян і 

гарантує соціальну злагоду в суспільстві та єдність народу. Саме в цьому 

виявляється гуманність конституційного принципу поваги до людської 

гідності, розкривається сутність соціальної держави [40, с. 21]. 

Інститут соціального забезпечення в державі базується на державній 

соціальній політиці, під якою в науковій літературі пропонують розуміти 

«систему правових, організаційних та інших заходів державних і 

недержавних установ і організацій, що враховують економічний потенціал 

країни і спрямовані на підтримання соціальної стабільності у суспільстві, 

створення умов для постійного зростання добробуту працездатних осіб та 

забезпечення належного рівня життя тих, хто через непрацездатність чи інші 

життєві обставини не має достатніх засобів до існування» [41, с. 24]. 

Кожна держава певною мірою соціальна, і термін «соціальна держава» 

використовується лише для того, щоб підкреслити здатність такої держави 

здійснювати ефективну соціальну політику, а саме: вирішувати проблему 

зайнятості населення, надавати матеріальну допомогу його 

малозабезпеченим верствам, боротися із злочинністю, внутрішніми і 

зовнішніми конфліктами, створювати систему охорони здоров’я, піклуватися 

про здоров’я та поповнення генофонду нації [42, с. 3-4].  
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Належний рівень правового забезпечення соціального забезпечення 

особи в державі, в тому й числі осіб з інвалідністю, базується на соціальній 

політиці держави. Рівень державного соціального захисту осіб з інвалідністю 

є відображенням рівня розвитку суспільства в цілому. У науковій літературі 

пропонується розуміти соціальну політику як «комплекс заходів державного 

та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і 

узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних 

громад; обґрунтування та реалізація рішень державою й іншими соціальними 

інститутами в інтересах і з урахуванням потреб основних верств і соціальних 

груп, окремої людини, їх місця в суспільстві та взаємодії у сфері трудових 

відносин, надання соціальних гарантій, здійснення соціального захисту 

населення. Зазвичай у міжнародній практиці, ведучи мову про соціальну 

політику, мають на увазі такі напрями, як соціальне забезпечення, охорона 

здоров’я, освіта, житло та зайнятість. Соціальне забезпечення в західній 

традиції розуміють як систему заходів із захисту індивіда та сім’ї від тих 

ризиків, яких неможливо уникнути, в тому числі від суттєвого скорочення 

доходу, необхідного для підтримки гідного рівня життя» [43, с. 242]. 

Проголосивши себе соціальною державою на конституційному рівні, 

Україна взяла на себе зобов’язання та в основу своєї діяльності заклала 

основоположний принцип соціального захисту і забезпечення людини. Саме 

соціальна держава, на глибоке переконання С.М. Прилипка, має 

характеризуватися принципово новим підходом до системи соціальних прав 

людини. Основною метою соціальної держави є максимальне задоволення 

постійно зростаючих матеріальних і духовних потреб членів суспільства в 

соціальній сфері, послідовне підвищення рівня життя населення, зниження 

соціальної нерівності, забезпечення загальної доступності основних 

соціальних благ [44, с. 8]. 

М.І. Іншин та Д.І. Сіроха вбачають сутність соціальної держави «у 

наявності чітких механізмів утвердження системи прав та свобод людини, 
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гарантування і правової охорони, розбудови інститутів громадянського 

суспільства як виразників його інтересів» [45, с. 18]. 

При цьому право на соціальний захист має такий зв’язок із соціальною 

правовою державою: є основоположним принципом розбудови соціальної 

держави; є конституційним, системоутворюючим правом, що розвивається 

через систему пов’язаних із ним соціальних прав; формує систему соціальних 

прав; включає можливість отримання особою забезпечення у випадках, 

передбачених законом; забезпечує обсяг та види соціального захисту 

(соціального забезпечення), які визначаються відповідно до закону; 

передбачає систему соціальних гарантій, які супроводжують право на 

соціальний захист та інші пов’язані із ним права; конкретизується через 

соціально-правовий статус; розвивається через систему державного та 

недержавного соціального захисту (соціального забезпечення); підлягає 

нагляду та контролю; підлягає юрисдикційному захисту [46]. 

Виходячи із зазначених позицій науковців, можемо стверджувати, що 

соціальне забезпечення в правовій системі держави є визначальним, 

ключовим напрямом діяльності держави, її інститутів у сфері забезпечення 

допомоги (підтримки) соціально вразливим категоріям населення, в тому 

числі й категорії осіб з інвалідністю, шляхом встановлення відповідної 

державної моделі соціального забезпечення. 

Частиною 1 статті 46 Конституції України гарантовано право кожного 

на соціальний захист, що включає в себе «право на забезпечення їх у разі 

повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості 

та в інших випадках, передбачених законом» [18]. Співвідношення понять 

«соціальний захист» та «соціальне забезпечення» неодноразово ставало 

предметом наукових досліджень. С.М. Синчук з цього приводу зазначає, що 

аналіз вказаної конституційної норми свідчить про те, «що право на 

соціальне забезпечення є лише складовою права на соціальний захист» [47]. 

На підтвердження своєї думки науковець наводить такі обґрунтування: право 
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на соціальний захист означає, що Конституція України, по суті, декларує 

новітню модель соціального забезпечення через призму запровадження 

різних юридично значимих обставин (соціальних ризиків), які ведуть до 

матеріальної підтримки соціально вразливих осіб; право на соціальний захист 

цілком природно враховує інвалідність як передумову його набуття, 

реалізації; право на соціальний захист повною мірою стосується осіб з 

інвалідністю як важливої частини соціально вразливих категорій осіб; право 

на соціальний захист виконує основоположну роль по відношенню до 

системи прав, гарантій та пільг осіб з інвалідністю; право на соціальний 

захист направлене на посилення соціальної спрямованості діяльності 

держави у напрямку підтримки осіб з інвалідністю, підкреслення важливої їх 

ролі як складової суспільства; право на соціальний захист, особливо в умовах 

нестабільного розвитку суспільства та держави, низького рівня пенсій та 

соціальних допомог, передбачає та включає систему пільг. 

На думку В.П. Мельника, соціальний захист: по-перше, відображає 

соціальну сутність та стратегію розвитку суспільства і держави; по-друге, 

забезпечує правовий зв’язок суспільства і держави та осіб з інвалідністю 

через систему гарантованих прав, гарантій, пільг; по-третє, являє собою 

правовий базис подальшого розвитку прав, гарантій та пільг осіб з 

інвалідністю. Тому соціальний захист в умовах сьогодення – це 

основоположний та фундаментальний напрям діяльності суспільства, 

держави щодо надання допомоги (підтримки) соціально вразливим 

категоріям населення через розвиток найбільш оптимальної і конструктивної 

моделі соціального забезпечення [48]. 

У нормативно-правовій науковій літературі поняття «соціальний захист» 

почало вживатися нещодавно. Інститут соціального захисту передбачає 

перерозподіл суспільного багатства на користь людей, які тимчасово чи 

постійно потребують особливої уваги з боку суспільства, а саме: від багатих 

до бідних, від здорових до хворих, від молодих до літніх, що фактично 

реалізує принцип солідарності поколінь [49]. Н.В. Стаховська вважає, що 
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законодавець до соціального захисту намагається віднести різні 

державницькі заходи матеріально-побутового, медичного, культурно-

освітницького й іншого характеру, через які виявляється турбота держави 

про підростаюче покоління, про громадян, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, і фактично про все населення України [50].  У вузькому 

розумінні соціальний захист розглядають як систему спеціальних заходів 

щодо захисту населення з огляду на особливості його професійного та 

соціального статусу. О.У. Хомра і Т.Є. Русанова до системи соціального 

захисту людини відносять заходи з охорони і відновлення фізичного й 

духовного здоров’я людини, з ліквідації алкоголізму, наркоманії та інших 

негативних явищ [51]. А.В. Стойка пропонує термін «соціальний захист» 

трактувати як одну з основних складових системи людського розвитку, яка 

включає дії із забезпечення сталого і гідного рівня життя людини, що 

приводить до її мотивованої продуктивності й ефективного відтворення 

людського капіталу [52]. Досить узагальнюючим, на нашу думку, є 

визначення поняття соціального захисту, яке пропонує А.Н. Халецька. Вона 

стверджує, що під цим поняттям варто розуміти «комплекс законодавчо 

закріплених соціальних норм, гарантованих державою щодо окремих верств 

населення» [53].  

Аналізуючи різноманітні підходи до визначення поняття соціального 

захисту та соціального забезпечення, Корнієнко С.М. пропонує визначати 

його як функцію держави, систему суспільно-економічних заходів, 

спрямованих на матеріальне забезпечення громадян у ситуаціях, пов’язаних 

із соціальними ризиками (хвороба, інвалідність, старість, втрата 

годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо) [54].  

І.С. Ярошенко розглядає соціальний захист не як функцію держави, а як 

«діяльність держави, яка здійснюється в рамках державного управління». 

Виражається така діяльність у правовому регулюванні суспільних відносин, 

що виникають для задоволення потреб особи у належному матеріальному 

забезпеченні із спеціальних фондів через індивідуальну форму розподілу, 
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замість оплати праці чи як доповнення до неї, у випадках, передбачених 

законодавством, у розмірі, не нижчому від гарантованого державою 

мінімального рівня. Метою такої діяльності, на думку науковця, є 

запобігання ситуаціям соціального ризику в нормальному житті особи, що 

забезпечує підтримання оптимальних умов життя [55, с. 35]. 

У загальній теорії права В.Ф. Погорілко до категорії соціальних прав 

відносить право на соціальний захист. На його переконання, право на 

соціальний захист передбачає можливість отримання пенсій, соціальних 

виплат і допомоги, що є основними джерелами існування та забезпечують 

прожитковий мінімум на випадок повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від людини 

обставин, старості та в інших випадках, передбачених чинним 

законодавством [42, c. 215].  

Г.C. Яковлєва зазначає, що право людини на соціальний захист 

закріплене в Конституції України та міжнародних правових документах, а в 

інших нормативно-правових актах України встановлені беззаперечні права 

людини на отримання від держави того чи іншого виду безповоротної 

матеріальної допомоги (допомоги, що не має матеріального характеру), що 

спрямовані на забезпечення гідного рівня життя особи, яка за тих чи інших 

життєвих обставин потребує такої допомоги [56, c. 103]. У першу чергу, 

варто відзначити, що не зовсім доречним, з точки зору юридичної техніки, є 

визначення права на соціальний захист через «беззаперечні права людини на 

отримання заходів соціального захисту матеріального та нематеріального 

характеру», оскільки визначення «права через право» є нелогічним та не 

розкриває правової природи досліджуваної міри можливої поведінки 

особистості. Водночас цікавою є сама ідея, сформульована у 

запропонованому Г.С. Яковлєвою визначенні права на соціальний захист як 

такого, що здійснюється в результаті реалізації окремих, менших за обсягом 

прав на отримання видів соціального захисту як матеріального, так і 
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нематеріального характеру, у визначених нормативно-правовими актами 

випадках.  

Схожої точки зору дотримується й С.А. Кадомцева, яка зазначає, що у 

розвиненій державі соціальний захист представлений двома 

взаємодоповнюючими частинами. Перша частина – це система грошової 

допомоги, що дозволяє компенсувати наслідки втрати або зниження 

працездатності, тобто втрати заробітку в результаті хвороби, безробіття або 

його зниження, здійснення додаткових затрат у зв’язку з появою на 

утриманні дітей, осіб похилого віку тощо. Друга частина – комплекси 

соціальних послуг та пільг: медичні послуги, різні форми соціальної та 

професійної реабілітації, послуги з працевлаштування, обслуговування 

людей похилого віку, осіб з інвалідністю, надання пільг за соціальною та 

професійною ознаками тощо [57, с. 2].  

Цілком влучним у зв’язку з цим є визначення права на соціальний 

захист, сформульоване Н.Б. Болотіною, яка вважає, що це комплекс 

суб’єктивних прав особи, які містять такі основні правомочності, як право на 

пенсійне забезпечення, право на соціальну допомогу, право на соціальні 

послуги, право на медичну допомогу тощо [58, с. 113]. 

Таким чином, визначаючи поняття права на соціальний захист, науковці 

одностайно стверджують, що одного універсального заходу соціального 

захисту немає і не може бути. Водночас все різноманіття передбачених 

нормативно-правовими актами грошових виплат, соціальних послуг, 

соціальних пільг, медичної допомоги тощо надається з єдиною метою – 

подолання та/або пом’якшення несприятливих наслідків соціальних ризиків, 

їх попередження та профілактика, адаптування особи до нових умов 

життєдіяльності. Так, наприклад, з метою подолання наслідків такого 

соціального ризику, як досягнення пенсійного віку (старість), особа здійснює 

права на призначення і виплату пенсії за віком відповідно до Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09 липня 2003 

року (державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про 
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державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю» від 18 травня 2004 року), на соціальне 

обслуговування, у тому числі вдома, відповідно до Закону України «Про 

соціальні послуги» від 19 червня 2003 року, на безплатний проїзд у 

транспорті загального користування відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті 

загального користування» від 17 травня 1993 року № 354 тощо. Кожне з 

названих прав є складовою комплексного права на соціальний захист, яке 

здійснюється шляхом реалізації у випадку настання конкретного соціального 

ризику відповідних правомочностей щодо отримання передбачених 

нормативно-правовими актами таких видів соціального захисту: грошових 

виплат, соціального обслуговування, медичної допомоги, лікарських засобів 

та виробів медичного призначення, соціальних пільг, натуральної допомоги, 

житлово-комунальних субсидій, для визначення яких і застосовується 

категорія «права у сфері соціального забезпечення».  

Так, Є.В. Краснов, вивчаючи порядок захисту досліджуваного права, 

визначає особливості його здійснення у випадку порушення чи невизнання 

права на пенсію, права на матеріальне забезпечення та соціальні послуги у 

системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, права 

на державну соціальну допомогу та соціальне обслуговування осіб з 

інвалідністю, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

дітей війни, біженців та осіб, які потребують додаткового чи тимчасового 

захисту, сімей з дітьми, права на медичну допомогу [59, c. 6-7]. Науковець 

відзначає, що здійснення права на соціальний захист пов’язане з реалізацією 

прав у сфері соціального забезпечення, проте не наводить обґрунтування 

даного твердження. На нашу думку, цілком можна погодитися з думкою 

Є.В. Краснова, що права у сфері соціального забезпечення є складовою права 

на соціальний захист. Таким чином, Основним Законом нашої держави 

встановлено, що право на соціальний захист включає в себе інші, менш 

об’ємні за змістом, права на отримання конкретних заходів соціального 
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захисту (права у сфері соціального забезпечення). Крім того, сам термін 

«забезпечення» трактується як надання кому-небудь достатніх засобів для 

існування [60, c. 375], що через призму права соціального забезпечення 

означає надання конкретних матеріальних благ та/або нематеріальних 

заходів, спрямованих на забезпечення кожному достатнього життєвого рівня. 

Водночас соціальний захист у сучасних умовах не вичерпується лише 

здійсненням заходів, спрямованих на подолання та/або пом’якшення 

несприятливих наслідків соціальних ризиків, він також передбачає їх 

попередження та профілактику. Прикладом таких заходів можуть бути 

соціальна профілактика серед сімей, дітей та молоді, спрямована на 

запобігання складним життєвим обставинам даної групи суб’єктів права 

соціального забезпечення, аморальній, протиправній поведінці в сім’ях, 

серед дітей та молоді, виявлення будь-якого негативного впливу на життя і 

здоров’я дітей та молоді і запобігання такому впливу та поширенню 

соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді, профілактична робота з 

батьками, іншими законними представниками дитини щодо запобігання 

домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей тощо [61, c. 77].  

Таким чином, право на соціальний захист та права у сфері соціального 

забезпечення співвідносяться як ціле і частина. Права у сфері соціального 

забезпечення є основою права на соціальний захист, оскільки у процесі їх 

здійснення задовольняється інтерес управомоченої особи на отримання 

конкретних видів соціального захисту, спрямованих на подолання та/або 

пом’якшення несприятливих наслідків соціальних ризиків, що вже настали, 

адаптацію особи/сім’ї до нових умов життєдіяльності. Проте зміст права на 

соціальний захист не вичерпується винятково правомочностями, 

спрямованими на задоволення інтересу, що виникає тоді, коли соціальний 

ризик вже настав, не останнє місце у досліджуваному праві займає інтерес 

управомоченої особи щодо уникнення або максимальної мінімізації кількості 

соціальних ризиків у її житті. 



35 

 35 

Соціальний захист осіб з інвалідністю є одним із ключових та 

фундаментальних питань у соціально-економічних реформах і 

перетвореннях, які постійно декларуються у нашій державі. Воно тісно 

пов’язане із необхідністю якісного та системного реформування діючої 

моделі соціального захисту осіб з інвалідністю. У цьому контексті важливого 

значення набувають проблеми удосконалення організаційно-правових форм 

соціального захисту осіб з інвалідністю. При цьому історично склалося так, 

що організаційно-правові форми соціального захисту пов’язані із 

організаційно-економічним та правовим їх забезпеченням з боку держави, 

роботодавців, працівників, їх представницьких організацій та інших 

інститутів суспільства. У правовому сенсі організаційно-правові форми 

соціального захисту осіб з інвалідністю спрямовані на забезпечення 

належних умов реалізації такими ними усіх належних прав та свобод. 

Водночас слід підкреслити, що радянська модель соціального захисту осіб з 

інвалідністю, яка продовжує діяти в Україні, викликає низку зауважень через 

складність та неузгодженість законодавства, механізмів реалізації права на 

соціальний захист, тісно пов’язаних із ним прав на окремі його види [62, 

c. 224]. 

Конституційне право осіб з інвалідністю на соціальний захист (соціальне 

забезпечення) – це визнане Основним Законом України право особи з 

інвалідністю на отримання адекватної підтримки та допомоги у випадках, 

передбачених законом, з метою забезпечення рівня її життя відповідно до 

стану розвитку суспільства і держави.  

Основними ознаками конституційного права соціального забезпечення 

осіб з інвалідністю є наступні:  1) спрямоване на забезпечення належного 

життя осіб з інвалідністю відповідно до стану розвитку суспільства і 

держави; 2) передбачає надання адекватної підтримки та допомоги з боку 

суспільства і держави через систему соціального страхування, державного та 

недержавного соціального забезпечення; 3) характеризується переважно 

законодавчим регулюванням по відношенню до механізмів реалізації, 



36 

 36 

гарантування та правової охорони; 4) є системним, системоутворюючим 

правом по відношенню до прав на пенсійне забезпечення, соціальні 

допомоги, послуги та пільги; 5) характеризується специфічною процедурою 

реалізації, гарантування і правової охорони; 6) як правило, не може 

обмежуватись (скасовуватись); 7) забезпечується через систему державного 

нагляду (контролю) та громадського контролю; 8) має безстроковий 

(строковий, якщо інвалідність встановлена на певний строк) характер; 

9) підлягає позасудовому та судовому захисту [48]. 

Найкраще відображає значення соціального захисту та забезпечення для 

самих осіб з інвалідністю, на нашу думку, Рекомендація Комітету міністрів 

Ради Європи «Про послідовну політику у відношенні інвалідів» [63], у якій, 

зокрема, зазначено наступне: «По-перше, соціальне забезпечення осіб з 

інвалідністю – це індивідуальна допомога особі, що цього потребує, для 

забезпечення її спроможності жити відповідно до своїх здібностей і 

потенціалу; по-друге, забезпечення можливості звільнення від захворювання 

та інвалідності, з можливістю відриватися від залежності та цілковитої 

прив’язки до медичної допомоги, але у разі такої потреби мати 

безперешкодний доступ до медичної допомоги чи догляду; по-третє, 

забезпечення можливості безперешкодного доступу до права користуватись 

всією сукупністю своїх громадянських прав і мати доступ у всі установи, 

організації і до всіх видів суспільних послуг, в тому числі й освітніх, 

оскільки інвалідність – це не тільки ушкодження здоров’я, а й умови 

проживання людини і, перш за все, неможливість скористатися тим, що 

доступно іншим членам суспільства; по-четверте, мати максимально можливу 

економічну самостійність, що включає в себе, наприклад, кваліфіковану 

роботу і відповідний особистий догляд; мати мінімальні засоби до життя, 

якщо необхідно, то шляхом соціальних виплат; мати можливість 

максимальної мобільності, тобто можливість доступу до будинків та 

транспортних засобів; мати значну можливість вибору і незалежність, у тому 

числі незалежність від своїх власних сімей, якщо інвалід того забажає; бути 
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активним членом суспільства, відігравати повну роль у суспільстві і брати 

участь в економічній, соціальній та культурній діяльності, в проведенні 

дозвілля та відпочинку». 

Головне значення соціального забезпечення для осіб з інвалідністю 

полягає у наданні належного рівня суспільних благ, відновленні статусу 

повноцінного члена суспільства, досягненні соціального комфорту особи з 

інвалідністю, що з незалежних від неї обставин потребує підтримки. 

Ураховуючи викладене, можна визначити соціальний захист осіб з 

інвалідністю як діяльність держави, спрямовану на дотримання рівня 

соціальних гарантій та нормативів для осіб з інвалідністю на принципах 

адресності, системності та послідовності з метою їх інтеграції в існуючу 

систему суспільних відносин. Нині у сфері соціального захисту інвалідів та 

дітей-інвалідів в Україні існує багато невирішених проблем, які умовно 

можна розподілити на шість складових, пов’язаних із забезпеченням: 

пенсійних і соціальних виплат інвалідам у розмірах, які б гарантували їм 

гідний рівень життя; можливості безперешкодного отримання 

реабілітаційних послуг за місцем проживання інваліда та дитини-інваліда; 

отримання якісної освіти в рамках інтегрованих форм навчання; можливості 

трудової діяльності без дискримінації у процесі працевлаштування та 

подальшої роботи; реформування стаціонарних установ для інвалідів та 

дітей-інвалідів і переведення фінансування на створення допоміжних служб, 

які дають змогу людям з інвалідністю жити без відриву від «соціуму»; 

створення доступного середовища для вільного пересування інвалідів та 

дітей-інвалідів і безперешкодної комунікації [54, c. 276]. 

М.В. Кравченко у своєму дослідженні актуальних проблем соціального 

захисту інвалідів в Україні обґрунтовує позицію, відповідно до якої сучасна 

система соціального забезпечення осіб з інвалідністю має нарешті відійти від 

медичної моделі та повернути її у русло соціальної моделі інвалідності. 

Тобто автор має на увазі, що соціальний захист інвалідів охоплює не лише 

державну соціальну допомогу та пенсійне забезпечення, систему пільг і 
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компенсацій та соціально-побутове обслуговування, але й включає охорону 

здоров’я, освіту та зайнятість осіб з інвалідністю, а також соціальну і 

професійну реабілітацію та соціальну інтеграцію в суспільство [2].  

З цього випливає, що головне значення інституту соціального захисту та 

соціального забезпечення полягає в тому, щоб забезпечити не лише 

матеріально-побутові проблеми осіб з інвалідністю, а й соціальні потреби 

таких осіб шляхом створення умов для всебічного і повноцінного розвитку 

осіб з інвалідністю, їх життєдіяльності, максимально можливої реалізації 

потреб та інтересів вказаної категорії осіб. 

Колектив авторів у складі І.Ю. Гришової та Т.Л. Шестаковської 

особливе значення в системі соціального забезпечення осіб з інвалідністю 

надає медичному забезпеченню. Так, науковці зазначають, що «згідно з 

результатами проведеного дослідження факторами, що впливають на 

інфраструктурне забезпечення осіб з інвалідністю на ринку медичних послуг 

в Україні, є: 1) загальна соціально-економічна ситуація (високий рівень 

інфляції, обмеженість державного фінансування, недостатній розвиток 

медичної освіти); 2) стан ринку медичних послуг (недосконалість 

національного законодавства, недостатня розвиненість матеріально-технічної 

бази, проблеми медичного страхування).  

Для забезпечення медичними послугами осіб з інвалідністю, підвищення 

ефективності та якості таких послуг необхідне державне регулювання 

інфраструктури їх ринку в Україні. Крім того, дуже важливо організувати та 

профінансувати профілактику захворювань осіб з інвалідністю, забезпечити 

розвиток медичної науки, встановити адекватні ціни на медичні послуги й 

препарати, а отже, зробити доступними ці послуги для осіб з інвалідністю. 

До головних причин необхідності державного регулювання ринку медичних 

послуг належать: потреба в медичному забезпеченні вразливих верств 

населення (осіб з інвалідністю); забезпечення належної якості надання 

медичних послуг, їхньої ефективності й модернізації; раціональний розподіл 

ресурсів; можливість надання спеціалізованих видів медичної допомоги 
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тощо. Державний механізм регулювання розвитку ринку медичних послуг 

стимулює науково-технологічні розробки та фундаментальні дослідження в 

медичній галузі, уможливлює підтримання санітарно-епідеміологічної 

безпеки на рівні країни та окремих її регіонів» [64 с. 324]. 

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб 

з інвалідністю в Україні» держава встановила такі форми соціального 

захисту, як матеріальна, соціально-побутова і медична, які здійснюються у 

вигляді грошових виплат (пенсій, допомог, одноразових виплат) [65]. Крім 

того, законодавство передбачає соціальне обслуговування осіб з 

інвалідністю, яке включає різні види соціальних послуг і є невід’ємною 

складовою механізму соціального захисту. Соціальне обслуговування, перш 

за все, має на меті задоволення особливих потреб осіб з інвалідністю. 

Перехід від матеріального до соціального характеру соціального захисту в 

Україні обумовлює посилення ролі соціального обслуговування на сьогодні. 

Соціальне обслуговування виступає доповненням до матеріального 

забезпечення, що посилює ефективність системи соціального забезпечення 

осіб з інвалідністю загалом. З правової точки зору, соціальне обслуговування 

являє собою систему соціальних заходів, що включає сприяння, підтримку і 

послуги, які надаються уповноваженими суб’єктами (соціальними службами) 

чи їх посадовими особами окремим особам чи групі осіб для мінімізації 

складності життєвих труднощів, усунення таких труднощів, підтримки їх 

соціального статусу та активного залучення осіб з інвалідністю до 

життєдіяльності суспільства. 

Відповідно до статті 19 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю 

«особи з інвалідністю мають доступ до різного виду послуг, що надаються 

вдома, за місцем проживання, чи інших допоміжних послуг у рамках 

спільноти, включаючи персональну допомогу, необхідну для підтримки 

життя в спільноті та включення до неї, а також для недопущення ізоляції чи 

сегрегації від спільноти». Така правова норма передбачає створення 
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державами-учасницями умов для гідного та повноцінного життя інвалідів 

[11].  

Звернемо увагу на такий захід, як заборона дискримінації за ознакою 

інвалідності стосовно всіх питань, що стосуються всіх форм зайнятості, 

зокрема умов прийому на роботу, наймання й зайнятості, збереження роботи, 

просування по службі, а також безпечних і здорових умов праці. На жаль, 

зараз в Україні певна дискримінація щодо осіб з інвалідністю присутня. Вона 

пояснюється тим, що роботодавець при прийомі на роботу особи з фізичними 

вадами, як правило, повинен самостійно за власні кошти облаштувати їй 

робоче місце залежно від її особливостей. Такі люди мають різні розлади 

функцій організму, різні вимоги до свого робочого місця, які потрібно 

враховувати на основі індивідуального підходу. Роботодавці при цьому 

витрачають на обладнання такого місця певні кошти, а також можуть 

понести збитки на виробництві в силу неповної працездатності інваліда. Ось 

чому вони не дуже прагнуть брати на роботу осіб з інвалідністю, що впливає 

на рівень їх зайнятості. 

З цього приводу М.П. Лукашевич і Д.О. Пузіков акцентують увагу на 

тому, що реалізація права інвалідів на працю вимагає створення низки умов – 

економічних, правових, фінансових, організаційних, науково-методичних, 

інформаційно-освітніх і соціально-психологічних. Ключовою проблемою 

реалізації такого права є забезпечення оптимального й раціонального 

працевлаштування таких осіб відповідно як до їх потреб, соціальної 

реабілітації й інтеграції, так і до потреб і можливостей суспільства й ринку 

праці [66, с. 30]. 

Окрім зазначеного, колектив авторів (О.Ю. Вострих, Н.В. Дульнєва, 

С.Г. Марінцова) привертає увагу до проблеми дискримінації інвалідів, яка 

нерідко заснована на тому, що їх відмінності від інших іноді просто не 

беруться до уваги й тим самим вони позбавляються рівного доступу до тих 

благ, які мають усі люди. Це свідчить лише про те, що суспільство не зважає 

на проблеми певної групи людей. Коли ігноруються відмінності, що 
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зумовлюють особливі потреби останніх, забезпечення рівних прав стає 

неможливим. Прикладом цього є ситуація, коли люди в інвалідних візках не 

в змозі потрапити до громадських будівель, оскільки ті не обладнані 

пандусами. Таке ставлення держави й суспільства до людей з обмеженими 

можливостями призводить до того, що вони в більшості випадків не можуть 

нормально користуватися навіть громадським транспортом. До магазинів, 

банків, кінотеатрів, навіть до переважної більшості аптек немає спеціальних 

під’їздів, а якщо і є, то облаштовані так, що людина на візку не може 

переїхати через бордюр. Причина таких непоодиноких явищ полягає в тому, 

що проектувальники будівель та інших об’єктів фізичного оточення 

ігнорували потреби цієї групи людей, не бажали створювати розумні 

пристосування й порушили державні та міжнародні стандарти будування і 

благоустрою. Проблемним зараз для таких осіб є й пересування. Практика 

свідчить, що багато водіїв громадського транспорту намагаються уникнути 

пасажирів з вадами здоров’я в силу їх права на пільговий проїзд та й взагалі 

спеціальними технічними засобами для обслуговування пасажирів з 

особливими потребами обладнані одиниці транспортних засобів 

громадського користування [67, c. 156]. 

На конституційному рівні Україна проголошує себе соціальною державою, 

що закріплено принципом, відповідно до якого людина є найвищою соціальною 

цінністю держави. З цього випливає обов’язок держави пріоритетними 

напрямками своєї діяльності та соціальної політики встановлювати соціальний 

захист та забезпечення осіб з інвалідністю.  

Сучасний стан загострення проблеми соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю обумовлена, по-перше, абсолютно застарілою нормативно-

правовою базою в зазначеній сфері, по-друге, стрімким зростанням чисельності 

осіб з інвалідністю за останні роки через військово-збройний конфлікт на 

значній території держави. Саме тому система соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю, як ніколи раніше, має бути спрямована на створення рівних з 

іншими членами суспільства можливостей для реалізації такими особами 
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політичних, економічних, соціальних і культурних прав і свобод, якомога 

ширшого кола розвитку їх індивідуальних здібностей та задоволення особистих 

потреб. Основними причинами інвалідності на всіх рівнях в Україні є: 

екологічна криза, побутовий травматизм, виробничий травматизм, низький 

рівень охорони здоров’я населення, зростання рівня хронічних спадкових 

захворювань, низька ефективність профілактичних заходів та диспансерного 

спостереження, низький рівень матеріального забезпечення, зубожіння 

значної частини населення, технологічні катастрофи, автомобільні 

катастрофи, наслідки військових дій, стихійні лиха, зростання злочинності, 

відсутність навичок здорового способу життя [68, с. 151]. 

Одним із ключових завдань науки права соціального забезпечення на 

сьогодні є привернення уваги до проблем правового регулювання соціального 

забезпечення осіб з інвалідністю на рівні комплексних наукових досліджень. 

Система правовідносин, що виникають з питань соціального забезпечення 

осіб з інвалідністю, потребує вдосконалення правового регулювання зазначеної 

сфери, основа якого закладена в державній соціальній політиці, яка на сьогодні 

повинна зосередитись на переорієнтації і розробці нових завдань державної 

соціальної політики у сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю. 

Правовому, організаційному та матеріально-фінансовому забезпеченню 

реалізації інвалідами своїх прав, потреб та інтересів слугує досить розгалужена 

нормативно-правова база, яка є недосконалою та застарілою на сьогодні. 

Під правовим регулюванням, на слушну думку О.Ф. Скакун, слід 

розуміти здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових 

засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, 

охорона і розвиток. Вчена виділяє наступні ознаки правового регулювання: 

1) це різновид соціального регулювання; 2) за допомогою правового 

регулювання відносини між суб’єктами набувають певної правової форми, 

яка має споконвічно державно-владний характер, тобто в юридичних нормах 

держава вказує міру можливої і належної поведінки; 3) правове регулювання 

має конкретний характер, тому що завжди пов’язане з реальними 



43 

 43 

відносинами; 4) правове регулювання має цілеспрямований характер –  

спрямоване на задоволення законних інтересів суб’єктів права; 5) правове 

регулювання здійснюється за допомогою правових засобів, що забезпечують 

його ефективність; 6) правове регулювання гарантує доведення норм права 

до їхнього виконання [69, с. 529-530]. Таким чином, під правовим 

регулюванням соціального забезпечення осіб з інвалідністю слід розуміти 

здійснюваний державою цілеспрямований вплив на правовідносини, одним із 

учасників яких є особа з інвалідністю, за допомогою норм права та інших 

законодавчо закріплених засобів з метою впорядкування цих правових 

відносин. Правове регулювання здійснюється за допомогою норм права, які 

знаходять своє відображення у відповідних нормативно-правових актах [70 

с. 87]. 

Серед ключових пріоритетів реформи соціального захисту ключове 

місце варто відвести реформуванню соціальних послуг як складової 

підвищення ефективності права на соціальний захист, розвитку новітньої 

моделі системи соціального захисту [71, с. 252-259]. Особливого значення в 

умовах сьогодення набуває проблема ефективності та доступності соціальних 

послуг особам з інвалідністю. Як відомо, у світі проживає понад мільярд 

людей з інвалідністю, а в Україні цей показник становить близько 2,7 млн 

людей [3]. Однак, ураховуючи соціальні, демографічні, військові, екологічні, 

техногенні та інші чинники, чисельність осіб з інвалідністю постійно зростає, 

як і чисельність дітей з інвалідністю.  

Виходячи з таких передумов, зазначимо, що система соціального 

захисту є найбільш динамічною та чутливою щодо напрямів і тенденцій 

суспільних та державних перетворень. Закон України «Про соціальні 

послуги» [21] встановлює, що соціальні послуги – комплекс заходів з 

надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою 

розв’язання їхніх життєвих проблем. При цьому складні життєві обставини – 

сукупність суб’єктивних та об’єктивних чинників, які впливають прямо чи 
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опосередковано на здатність особи самостійно дбати про себе та брати участь 

у суспільному житті.  

Крім того, законодавець у досліджуваному Законі підкреслює, що 

основними формами надання соціальних послуг є матеріальна допомога та 

соціальне обслуговування. Соціальне обслуговування здійснюється: за 

місцем проживання особи (вдома); за місцем проживання (перебування) 

дитини у сім’ях громадян, які відповідно до договору надають послуги щодо 

утримання та виховання дитини (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного 

типу, сім’ї патронатних вихователів); у стаціонарних інтернатних установах 

та закладах; у реабілітаційних установах та закладах; в установах та закладах 

денного перебування; в установах та закладах тимчасового або постійного 

перебування; у територіальних центрах надання соціальних послуг; в інших 

закладах соціальної підтримки (догляду). Ключовим аспектом надання 

соціальних послуг є здійснення їх щодо осіб з інвалідністю, адже такі особи 

потребують соціальних послуг на постійні основі з урахуванням приписів 

програм реабілітації, які встановлені Законом України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» [65].  

Отже, за своєю суттю, соціальні послуги особам з інвалідністю – 

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. Концептуальними напрямами 

удосконалення системи соціальних послуг особам з інвалідністю є наступні: 

1) розробка Національної концепції реформування соціальних послуг з 

урахуванням міжнародних соціальних стандартів; 2) обговорення, здійснення 

експертизи відповідного проекту Національної концепції реформування 

соціальних послуг з урахуванням позиції експертів та провідних шкіл 

соціального права; 3) затвердження Парламентом Національної концепції 

реформування соціальних послуг; 4) розробка та ухвалення на основі 

Національної концепції реформування соціальних послуг Соціального 

кодексу та Кодексу про права осіб з інвалідністю. 
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Сучасний стан правового регулювання сфери соціального забезпечення 

осіб з інвалідністю характеризується негативною тенденцією до 

недотримання міжнародних стандартів, навіть за умови їх ратифікації чи 

імплементації. М.М. Шумило зазначає, що в Україні немає жодних гарантій 

дотримання міжнародних норм, оскільки відсутній реально діючий механізм 

моніторингу та відповідальності держав за недотримання положень 

міжнародно-правових актів [72, с. 247]. Такий стан речей призводить до 

зловживання правом з боку держав-учасниць міжнародних договорів та 

конвенцій. 
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Висновки до розділу 1 

На підставі проведеного дослідження теоретико-правових засад 

соціального забезпечення осіб з інвалідністю можна дійти до наступних 

висновків: 

        1. Соціальна спрямованість запроваджених в Україні реформ, що 

обумовлені стрімким процесом її європейської інтеграції, взяті за основу 

розвитку гуманітарні та соціальні стандарти, обтяжені обов’язком виконання 

міжнародних зобов’язань, обумовили порушення проблеми правового 

регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю як особливої 

вразливої категорії населення, що з незалежних від неї підстав потребує 

державної допомоги та підтримки. На сьогодні Українська держава та 

суспільство потребують перегляду соціальних цінностей, розробки 

абсолютно нової стратегії державної соціальної політики, метою якої має 

стати забезпечення повноцінної, безперешкодної активної участі осіб з 

інвалідністю у життєдіяльності суспільства на основі соціальної моделі 

правового регулювання з толерантним відношенням до осіб з інвалідністю. 

2. Правове регулювання соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю – це державний цілеспрямований владно-організуючий вплив 

компетентних органів держави, які уповноважені здійснювати соціальне 

забезпечення осіб з інвалідністю з метою безперешкодної реалізації прав 

інвалідів, їх гарантування, охорону й захист, безперешкодного долучення 

осіб з інвалідністю до активної життєдіяльності суспільства. Забезпечення 

прав інвалідів – це процес або результат реалізації нормативно закріплених, 

гарантованих державою прав людей з інвалідністю у різних сферах їх 

життєдіяльності, за допомогою яких захищаються й охороняються їх права, 

свободи і законні інтереси. 

3. В теорії науки соціального забезпечення більшість науковців 

пропонує розуміти поняття «інвалідність» як нормативно визначену й 

установлену у відповідному порядку міру втрати здоров’я (функцій 
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організму) у зв’язку із захворюванням, травмою (її наслідками) або 

вродженими вадами, що призводить до постійної або довгострокової втрати 

повної або часткової працездатності й позбавляє людину можливості вчиняти 

певні дії, що викликають обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого 

держава зобов’язана створювати умови для реалізації прав такої людини 

нарівні з іншими громадянами й забезпечувати її соціальний захист. Інвалід – 

це особа з вродженими або набутими внаслідок захворювання чи травми 

стійкими розладами функцій організму, які призводять до повної або 

часткової нездатності виконувати життєво важливі функції й обмежують її 

повноцінну життєдіяльність, викликаючи потребу в соціальному захисті й 

забезпеченні гарантованих державою прав на підставі визнання за нею 

відповідного статусу в передбаченому законодавством порядку.  

4. 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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5. Сучасний стан правового регулювання соціального забезпечення 

осіб з інвалідністю ускладнений великою кількістю нормативно-правових 

актів у зазначеній сфері, що створює перешкоди у правозастосовній та 

судовій практиці і підтверджує необхідність їх систематизації у єдиному 

нормативно-правовому акті (закон або кодекс) з метою уникнення 

неоднакового застосування та праворозуміння. 

6. Для реалізації своїх прав на соціальне забезпечення особам з 

інвалідністю надається відповідний правовий статус. Спеціальний правовий 

статус, яким володіють особи з інвалідністю, можна розглядати в широкому 

й вузькому значенні. У вузькому сенсі – це сукупність урегульованих 

нормами адміністративного права проявів соціальних і правових якостей 

інвалідів як спеціальних суб’єктів цієї правової галузі, які володіють 

правоздатністю і є носіями додаткових прав та обов’язків порівняно з іншими 

особами. У широкому сенсі його слід розуміти як органічну частку 

загального правового статусу людини і громадянина в суспільстві, як 

комплекс відповідних правових можливостей, обумовлених специфікою 

адміністративно-правового регулювання й об’єктивно існуючими 

обмеженнями для повноцінної участі інвалідів у суспільних відносинах у 

силу конкретних життєвих обставин, пов’язаних з певними розладами їх 

фізичного або психічного здоров’я. Складовими такого статусу осіб з 

інвалідністю виступають їх загальні і спеціальні права, свободи, законні 

інтереси та юридичні обов’язки, що регламентуються нормами чинного 

законодавства при взаємодії цих суб’єктів з органами публічної влади та її 

посадовими особами, формуються на підставі встановлених принципів і 

гарантуються державою. 

7. Національне законодавство щодо правового регулювання у сфері 

набуття й підтвердження статусу інваліда потребує подальшого 

вдосконалення. Варто спростити процедуру призначення інвалідності дітям 

шляхом перекладення повноважень лікарсько-консультативних комісій, що 

функціонують при лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, на 
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медико-соціальні експерті комісії. Це дасть змогу значно спростити сам 

механізм проведення процедури отримання статусу інваліда як для осіб, які 

прагнуть отримати цей статус, чи їх законних представників, так і для 

комісій, що здійснюють цю діяльність. 

8. До концептуальних питань у сфері забезпечення прав інвалідів в 

Україні, які потребують належної уваги й певного вдосконалення, варто 

віднести: 1) удосконалення процедурних норм, пов’язаних із встановленням 

статусу інваліда і реалізацією прав і законних інтересів людей з інвалідністю; 

2) удосконалення адміністративно-правового статусу інваліда, зокрема його 

основних елементів; 3) посилення контролю за додержанням прав людей з 

інвалідністю; 4) підвищення ефективності координаційної діяльності між 

державними й недержавними органами, підприємствами, установами й 

організаціями, діяльність яких спрямована на додержання і реалізацію прав 

інвалідів; 5) розвиток заходів щодо безперешкодного доступу інвалідів до 

фізичного оточення; 6) посилення відповідальності за порушення їх прав і 

свобод; 7) підвищення матеріального забезпечення й розширення пільг для 

інвалідів; 8) удосконалення структури медичних, реабілітаційних та інших 

закладів, де утримуються або перебувають люди з інвалідністю; 

9) удосконалення правового регулювання у справі запобігання інвалідності; 

10) удосконалення правового регулювання питань з надання послуг особам з 

інвалідністю; 11) удосконалення правового регулювання у сферах освіти, 

працевлаштування, інформаційного забезпечення тощо. 

9. 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.  

10. 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 
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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. 
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РОЗДІЛ IІ 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 

 

2.1 Поняття та форми соціального захисту осіб з інвалідністю 

У Конвенції про права осіб з інвалідністю наводяться такі дані: в 

середньому щонайменше кожен десятий мешканець світу має фізичні, 

розумові або сенсорні дефекти, а близько 25% будь-якої групи населення 

відчувають на собі негативні впливи цього явища [73]. Понад 650 мільйонів 

людей в усьому світі мають інвалідність. Якщо додати до цього числа членів 

їх родин, то отримаємо близько двох мільярдів людей, які «живуть з 

інвалідністю». У кожному регіоні світу, в кожній країні є такі люди. 

Ускладнюється ситуація тим, що з кожним роком кількість людей як з 

вродженою, так і з набутою інвалідністю зростає. За даними Центру 

перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики 

України та НАН України, в Україні офіційно зареєстровано понад 2,8 

мільйона осіб, що мають статус людини з інвалідністю. Це близько 6,1% від 

загальної кількості населення [74, с. 240]. 

Панування поверхових стереотипних переконань стосовно інвалідності 

та людей із вадами здоров’я в Україні аж ніяк не покращують їх соціального 

становища. Ставлення до них із ворожістю, зверхністю, острахом 

спричиняють суттєву соціальну ізоляцію таких людей. Гандикапність – 

яскраво виражені негативні тенденції у взаємодії з інвалідизованими, 

зумовлена такими сформованими міфами стосовно людей з інвалідністю, як 

те, що вони є пасивними, слабкими, неприємними, залежними та створюють 

труднощі для суспільства, вони непрацеспроможні, неосвічені, постійно 

потребують значної матеріальної та соціальної допомоги [75, c. 26].  

Розробка чіткого понятійно-категоріального апарату – перше, чого 

необхідно досягти при дослідженні будь-якого явища, питання, сфери, 

процесу тощо. Так, розгляд особливостей правового регулювання 
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соціального забезпечення осіб з інвалідністю в Україні необхідно розпочати 

із розкриття терміна «особа з інвалідністю». 

Слід звернути увагу на те, що одночасно із поняттям «інвалід», 

«інвалідність» використовуються у побутовій мові, спеціальній фаховій та 

науковій літературі, засобах масової інформації, в практичній роботі юристів, 

соціальних працівників, психологів, соціальних педагогів такі дефініції,           

як-от: «люди з особливими потребами», «люди з обмеженими фізичними 

можливостями», «люди з функціональними обмеженнями», «люди з 

інвалідністю», «люди з обмеженнями життєдіяльності». Крім цього, стосовно 

різних груп осіб із інвалідністю використовуються й інші терміни: 

«неповносправні», «особи з фізичними та/або розумовими вадами», «діти-

інваліди», «дефектні діти», «нетипові діти», «аномальні діти», «неповноцінні 

діти», «діти із специфічними потребами», «діти з труднощами в навчанні» 

тощо [76, с. 272].  І хоча ці терміни не є регламентованими на законодавчому 

рівні, вони активно використовуються, досить часто вживаються, що вказує 

на те, що дані дефініції еволюціонують [74, с. 240].  

Варто зауважити, що порівняно недавно до законодавства України були 

внесені зміни відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 19 грудня 2017 року № 2249-VIII [77], які 

зводились до офіційного виведення із ужитку та використання категорії 

«інвалід». Натомість її було замінено на іншу – «людина із інвалідністю». 

Такі нововведення були спричинені необхідністю приведення українського 

законодавства у відповідність з положеннями Конвенції ООН про права осіб 

з інвалідністю. Крім того, така практика пояснювалась прагненням 

переосмислити проблему у суспільстві, стати поштовхом до зміни ставлення 

до такої особливої категорії населення, адже у новій назві соціальної групи 

одразу стає помітним акцент передусім на людині, а не на її вадах здоров’я, 

як це було раніше, коли використовувався термін «інвалід». Заміненими у 

нормативно-правових актах були і похідні терміни: «дитина-інвалід», 
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«інвалід з дитинства», «інвалід війни» та інші. Загалом зміни були внесені аж 

до 37 таких актів [74]. 

Розвиваючи цю думку, зазначимо, що цікавими щодо термінології 

видаються міркування Джона Джойнер, який стверджує,  що семантика слова 

«disabled» – «недієздатний» стає причиною формування в оточуючих 

відповідного ставлення до таких людей, а це впливає на становище самих 

інвалідів. Вчений пропонує називати таких людей протилежним словом 

«abled people» або «people with abilities», тобто людьми, які мають здібності і 

потребують особливих умов для їх розвитку [78]. 

Останнім часом у міжнародному спілкуванні слово «інвалід» майже не 

вживається. Вважається, що воно принижує людську гідність, підкреслює 

нездатність особистості до повноцінного життя, виконання своїх соціальних і 

біологічних функцій. Це пов’язано з тим, що ставлення до інвалідів у 

науковій літературі іноді визначалося терміном «disabilism» – дизабілізм 

(інвалідизм) по аналогії з терміном «расизм». Дизабілізм передбачає 

дискримінацію людей з обмеженими психофізичними можливостями і 

ставлення до них як до неповноцінних [79, с. 79-80].  

Враховуючи зазначене, зауважимо, що надалі в роботі будемо 

використовувати обидва терміни під час визначення поняття та правової 

природи досліджуваної категорії, адже залежно від часу публікації у фаховій 

літературі, особливо у більш ранніх роботах, вчені звертались до 

використання терміна «інвалід», оскільки він фігурував донедавна і у 

національному законодавстві. 

Термін «особа з інвалідністю» (від лат. іnvalid – непридатний) служить для 

характеристики осіб, які внаслідок захворювання, поранення, каліцтва обмежені 

в проявах життєдіяльності. У ст. 2 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 12 березня 1991 року № 875-

XII визначається поняття особи з інвалідністю як особи із стійким розладом 

функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може 

призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава 
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зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими 

громадянами та забезпечити її соціальний захист [65].  

У статті 2 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні» від 06 жовтня 2005 року № 2961-IV інвалідність визначається мірою 

втрати здоров’я та обмеження життєдіяльності, що перешкоджає або 

позбавляє конкретну особу здатності чи можливості здійснювати діяльність у 

спосіб та в межах, що вважаються для особи нормальними залежно від 

вікових, статевих, соціальних і культурних факторів.  У свою чергу, особа з 

інвалідністю – особа із стійким розладом функцій організму, що при 

взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її 

життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для 

реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її 

соціальний захист [17]. 

Тобто сліпі, глухі, німі люди, люди з порушеннями координації рухів, 

повністю або частково паралізовані належать до категорії людей з 

обмеженими можливостями, які відрізняються від здорових людей. До них 

також відносять осіб, які не відрізняються зовнішньо від звичайних людей, 

але страждають захворюваннями, що не дають їм змоги брати участь у різних 

сферах життєдіяльності суспільства нарівні з іншими людьми [76, с. 274]. 

У законодавстві України вживалися й суміжні за значенням терміни. 

Так, наприклад, категорія «особа з обмеженими фізичними можливостями» 

для позначення осіб із зниженою працездатністю використовується в 

Генеральній угоді між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими 

об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими 

профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 рр. [82]. 

Аналогічний термін можна зустріти і в Указі Президента України «Про 

додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та 

проведення в Україні у 2003 році року людей з інвалідністю». У ньому  поруч 

з терміном «інвалід» застосовуються також поняття «особи з обмеженими 

фізичними можливостями» та «люди з інвалідністю» [83].  
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Інвалідність – проблема багатогранна, безпосередньо пов’язана з рівнем 

економічного, політичного, соціального та культурного розвитку держави. 

Вона знаходиться у тісному зв’язку із мораллю, релігією, етикою суспільства, 

має давні історичні коріння та сягає найбільш ранніх етапів розвитку 

людства.  

Заслуговує на увагу той факт, що ставлення до людей із інвалідністю 

протягом історичного розвитку полярно змінювалось, від нього напряму 

залежало і їх забезпечення та захист з боку держави і суспільства.  

У другій половині XX ст. домінуючою стає ідея можливої інтеграції 

людей із інвалідністю у суспільство. Так, еволюція ставлення до людей із 

особливими потребами набуває якісних змін, у минуле відходять глузування, 

ізоляція їх від суспільства та утримання у лікувальних закладах, 

насильницька стерилізація, знищення. Тривалий час, як зазначає 

Р.В. Панасюк, слово «інвалід» вживалося разом з такими поняттями, як 

«маргінал», «соціальний аутсайдер», «неповноцінна людина», «дефектна 

людина». Це свідчило про низький соціальний статус інвалідів, відображало 

негативне ставлення в суспільстві до цієї категорії осіб і формувало 

внутрішню та зовнішню картину світу людей з даним статусом [74, с. 241].  

Вивчення історії розвитку і розв’язання проблем інвалідності показує, 

що вони пройшли складний шлях – від прямої відмови ними займатися, від 

фізичного знищення, ізоляції «неповноцінних членів» суспільства до 

усвідомлення необхідності інтеграції осіб з різними фізичними дефектами, 

патофізіологічними синдромами, психосоціальними порушеннями в 

суспільство, створення для них безбар’єрного середовища [84, с. 256]. 

Отже, згодом, із «непомітних» для держави [85] особи із інвалідністю 

починають здобувати статус категорії населення, на яку спрямовується 

соціальний захист з її боку. 

Визначення категорій «інвалідність», «людина із інвалідністю», як 

зазначалося, надається в законодавчих актах, крім цього, воно знаходить 

висвітлення у спеціальній літературі.  
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У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 

пропонується визначати інваліда як людину, яка частково чи повністю 

втратила працездатність внаслідок поранення, хвороби, каліцтва чи старості, 

а інвалідність як стан інваліда [86, с. 397].  

Відповідно до словника російської мови С.І. Ожегова «інвалід» – 

людина, яка втратила працездатність внаслідок каліцтва, хвороби [87, с. 214]. 

Словник іншомовних слід тлумачить інвалідність як нездатність людини 

працювати за своєю професією чи взагалі внаслідок захворювання або 

вродженого дефекту розвитку [88, с. 380]. 

Юридичний словник інвалідність розкриває як посвідчений медичним 

органом стан здоров’я, за якого громадянин через хронічне захворювання чи 

анатомічні дефекти, які спричиняють стійке, незважаючи на лікування, 

порушення функцій організму, змушений припинити професійну діяльність 

або може працювати в разі значних змін у звичайних умовах праці [89, с. 256-

257]. 

Енциклопедичний словник медичних термінів розкриває зміст 

інвалідності як стійкої, тривалої або постійної втрати працездатності чи 

значного її обмеження, що викликане хронічним захворюванням, травмою 

або патологічним станом [90, с. 411].  

Оксфордський тлумачний словник з психології поняття «інвалід» 

трактує досить спрощено та поверхово. У ньому інвалід розглядається як 

«той, що має недолік, внаслідок якого його здатність до функціонування є 

меншою за нормальну» [91], хоча саме психологія вивчає психологічні 

особливості цієї специфічної групи суспільства, а також механізми її 

взаємодії з іншими групами у загальній системі комунікацій.  

У Декларації ООН про права інвалідів (1975 р.) пропонується дефініція 

поняття «інвалід», відповідно до якої інвалідом є будь-яка особа, що не може 

самостійно забезпечити повністю або частково потреби нормальної 

особистості та (або) соціального життя в силу недоліку, вродженого чи ні, 

його (її) фізичних чи розумових можливостей» [74, с. 244].  
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У Конвенції ООН про права інвалідів (2006 р.) інвалідність трактується 

як «поняття, яке еволюціонує і є результатом взаємодії, яка відбувається між 

людьми з інвалідністю та перешкодами у стосунках і середовищі і яка 

заважає їхній повноцінній і дієвій участі у житті суспільства на рівні з 

іншими» [1, c. 21].  

Така дефініція інвалідності дає можливість розуміти його як явище, що 

має соціальну природу походження і є проблемою, властивою для соціуму в 

цілому, а не якоїсь відокремленої його групи, що страждає на певні дефекти 

або вагомі вади здоров’я. Психологічні та фізичні бар’єри, які існують у 

навколишньому середовищі, загострюють відчуття дискомфорту та почуття 

меншовартості у людей з інвалідністю [74, с. 244].  

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує розглядати 

інвалідність як біосоціальну категорію, тому проблеми інвалідності повинні 

розв’язуватися з біологічної, особистісної та соціальної позицій. Крім того, 

не всі люди з обмеженнями життєдіяльності визначаються інвалідами, а лише 

ті, в кого спостерігаються стійкі довготривалі порушення функцій організму, 

та ті, хто потребує соціальної допомоги [76, с. 275]. 

Заслуговує на увагу визначення, запропоноване представником науки 

права соціального забезпечення І.М. Сиротою. Згідно із його визначенням 

про інвалідність мова йде тоді, коли розлади функцій організму під впливом 

хвороби чи внаслідок анатомічного дефекту тягнуть за собою соціальні 

наслідки – припинення професійної діяльності у звичайних умовах чи її 

зміну, призначення різних видів соціальної допомоги, встановлення пільг та 

ін. [94, с. 155]. 

І.І. Козубом пропонується замінити термін «інвалід» на інше поняття – 

«особа зі зниженою працездатністю», адже вказаний термін дає змогу 

розглядати цю категорію осіб саме як таких, що потребують різного роду 

соціальної допомоги, юридичного захисту, і таких, що водночас є певною 

мірою працездатними і рівноправними членами соціуму [95]. 
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В.А. Красномовець вважає більш вдалим використовувати термін «особа 

з обмеженими фізичними можливостями», адже, на думку автора, за його 

допомогою найбільш повно характеризується така категорія населення, як 

люди з інвалідністю [96].  

Проте, розвиваючи далі цю думку, згаданий вчений зазначає, що під час 

застосовування понять «особа з обмеженими можливостями» та «люди з 

особливими потребами» в них вкладається дещо ширше значення, аніж до 

досліджуваної групи людей. Так, до категорії осіб з обмеженими 

можливостями можна віднести й матір чотирьох дітей, можливості 

економічної активності якої значно обмежені процесом догляду та 

виховання. До когорти людей з особливими потребами можна включити 

наркозалежних, потреби яких є специфічними. В.А. Красномовець пропонує 

таке визначення поняття «людина з обмеженими фізичними можливостями»: 

«Це особа з вродженими чи набутими стійкими розладами функцій 

організму, що потребує допомоги для здійснення повноцінної 

життєдіяльності, розвитку та інтеграції в суспільство» [96]. Так, вченим 

підкреслюються не лише вади у стані психічного чи фізичного здоров’я 

досліджуваної категорії суспільства, а й робиться акцент на потребі її 

розвитку та забезпечення для неї умов, за яких її представники відчували б 

себе повноцінними.  

Аналогічної думки дотримується у своєму дослідженні й В.С. Тарасенко 

в контексті вивчення дітей з інвалідністю у своїй дисертації. Вчена, зокрема, 

пропонує внести зміни до національного законодавства, суть яких полягає у 

заміні різних термінів, які вживаються у нормативно-правових актах, єдиним 

терміном –  «дитина з обмеженими можливостями» [97]. 

Як слушно зазначає Р.В. Панасюк, у процесі політично-суспільних 

перетворень на різних етапах історичного розвитку, на що вже в деякій мірі 

зверталася увага на початку підрозділу, сформувалось коло різних підходів 

щодо визначення та ставлення до осіб із інвалідністю. Наприклад, 

біомедичний підхід прирівнює інвалідність до хвороби чи вади, яка 
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стосується безпосередньо стану здоров’я індивіда; за філантропічним 

підходом інвалідність є «людською трагедією», а інвалід вважається 

людиною, яка потребує співчуття та особливого ставлення до себе; 

соціологічний підхід робить акцент на відмінності інваліда від соціальних 

норм, яка обмежує його здатність до повноцінної суспільної життєдіяльності 

та право мати рівноцінні можливості з іншими членами соціуму; 

економічний підхід розглядає інвалідність як причину збільшення 

матеріальних витрат через особливі потреби інваліда та його обмежену 

працездатність; соціально-політичний підхід трактує інвалідність як наслідок 

середовища, яке не відповідає можливостям людини. Перші чотири підходи 

відносять проблему інвалідності лише до сфери проблем самого інваліда, 

через що зумовлюють появу таких негативних тенденцій у ставленні до 

інвалідності, як переконання у тому, що людина з обмеженими 

можливостями є обов’язково неповноцінним членом суспільства, яка 

потребує завжди особливого догляду та допомоги, не є повноцінно 

працездатною і має обмежені права та можливості для самоактуалізації і 

соціальної взаємодії. Прихильники соціально-політичного підходу виносять 

проблему інвалідності за межу сфери життєдіяльності інваліда, включаючи її 

до сфери загальносуспільних відносин, і говорять про те, що саме 

суспільство є каталізатором виникнення соціально-психологічного явища 

інвалідності [1, c. 20-21].  

При характеристиці інвалідності людини фахівці традиційно враховують 

час настання інвалідності, ступінь і якість первинного дефекту (стану чи 

хвороби), вікові та статеві особливості психофізичного розвитку, ступінь 

працездатності або непрацездатності [79, с. 81].  

Н.М. Назарова, займаючись класифікаціями інвалідності, справедливо 

зауважує, що диференціація залежить від галузевої специфіки. Так, існують 

своєрідні особливості у медицині, юриспруденції, зокрема в медичному праві 

та праві соціального забезпечення, психології, педагогіці та соціології. 

Частіше за все в якості критеріїв для диференціації використовуються: 
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причини порушень; види порушень з подальшою конкретизацією їх 

характеру; наслідки порушень, які позначаються в подальшому житті [98, 

c. 76].  

Беручи до уваги напрацювання теоретиків різних царин сучасної науки, 

зокрема права соціального забезпечення, вважаємо, що найбільш вдало 

використовувати категорію «людина із інвалідністю», а не «особа із 

інвалідністю», адже поняття «особа» можна трактувати з двох точок зору: як 

юридичну особу, так і фізичну, що є абсолютно нелогічним у контексті 

досліджуваної проблематики.  

На нашу думку, людина з інвалідністю – це індивід, який має уроджені 

чи набуті приховані або характерні ознаки розладу здоров’я, які обмежують 

життєдіяльність людини, що призводить до необхідності соціального захисту 

для повноцінного функціонування в суспільстві. 

Особливий акцент хочемо зробити на потребі використання у дефініції 

як терміна «інтеграція», так і «реінтеграція», адже дані особи можуть 

потребувати і первинного входження у суспільство в якості повноправних 

членів, і повернення до нього, якщо йдеться про інвалідність набуту. Дану 

ідею запозичила А.О. Медвідь, яка, займаючись питанням соціального 

захисту бездомних осіб і безпритульних дітей, вказувала на ці два можливі 

варіанти [99]. 

 Саме така редакція визначення, на наше переконання, найбільш повно 

відповідатиме Конвенції ООН про права інвалідів, якою було створено 

відповідне правове поле для максимально ефективного і справедливого 

захисту соціальних та інших прав людей з інвалідністю. 

У якості висновку слід зазначити, що протягом останніх десятиліть у 

визначення поняття «інвалідність» вкладався різний зміст. На початку воно 

означало функціональне порушення органів чуття або фізичні недоліки, 

згодом трансформувавшись у несприятливе становище, опинившись у якому 

людина із інвалідністю потребує підтримки. Так, інвалідність є соціальним 

ризиком, що в контексті права соціального забезпечення означає становище 
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людини, на подолання або зниження негативного впливу якого спрямований 

соціальний захист.  

Термін «людина з інвалідністю» включає в себе низку таких аспектів: 

1) наявність у людини певних медико-біологічних або психологічних 

обмежень, які негативно впливають на неї, ускладнюючи можливість 

повноцінного виконання широкого кола соціальних функцій, зокрема і 

комунікацію з оточуючими; 2) специфічний правовий статус, який 

визначається законодавчими актами та додатковими документами, виданими 

людині індивідуально для підтвердження її статусу; 3) сформований під 

тиском і впливом історичних та етнічних особливостей ставлення до неї з 

боку оточення та соціуму в цілому.  

16 грудня 2009 року Верховною Радою України була ратифікована 

Конвенція ООН про права інвалідів. У міжнародно-правовому акті основна 

увага концентрується на тих кроках, які повинні робитися державами для 

забезпечення прав людей з інвалідністю. Що особливо важливо, згідно з 

Конвенцією зміщується акцент стосовно того, що інвалідність живе у 

суспільстві, а не в особі. Робиться наголос на тому, що інвалідність повинна 

розглядатися як результат взаємодії між особою та її оточенням [73]. 

Україна, ратифікувавши даний документ, взяла на себе зобов’язання 

створити для людей з інвалідністю комфортне середовище для їх 

проживання, професійної, громадської, культурно-спортивної та навчальної 

діяльності [74, с. 242]. 

Інвалідність виникає у результаті великої кількості бар’єрів, що їх будує 

суспільство стосовно людей з інвалідністю, наприклад таких, як стигма та 

дискримінація: недостатня доступність до послуг з охорони здоров’я та 

реабілітаційних послуг чи проблеми доступності до транспорту, приміщень 

та інформації [100].  

Для покращення соціального становища осіб із обмеженими фізичними 

можливостями, отримання належного соціального забезпечення необхідним є 

встановлення статусу осіб із інвалідністю, на що спрямована велика кількість 
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норм національного законодавства України, де чітко прописується 

процедура. 

Згідно із ст. 3 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні»  інвалідність як міра втрати здоров’я визначається 

шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я. За останніми даними в Україні створено і 

функціонують 360 медико-соціальних експертних комісій, з яких 138 –

спеціального профілю [65]. 

Далі стаття містить посилання на підзаконний нормативно-правовий акт 

– Положення про медико-соціальну експертизу, яке затверджується 

Кабінетом Міністрів України з урахуванням думок громадських організацій 

осіб з інвалідністю. Проте на сьогодні дане Положення вже втратило 

чинність і для зазначеної мети використовується інший акт – Питання 

медико-соціальної експертизи, затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.12.2009 № 1317 [101], яким, у свою чергу, затверджуються 

такі нормативні акти, що додаються: Положення про медико-соціальну 

експертизу та Положення про порядок, умови та критерії встановлення груп 

інвалідності [102]. 

Сучасні соціальні та психологічні концепції розглядають явище 

інвалідності як наслідок порушень здоров’я індивіда та соціальних 

несприятливих умов, що заважають людині з інвалідністю бути повноцінним 

членом суспільства. Розглянемо різні види інвалідності та її групи, вказані в 

Інструкції про встановлення груп інвалідності від 14 листопада 2011 року, 

затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05.09.2011 

№ 561 [103].  

Згідно з положеннями зазначеного нормативно-правового акта 

інвалідність класифікують за видами порушень функцій організму, до яких 

відносять:  
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1) порушення психічних функцій (сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, 

мови, емоцій, волі);  

2) порушення сенсорних функцій (зору, слуху, нюху, дотику, больової, 

температурної та інших видів чутливості);  

3) порушення статодинамічних функцій (голови, тулуба, кінцівок, 

рухливих функцій, статики, координації руху);  

4) порушення функцій кровообігу, дихання, травлення, виділення, 

обміну речовин та енергії, внутрішньої секреції, імунітету тощо;  

5) мовні порушення (не обумовлені психічними розладами), порушення 

голосоутворення, порушення усної (ринолалія, дизартрія, заїкання, алалія, 

афазія) та письмової (дисграфія, дислексія), вербальної та невербальної мови;  

6) порушення, які викликають спотворення (деформація обличчя, 

голови, тулуба, кінцівок, які призводять до зовнішнього спотворення, 

аномальні дефекти травного, сечовидільного, дихального трактів, порушення 

розмірів тулуба) [103].  

Крім цього, інвалідність диференціюють на два види: вроджену та 

набуту інвалідність. Перший вид спричиняють патогенні впливи під час 

пренатального періоду та травми під час народження. Другий вид виникає у 

різні вікові періоди після народження в результаті хвороби чи травми і 

супроводжується посттравматичним синдромом (ПТСР) [74, с. 246]. 

Не можна залишити без уваги дитячу інвалідність. Так, доцільним 

видається зазначити основні її причини, до яких віднесено наступні: 

1) травми та (або) неврологічні порушення, які виникли під час пологів; 

2) соматичні захворювання, такі як онкологія чи інфекції; 3) механічні чи 

термічні травми; 4) вроджені патології (генетичні порушення, алкогольне 

ураження плоду, інтоксикації) [74, с. 246].  

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» від 06 жовтня 2005 року № 2961-IV [117] 

інвалідність і ступінь втрати здоров’я повнолітніх хворих встановлюється 

медико-соціальними експертними комісіями. Питаннями інвалідності 
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неповнолітніх займаються лікарсько-консультативні комісії лікувально-

профілактичних закладів.  

Медико-соціальні експертні комісії, крім цього: встановлюють 

компенсаторно-адаптаційні можливості особи, реалізація яких сприяє 

медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, фізкультурно-

спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації; складають 

(коригують) індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, в якій 

визначаються реабілітаційні заходи і строки їх виконання, та здійснюють 

контроль за повнотою й ефективністю виконання цієї програми; вивчають 

виробничі, медичні, психологічні, екологічні, соціальні причини виникнення 

інвалідності, її рівня і динаміки та беруть участь у розробленні комплексних 

заходів щодо профілактики і зниження рівня інвалідності серед повнолітніх 

осіб, удосконалення реабілітаційних заходів; забезпечують своєчасний огляд 

(переогляд) повнолітніх осіб з порушеннями стану здоров’я, осіб з 

інвалідністю. У разі, якщо особа, яка звертається для встановлення 

інвалідності, не може прибути на огляд (переогляд) до комісії за станом 

здоров’я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії, огляд 

(переогляд) проводиться за місцем її проживання (вдома), у тому числі за 

місцем проживання у стаціонарних установах для громадян похилого віку та 

осіб з інвалідністю, закладах соціального захисту для бездомних осіб та 

центрах соціальної адаптації осіб або в закладах охорони здоров’я, в яких 

така особа перебуває на лікуванні; вносять до централізованого банку даних з 

проблем інвалідності інформацію про повнолітніх осіб, яких визнано 

особами з інвалідністю [17]. 

Огляд повнолітніх осіб з порушеннями стану здоров’я, осіб з 

інвалідністю (за направленням відповідного лікувально-профілактичного 

закладу), дітей з порушеннями стану здоров’я та дітей з інвалідністю 

проводиться після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних 

заходів за наявності даних, що підтверджують стійкий розлад функцій 

організму у зв’язку з фізичними, психічними, інтелектуальними та 
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сенсорними порушеннями, зумовленими захворюванням, травмою (її 

наслідками) або вродженими вадами [117]. 

Обстеження хворих у МСЕК проводиться за місцем проживання або 

лікування з пред’явленням паспорта чи іншого документа, що посвідчує 

особу, та направлення лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) відповідного 

лікувально-профілактичного закладу за формою, затвердженою МОЗ, після 

клінічних досліджень, що підтверджують стійкий чи незворотний характер 

захворювання, а також у тому разі, коли хворий був звільнений від роботи 

протягом чотирьох місяців з дня настання тимчасової непрацездатності чи 

протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим же захворюванням за останні 

дванадцять місяців, а хворий на туберкульоз – протягом десяти місяців з дня 

настання непрацездатності [104].  

Важливо, що усі документи, необхідні для встановлення причино-

наслідкового зв’язку, подаються в оригіналі або у вигляді копій, засвідчених 

в установленому законом порядку. Датою встановлення інвалідності 

вважається день надходження до медико-соціальної експертної комісії усіх 

документів, необхідних для огляду хворого.  

У разі подання письмової заяви особою, що звертається для 

встановлення інвалідності (її законним представником), у якої наявні 

захворювання, дефекти, незворотні морфологічні стани, порушення функцій 

органів та систем організму, за яких група інвалідності встановлюється 

безстроково, перелік яких затверджується МОЗ, комісія може приймати 

рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення 

лікарсько-консультативної комісії [105, с. 6]. 

Законодавством передбачається можливість огляду хворого вдома за 

місцем проживання або в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні, якщо 

його стан здоров’я не дозволяє самостійно з’явитися на МСЕК. Інвалідність 

встановлюється до першого числа місяця, наступного за місяцем, на який 

призначено черговий переогляд хворого. У Міжнародній класифікації 

функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я виділяються дві 
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моделі інвалідності: 1) медична, яка розглядає інвалідність як первинну 

проблему, викликану будь-якими змінами; 2) соціальна, яка передбачає 

створення передумов для повноцінної інтеграції інваліда в суспільство [84, 

с. 179].  

З точки зору медицини, інвалідність трактується як певні обмеження 

життєдіяльності особи, що пов’язані з вадами розвитку, травмами чи 

незадовільним станом здоров’я. Саме прихильники медичної концепції 

мають вплив на формування законодавства. 

На основі таких критеріїв, як ступінь серйозності порушень здоров’я та 

ступінь їх впливу на якість життєдіяльності людини, інвалідність 

диференціюється на три групи. Першу групу встановлюють особам, які 

повністю втратили працездатність, здатність до самообслуговування, мають 

значні порушення орієнтації в просторі, пересування та комунікації. Так, 

вона встановлюється, наприклад, при: злоякісних новоутвореннях, у тому 

числі лімфоїдної, кровотворної і споріднених з ними тканин (з метастазами і 

рецидивами, тяжкому загальному стані з вираженими проявами інтоксикації, 

кахексії і розпадом пухлин); психічних розладах із стійкими, значно 

вираженими психопатологічними синдромами (деменція, олігофренія: 

ідіотія, імбецильність, слабоумство внаслідок шизофренії та епілепсії); 

хворобах центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим 

перебігом та наслідках травм нервової системи із незворотними, значно 

вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій (тетра- або 

триплегія, виражена атаксія, виражений аміостатичний та гіперкінетичний 

синдроми з неможливістю стояти та ходити, верхня або нижня параплегія в 

поєднанні з вираженим порушенням тазових органів, виражені бульбарні 

порушення з тотальною афазією, повною сліпотою або концентричним 

звуженням полів зору до 10 градусів від точки фіксації на обидва ока); 

поєднанні сліпоти на обидва ока (коригована гострота зору нижче 0,05 або 

концентричне звуження полів зору до 10 градусів від точки фіксації): із 

загальною соматичною патологією, що призводить до високого ступеня 
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втрати здоров’я та повної залежності від інших осіб; ампутаціях нижніх 

кінцівок на рівні стегна або однієї верхньої кінцівки; повній глухоті [103]. 

До підгрупи Б першої групи інвалідності належать особи з високою 

мірою втрати здоров’я, а саме при наявності таких захворювань: відсутність 

очей, вроджені рудиментарні очні яблука; сліпота на обидва ока в результаті 

стійких незворотних змін; кукси обох нижніх кінцівок на рівні нижньої 

третини стегон і вище; хвороба центральної та периферичної нервової 

системи з прогресуючим перебігом і наслідками травм та інших уражень 

нервової системи з незворотними, значно вираженими порушеннями 

рухових, мовних та зорових функцій (верхня або нижня параплегія, 

геміплегія, тотальна афазія, повна сліпота тощо); захворювання  нирок  

(хронічна ниркова недостатністю IV ступеня за класифікацією МОЗ), які 

лікуються програмним гемодіалізом; захворювання серцево-судинної 

системи, які призвели до недостатності кровообігу IIБ-III ступенів при 

неефективності реабілітаційних заходів, протягом трьох років; хвороби 

органів дихання з прогредієнтним перебігом, що супроводжуються стійкою 

легеневою недостатністю III ступеня в поєднанні з недостатністю кровообігу 

IIБ-III ступенів; психічні захворювання (люцидна кататонія,  яка триває 

більше ніж один рік, слабоумство внаслідок епілепсії з частими (15 і більше 

разів на місяць) епілептичними нападами); двобічна відсутність чотирьох, 

трьох пальців китиці, включаючи перший; кукси верхніх кінцівок на рівні 

передпліччя у різних поєднаннях; різко виражений контрактур або анкілоз 

суглобів китиць у функціонально невигідному положенні [103].  

Друга група інвалідності встановлюється при таких захворюваннях: 

цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією III ступеня 

при неефективності реабілітаційних заходів; відсутність однієї легені і 

хронічна легенева недостатність II ступеня внаслідок патологічних змін 

другої легені; стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного 

лікування та незворотні зміни органу зору з гостротою зору з переносною 

корекцією 0,05-0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 градусів 
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від точки фіксації на обидва ока або на око, що краще бачить; параліч 

нижньої кінцівки, виражений верхній або нижній парапарез, виражений 

геміпарез; виражений верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез; 

значні дефекти черепа (60 кв. см і більше), які не заміщені аутокісткою; стан 

після трансплантації внутрішніх органів при сприятливому перебігу після 5 

років спостереження; інвалідність внаслідок психічного захворювання, яка 

триває більше десяти років, тощо [103]. 

Другу групу встановлюють за наявності таких ознак: 1) здатність до 

самообслуговування при використанні допоміжних приладів чи за незначної 

допомоги сторонніх осіб; 2) можливість пересування за умов, указаних у 

першому пункті; 3) неможливість здійснювати трудову діяльність або ж 

здатність до неї у спеціально пристосованому середовищі; 4) відсутність 

здатності отримувати освіту в звичайних навчальних закладах, однак 

збереження вміння засвоєння інформації за допомогою спеціальних програм 

у спеціалізованих центрах; 5) збереження навичок орієнтації в просторі та 

часі; 6) вміння спілкуватись, однак за допомого спеціальних засобів; 

7) збереження саморегуляції у поведінці [104]. 

Підставами для встановлення III групи інвалідності є стійкі, помірної 

важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, 

наслідками травм або вродженими вадами, що призвели до помірно 

вираженого обмеження життєдіяльності особи, в тому числі її 

працездатності, але потребують соціальної допомоги і соціального захисту. 

Так, вона встановлюється при таких захворюваннях: відсутність одного ока; 

стійкий повний птоз на одному оці після проведення усіх видів відновного 

лікування; сліпота на одне око; двобічна глухота; стійка трахеостома; стеноз 

гортані II-III ступенів внаслідок травматичного або інфекційного ураження 

нервово-м’язового апарату гортані з одно- або двобічним парезом і стійкою 

дисфонією; стійка афонія органічного генезу; дефекті щелепи чи тверде 

піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування; спотворюючі обличчя 

рубці та дефекти, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції; 
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гіпофізарний нанізм; остеохондропатія, остеохондродистрофія при зрості 

менше 150 см; параліч китиці; чужорідне тіло в речовині головного мозку 

(внаслідок травми); відсутність усіх фаланг чотирьох пальців китиці, за 

винятком першого; укорочення нижньої кінцівки на 7 см і більше; сколіоз III 

ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю дихальної недостатності або 

сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня; відсутність однієї нирки; відсутність 

однієї легені тощо.[42] 

Тобто третя група інвалідності встановлюється при значних втратах 

працездатності внаслідок порушень у роботі функціональних систем 

організму, які зумовлені хронічними захворюваннями, та при серйозних 

анатомічних дефектах.  

Всі зазначені в Інструкції про встановлення груп інвалідності 

особливості фізичного стану людей з інвалідністю є внутрішніми 

передумовами виникнення соціально-психологічної дезадаптованості. Однак 

існує низка факторів навколишнього середовища, що створюють труднощі в 

життєдіяльності інвалідизованих осіб та загострюють проблему соціально-

психологічної дезадаптованості. До них відносимо: 1) архітектурні бар’єри – 

різноманітні ландшафтні та архітектурні перешкоди, що ускладнюють 

пересування осіб з різними нозологіями інвалідності; 2) інформаційні бар’єри 

– відсутність доступу до необхідної інформації та альтернативних форм і 

джерел її отримання (аудіосупровід, дублювання написів у громадських 

місцях та поширення літератури шрифтом Брайля, сурдопереклад тощо); 

3) соціально-економічні бар’єри – малозабезпеченість, відсутність належної 

соціальної підтримки з боку держави осіб з інвалідністю та місць їх 

працевлаштування; 4) ментальні бар’єри – поширені негативні соціально-

психологічні стереотипи стосовно людей з інвалідністю, що спричиняють 

ізоляцію таких осіб, емоційну відчуженість, брак спілкування та взаємодії з 

суспільством [1, с. 20-21].  

Саме тому соціальний захист з боку держави повинен бути спрямований 

на мінімізацію впливу осі цих факторів або на його подолання. 
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Законодавством передбачена можливість повторного огляду осіб з 

нестійкими, зворотними змінами та порушеннями функцій організму з метою 

визначення ефективності реабілітаційних заходів, стану здоров’я і ступеня 

соціальної адаптації. Такий огляд проводиться із періодичністю  раз на один- 

три роки. 

Дані відносини регулюються спеціальним актом – Переліком 

анатомічних дефектів, інших незворотних порушень функцій органів і систем 

організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності 

встановлюється без зазначення строку повторного огляду, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 10 [106]. 

Повторний огляд інвалідів, а також осіб, інвалідність яких встановлено 

без зазначення строку проведення повторного огляду, проводиться раніше 

зазначеного строку за заявою такого інваліда, інших заінтересованих осіб у 

разі настання змін у стані здоров’я і працездатності або за рішенням суду. 

У випадку незгоди особи із інвалідністю з рішенням МСЕК, 

законодавством передбачається можливість  оскаржити його.  

Копія індивідуальної програми реабілітації надсилається також 

лікувально-профілактичному закладові і органові праці та соціального 

захисту населення за місцем проживання інваліда. За місцем роботи 

зазначених осіб надсилається повідомлення щодо групи інвалідності та її 

причини, а у разі встановлення ступеня втрати професійної працездатності – 

витяг з акта огляду комісії про результати визначення ступеня стійкої втрати 

професійної працездатності у відсотках та потреби у додаткових видах 

допомоги [105, с. 7-8]. 

Загальна кількість осіб з інвалідністю станом на 01 січня 2018 року 

становила: 2635600 осіб віком від 18 до 100 років, 159044 осіб віком до 18 

років. Кількість осіб з інвалідністю за групами: I група – 235400, II група – 

899200, ІІІ група – 134 900 осіб віком від 18 до 100 років. У 2017 році 135674 

особи первинно визнано особами з інвалідністю, з них 110820 осіб 

працездатного віку і 44010 працюючих осіб. У 2016 році 136302 особи 
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первинно визнано особами з інвалідністю, з них 112187 осіб працездатного 

віку і 44921 працююча особа [107]. Дана статистика демонструє тенденцію 

до збільшення числа осіб з обмеженими фізичними можливостями в Україні. 

За інформацією Міністерства соціальної політики України соціальний 

захист осіб із інвалідністю є пріоритетним напрямком державної політики в 

сьогоднішніх умовах. Як показують статистичні данні, з часу здобуття 

Україною незалежності кількість таких людей зросла вдвічі – з 3% жителів 

України до майже 6% усього населення країни. Проте все ж політика у сфері 

підтримки даної групи суспільства спрямована на розширення та посилення 

ефективності їх соціального забезпечення. Передусім це стосується не лише 

матеріальної та фінансової підтримки, а й створення комфортних та 

сприятливих умов для повноцінної реалізації прав людьми з інвалідністю із 

максимальним врахуванням їх особливих потреб та забезпеченням 

дотримання інтересів компетентними органами держави [108]. 

У багатьох розвинених країнах світу (країнах-членах ЄС, США та ін.) 

впроваджено систему оцінки функціонування, життєдіяльності та здоров’я 

за Міжнародною класифікацією функціонування (МКФ), яка вже довела 

свою ефективність, у тому числі економічну. У цих країнах застосовується 

соціальна модель оцінки інвалідності, що дозволяє залучати осіб 

з інвалідністю до ефективної участі в житті суспільства нарівні з іншими 

громадянами. У сучасній світовій практиці більша частина реабілітаційних 

послуг надається людям, які мають обмеження життєдіяльності, однак 

не мають інвалідності [107].  

На наше переконання, медична концепція, взята за основу під час 

формування соціальної політики в нашій державі, є хибною, адже люди із 

інвалідністю не безсумнівно відчувають себе хворими і їх життєдіяльність не 

обов’язково може бути покращеною за рахунок медикаментозного чи іншого 

лікування, частіше за все саме створення максимально комфортних та 

безбар’єрних умов проживання – це те, чого вони потребують. І засобом 

реалізації соціального підходу такі покращення у їх житті видаються 
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досяжними. Так, потребує реформування система медико-соціальної 

експертизи із поступовим зміщенням акцентів з обстеження на предмет 

виявлення вад у здоров’ї людини на визначення існуючих проблем, у тому 

числі у соціальній їх адаптації та можливості реалізації повноцінно і на 

ефективному рівні їх прав та інтересів. 

Соціальний захист населення, у тому числі осіб з інвалідністю, 

реалізується через ту чи іншу організаційно-правову форму, в межах якої 

здійснюються різні заходи соціального захисту, які традиційно у науці права 

соціального забезпечення називаються видами соціального захисту. Але для 

внесення ясності слід зазначити, що за змістом одні і ті самі види соціального 

захисту можуть надаватись у рамках різних форм, хоча про це більш 

предметна розмова буде вестися далі.  

Право людини на соціальний захист знайшло своє відображення на 

конституційному рівні.  

Так, згідно із ст. 46 Основного Закону громадяни мають право на 

соціальний захист. Це право гарантується загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, 

підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел 

соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, 

приватних закладів для догляду за непрацездатними [18]. Уніфіковане та 

одностайне розкриття змісту і визначення єдиного переліку форм та видів 

соціального захисту, на наше переконання, позитивно вплине на реалізацію 

описаного права.  

Питання про форми та види соціального захисту викликають багато 

дискусій у науці права соціального забезпечення. Відрізняються погляди 

вчених з приводу, власне, визначення поняття «форма соціального захисту». 

На сьогоднішній день не був виділений конкретний їх перелік. Крім того, у 

межах однієї і тієї ж організаційно-правової форми соціального захисту 

фахівці визначають як різні види такого захисту, так і їх зміст [99, с. 76]. 
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Робота над удосконаленням термінологічного апарату, у першу чергу, 

правильне розуміння правової категорії та здійснення чіткої класифікації 

форм та видів соціального захисту, які реалізовуються наразі в Україні, є 

необхідними для здійснення соціального захисту на належному рівні, 

досягнення його ефективності в сучасних умовах, що позитивно вплине на 

рівень життя в цілому та підтримку категорій населення, які її найбільш 

потребують, до яких належать і особи з інвалідністю.  

У спеціальних фахових джерелах можна зустріти різні точки зору щодо 

критеріїв здійснення класифікації організаційно-правових форм соціального 

захисту населення, які вирізняються своєрідністю.   

Наприклад, Н.Б. Болотіна [58, с. 65], В.Я. Бурак, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Синчук [109, с. 234], І.М. Сирота [110, с. 21] пропонують 

використовувати такі критерії: 1) систему органів, які здійснюють 

забезпечення; 2) коло осіб, які підлягають забезпеченню; 3) види і розміри 

забезпечення, умови їх надання; 4) способи акумуляції коштів, за рахунок 

яких відбувається забезпечення. Така позиція є найбільш популярною серед 

теоретиків права соціального забезпечення. Інколи дані критерії 

деталізуються або деякі групуються, але загалом вони приблизно зводяться 

до зазначених. 

Цікавою видається класифікація, запропонована російськими 

правниками М.Л. Захаровим і Е.Г. Тучковою, які в якості критерію 

використовують міру централізації здійснення соціального захисту. Так, 

відповідно до нього вони виділяють такі види досліджуваних форм: 

1) централізовані (обов’язкове соціальне страхування, соціальне 

забезпечення за рахунок бюджетних коштів і змішана форма); 2) регіональні; 

3) місцеві; 4) локальні форми [111, с. 54]. Але дуже слушно щодо такої 

класифікації у своїй дисертації висловлюється А.О. Медвідь, де стверджує, 

що описану вище диференціацію повністю неможливо застосувати для 

організаційно-правових форм соціального захисту, які сьогодні існують в 

Україні, враховуючи відмінність форми держави, а отже, і відсутність 
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регіональних форм соціального захисту. На сьогоднішній день, незважаючи 

на ще не повну достатність ресурсів, особливого значення набувають 

локальні форми, адже саме через них можливо найбільш оперативно 

реагувати на соціальні ризики [99, с. 77]. Отже, форми соціального захисту 

осіб із інвалідністю, використовуючи такий критерій, як ступінь 

централізації, можемо диференціювати на такі види: централізовані,  місцеві,  

локальні. 

Чіткого переліку форм соціального захисту в теорії права соціального 

забезпечення досі не виділено. Позиції вчених з цього питання дуже 

різняться, особливо це стосується їх переліку, змісту, назв тощо. 

У Великому енциклопедичному словнику поняття «форма» (від лат. 

зовнішність, устрій) означає зовнішній прояв якого-небудь змісту [112]. У 

праві термін «форма» застосовується для вираження певного виду, типу, 

пристрою, структури чого-небудь [113, c. 41]. 

С.М. Прилипко під формою розуміє сукупність елементів будь-якого 

класу, який наділений істотними властивостями і відрізняється зовнішнім 

(формальним) виразом [114, c. 246]. 

На думку М.Л. Захарова і Е.Г. Тучкової, форма соціального 

забезпечення – це організаційно-правовий спосіб його здійснення через 

найбільш раціональний розподіл сукупного валового продукту державою і 

суспільством на основі принципу соціальної справедливості [111, c. 54]. 

П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук розуміють під організаційно-

правовими формами соціального забезпечення способи його фінансування та 

здійснення [116, c. 93]. На думку Н.Б. Болотіної, організаційно-правовою 

формою соціального захисту є об’єднана загальними принципами і методами 

здійснення сукупність юридичних, фінансових, організаційних заходів 

соціального захисту окремих категорій населення [58, c. 62]. 

Отже, ми пропонуємо під організаційно-правовою формою соціального 

захисту осіб із інвалідністю розуміти формат його реалізації, який полягає у 

акумуляції і використанні грошових та інших ресурсів, які спрямовуються на 
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задоволення потреб представників даної соціальної групи з метою боротьби 

із таким соціальним ризиком, як інвалідність.   

Найбільш поширеними в світі організаційно-правовими формами 

соціального захисту населення є: соціальне страхування, яке має публічно-

правовий статус, соціальна допомога з боку держави або органів місцевого 

самоврядування та соціальне забезпечення за рахунок державних коштів 

[113, c. 41].  

На думку П.Д. Пилипенка, зазначений вище перелік можна розширити, 

додавши приватну страхову ініціативу та соціальні послуги, надання яких 

здійснюється окремими підприємствами. Так, вчений вважає це третьою 

формою соціального забезпечення серед найбільш поширених у світовій 

практиці [109, с. 235].  

В Україні кількість організаційно-правових форм соціального захисту 

набагато більша за три, зазначені вище, проте зауважимо, що чітко 

визначеного їх переліку досі немає. 

Так, наприклад, І.М. Сирота до форм соціального захисту відносить 

обов’язкове державне пенсійне страхування, обов’язкове державне соціальне 

страхування працівників, соціальне забезпечення за рахунок прямих 

асигнувань з Державного бюджету, адресну соціальну допомогу 

малозабезпеченим, утримання непрацездатних громадян в установах 

соціального призначення всіх форм власності, недержавне пенсійне 

забезпечення та благодійну допомогу за рахунок коштів фондів та 

громадських об’єднань [110, с. 21]. 

О.Є. Мачульська зазначає, що в сучасних умовах система соціального 

захисту України включає такі форми: соціальне страхування, соціальну 

допомогу та соціальне забезпечення за рахунок асигнувань з Державного 

бюджету [115, с. 6]. На думку Б.І. Сташківа [113, с. 42] та П.Д. Пилипенка 

[109, с. 23], цей перелік потрібно доповнити ще недержавним та змішаним 

соціальним забезпеченням.  
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З точки зору С.М. Прилипка, організаційно-правовими формами 

соціального забезпечення є: 1) соціальне страхування за рахунок 

обов’язкових страхових внесків громадян до відповідного Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також 

добровільних внесків в цей чи недержавні страхові фонди; 2) державне 

забезпечення та надання соціальних послуг за рахунок коштів Державного 

бюджету України; 3) соціальна допомога і підтримка за рахунок Державного 

та місцевих бюджетів [116, с. 200-201].  

Р.Є. Гаврюшенко і Н.В. Коваль відзначають, що адресність та 

страхування є державно-правовими принципами здійснення соціального 

захисту, тому, відповідно, загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та адресна соціальна допомога визначаються організаційно-

правовими формами соціального захисту [117, с. 26].  

На переконання І.С. Ярошенка, в сучасній Україні поширеними є 

наступні форми соціального захисту населення: страхування (пенсійне та 

соціальне); соціальне забезпечення за рахунок прямих асигнувань з 

Державного бюджету; забезпечення за рахунок благодійних, громадських 

організацій, соціальних фондів та добровільних внесків громадян; утримання 

непрацездатних громадян у спеціальних установах соціального призначення; 

адресна соціальна допомога; недержавне пенсійне забезпечення. Крім цього, 

такі форми можна поділити на основі форми власності на державні та 

недержавні (приватні) [55, с. 10]. 

Оригінальним на цю проблему є погляд Д.А. Никонова і 

А.В. Стремоухова. Замість терміна «форми соціального забезпечення» 

науковці пропонують використовувати інші – «роди соціального 

забезпечення» і «види соціального забезпечення», проте їх зміст є 

ідентичним. Критерії для диференціації залишаються тими ж, яких 

дотримуються інші науковці. До родів соціального забезпечення вони 

відносять: 1) соціальне страхування; 2) соціальну підтримку; 3) соціальну 

допомогу; 4) державне пенсійне забезпечення; 5) соціальне обслуговування. 
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Кожен з перерахованих родів вчені поділяють на види, серед яких: пенсії, 

субсидії, допомоги, соціальні послуги, одноразові грошові виплати та ін. 

[118, с. 10-18].  

Є й інша класифікація форм соціального захисту населення на основі 

такого критерію, як форма власності. Так, соціальний захист може 

здійснюватися у державних та приватних формах [92, с. 39]. Для державних 

властивим є те, що їх реалізації передує прийняття відповідного закону, отже, 

вони надаються в імперативному порядку.  

Характерним для приватних є те, що вони створюються та надаються не 

на основі прийняття спеціального закону, а шляхом реалізації волевиявлення 

окремих підприємств, установ, організацій. Дані суб’єкти ініціюють щодо 

зобов’язання себе функціями по здійсненню соціального захисту певної 

категорії громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої підтримки для вирішення їх життєвих проблем через 

неспроможність самостійно ефективно вплинути на ситуацію [99, с. 81].  

Державні та приватні форми соціального захисту осіб із інвалідністю 

надаються в Україні на сучасному етапі її розвитку, що є його специфічною 

ознакою, адже традиційно соціальний захист, як правило, ототожнювався 

винятково із державним забезпеченням.   

У своїй роботі ми будемо використовувати класифікацію, 

запропоновану Н.Б. Болотіною. Вчена дотримується позиції, що  формами 

соціального захисту, які надаються в Україні, є: загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, державна соціальна допомога, спеціальний 

та додатковий соціальний захист, а також недержавне соціальне забезпечення 

[58, с. 6]. 

На основі цього ми вважаємо, що до форм соціального захисту осіб з 

інвалідністю належать: загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

державна соціальна допомога, додатковий соціальний захист та недержавне 

соціальне забезпечення.  
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На нашу думку, окрім цієї базової класифікації, форми соціального 

захисту осіб з інвалідністю можна диференціювати в залежності від того, 

коли вони надаються.  

Так, є група форм, які надаються під час трудової діяльності осіб із 

інвалідністю, а також діють ті, в рамках яких заходи соціального захисту 

отримують особи з інвалідністю, які не можуть реалізувати право на працю. 

Тож, пов’язуючи зазначені вище дві диференціації, зазначимо, що деякі 

окремі заходи соціального захисту особам із інвалідністю в межах зазначених 

нами форм можуть надаватися як протягом періоду їх трудової діяльності, 

так і таким представникам досліджуваної соціальної групи, які працювати не 

можуть. 

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, 

загальнообов’язкового державного соціального страхування від тимчасової 

втрати працездатності, а в перспективі – медичного. Тобто мова йде про всі 

види загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

передбачені законодавством. 

Видами державної соціальної допомоги, яку можуть отримувати особи з 

інвалідністю, є спеціальні види: допомога особам, які не мають права на 

пенсію, та особам із інвалідністю; допомога особам із інвалідністю з 

дитинства та дітям із інвалідністю, а також такі, які можуть отримувати всі 

громадяни України, а саме: державна соціальна допомога сім’ям з дітьми; 

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. 

Законодавство України не закріплює поняття додаткового соціального 

захисту населення, що підтверджують положення Конституції України. Із 

змісту ст. 46 Конституції України випливає можливість існування інших, 

крім державних, заходів соціального захисту населення; фінансування 

надання заходів підтримки населенню не лише коштом Державного 
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бюджету, страхових внесків різних суб’єктів, а й за рахунок інших не 

заборонених законодавством джерел. Крім цього, ст. 140 Конституції 

України передбачає існування місцевого самоврядування, тобто можливості 

жителів села або об’єднання жителів кількох сіл, селища та міста у межах 

Конституції та законів України самостійного вирішення питань місцевого 

значення, зокрема питання соціального захисту на місцях [99, с. 102-103]. 

Єдиного визначення додаткового соціального захисту як форми 

соціального захисту населення у науці права соціального забезпечення немає. 

Не всі вчені таку форму виділяють взагалі, а ті, які її виокремлюють, 

вкладають у неї різний зміст [99, с.103]. 

Ми поділяємо думку Н.Б. Болотіної, що додатковий соціальний захист 

являє собою здійснення соціального обслуговування та надання медичної 

допомоги, натуральної допомоги тим соціальним групам,  які опинились у 

найбільш скрутному становищі, та соціальні ризики, з якими вони 

зіткнулись, вирізняються особливою специфікою. Для додаткового 

соціального захисту характерне надання пільг різної природи (пільги у сфері 

працевлаштування, освітні пільги, транспортні пільги тощо). Так, очевидно, 

що особи із інвалідністю – це достатньо велика група суспільства. Тобто 

право на отримання заходів соціального захисту у межах додаткового 

соціальний захисту мають ті групи суспільства, які не можуть брати участь у 

його житті у тому об’ємі, як інші його члени, у силу різних обставин, у яких 

вони опинилися [58, с. 70], зокрема мова йде про осіб з інвалідністю. 

Недержавне соціальне забезпечення полягає у здійсненні підтримки за 

рахунок передусім благодійності, яка може полягати у додатковому 

забезпеченні у формі волонтерської допомоги, донорства, трансплантаційної 

діяльності тощо. Тут основними суб’єктами буде не держава в особі 

соціальної інфраструктури, а окремі підприємства, організації, фізичні особи, 

які, керуючись альтруїстичними мотивами, виявили бажання допомогти. 

Щодо недержавного соціального захисту саме осіб з інвалідністю, то       

В.М. Мельник у своїй монографії, базуючись на роботах С.В. Богославець, 
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звертає увагу на те, що в сучасних умовах він є досить вразливим, що 

пов’язано з наступними чинниками: 1) невідповідністю державного 

соціального захисту стану розвитку суспільства і держави; 2) неадекватністю 

державних соціальних гарантій та стандартів рівню та якості життя; 

3) складністю та безсистемністю законодавства про соціальний захист осіб із 

інвалідністю; 4) складністю механізмів реалізації особами із інвалідністю 

законних прав та інтересів; 5) складністю та безсистемністю управління 

соціальним захистом осіб із інвалідністю; 6) відсутністю унормованих 

механізмів участі інститутів громадянського суспільства у розвитку 

недержавного соціального забезпечення; 7) відсутністю достатніх механізмів 

громадського контролю з питань соціального захисту осіб з інвалідністю 

[119, с. 12-14]. 

Одним із ключових видів недержавного соціального захисту осіб із 

інвалідністю є благодійництво та меценатство [120, с. 235].  

Згідно із Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації» від 05 липня 2012 року № 5073-VI благодійна діяльність – 

добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених 

цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а 

також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені 

або за дорученням бенефіціара [121].  

У свою чергу, меценатська діяльність – благодійна діяльність у сферах 

освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і 

наукових досліджень, яка здійснюється у порядку, визначеному цим Законом 

та іншими законами України [121]. 

Важливого значення набуває й роль громадських організацій осіб з 

інвалідністю.  

Змістом будь-якої форми соціального захисту населення є вид 

соціального захисту. В межах конкретної організаційно-правової форми 

соціального захисту особам з інвалідністю надаються матеріальні блага 

та/або соціальні послуги, метою чого є подолання несприятливих наслідків 
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такого соціального ризику, як інвалідність. У теорії права соціального 

забезпечення дані заходи підтримки позначаються загальним терміном «вид 

соціального захисту» [109, с. 50]. 

Як уже в деякій мірі зазначалось, щодо переліку видів соціального 

захисту населення, як і його форм, досі точаться активні дискусії у наукових 

колах. Причиною розбіжностей у поглядах, на нашу думку, є глибокий 

теоретичний характер питання. Крім цього, формулювання видів соціального 

захисту населення дуже сильно залежить від тлумачення самим вченим 

нормативно-правових актів, рівня узагальнення та конкретизації понять і 

дефініцій, тобто має дуже суб’єктивний характер [122, с. 13]. 

Так, наприклад С.М. Синчук, вважає, що видами соціального захисту є 

послуги, пільги, пенсії, соціальні допомоги [109, с. 55]. На думку 

П.Д. Пилипенка, видами соціального забезпечення є соціальні виплати, 

послуги, пільги [123, с. 30].  Такої ж думки дотримується І.С. Ярошенко, 

який зазначає серед видів соціального захисту тільки пенсії, допомоги і 

послуги [55, с. 10]. 

Заслуговує на увагу позиція Б.І. Сташківа, який говорить про те, що 

поняття «право соціального забезпечення» зазвичай вживається в 

конституційному праві, а у соціальному забезпеченні більш прийнятним було 

б вживати поняття «право на конкретний вид соціального забезпечення» 

[113, с. 24]. А отже, науковець пропонує наступні права: на пенсійне 

забезпечення, на надання пільг, на натуральну допомогу і надання послуг, на 

забезпечення грошовими допомогами, на компенсаційні виплати. Таким 

чином, дані права, власне, і є видами соціального забезпечення. 

Ще більше розширюють перелік видів Б.І. Сташків і Н.Б. Болотіна, 

додаючи до нього види, більше орієнтовані саме на підтримку осіб з 

проблемами із здоров’ям, а саме: медичну допомогу, лікарські засоби, 

технічні засоби для реабілітації та пересування, інші вироби медичного 

призначення. Також серед видів учені виділяють житлово-комунальні 

субсидії [99, с. 107]. 
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Така думка нам видається найбільш обґрунтованою. Але справедливо 

слід зазначити, що не всі із видів соціального захисту із переліку, який ми 

виділяємо на основі напрацювань Н.Б. Болотіної, надаються особам із 

інвалідністю в Україні. Для визначення видів соціального захисту, які 

надаються в рамках згаданих вище форм соціального захисту осіб з 

інвалідністю, необхідним є детальне опрацювання законодавства у цій сфері 

із врахуванням позицій теоретиків права соціального забезпечення стосовно  

видів соціального захисту громадян загалом. 

Так, ми можемо припустити, що даній категорії населення надається 

медична допомога, лікарські засоби, технічні засоби для реабілітації та 

пересування, інші вироби медичного призначення, житлово-комунальні 

субсидії, пенсійне забезпечення та забезпечення грошовими допомогами, 

пільгами, натуральна допомога та соціальне обслуговування. 

Отже, серед заходів соціального забезпечення найбільше значення для 

покращення соціального та матеріального становища досліджуваної категорії 

населення України відіграють наступні: медичне забезпечення, що включає в 

себе: медичну допомогу, лікарські засоби, технічні засоби для реабілітації та 

пересування, інші вироби медичного призначення; матеріальне забезпечення 

осіб із інвалідністю, яке здійснюється за рахунок грошових виплат – пенсій 

та державних соціальних допомог; соціально-побутове забезпечення, що 

реалізовується за допомогою соціального обслуговування; інші види 

соціального захисту (пільги, натуральна допомога, житлово-комунальні 

субсидії та інше).  

У контексті дослідження слід виділити два блоки правовідносин із 

забезпечення грошовими виплатами осіб із інвалідністю: правовідносини у 

сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування – щодо 

соціального захисту застрахованих осіб та правовідносини у сфері державної 

соціальної допомоги, зміст яких полягає у забезпеченні тих осіб, які не 

можуть отримувати підтримку за рахунок загальнообов’язкового державного 

соціального страхування [99, с. 107-108].  
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На основі цього усі заходи соціального захисту осіб із інвалідністю 

можна поділити на ті, що можуть надаватися під час трудової діяльності, а 

також ті, які надаються особам з інвалідністю, які не можуть реалізувати 

право на працю. 

Але при цьому варто зауважити, що більшість із передбачених 

національним законодавством заходів можуть надаватися як одній, так й 

іншій підгрупі осіб у рамках такої категорії населення, як особи із 

інвалідністю, адже, окрім задоволення їх потреби у засобах до існування, яка 

забезпечується шляхом надання грошових виплат тим особам, які не можуть 

забезпечити себе роботою з об’єктивних причин, існує низка окремих, 

пов’язаних із особливостями стану здоров’я. Так, дані особи можуть 

потребувати засобів для пересування, технічних засобів реабілітації, 

медичної допомоги, пільг тощо. Тобто той факт, працює дана особа чи не 

може реалізувати своє право на працю, хоча й важливий, проте не єдиний, 

покладений в основу усієї системи соціального захисту осіб із інвалідністю в 

Україні. 

 

2.2 Види соціального забезпечення осіб з інвалідністю в Україні 

Стан інвалідності в країні – уособлення її соціального та економічного 

розвитку, а особливо доступності, повноти, своєчасності та адекватності 

медичної допомоги, реабілітації та профілактики виникнення нових 

соціальних ризиків.  

Саме медичної допомоги часто потребують особи з інвалідністю, щоб 

мати змогу жити і самореалізуватися в суспільстві [120, с. 150]. 

Законодавство України з питань медичної допомоги та реабілітації осіб з 

інвалідністю ґрунтується на Конституції України і складається із Закону 

України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», Закону України 

«Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії» від 05 

жовтня 2000 року № 2017-III [123], Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про соціальні 
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послуги» від 17 січня 2019 року № 2671-VIII [21], інших нормативно-

правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, та міжнародних 

договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України. 

Частиною третьою ст. 49 Конституції України проголошується, що 

держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян 

медичного обслуговування. В Основному Законі зазначено, що у державних 

та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається 

безкоштовно; наявна мережа таких закладів не може бути скорочена.  

Водочас поширеною є тенденція, відповідно до якої отримати медичні 

послуги безоплатно стає практично неможливо, а мережа державних 

лікувальних закладів, як спеціалізованих та освітніх шкіл, стрімко 

зменшується. Крім цього, поняття безоплатної медичної допомоги 

трактується різними державними органами та установами по-різному, що 

знайшло своє відображення у Рішенні Конституційного Суду України щодо 

тлумачення вищезгаданої норми: «У медичних державних та комунальних 

закладах охорони здоров’я медична допомога надається усім громадянам 

незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх 

розрахунку за надання такої допомоги» [124]. 

Згідно із ст. 36 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб 

з інвалідністю в Україні» матеріальне, соціально-побутове і медичне 

забезпечення осіб з інвалідністю здійснюється у вигляді грошових виплат 

(пенсій, допомог, одноразових виплат), забезпечення медикаментами, 

технічними й іншими засобами, включаючи друковані видання із 

спеціальним шрифтом, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори, а також 

шляхом надання послуг по медичній, соціальній, трудовій і професійній 

реабілітації, побутовому та торговельному обслуговуванню [65]. 

Отже, як випливає із статті, медична допомога для осіб із інвалідністю, 

виходячи із позиції законодавця, зводиться саме до послуг по медичній 

реабілітації та забезпечення осіб з інвалідністю медикаментами. Тобто 
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медична допомога особам із інвалідністю тісно пов’язана із питанням їх 

медичної реабілітації. 

Види необхідної матеріальної, соціально-побутової і медичної допомоги 

особам з інвалідністю визначаються органами медико-соціальної експертизи 

в індивідуальній програмі реабілітації. Допомога подається за рахунок 

коштів Фонду соціального захисту інвалідів [65]. 

Сам термін «реабілітація» означає відновлення, повернення у 

попередній стан. У демократичних країнах із високим розвитком суспільних 

відносин законодавсво у цій сфері почало формуватися разом із 

усвідомленням необхідності захисту законних прав та інтересів осіб з 

інвалідністю. Станом на сьогоднішній день головною та нагальною 

проблемою залишається відсутність єдиного погляду щодо правового 

розуміння, задач та цілей заходів реабілітації цієї категорії осіб [125]. 

Термін «реабілітація» стосується процесу, що має на меті створення 

інвалідам умов, які б сприяли досягненню і підтримці їх оптимального 

фізичного, чуттєвого, інтелектуального, психічного, а також соціального 

рівня діяльності, забезпеченню їх засобами для зміни свого життя в напрямі 

підвищення рівня самостійності [126, с. 16]. 

М.В. Чічкань пропонує виділяти три рівні реабілітації інвалідів: 

1) індивідуальний, який стосується конкретного інваліда з урахуванням його 

потреб у реабілітації; 2) процесуально-технологічний рівень, на якому 

проходить реабілітація контингенту інвалідів в установах різних відомств; 3) 

державно-регіональний рівень, на якому здійснюється взаємозв’язок системи 

реабілітації з суспільством у цілому, іншими системами соціальної сфери, 

загальне керівництво системою реабілітації інвалідів, розподіл ресурсів, 

вибір стратегії розвитку реабілітації тощо [127, c. 176].  

Медична реабілітація є одним із напрямків реабілітаційної справи, яка 

для осіб із інвалідністю – чи не найголовніша.  

На практиці нерідко виникають неточності у розумінні поняття 

«медична реабілітація» через ототожнення її із досить близькими за 



86 

 86 

значенням термінами – «оздоровлення» та «лікування». Вагома різниця 

полягає у тому, що лікування може бути підтримуючим, симптоматичним, 

полегшуючим страждання, а реабілітація в цілому спрямована на 

відновлення тих функцій організму, які були порушені через набуття особою 

інвалідності, тобто вона переслідує основну мету – нормалізацію стану 

здоров’я людини для повноцінної її життєдіяльності. 

Згідно із Законом України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні» медична реабілітація – система лікувальних заходів, що спрямовані 

на відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи, на 

виявлення та активізацію компенсаторних можливостей організму з метою 

забезпечення умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, на 

профілактику ускладнень та рецидивів захворювання [17]. 

Ст. 35-5 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19 

листопада 1992 року № 2801-XII трактує медичну реабілітацію як вид 

медичної допомоги, що надається пацієнтам в амбулаторних або 

стаціонарних умовах і включає систему медичних та інших заходів, 

спрямованих на відновлення порушених чи втрачених функцій організму 

особи, на виявлення та активізацію компенсаторних можливостей організму з 

метою створення умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, 

на профілактику ускладнень та рецидивів захворювання [128]. 

Загальні показання до медичної реабілітації надані в доповіді Комітету 

експертів ВООЗ по профілактиці інвалідності та реабілітації (ВООЗ, Женева, 

1983). До них належать: 1) значне зниження функціональних можливостей; 

2) зниження здатності до навчання; 3) особлива вразливість до впливів 

навколишнього середовища; 4) порушення соціальних відносин; 

5) порушення трудових відносин [129, с. 62]. 

Для отримання послуг із комплексної реабілітації (абілітації), зокрема з 

метою попередження інвалідності, в реабілітаційній установі державної або 

комунальної форми власності отримувач або його законний представник 

подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення 
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районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого 

органу міської (міст республіканського та обласного значення), районної у 

місті (у разі її утворення) ради, крім м. Києва та Севастополя, ради 

об’єднаної територіальної громади за місцем проживання (перебування) такі 

документи: 1) заяву про надання послуг із комплексної реабілітації 

(абілітації); 2) індивідуальну програму реабілітації, видану медико-

соціальною експертною комісією, лікарсько-консультативною комісією 

лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю); 3) висновок 

лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для 

дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання 

інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації 

(абілітації) в установі; 4) паспорт громадянина України, свідоцтво про 

народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які 

належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) або інший 

документ, що посвідчує особу; 5) документ, що засвідчує реєстрацію 

фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; 

6) документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної 

реабілітації); 7) виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) 

хворого; 8) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для 

отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами) [130]. 

Згідно із класифікацією, запропонованою Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я, виділяються три фази медичної реабілітації осіб з 

інвалідністю: 1) лікарняна фаза, що починається з моменту вступу хворого 

(інваліда) в стаціонар; 2) фаза одужання (реабілітаційні заходи виконуються 

в центрах реабілітації, поліклініках, санаторіях); 3) фаза підтримуюча, яка 

триває все життя і проводиться при тривалому диспансерному нагляді. У 

рамках кожної із цих фаз розв’язуються в тому або іншому об’ємі задачі 

кожного виду реабілітації [129, c. 67]. 

Так, від того, наскільки результативним буде виконання задач, 

поставлених перед реабілітацією на кожній із фаз, напряму залежатиме  
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ефективність усього реабілітаційного процесу особи із інвалідністю, а від 

змісту задач – те, скільки фаза буде тривати і її організаційна структура.  

Лікарняна фаза переслідує мету відтворення втраченого або погіршеного 

фізіологічного та психологічного стану здоров’я, повертаючи його до рівня, 

достатнього для переходу хворого до наступної реабілітаційної фази – 

одужання.  

Виконання цієї програми оптимально здійснювати в спеціалізованих 

реабілітаційних відділеннях місцевих санаторіїв, які згідно із задачами і 

оснащеністю є заміськими реабілітаційними центрами. Ця фаза реабілітації –  

рубіж між періодом, коли людина перебуває в статусі хворого, і поверненням 

її в сім’ю, до активної діяльності [129, с. 67].  

Метою даної фази реабілітації є підготовка особи із інвалідністю до 

активного життя у суспільстві – повернення в сім’ю, до раціональної 

перебудови життєвого устрою, зміни деяких звичок, до систематичного 

проведення профілактичних заходів, включаючи вторинну профілактику. 

Задачі фізичного, фізіологічного й інших аспектів реабілітації вирішуються 

на цій фазі на новому, в порівнянні з лікарняним етапом, рівні [129, с. 67].  

Протягом третьої – підтримуючої фази для особи із інвалідністю – 

створюються умови для можливого збереження того рівня працездатності, 

який було досягнуто під час перших двох. Крім цього, на даному етапі 

завершується психологічна реабілітація вже за умов відновлення соціального 

життя особи із інвалідністю,  попереджається прогресування захворювання, 

його повтор і розвиток ускладнень.  

Складовими частинами вторинної профілактики є: лікувальна 

фізкультура, лікувальне харчування, фізіотерапевтичні процедури, 

медикаментозне лікування та інше [129, с. 68]. 

Законодавство чітко закріплює механізм надання особам з інвалідністю 

та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до 

групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження 

інвалідності), послуг із комплексної реабілітації (абілітації), що знайшло своє 
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вираження у спеціальному акті – Порядку надання окремим категоріям осіб 

послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 [130].  

Згідно з положеннями даного акта реабілітаційні послуги повинні 

надаватись інваліду або дитині-інваліду відповідно до індивідуальної 

програми реабілітації – комплексу оптимальних видів, форм, обсягів, строків 

реабілітаційних заходів з визначенням порядку, місця їх проведення, 

спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених 

функцій організму і здібностей інваліда або дитини-інваліда [130]. 

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 

реабілітаційні заходи здійснюються в спеціальних реабілітаційних установах 

для інвалідів, серед яких: 1) реабілітаційні установи для інвалідів; 

2) спеціальні та санаторні будинки дитини і дошкільні навчальні заклади; 

3) спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати); 4) навчальні заклади 

системи органів праці та соціального захисту населення; 5) установи 

соціального обслуговування інвалідів; 6) санаторно-курортні установи. 

Також реабілітаційні установи залежно від змісту реабілітаційних заходів, які 

вони здійснюють, належать до таких типів: 1) медичної реабілітації; 

2) медико-соціальної реабілітації; 3) соціальної реабілітації; 4) психолого-

педагогічної реабілітації; 5) фізичної реабілітації; 6) професійної реабілітації; 

7) трудової реабілітації; 8) фізкультурно-спортивної реабілітації [125]. 

Медична реабілітація може бути ранньою, 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 із стійкими порушеннями функцій організму та 

інвалідністю. Пізньою реабілітацією називають «лікування інвалідності», 

коли медичні заходи спрямовані на відновлення значних порушень функцій 

організму та втрати здатності до нормальної життєдіяльності [131]. 

Існує велика кількість напрямків медичної реабілітації. Усі їх видається 

можливим умовно розділити на основну та допоміжну групу. Так, до 
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основної групи належать такі: реконструктивна хірургія та відновна терапія. 

Допоміжну групу складають фізіотерапія, лікувальна фізкультура, санаторно-

курортне лікування, трудова терапія та інші.  

Відповідно до Державної типової програми реабілітації осіб з 

інвалідністю можуть здійснюватися такі види реабілітаційних заходів щодо 

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю: 1) медичні, які передбачають 

медикаментозне лікування, відновлювальну терапію, реконструктивну 

хірургію, ендопротезування, забезпечення виробами медичного призначення, 

протезуванням, ортезуванням; 2) фізичні, які передбачають відновлення, 

покращення, стабілізацію, координацію рухових дій, уміння користуватися 

протезами, ортезами та іншими технічними засобами реабілітації, що 

поліпшать самообслуговування, адаптацію особи з інвалідністю, дитини з 

інвалідністю в суспільному житті; 3) психологічні, які мають на меті 

психокорекцію якостей і функцій особи з інвалідністю, її мотивації до 

життєдіяльності та праці, профілактику негативних психічних станів, 

навчання прийомів і методів психологічної саморегуляції; 4) професійні, які 

передбачають сприяння у професійному навчанні і професійній адаптації; 

5) трудові, які передбачають раціональне працевлаштування і психологічну 

підтримку в процесі професійної адаптації до виробничих умов; 6)  соціальні, 

які сприяють соціально-побутовій адаптації і соціально-середовищній 

орієнтації, соціальному обслуговуванню, передбачають забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного 

призначення; 7) психолого-педагогічні, які передбачають психологічну і 

педагогічну корекцію розвитку; 8) фізкультурно-спортивні, які передбачають 

фізкультурно-спортивну підготовку та адаптацію, організацію і проведення 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять [132].  

Медична реабілітація хворих та осіб з інвалідністю здійснюється 

лікувально-профілактичними установами системи охорони здоров’я України.  

Крім цього, у реабілітації беруть участь і деякі спеціальні заклади 

соціального захисту населення. Серед стаціонарних установ можна виділити: 
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1) багатопрофільні лікарні загального призначення; 2) однопрофільні клініки, 

диспансери; 3) стаціонарні центри реабілітації; 4) санаторії, санаторії-

профілакторії; 5) центри, клініки медичної реабілітації; 6) будинки-інтернати 

для осіб з інвалідністю. 

Амбулаторно-поліклінічну реабілітаційну допомогу надають: 1) медико-

соціальні експертні комісії (МСЕК); 2) відділення реабілітації поліклінік; 

3) амбулаторні відділення спеціальних лікарень та диспансерів; 4) відділення 

реабілітації територіальних центрів по обслуговуванню одиноких осіб з 

інвалідністю. 

Як слушно зазначає Л.Ю. Малюга, кількість установ, заснованих на 

різних формах власності, де надаються послуги з реабілітації інвалідам та 

послуги, спрямовані на їх адаптацію у суспільстві, достатньо велика.  Вони 

характеризуються своєю різноманітністю та багатопрофільністю 

призначення, а спектр тих послуг, які надаються в межах даних закладів, 

залежить від потреб клієнтів-отримувачів, їх віку, статевої приналежності та 

медичних показань щодо лікування того чи іншого захворювання [133, 

с. 271]. 

Особи із інвалідністю, які страждають на важкі хронічні розлади 

здоров’я та не можуть згідно з медичним висновком самостійно пересуватися 

і потребують постійного стороннього догляду, забезпечуються медичним 

патронажем за місцем проживання (вдома) із залученням до виконання 

вказаних заходів виїзних реабілітаційних бригад. 

Процес медичної реабілітації осіб із інвалідністю включає в себе такі 

послідовні етапи: стаціонарний, амбулаторний, санаторний, диспансерний. 

Кожен із зазначених етапів характеризується певним режимом, а саме: 

1) лікувально-охоронним режимом – призначається хворим переважно з 

гострими формами захворювань на першому етапі реабілітаційного процесу і 

передбачає цілеспрямований комплекс лікувально-психологічних заходів. 

Це, зокрема, інтенсивна медикаментозна терапія, ретельний догляд, 

оберігання психоемоційної сфери хворих. Якісне лікування, психологічний 
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комфорт – запорука успішної стабілізації хворобливого процесу та 

поступового одужання хворого; 2) лікувально-активізуючим режимом – 

призначається тоді, коли гострі прояви хвороби і небезпека життю хворого 

вже минули, він починає вставати з ліжка, більше рухатися, відновлює 

здатність до самообслуговування. Окрім медикаментозного лікування, 

хворому призначають заходи, що стимулюють процес одужання і 

відновлення нормальної життєдіяльності. Це, зокрема, фізіотерапія, 

лікувальна фізкультура, прогулянки тощо; 3) лікувально-відновлювальним 

режимом – пов’язаний з поступовим відновленням у хворого нормального 

функціонування організму, а також працездатності та життєдіяльності. На 

перший план виступають заходи відновлювальної терапії: активний режим 

дня, фізкультура, заняття по інтересах, трудотерапія тощо. Здійснюються 

заходи, що мають сприяти адаптації хворого до переходу до звичайних умов 

життя, трудової діяльності, відновлення попереднього життєвого статусу. 

За даними експертів ВООЗ, у 87,0% хворих реабілітація закінчується на 

етапі відновного лікування із застосуванням засобів медичної реабілітації. 

При виникненні у хворих дефекту здоров’я в результаті захворювання або 

травми, у тому числі при переході захворювання в хронічну стадію, медико-

соціальні експертні комісії (лікарсько-консультативні комісії лікувально-

профілактичних закладів – для неповнолітніх) складають відповідний розділ 

індивідуальної програми реабілітації інваліда. В ній визначаються конкретні 

обсяги, методи, місце реалізації і строки проведення реабілітаційних заходів 

[129, с. 66]. 

При цьому медична реабілітація осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю 

здійснюється в лікувально-профілактичних закладах, реабілітаційних 

установах відповідного типу. 

Слід звернути увагу на те, що індивідуальна програма реабілітації, яка 

створюється для особи із інвалідністю, дитини із інвалідністю є документом 

рекомендаційного характеру.  
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Вибір конкретних технічних та інших засобів реабілітації, виробів 

медичного призначення, реабілітаційних послуг, санаторно-курортного 

забезпечення та іншого покладається на особу із інвалідністю (на її законного 

представника у разі, якщо така особа визнана судом недієздатною або є 

дитиною з інвалідністю із недостатнім обсягом дієздатності). 

Згідно з Порядком забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно 

придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 

року № 321 [134], технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 

інвалідністю є: протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне 

взуття; спеціальні засоби для самообслуговування та догляду; засоби для 

пересування; допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та 

підйому; меблі та оснащення; спеціальні засоби для орієнтування, 

спілкування та обміну інформацією; спеціальні засоби для 

освіти,(включаючи літературу для сліпих, і зайняття трудовою діяльністю; 

спеціальне фізкультурно-спортивне обладнання і спорядження, спортивний 

інвентар. 

Відповідно до Технічного регламенту щодо медичних виробів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 

року № 753 медичний виріб – будь-який інструмент, апарат, прилад, 

пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що 

застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи 

програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування 

спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей та необхідне для 

належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для 

застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, 

лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, 

діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі 
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травми чи інвалідності або їх компенсації, дослідження, заміни, 

видозмінювання або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, 

контролю процесу запліднення, основна передбачувана дія яких в організмі 

або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, 

імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі 

засоби можуть сприяти [135]. 

Важливим моментом є також забезпечення для осіб із інвалідністю 

права на ремонт технічних та інших засобів реабілітації, гарантійний строк 

експлуатації яких не закінчився. Він проводиться сервісним центром, 

підприємством за рахунок коштів підприємства-виробника (постачальника). 

Водночас післягарантійний ремонт засобів реабілітації, у яких закінчився 

гарантійний строк експлуатації, проводиться підприємствами, сервісними 

центрами за рахунок коштів Державного бюджету [104, с. 48]. 

Інвалід, дитина-інвалід, інша особа на період виготовлення замовленого 

засобу або проведення ремонту виданого технічного або іншого засобу 

реабілітації, який виготовлено за рахунок коштів Державного чи місцевого 

бюджету, можуть бути тимчасово забезпечені технічним засобом реабілітації 

з числа тих, що повернуті місцевому органу соціального захисту населення. 

Достроково заміна можлива на підставі акта про недоцільність проведення 

його ремонту, складеного підприємством, або довідки відповідного органу 

про викрадення, у разі зміни антропометричних розмірів кукси інваліда чи 

зросту самої дитини-інваліда, яка користується протезом модульного типу. 

Інваліду, дитині-інваліду видається дорожнє крісло колісне з 

електроприводом у разі відсутності у користуванні автомобіля, виданого 

органами соціального захисту населення [104, с. 48].  

Важливою для досліджуваної групи населення є передбачена 

можливість отримувати ліки в порядку соціального забезпечення.   

Так, згідно з положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 17 

серпня 1998 року «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 
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окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», серед 

іншого, безоплатним або пільговим відпуском ліків за рецептами у разі 

амбулаторного лікування можуть користуватися такі категорії населення, як 

особи із інвалідністю [136]. 

Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які 

зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих 

стандартів у сфері охорони здоров’я, для груп населення, які мають право на 

безкоштовні ліки у разі амбулаторного лікування, лікарські засоби за 

рецептами лікарів, незалежно від розміру середньомісячного сукупного 

доходу їх сім’ї, серед яких: учасники бойових дій та особи з інвалідністю 

внаслідок війни відповідно до Закону України  «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»; особи з інвалідністю, які отримують пенсію 

за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які 

отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо 

зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний 

розмір пенсії, відповідно до Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 12 березня 1991 року; особи з 

інвалідністю та особи, які отримують державну соціальну допомогу, 

призначену замість пенсії, відповідно до Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 12 березня 1991 

року; діти з інвалідністю відповідно до Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 12 березня 1991 

року. 

У свою чергу, з оплатою 50% вартості ліки відпускаються для таких 

суб’єктів: осіб з інвалідністю I і II груп відповідно до Закону України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 12 березня 

1991 року; депортованих осіб, які досягли пенсійного віку або є особами з 

інвалідністю, відповідно до Закону України «Про відновлення прав осіб, 

депортованих за національною ознакою»  від 17 квітня 2014 року; 

реабілітованих осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або 
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є пенсіонерами, відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні» від 17 квітня 1991 року [137]. 

Після завершення курсу медичної реабілітації установа видає 

отримувачу медичної допомоги або його законному представнику довідку 

про отримання реабілітаційних послуг та їх результати.  

Тобто, узагальнюючи, слід зазначити, що надання медичної допомоги 

особам із інвалідністю достатньо врегульоване в чинному законодавстві. Її 

надання відбувається на підставі волевиявлення майбутнього отримувача у 

вигляді звернення до відповідного закладу. Основним документом для особи 

із 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, проте дана категорія 

населення користується низкою пільг, а саме: надання безкоштовно або із 

50% знижкою медичних препаратів. 

Слід акцентувати увагу на тому, що нагальним питанням, яке потребує 

вирішення, є гарантованість конституційного права на безоплатну медичну 

допомогу у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, корте на 

практиці нерідко виявляється декларативним. 

Розвиваючи думку В.С. Тарасенко, яка вивчала соціальний захист дітей-

інвалідів в Україні [138], можемо зазначити, що аналіз медичної допомоги 

особам із інвалідністю дає підстави стверджувати про її зведення в цілому, як 

і у випадку з дітьми, до медичної реабілітації, яка виражається у наданні 

послуг фізіологічного характеру, у той час як психологічні послуги чомусь 

надаються не так активно, що, на нашу думку, є недосконалістю реабілітації. 

Хочемо завершити підрозділ думкою А.Г. Шевцова, що сьогодення 

вимагає нових підходів до організації реабілітаційного процесу інвалідів, 

щоб органічним та нерозривним залишався зв’язок «людина-суспільство».  

Тобто перехід від богоділень і резервацій для інвалідів до державних науково 

обґрунтованих програм їх реабілітації – ось шлях, який у кінцевому підсумку 
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приведе до створення нової моделі інвалідності – соціальної, у якій проблема 

фізичних, сенсорних чи ментальних обмежень людини розглядається, в 

першу чергу, як соціальна [139, с. 337-342]. 

Завдання, пов’язані з проблемами соціального захисту населення, 

найгостріші серед тих, з якими стикаються країни пострадянського простору 

від моменту проголошення свого суверенітету. Підтримка знедолених та 

непрацездатних громадян виступила не тільки одним з пріоритетів соціально-

економічного розвитку незалежних держав, але й певним критерієм їх 

життєздатності, адже самою історією людства доведено той факт, що 

суспільство, яке не спроможне піклуватися про всі без винятку верстви 

населення, є приреченим на занепад [140, с. 249].  

Так, матеріальне забезпечення осіб із інвалідністю може здійснюватися в 

межах таких організаційно-правових форм: загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, особливо пенсійне; державна соціальна допомога. 

Реформування існуючої системи соціального захисту осіб із 

інвалідністю, як зазначають М.І. Іншин та Д.І. Сіроха, передусім повинно 

торкнутися пенсійного страхування, яке має стати якісним та сучасним, його 

солідарної системи на основі посилення ефективності та доступності 

передбачених у ній прав [45]. 

Основним спеціальним законом, який визначає принципи, засади і 

механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, у тому 

числі працюючим пенсіонерам, за рахунок коштів Пенсійного фонду 

України, є Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09 липня 2003 року № 1058-IV [30, с. 247]. Крім того, 

законодавство про пенсійну систему в Україні доповнюється законами 

України «Про пенсійне забезпечення», «Про недержавне пенсійне 

забезпечення», а також іншими спеціальними законами, що регулюють 

відносини у сфері пенсійного забезпечення. 
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Солідарна система – та, якою передбачаються пенсії, власне, для 

досліджуваної категорії населення, є основоположним та базовим рівнем 

пенсійного забезпечення, беручи до увагу той факт, що забезпеченням за її 

рахунок охоплюється майже 12,2 млн осіб [120, с. 241]. 

У юридичній літературі наголошується, що пенсія (з лат. рensio – 

платіж) – це форма соціального забезпечення, що полягає у регулярній 

виплаті державою або іншими суб’єктами в установленому законодавством 

порядку грошових коштів непрацездатним громадян, як правило, пожиттєво 

(за винятком передбачених законом випадків), за умови настання визначених 

законом подій, що дають право на пенсію, –  досягнення пенсійного віку, 

вислуга років, інвалідність, втрата годувальника та інше [141, с. 238]. 

Пенсії по інвалідності являють  собою щомісячні грошові виплати з 

Пенсійного фонду, що призначаються медичним органом на основі однієї з 

трьох груп інвалідності, яка спричинила повну або часткову втрату 

працездатності [140, с. 251].  

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі 

призначаються такі пенсійні виплати: пенсія за віком; пенсія по інвалідності 

внаслідок загального захворювання; пенсія у зв’язку з втратою годувальника.   

Принциповим недоліком солідарної системи страхування є 

недосконалість існуючих видів пенсій, які передбачені у ній. У першу чергу, 

мова йде про пенсії по інвалідності через особливості правомочних осіб, які 

через втрату працездатності не лише не в змозі на достатньому рівні 

конкурувати на ринку праці, а й взагалі не здатні самостійно забезпечувати 

свою життєдіяльність [120, с. 243]. 

В основі пенсії по інвалідності, на відміну від пенсії за віком, лежить 

чітко виражена непрацездатність громадянина. Для пенсійного забезпечення 

за інвалідністю правове значення також має причина інвалідності. 

Причинами інвалідності можуть бути загальне захворювання, трудове 

каліцтво або професійне захворювання, інвалідність з дитинства, а для 
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військовослужбовців − поранення, контузія, каліцтво або захворювання, 

пов’язане з перебуванням на фронті [140, с. 251].  

Як зазначають у своїй роботі О.В. Пономаренко, А.Д. Носов, згідно із 

світовою статистикою кількість інвалідів коливається у межах 7-10% від 

кількості населення країни. Для України цей показник становить майже 3 

млн осіб (6,3% населення), із них 150 тис. – дітей. За останні п’ять років 

кількість інвалідів в Україні зросла майже на третину. Лише тих, хто став 

інвалідом внаслідок Чорнобильської катастрофи, стає щороку, залежно від 

регіону, більше на 12-21%. Неухильно зростає й кількість осіб, які стали 

інвалідами через ендокринні розлади та нещасні випадки. Причини 

інвалідності різні: до 84% – унаслідок загального захворювання, 9,3% – 

інваліди з дитинства, 3,7% – унаслідок трудового захворювання, 3,4% – 

інваліди із числа військовослужбовців. За групами хвороб інвалідів у 

працездатному віці на хвороби системи кровообігу припадає 19,8%, 16,2% – 

онкозахворювання, 13,4% – травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 

зовнішніх причин. У причинній структурі дитячої інвалідності перше місце 

посідають хвороби нервової системи – 24%. Усе це вказує на те, що держава 

мусить вживати заходів для зменшення інвалідності, створювати належні 

умови життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями [142, с. 116].  

Аналіз законодавства та спеціальної літератури дає підстави 

стверджувати про надання двох видів пенсій по інвалідності в залежності від 

її причин: 1) пенсії по інвалідності внаслідок  нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання; пенсії по інвалідності 

внаслідок захворювання, в тому числі не пов’язаного з роботою (інвалідність 

з дитинства) [143].  

Закон також передбачає надання ще однієї соціальної послуги – 

допомоги на поховання пенсіонера [144]. Вона, по суті, є грошовою 

виплатою, тому її виклад потребує вдосконалення. 

І.С Завіновський, Ю.І. Ковальчук, узагальнюючи, зазначають, що 

основними умовами Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
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пенсійне страхування» щодо надання пенсій по інвалідності є такі: особи 

мають право на отримання пенсії по інвалідності, якщо настання інвалідності 

спричинило повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального 

захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності 

з дитинства) і за наявності страхового стажу; пенсія по інвалідності 

призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період 

роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи; пенсія по 

інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання призначається відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [30].  

Так, згідно з положеннями розділу IV «Пенсії по інвалідності» Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» умовами 

призначення пенсії по інвалідності є наступні. 

 Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що 

спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності 

страхового стажу, передбаченого законодавством. Вона призначається 

незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до 

влаштування на роботу чи після припинення роботи. Пенсія по інвалідності 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання 

призначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування». 

Згідно із ст. 32 Закону особи, яким установлено інвалідність, мають 

право на пенсію по інвалідності залежно від групи інвалідності за наявності 

такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення 

за пенсією: 

1) для осіб з інвалідністю I групи: до досягнення особою 25 років 

включно – 1 рік; від 26 років до досягнення особою 28 років включно – 2 

роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 3 роки; від 32 

років до досягнення особою 34 років включно – 4 роки; від 35 років до 

досягнення особою 37 років включно – 5 років; від 38 років до досягнення 
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особою 40 років включно – 6 років; від 41 року до досягнення особою 43 

років включно – 7 років; від 44 років до досягнення особою 48 років включно 

– 8 років; від 49 років до досягнення особою 53 років включно – 9 років; від 

54 років до досягнення особою 59 років включно – 10 років;  

2) для осіб з інвалідністю II та III груп: до досягнення особою 23 

років включно – 1 рік; від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 

2 роки; від 27 років до досягнення особою 28 років включно – 3 роки; від 29 

років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки; від 32 років до 

досягнення особою 33 років включно – 5 років; від 34 років до досягнення 

особою 35 років включно – 6 років; від 36 років до досягнення особою 37 

років включно – 7 років; від 38 років до досягнення особою 39 років включно 

– 8 років; від 40 років до досягнення особою 42 років включно – 9 років; від 

43 років до досягнення особою 45 років включно – 10 років; від 46 років до 

досягнення особою 48 років включно – 11 років; від 49 років до досягнення 

особою 51 року включно – 12 років; від 52 років до досягнення особою 55 

років включно – 13 років; від 56 років до досягнення особою 59 років 

включно – 14 років [144]. 

Крім цього, Закон визначає механізм розрахунку розміру пенсії, 

тривалість її надання, строк виплати пенсії по інвалідності в разі зміни групи 

інвалідності або відновлення працездатності тощо. 

Заслуговують на увагу міркування В.П. Мельника, що теоретико-

правовий аналіз положень згаданого вище Закону дає можливість 

припустити, що він має перехідний характер, особливо стосовно пенсій по 

інвалідності, адже у ньому прослідковуються очевидні складнощі щодо умов, 

процедур та механізмів призначення та виплати пенсій, а вони, на думку 

автора, повинні відповідати таким засадам, як прозорість, доступність, 

відкритість, відповідність рівню та якості життя, міжнародним та 

європейським соціальним стандартам [145, с. 10]. 

Пенсії по інвалідності можуть призначатися особам і на підставі 

спеціального законодавства України [146]. Але у сучасних умовах для 
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України властивий процес скасування професійних (спеціальних) пенсій, 

зокрема по інвалідності, для таких осіб: державних службовців, інших 

категорій осіб,  що, як нерідко зазначається у літературі, є звуженням права 

на пенсію по інвалідності окремих категорій осіб.  

Наступним видом матеріального забезпечення осіб із інвалідністю, який 

реалізується сьогодні в Україні, є державна соціальна допомога, в рамках 

якої передбачаються спеціальні грошові виплати саме для досліджуваної 

нами категорії суспільства. 

Право на отримання державної соціальної допомоги належить особам, 

які не були застраховані за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням або у яких відсутній необхідний страховий стаж, крім цього, 

таке право належить застрахованим особам, доходи яких з ряду причин стали 

нижчими за закріплений законом прожитковий мінімум [147, с. 92]. 

Аналіз чинного законодавства України у сфері соціального захисту 

населення дає підстави виділити державну соціальну допомогу, яка надається 

таким категоріям населення: сім’ї з дітьми; малозабезпечені сім’ї; особи, які 

не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю; діти з інвалідністю з 

дитинства та діти з інвалідністю. 

Не викликає сумніву твердження про те, що до такої суспільної групи, 

як особи із інвалідністю, можуть входити особи, які належать до однієї або 

до кількох вищеперерахованих категорій, проте вважаємо за доцільне 

приділити основну увагу саме двом існуючим спеціальним видам державної 

соціальної допомоги, орієнтованої на осіб із інвалідністю різних категорій. 

Так, згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16 листопада 

2000 року № 2109-III право на державну соціальну допомогу мають особи з 

інвалідністю з дитинства і діти з інвалідністю віком до 18 років. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері трудових відносин, соціального захисту 

населення, з питань сім’ї та дітей, організовує роботу щодо призначення та 
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виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю. Причина, група інвалідності, строк, на який 

встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної 

експертизи згідно із законодавством України з одночасним роз’ясненням 

особам з інвалідністю з дитинства їх права на державну соціальну допомогу. 

Перелік медичних показань, що дають право на одержання державної 

соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, визначається 

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [150]. 

Відповідно до ст. 2 Закону державна соціальна допомога призначається 

у таких розмірах: особам з інвалідністю з дитинства I групи – 100 відсотків 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; особам з 

інвалідністю з дитинства II групи – 80 відсотків прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність; особам з інвалідністю з дитинства III групи 

– 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

дітям з інвалідністю віком до 18 років – 70 відсотків прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність [150]. 

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А 

встановлюється у розмірі: на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 

років – прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років; на дитину з 

інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років – прожиткового мінімуму для 

дітей віком від 6 до 18 років. Надбавка на догляд за іншою дитиною з 

інвалідністю встановлюється в розмірі: на дитину з інвалідністю віком до 6 

років – 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років; на 

дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50 відсотків прожиткового 

мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років [150]. 

Законом визначається також період, на який призначаються виплати.  

Законодавством закріплюються й інші важливі аспекти надання даного 

виду матеріального забезпечення осіб із інвалідністю, на яких окремо 

зупинятися не будемо.  
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На прикладі законодавчо закріплених механізмів визначення розмірів 

державної соціальної допомоги для осіб із інвалідністю у першому і другому 

спеціальних законах, присвяченим цим сферам, видається можливим 

побачити пряму невідповідність положень частині третій ст. 46 Конституції 

України, у якій зазначається: «Пенсії, інші види соціальних виплат та 

допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень 

життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом». А 

тому очевидно, що в цій частині законодавство потребує доопрацювання та 

вдосконалення.  

Не можна не вказати на передбачену українським законодавством 

можливість для осіб із інвалідністю претендувати, окрім описаних вище, на 

одноразову грошову виплату. Такий вид матеріального забезпечення 

надається згідно з Порядком виплати одноразової грошової допомоги 

непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

12.04.2017 № 256 [151].  

Дана допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких 

родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших 

особливих обставин особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та 

непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або 

державну соціальну допомогу відповідно до законодавства, якщо розмір 

таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох 

прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Розмір пенсії 

та державної соціальної допомоги на місяць визначається з урахуванням 

надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії 

за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, 

встановлених законодавством. Розмір одноразової допомоги, що надається 

регіональними або районними органами соціального захисту населення, 

становить 50 відсотків установленого законом на дату звернення 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність [151]. 
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Таким чином, слід зазначити, що для усіх грошових виплат, які 

виступають основним видом матеріального забезпечення осіб із інвалідністю, 

властивими є наступні ознаки: по-перше, аліментарний характер виплат, який 

полягає у тому, що надання даного виду соціального захисту здійснюється на 

безоплатній основі, безеквівалентно (окрім пенсійних виплат), для 

забезпечення життєдіяльності особи на рівні стандарту згідно з принципом 

соціальної справедливості [152, с. 133]; по-друге, грошові виплати, які 

надаються даній категорії осіб, як правило, є основним джерелом для їх 

існування та забезпечення життєдіяльності, крім цього, вони можуть 

призначатися одночасно; по-третє, тривалість та періодичність надання 

матеріальної допомоги є специфічною для кожного із її видів.  Так, 

наприклад, допомога на догляд та допомога особам, які не мають права на 

пенсію, та особам із інвалідністю виплачуються довічно або на час втрати 

працездатності у зв’язку з інвалідністю, починаючи з дня звернення для її 

отримання або з дня досягнення відповідного віку чи визнання медико-

соціальною експертизою інвалідом, у разі звернення не пізніше трьох місяців 

від цієї дати [153]. Допомога одинокій особі відповідно до законодавства 

може надаватися на строк втрати працездатності або довічно. Так, грошові 

виплати, точніше більшість із їх числа, не є одноразовими, а їх надання 

характеризується періодичністю, більше того, вони можуть виплачуватись 

довічно. 

У якості узагальнення слід також зазначити, що триваюча останнім 

часом позитивна динаміка зростання пенсійних й інших соціальних виплат 

інвалідам, яка властива для України, в дійсності є недостатньою для 

забезпечення на гідному рівні нормального рівня життя осіб із інвалідністю. 

Матеріальне забезпечення, яке надається державою, недостатнє для їх 

соціального захисту, адже особи з обмеженими можливостями продовжують 

залишатися найнезабезпеченішими категоріями населення в Україні. А тому 

потрібно детальніше вивчити усі можливі механізми активізації потенційних 

трудових сил осіб з обмеженими можливостями і, як один із варіантів, 
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спинитися на можливості працевлаштування тих інвалідів, яким дозволяє вік 

[30, с. 250].  

Сучасна державна політика України щодо соціального захисту інвалідів 

має включати не лише їх матеріальне забезпечення, а й охоплювати 

соціально-економічні, політико-правові, організаційно-управлінські, 

науково-методологічні, морально-етичні, інформаційні аспекти, сприяти 

інтеграції осіб з інвалідністю в економічне та суспільне життя, у тому числі 

на основі рівного доступу до працевлаштування [30, с. 250]. 

Крім цього, заслуговує підтримки позиція В.П. Мельника [145] стосовно 

необхідності перегляду тривалості страхового стажу для призначення 

пенсійного забезпечення, враховуючи об’єктивні складнощі участі 

представників досліджуваної категорії осіб у процесі праці. Доцільно було б 

також забезпечити гарантування для осіб із інвалідністю пенсій, які б 

напряму залежали від їх заробітку, адже розміри тих, які надаються сьогодні, 

є недостатніми для забезпечення потреб їх життєдіяльності.  

Спрямування діяльності суспільства і держави на здійснення соціальних 

реформ, насамперед реформування соціального захисту осіб з інвалідністю, 

тісно пов’язане із удосконаленням системи надання послуг таким особам. 

Слід зазначити, що система надання послуг даній категорії суспільства 

орієнтована на забезпечення їх необхідними засобами для підтримки 

життєдіяльності, а отже, передбачає підвищення ефективності, дієвості та 

доступності соціальних прав [45, с. 17].  

З 01 січня 2020 року набув чинності новий Закон України «Про 

соціальні послуги» [21]. Не можна не звернути увагу на той факт, що 

словосполучення «соціально-побутове забезпечення», «соціально-побутове 

обслуговування» у ньому взагалі не використовується, у той час як 

соціально-побутові послуги були одним із видів соціальних послуг, 

закріпленим у старій редакції згаданого Закону. Так, вони являли собою 

забезпечення продуктами харчування, м’яким та твердим інвентарем, 

гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, 
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передбачали здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, 

придбання та доставку медикаментів, ремонт одягу та взуття, перукарські 

послуги тощо. Наразі соціальні послуги диференціюються інакше.  Так, у 

ст. 16 Закону надається їх класифікація. 

Наприклад, за спрямованістю послуги бувають у виді: 1) соціальної 

профілактики – запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або 

потраплянню особи/сім’ї в такі обставини; 2) соціальної підтримки – 

сприяння подоланню особою/сім’єю складних життєвих обставин; 

3) соціального обслуговування – мінімізації для особи/сім’ї негативних 

наслідків складних життєвих обставин, підтримки їх життєдіяльності, 

соціального статусу та включення у громаду. 

Залежно від типу: 1) прості соціальні послуги, що не передбачають 

надання постійної або систематичної комплексної допомоги (інформування, 

консультування, посередництво, надання притулку, представництво інтересів 

тощо); 2) комплексні соціальні послуги, що передбачають узгоджені дії 

фахівців з надання постійної або систематичної комплексної допомоги 

(догляд, виховання, спільне проживання, соціальний супровід, кризове 

втручання, підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна інтеграція 

та реінтеграція тощо); 3) комплексні спеціалізовані соціальні послуги, що 

надаються певній категорії отримувачів соціальних послуг (ВІЛ-інфікованим 

особам, особам із залежністю від психотропних речовин, особам, які 

постраждали від торгівлі людьми, біженцям, особам із психічними розладами 

та іншим); 4) допоміжні соціальні послуги, що надаються у вигляді 

натуральної допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої 

гігієни, санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, 

взуття та інші предмети першої необхідності, організація харчування, 

забезпечення паливом тощо) та технічних послуг (транспортні послуги, 

переклад жестовою мовою тощо). 

Базуючись на такому критерії, як місце надання, послуги можна 

поділити на такі, що надаються: 1) за місцем проживання/перебування 
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отримувача соціальних послуг (вдома); 2) у приміщенні надавача соціальних 

послуг: стаціонарно – в умовах цілодобового перебування (проживання) 

отримувача соціальної послуги із забезпеченням харчуванням та умовами для 

проживання; напівстаціонарно – протягом визначеного часу доби з умовами 

для нічного або денного перебування; 3) за місцем перебування отримувача 

соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача 

соціальних послуг, у тому числі на вулиці. 

Соціальні послуги залежно від строку надання поділяються на послуги, 

що надаються: 1) екстрено (кризово) – невідкладно (протягом доби) у зв’язку 

з обставинами, що загрожують життю та/або здоров’ю отримувача 

соціальних послуг; 2) постійно – не менше одного разу на місяць протягом 

більше одного року; 3) тимчасово – не менше одного разу на місяць протягом 

до одного року; 4) одноразово [21] 

Базовими є такі соціальні послуги: догляд вдома, денний догляд; 

підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та 

реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; 

консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; 

посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; 

фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-

рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; 

переклад жестовою мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених 

до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування [21]. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги» фізичні 

особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності, можуть надавати соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних 

стандартів соціальних послуг отримувачам соціальних послуг з числа членів 

своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають 

взаємні права і обов’язки та є: 1) особами з інвалідністю I групи; 2) дітьми з 

інвалідністю; 3) громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; 
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4) невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть 

самостійно пересуватися та самообслуговуватися; 5) дітьми, яким не 

встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження 

нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 

захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий 

церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, 

дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, 

потребують паліативної допомоги. Перелік зазначених тяжких захворювань, 

розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, затверджує 

Кабінет Міністрів України [21]. 

Перелік соціальних послуг, які гарантуються для осіб із інвалідністю, 

визначається в Державній типовій програмі реабілітації осіб із інвалідністю. 

Такий перелік включає послуги з медичної, фізичної, професійної, 

психолого-педагогічної, трудової, побутової і соціальної реабілітації, 

фізкультурно-спортивної, технічних та інших засобів реабілітації, виробів 

медичного призначення, які надаються інваліду, дитині-інваліду з 

урахуванням фактичних потреб залежно від статі, віку, виду захворювання 

безоплатно або на пільгових умовах.  

Державна типова програма реабілітації інвалідів розробляється 

центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики 

за участю інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють 

державне управління системою реабілітації інвалідів, з урахуванням 

пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів. Державна 

типова програма реабілітації інвалідів і порядок її реалізації погоджується з 

Радою у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України та затверджується 

Кабінетом Міністрів України [154].  

На виконання Програми розроблено перелік послуг, що надаються 

інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і 

периферичної нервової системи, перелік послуг, що надаються інвалідам з 
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психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, перелік послуг, що 

надаються інвалідам з ураженням органів слуху, перелік послуг, що 

надаються інвалідам з ураженням органів зору, перелік послуг, що надаються 

інвалідам з ураженням внутрішніх органів, перелік послуг, що надаються 

інвалідам з онкологічними захворюваннями [154]. Всі вони закріплені на 

законодавчому рівні у відповідних додатках.  

Так, наприклад, для осіб, молодших 18 років, соціальна реабілітація 

включає пристосування меблів, установлення обладнання для адаптації 

житлових приміщень, яка здійснюється (надається) органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями; навчання 

основним соціальним навичкам, соціально-побутовий патронаж, 

працетерапію, які надаються службами у справах дітей, центрами соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, органами соціального захисту населення, 

установами соціального обслуговування, реабілітаційними установами, 

закладами освіти, УкрНДІпротезування та ін. [154]. 

Для осіб із інвалідністю законодавством України передбачається також 

забезпечення спеціальними меблями та оснащенням, що покладається на 

органи соціального захисту населення, протезно-ортопедичні підприємства 

незалежно від форми власності, сервісні центри протезно-ортопедичних 

підприємств. Дані особи забезпечуються також особливими комп’ютерними 

програмами для навчання [154].  

Крім цього, згідно з Деякими питаннями діяльності територіальних 

центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 

року № 1417, та Переліком соціальних послуг, умов та порядку їх надання 

структурними підрозділами територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) [155] відділення соціальної 

допомоги вдома надає такі соціально-побутові послуги для осіб із 

інвалідністю, як: 1) приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, 

годування, доставка гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших 
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закладів (підприємств) ресторанного господарства; 2) придбання та доставка 

товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів 

за кошти громадян, які обслуговуються; 3) виклик лікаря, надання допомоги 

в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування 

хворих у закладах охорони здоров’я, організація консультацій лікарів та 

інших спеціалістів; 4) допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, 

дотриманні особистої гігієни, виконанні різних видів дрібних ремонтних 

робіт у приміщенні, ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом; 

5) оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів; 

6) читання преси; 7) допомога в обробітку присадибних ділянок (площа 

обробітку присадибних ділянок визначається разом з місцевим органом 

виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, але не більш як 

0,02 гектара); 8) оформлення документів на санаторно-курортне лікування, 

влаштування до будинку-інтернату чи стаціонарного відділення 

територіального центру, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для 

ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для 

ветеранів, інших соціальних закладів; 9) сприяння у забезпеченні 

необхідними технічними та іншими засобами реабілітації; 10) оформлення 

замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг 

підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв’язку, 

службами житлово-комунального господарства, закладами культури, 

сільськогосподарськими підприємствами тощо; 11) створення умов для 

посильної праці, організації трудової терапії вдома; 12) вирішення за 

дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних органах, на 

підприємствах, в установах і організаціях; 13) інші соціальні послуги. 

Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати 

обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного 

віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм 

групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до 
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самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно 

до тарифів на платні соціальні послуги [155]. 

У свою чергу, відділення соціально-побутової адаптації територіального 

центру надає: 

– соціально-побутові послуги – соціально-побутова адаптація осіб 

похилого віку, інвалідів з метою усунення обмежень життєдіяльності, 

підтримка соціальної незалежності, навчання трудовим навичкам, адаптація 

до посильної трудової діяльності; 

– соціально-педагогічні послуги – організація індивідуального 

корекційного процесу з відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в 

домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, 

поведінки у суспільстві, виховування навичок спілкування, виявлення та 

сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організація дозвілля і 

відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення самодіяльних 

художніх колективів, гуртків тощо); 

– психологічні послуги – організація надання консультацій з питань 

психічного здоров’я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним 

середовищем, психологічна корекція, надання методичних порад; 

– інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для ліквідації 

складної життєвої ситуації[155]. 

Загалом сьогодні соціальне забезпечення осіб із інвалідністю з боку 

держави являє собою: надання грошової допомоги у вигляді пенсійних 

виплат або грошей за рахунок державної соціальної допомоги; надання 

засобів пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації; 

надання пристосованого житла; встановлення опіки або стороннього догляду, 

а також пристосування забудови населених пунктів, громадського 

транспорту, засобів комунікації і зв’язку до особливостей інвалідів. Система 

соціального захисту інвалідів включає реабілітаційні програми та заходи 
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щодо активізації життєдіяльності інвалідів (можливості працевлаштування, 

соціально-побутові та медичні заходи, інші програми) [140, с. 251]. 

В.С. Тарасенко, досліджуючи у своїй дисертації соціально-побутове 

забезпечення дітей із інвалідністю, звертала увагу на необхідність його 

вдосконалення, що актуально для осіб з інвалідністю в цілому як соціальної 

групи населення України.  

Так, на думку вченої, дуже важливим є гарантування для дітей із 

обмеженими фізичними можливостями доступності суспільних об’єктів та 

споруд, різних видів транспорту: наземного, особливо міського 

громадського, повітряного, морського тощо. Для забезпечення досягнення 

цього В.С. Тарасенко пропонує закріпити заборону видавати документи для 

будівництва таких об’єктів без урахування потреб інвалідів, а будинки та 

споруди, які вже знаходяться в експлуатації, необхідно дообладнати 

засобами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними 

можливостями до них із посиленням контролю за притягненням порушників 

до адміністративної відповідальності за недотримання таких будівельних 

норм. Крім того, у дисертації пропонувалось збільшити розмір штрафів 

посадових осіб за прийняття в експлуатацію об’єктів, зведених з порушенням 

законодавства [97, с. 9-10].  

Важливе питання та одночасно проблему в сучасній Україні становить 

забезпечення житлом представників даної категорії населення. Так, 

необхідним є закріплення на законодавчому рівні додаткових гарантій, 

передусім для  сімей, які виховують дітей з інвалідністю, а також дітей з 

інвалідністю, які повернулися з будинків-інтернатів.  

Враховуючи це, зазначимо, що цінними видаються пропозиції 

В.С. Тарасенко щодо встановлення у законодавстві критеріїв для визначення 

доступності житла для сімей з дітьми з інвалідністю або надання їм житла 

безкоштовно; основною гарантією повинно стати право сімей, які виховують 

таких дітей і потребують поліпшення житлових умов, на отримання житла 

поза чергою [97].  
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Так, ст. 32 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб із 

інвалідністю» закріплює норму, відповідно до якої особи з інвалідністю, 

влаштовані в будинки-інтернати або в інші установи соціальної допомоги, 

мають право на збереження за ними жилої площі протягом 12 місяців. При 

більш тривалих строках звільнена жила площа передається для задоволення 

потреб у житлі іншим особам з інвалідністю, які потребують поліпшення 

житлових умов [65]. 

На нашу думку, доцільним було б внести зміни до зазначеної 

законодавчої норми, виклавши її у такій редакції: «За особами із 

інвалідністю, влаштованими у будинки-інтернати або в інші установи 

соціальної допомоги, зберігається житлова площа протягом усього терміну їх 

перебування в закладі соціального захисту. Для нагляду за збереженням 

житла особи з інвалідністю протягом усього періоду її перебування в закладі 

соціального захисту органом праці та соціального захисту населення 

призначається особа, яка його здійснює». 

Цікавою є пропозиція В.С. Тарасенко щодо можливості здачі житла 

особи із інвалідністю в оренду на час її перебування в спеціальних закладах, 

кошти від якої перераховувались би на рахунок особи із інвалідністю або 

передавались їй безпосередньо [97].  

Слід окремо зупинитись на такому важливому аспекті забезпечення 

комфортного життя для осіб із інвалідністю та процесу їх соціалізації в 

цілому, як реальне визнання державою жестової мови в якості мови 

спілкування та ведення навчального процесу. 

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб із інвалідністю в Україні» жестова мова як мова осіб з 

вадами слуху є засобом спілкування та навчання і захищається державою. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування: сприяють 

поширенню жестової мови та заохоченню мовної самобутності осіб з вадами 

слуху; гарантують збереження, вивчення і всебічний розвиток жестової мови, 

її використання як засобу виховання, навчання, викладання, спілкування і 
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творчості; забезпечують можливість комунікації осіб з інвалідністю з вадами 

слуху в органах, установах та закладах соціального захисту населення, 

правоохоронних органах, органах пожежної безпеки, аварійно-рятувальних 

службах, закладах охорони здоров’я, навчальних закладах тощо; сприяють 

наданню послуг перекладачів жестової мови громадянам України з вадами 

слуху, які користуються жестовою мовою; створюють умови для наукового 

вивчення жестової мови; сприяють використанню жестової мови в офіційних 

відносинах [65]. 

Телерадіоорганізації (незалежно від форми власності та відомчого 

підпорядкування) забезпечують субтитрування або переклад на жестову мову 

офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм у порядку та 

на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України [65]. 

Як слушно зазначає О.В. Тищенко, вимоги, закріплені у даному 

спеціальному Законі, на практиці майже не дотримуються. Наприклад, 

телерадіоорганізації недостатньо забезпечують субтитрування або переклад 

на жестову мову, не забезпечена можливість для комунікації громадян 

України з вадами слуху в соціальних установах (закладах освіти, охорони 

здоров’я тощо) [156].  

Так, безумовно, зміни, запропоновані у даному законопроекті, є дуже 

актуальними та затребуваними, але неодноразове його відхилення у 

Верховній Раді вказує скоріше на безперспективність щодо його прийняття в 

майбутньому.  

Таким чином, слід зазначити, що соціально-побутове забезпечення осіб 

із інвалідністю в Україні сьогодні досконалим називати зарано, адже існує 

багато проблем, які необхідно вирішувати. Проте сподіваємось, що 

поступове реформування системи соціальних послуг, яке почалося із 

набуттям чинносі новим Законом України «Про соціальні послуги» з 01 січня 

2020 року, сприятиме покращенню соціального забезпечення осіб, у тому 

числі осіб з інвалідністю. 
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Законодавством України закріплюється широке коло гарантій для людей 

з числа осіб із інвалідністю, які торкаються усіх сфер життєдіяльності 

суспільства: освіти, охорони здоров’я, зайнятості, відпочинку, дозвілля, 

побуту, спорту тощо [157, с. 4]. Так, окрім матеріального забезпечення у 

вигляді пенсій, державної соціальної допомоги та інших грошових виплат, 

медичної допомоги, соціального обслуговування, особи з інвалідністю мають 

право й на інші види підтримки. 

Слід розпочати з того, що види соціального захисту досліджуваної 

категорії населення розпорошені по численних актах законодавства, що 

значно ускладнює правозастосування, а отже, – негативно впливає на рівень 

ефективності соціального захисту осіб з інвалідністю на сучасному етапі 

розвитку України загалом. 

Одним із найбільш розповсюджених заходів є законодавчо передбачені 

пільги для осіб з інвалідністю. Чинне законодавство України не містить 

визначення поняття пільг, незважаючи на те, що цей термін активно 

використовується як у правових актах, так і в літературі. Але дане поняття 

розкривається у законодавствах держав-сусідів. Так, наприклад, державна 

соціальна пільга (за законодавством Республіки Білорусь) являє собою 

передбачені законодавством переваги, повне чи часткове звільнення від 

виконання обов’язків або полегшення умов їх виконання у зв’язку з 

особливим соціально-правовим статусом особи або особливостями її 

професійної діяльності [158].  

Дуже справедливо зазначає С.М. Синчук, що у фаховій літературі доволі 

часто, характеризуючи соціальні пільги, автори ототожнюють їх з іншими 

правовими категоріями: «державною соціальною допомогою», 

«компенсацією», «соціальною поміччю», «дозволом», «заохоченням», 

«привілеєм», «імунітетом» тощо [159, с. 59; 170].  

Дослідження точок зору науковців щодо змісту категорії «пільга» 

дозволяє назвати два види правомочностей, які її формують: 1) переважне 

або додаткове право на отримання необхідного для особи соціального блага; 
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2) звільнення від обов’язку вчиняти певні дії. Таке розуміння пільги 

зустрічаємо й у авторських визначеннях поняття соціальної пільги, а саме: 

1) це законодавче звільнення (повне чи часткове) особи від виконання нею 

свого обов’язку або надання їй додаткових прав при настанні соціального 

ризику чи за наявності у такої особи значних заслуг перед державою, 

пов’язаних з певними публічними подіями [160, с. 357]; 2) правомірне 

полегшення становища суб’єкта, яке дозволяє йому більш повно 

задовольнити свої інтереси та проявляється як у наданні додаткових, 

особливих прав (переваг), так і у звільненні від обов’язків [161, с. 303]. 

Під час аналізу видів соціального захисту осіб із інвалідністю цікаво 

звернути увагу на новелу законодавства, введену в сусідній Російській 

Федерації. Там додатково до традиційно існуючих видів соціального 

забезпечення почав вживатися інший термін – «заходи соціальної 

підтримки». Під ним розуміють надання особі додаткових до основних видів 

соціального забезпечення грошових виплат чи натуральних благ. Зазначена 

законодавча ініціатива не отримала підтримки у наукових колах. Вважають, 

що вона деформує понятійний апарат законодавства про соціальне 

забезпечення [162, с. 412]. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні» пільги таким особам надаються на підставі 

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи 

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких 

зазначено групу та причину інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію 

«дитина з інвалідністю» (для дітей), а також у відповідних випадках вказано 

їх основні нозологічні форми захворювань (по зору, слуху та з ураженням 

опорно-рухового апарату), а за відсутності посвідчення – довідки, що 

безоплатно видається структурними підрозділами соціального захисту [65]. 

Так, наприклад, відповідно до ст. 30 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» органи місцевого 

самоврядування забезпечують виділення земельних ділянок особам з 
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інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату під будівництво 

гаражів для автомобілів з ручним керуванням поблизу місця їх проживання. 

Власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування 

забезпечують виділення та облаштування в межах майданчиків місць для 

безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з 

інвалідністю, або водії, які перевозять осіб з інвалідністю.  

Крім цього, для осіб з інвалідністю передбачається можливість бути 

забезпеченими необхідними умовами для вільного доступу і користування 

культурно-видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять 

фізкультурою і спортом. Більше того,  органи місцевого самоврядування 

повинні забезпечувати їх також спеціальним спортивним інвентарем, що 

закріплено у ст. 34 Закону. 

Згідно із ст. 35 Закону особам з інвалідністю повинні надаватись засоби 

спілкування з метою полегшення їх взаємодії між собою та з іншими 

категоріями населення. Для осіб з інвалідністю першої та другої групи також 

законодавчо передбачається право на  позачергове та пільгове встановлення 

квартирних телефонів за рахунок видатків, що здійснюються з місцевих 

бюджетів і враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних 

трансфертів. Особи з інвалідністю по зору першої та другої груп мають право 

безоплатно користуватись радіотрансляційною точкою. 

Дана норма, на нашу думку, є морально застарілою.  Так, на сьогодні її 

доцільно було б адаптувати до сучасних реалій, наприклад закріпити 

можливість отримувати допомогу для покриття витрат за користування 

мобільним телефоном чи користування телеканалами, мережею Інтернет.  

Важливими є норми, присвячені забезпеченню осіб із інвалідністю 

автомобілем. Так, наприклад, відповідно до ст. 38 Закону України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» особі з 

інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи 

дитини з інвалідністю автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових 

умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням може 
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бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку 

експлуатації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [65]. 

На осіб із інвалідністю також поширюються пільги у сфері 

транспортного обслуговування, що знайшло відображення у Законі України 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». 

Так, згідно із ст. 38-1 Закону особам з інвалідністю I та II групи, дітям з 

інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або 

дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з 

інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю), забезпечується право 

безоплатного проїзду у пасажирському міському транспорті (крім таксі) за 

наявності посвідчення чи довідки, які посвідчують їх спеціальний статус, а в 

разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, 

надається можливість отримання електронного квитка, видача якого 

здійснюється безкоштовно. 

Правове регулювання відносин із пільгового перевезення осіб з 

інвалідністю здійснюється на основі Закону України «Про транспорт» від 10 

листопада 1994 року № 232/94-ВР [163], дія якого поширюється на усі 

підприємства транспорту незалежно від форми власності та підпорядкування. 

Окремої уваги заслуговує питання освіти та працевлаштування осіб із 

інвалідністю в Україні, адже у цих сферах на дану категорію осіб також 

поширюється низка пільг. Одним із пріоритетних напрямків інтеграції осіб із 

інвалідністю до трудового життя в Україні є їх залучення до зайнятості на 

звичайному (відкритому) ринку праці. Досвід багатьох зарубіжних країн 

наочно демонструє те, що інтеграція осіб із інвалідністю у сферу праці є 

позитивним явищем як для представників даної соціальної групи, так і для 

держави в цілому. За рахунок цього підвищується рівень життя осіб із 

інвалідністю через збільшення їх платоспроможності і, як наслідок, 

покращуються умови їх життєдіяльності та можливості для реалізації і 

розвитку. У великій кількості країн забезпечуються умови, за яких половина 

осіб із числа осіб із вадами здоров’я – це люди працюючі. Наприклад, у США 
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працюють 29% громадян, які мають інвалідність, у Великобританії – 40% 

працюючих із такими порушення здоров’я, в Італії – 55%, Швеції – 60%, 

Китаї – 80% [164, с. 6].  

Водночас в Україні працюючих інвалідів нараховується близько 20%, 

при тому, що кількість інвалідів працездатного віку становить 1,5 млн осіб, 

серед яких на початку 2019 року було зайнято 678 тис. людей з інвалідністю, 

із них 54,2% (або 367396 осіб) чоловіків та 45,8% (або 310710 осіб) жінок 

[165, с. 20].  

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» з метою реалізації творчих і виробничих 

здатностей (професійних компетенцій) інвалідів та з урахуванням 

індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на 

підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися 

підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена 

законом. 

Спеціальні дослідження, проведені науково-дослідним інститутом при 

Міністерстві соціальної політики України, продемонстрували, що для 

найбільш ефективної та раціональної зайнятості осіб із обмеженими 

фізичними можливостями в Україні використовуються наступні варіанти 

влаштування на роботу: 1) працевлаштування на відкритому ринку праці, де 

робочі місця пропонуються як для осіб, які не мають інвалідності, так і для 

осіб з інвалідністю; 2) працевлаштування на спеціалізованих підприємствах, 

заснованих громадськими організаціями інвалідів. Головна мета цих 

підприємств полягає в наданні можливостей інвалідам займатися корисною 

діяльністю й готувати їх, наскільки це можливо, до роботи на відкритому 

ринку праці; 3) працевлаштування на соціально-економічних підприємствах 

із транзитними та постійними робочими місцями, які створені на базі 

міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів [165, с. 4].  

Як слушно зазначає у своїй роботі І.М. Шурма, в Україні склалася дещо 

суперечлива ситуація. Так, відповідно до законодавства забезпечення прав 
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інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу здійснюється шляхом їх 

безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до 

Державної служби зайнятості. Якщо вести мову про відповідні функції цієї 

Служби, то слід зазначити, що її діяльність у працевлаштуванні інвалідів 

зводиться в основному до взяття їх на облік як безробітних, а сам процес 

працевлаштування інвалідів за рахунок нормативів робочих місць 

покладається на роботодавців. Такий порядок призвів до того, що соціальний 

захист інвалідів в Україні став тягарем для суб’єктів господарювання, які 

замість реального працевлаштування інвалідів обирають один із таких 

варіантів: щорічну сплату адміністративно-господарських санкцій (з 

прибутку); оформлення інвалідів на роботу без їх реального 

працевлаштування («оренда трудових книжок»); звільнення найманих 

працівників з метою зменшення їх кількості до семи осіб або використання 

найманої праці без офіційного оформлення; нереєстрація у Фонді 

соціального захисту інвалідів [166, с. 186]. 

Ст. 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб із 

інвалідністю в Україні» у даному аспекті містить наступну норму: 

«Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду соціального 

захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за рахунок власних коштів у 

разі потреби створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування осіб з 

інвалідністю, здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового 

обладнання, технічного оснащення і пристосування тощо з урахуванням 

обмежених можливостей осіб з інвалідністю» [65]. 

Для працевлаштування осіб із інвалідністю на підприємствах, в 

установах, організаціях відводиться відповідна квота робочих місць. Для 

юридичних чи фізичних осіб-роботодавців, які використовують найману 

працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з 

числа досліджуваної категорії населення. Її розмір становить 4% 

середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, 

а якщо працює від 8 до 25 осіб – у кількості одного робочого місця. 
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Якщо ж підприємство не створює робочі місця для інвалідів, воно 

зобов’язане щорічно здійснювати відрахування від фонду оплати праці до 

відділення Фонду задля створення робочих місць для працевлаштування 

інвалідів та на здійснення заходів із соціально-трудової та професійної 

реабілітації. Підприємствам, на яких працевлаштовуються інваліди понад 

установлений норматив, надається фінансова допомога за рахунок Фонду 

соціального захисту інвалідів [140, с. 251]. 

Крім цього, на працівників із таким спеціальним статусом на рівні 

законодавства закріплюється широкий перелік пільг та гарантій у сфері: 

укладання трудового договору, особливостей використання робочого часу та 

часу відпочинку (передусім, порядку надання відпусток), припинення 

трудового договору [30, с. 250]. Проте детально описувати їх, зважаючи на 

обмежений обсяг роботи та деякий вихід за рамки предмета нашого 

дослідження, недоцільно.  

Наступною групою пільг, які поширюються на осіб із інвалідністю, є 

освітні. Так, відповідно до ст. 22 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» спеціальні умови для здобуття 

вищої освіти за державним замовленням і за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів надаються: особам з інвалідністю, які не спроможні 

відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я 

та соціального захисту населення); особам, у яких є захворювання, зазначені 

у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою 

для проходження зовнішнього незалежного оцінювання; особам з 

інвалідністю I, II групи і дітям з інвалідністю віком до 18 років, яким не 

протипоказане навчання за обраною спеціальністю.  

Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія (у разі 

призначення) та пенсія (державна соціальна допомога особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю) виплачуються у повному розмірі [65]. 

Зважаючи на світову глобалізацію, держави повинні розглядати осіб з 

інвалідністю як рівноправних членів суспільства і активно залучати їх до 
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вільного ринку праці. Тобто стосовно громадян з інвалідністю Україна має 

здійснювати активну політику зайнятості. Пріоритетними напрямками 

активної політики зайнятості в Україні мають бути: превентивні заходи, 

спрямовані на попередження (профілактику) звільнення працівників-

інвалідів, збереження робочих місць, професійне навчання, підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації, розвиток гнучких форм зайнятості, 

підтримки малого бізнесу, квотування робочих місць [167, с. 87].  

Важливим завданням соціальної політики має виступити й розвиток 

нетрадиційних гнучких форм зайнятості для осіб із інвалідністю, серед яких: 

програми працевлаштування на навчально-виробничих підприємствах, 

програми організації підприємницької діяльності, працевлаштування на 

спеціалізованих підприємствах [140, с. 251]. 

Як показало дослідження, найбільш вагоме значення для осіб із 

інвалідністю має, одночасно із соціальним забезпеченням державою, їх 

ефективна інтеграція до ринку праці. З огляду на це, дуже цінними для нас 

видаються напрацювання, висвітлені у роботі І.М. Шурми, щодо зарубіжного 

досвіду заохочень роботодавців приймати на роботу осіб з числа людей із 

інвалідністю, який доцільно було б взяти за приклад й Україні [168] 

Таким чином, саме за допомогою фінансово-економічних важелів 

заохочення роботодавців здійснюється найбільш ефективно. Виходить, що  

найняти на роботу або зберегти зайнятість для особи із інвалідністю для них 

є економічно вигідним, адже таким чином роботодавці користуються різного 

роду матеріальними благами: пільгами, дотаціями, субсидіями.  

Отже, варто акцентувати увагу на тому, що роль пільг, якими 

забезпечуються особи із інвалідністю, серед інших видів соціального захисту 

населення сьогодні дуже висока, а їх число – чимале.  

Усі пільги, які надаються, видається доцільним диференціювати на такі 

види: транспортні, у сфері освіти, у сфері праці, житлові.  
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2.3 Проблеми та шляхи удосконалення правового регулювання 

соціального забезпечення осіб з інвалідністю в Україні 

Інвалідність в українському суспільстві на сьогодні є дуже поширеним 

явищем. Соціальний захист осіб із особливими потребами у сучасних умовах 

– те завдання, а одночасно і проблема за сучасних економічних умов, яка 

набуває особливого значення в зв’язку з постійним зростанням частки таких 

осіб у загальній структурі населення. Причини цьому різні, а саме: події на 

Сході країни, неблагополучна екологічна ситуація, загальний низький рівень 

життя в країні, високий травматизм на виробництві та професійна 

захворюваність тощо. Проте, незважаючи на витоки проблеми, основним 

наразі є забезпечення людей, які вже зіткнулись із таким соціальним ризиком 

та потребують підтримки, крім цього, профілактика такого явища в цілому. 

Слід зазначити, що від радянських часів в українському суспільстві 

лишився поганий спадок. Громадськість вважала, що про інвалідів 

турбується держава, але вона не в змозі була забезпечити належний рівень 

соціального захисту. Політика щодо інвалідів мала переважно пасивний 

характер, оскільки передбачала матеріальну підтримку, державні пенсії, 

можливість працювати на спеціалізованих підприємствах організацій 

інвалідів. Особи з обмеженими можливостями були позбавлені доступу до 

багатьох соціальних благ нарівні із здоровими людьми. Інваліди й досі 

стикаються із зневагою, забобонами і страхами, які впродовж історії людства 

стримували соціальний розвиток цієї категорії членів суспільства та 

ізолювали їх від нього [169].  

Стандартними правилами забезпечення рівних можливостей для осіб з 

інвалідністю, затвердженими Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 

грудні 1993 року, передбачаються рівні стартові можливості для всіх осіб 

незалежно від їх психофізичного розвитку, стану здоров’я, віку, статі, 

соціально-економічного статусу. Україна, приєднавшись свого часу до цього 

акта, набула низку зобов’язань, на виконання яких поступово спрямовує 

свою соціальну політику шляхом розбудови широкого кола правових, 
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економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших 

заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення 

життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя 

людей з обмеженими можливостями [104, с. 2].  

Визнання принципу рівних можливостей по відношенню до людей з 

інвалідністю означає, що кожна людина має невід’ємне право на життя, 

навчання, виховання та працевлаштування разом із своїми однолітками [170].  

Емпіричні дослідження, а також результати роботи фахівців, передусім у 

сфері надання соціальних послуг, показують, що особи з інвалідністю 

нерідко стикаються із специфічними проблемами в різних сферах життя. Так, 

найбільше це стосується працевлаштування, комунікації, освіти, громадської 

діяльності, сімейних відносин, побуту та дозвілля тощо.  

Існування даних перепон безпосередньо впливає на психологічний стан 

людини із обмеженими фізичними можливостями, а отже, і на її інтеграцію у 

суспільство та соціальну адаптацію.  

І.М. Шурма до таких бар’єрів відносить: 1) просторовий бар’єр – це 

просторова, транспортна, побутова ізоляція людини з особливими потребами, 

яка ускладнює становище людей цієї категорії. Для подолання просторового 

бар’єру необхідно усунути архітектурні перешкоди, що ускладнюють проїзд, 

доступ і вільне пересування; 2) комунікативний бар’єр – це розлад 

спілкування, одна з найбільш складних соціальних проблем дітей і молоді з 

обмеженими можливостями, що є наслідком емоційної захисної самоізоляції. 

Комунікативний бар’єр породжує мотиваційні, етичні, емоційні труднощі 

[68]; 3) бар’єр ділового спілкування, який спричиняє проблеми, пов’язані з 

особливостями здорових людей та людей з функціональними обмеженнями 

здоров’я, що виникають тоді, коли звертають увагу на ті сторони особистості, 

які він не усвідомлює або хоче приховати, в нашому випадку – це фізичні 

вади [171, с. 150]; 4) емоційний бар’єр, який включає емоційнні реакції 

людей і є двостороннім. Тобто, з одного боку, здорові люди можуть 

проявляти цікавість, незручність, почуття провини, гіперопіки, страху, 
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глузувати; з іншого – можуть чекати на прояв жалості до себе, гіперопіки, 

можуть обвинуватити когось у своєму дефекті, прагнути до ізоляції тощо 

[170]. На подолання всього цього, у першу чергу, повинні бути спрямовані 

наступні чинники: активна діяльність системи соціальних послуг, посилення 

поінформованості у суспільстві, що поступово вплине на зміну ставлення до 

осіб з обмеженими фізичними можливостями у ньому. 

Як зазначено у Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи «Про 

послідовну політику по відношенню до інвалідів», прийнятій у 1992 році, всі 

люди – інваліди чи особи, яким загрожує небезпека стати інвалідами, – 

незалежно від віку, раси, а також характеру, причин, ступеня інвалідності, 

повинні мати право на індивідуальну допомогу, щоб бути спроможними 

жити відповідно до своїх здібностей і потенціалу. Шляхом координації 

зусиль вони повинні отримати можливість: бути вільними від захворювань та 

інвалідності, яких можливо уникнути; не мати потреби у постійній медичній 

допомозі та догляді, але мати доступ до них у разі необхідності; зберігати за 

собою велику особисту відповідальність за планування та реалізацію 

процесів реабілітації й інтеграції; користуватись повністю своїми 

громадянськими правами і мати доступ до всіх установ і всіх видів послуг у 

суспільстві, включаючи освіту; мати найбільшу економічну незалежність, 

зокрема кваліфіковану роботу і відповідний особистий догляд; мати 

мінімальні засоби до життя, якщо необхідно, то шляхом соціальних виплат; 

мати найбільшу мобільність, доступ до будинків та транспортних засобів; 

мати значну можливість вибору і незалежність, у тому числі незалежність від 

своїх власних сімей, якщо інвалід того забажає; відігравати повноцінну роль 

у суспільстві і брати участь в економічній, соціальній та культурній 

діяльності, в проведенні дозвілля та відпочинку [172, с. 43]. На нашу думку, 

даний перелік потреб осіб із інвалідністю являє собою, з одного боку, 

проблеми, а з іншого – завдання, які перед собою повинна ставити держава в 

сьогоднішніх умовах. 
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Як уже було досить детально описано раніше, законодавча база, норми 

якої орієнтовані на створення системи соціального захисту осіб з 

інвалідністю, досить розгалужена та представлена великою кількістю актів. 

Проте це не забезпечує ефективності реалізації права осіб з інвалідністю на 

соціальне забезпечення, адже на практиці лише законодавчих норм 

виявляється не завжди достатньо. 

Дуже слушно у своїй роботі зазначає О.Г. Мельник, що реалізація на 

практиці тих підходів щодо сприяння соціальній захищеності осіб з 

інвалідністю, які задекларовані законодавчо, в реаліях стикається з 

несприятливим впливом широкого кола факторів різної природи та 

походження. Вчена відносить до них наступні: 1) ендогенні: криза в 

економіці, демографічний спад, напруженість у суспільстві, політична 

нестабільність, хронічний дефіцит Державного бюджету тощо; 2) екзогенні: 

стрімка глобалізація, геополітична напруженість, зростання рівня відкритості 

національних економік, військовий конфлікт із Російською Федерацією та 

його наслідки тощо.  Описані негативні чинники спричиняють стримуючий 

вплив на державну політику в цілому, обмежуючи можливість впровадження 

певних змін у соціальному статусі осіб з інвалідністю, знижуючи 

ефективність політики на практиці, зумовлюючи, у свою чергу, соціальний 

дисбаланс у суспільстві та призводячи до нарощування недовіри в економіці. 

На основі цього назріває потреба у пошуку максимально дієвих механізмів 

захисту і підтримки інвалідів на основі ґрунтовного вивчення провідного 

світового досвіду за умови адекватної адаптації до вітчизняних політичних і 

соціально-економічних реалій [173, с. 95].  

У складних умовах економічної нестабільності інваліди виявились 

однією із найнезахищеніших верств населення. Головною проблемою, яка 

потребує негайного вирішення, є подолання соціальної ізоляції інвалідів  

Логічним видається розпочати із проблем забезпечення осіб із 

інвалідністю доступом до освіти. 
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Хоча ст. 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» регламентує право інвалідів на позаконкурсний вступ до 

вищих та професійно-технічних навчальних закладів, проте реалізувати своє 

право на освіту, як зазначає у своїй роботі О.В. Тищенко, особи з 

обмеженими можливостями не завжди в змозі через відсутність відповідних 

умов [156, с. 23].  

До факторів, які ускладнюють інтеграцію в освітнє середовище, 

можливість розширення доступу до вищої та іншої освіти для осіб із 

обмеженими фізичними можливостями, О.М. Федорова відносить: 

1) недосконалість законодавства України у сфері вищої та професійно-

технічної освіти; 2) низьку поінформованість всередині соціальної групи 

щодо законодавчих можливостей та пільг у сфері освіти; 3) відсутність дієвої 

політики трудової зайнятості інвалідів; 4) несформованість системи 

підготовки спеціалізованих кадрів, викладачів та співробітників; 

5) незабезпеченість безбар’єрного архітектурного середовища; 6) недостатній 

рівень виробництва спеціального обладнання тощо [174]. 

Продовжуючи вести мову про зазначені проблеми, вчена також акцентує 

увагу на тяжкому матеріально-фінансовому становищі більшості інвалідів та 

їх сімей, складних побутових умовах, недостатньому забезпеченні теле- та 

відео-аудіоапаратурою, комп’ютерами, недостатньому рівні медичного 

обслуговування, недоліках суспільної свідомості та культури по відношенню 

до осіб з особливими потребами, в тому числі їх освіти, нерозвинутості 

політики благодійності та спонсорства на користь інвалідів, недостатньому 

рівні консолідації інвалідів з метою відстоювання своїх прав (в силу як 

об’єктивних так і суб’єктивних обставин) [174].  

Окремою проблемою є освіта дітей з інвалідністю, якість якої сьогодні 

перебуває на досить низькому рівні. Функціонуючим  навчальним закладам в 

Україні властивий ряд недоліків, які не дають можливості реалізувати дітям 

себе повноцінно у цій сфері. Необхідним для покращення ситуації є 

облаштування їх відповідно до міжнародних стандартів шляхом забезпечення 
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вільного доступу до приміщень, облаштування санвузлів, забезпечення 

доступу на верхні поверхи школи, до транспорту громадського користування 

тощо [2, с. 5].  

Ще донедавна зазначалося у спеціальній літературі, що розвитку 

потребувала ідея запровадження у загальноосвітніх закладах інтегрованого 

навчання, що передбачає здобуття знань неповносправними особами спільно 

із здоровими дітьми. Це забезпечило б можливість значною мірою 

інтегруватися в середовище ровесників, сприяло б здоровим дітям у тому, що 

вони б навчалися допомагати та бути милосердними, призвело б до зміни 

суспільних стереотипів щодо цієї категорії осіб. Позитивним явищем у цьому 

аспекті є те, що дані перетворення в сфері загальної освіти вже на сьогодні 

поступово впроваджуються в Україні. 

Потребує розвитку поширеність надання освітніх послуг у форматі 

дистанційного навчання. Так, навчання за допомогою мережі Інтернет 

дозволить отримати освіту кожному, хто прагне до знань. За рахунок 

поширення зазначених інноваційних технологій освіта стане «освітою без 

кордонів». Шляхом впровадження дистанційного навчання фактично 

зведуться до мінімуму ті перешкоди, які сьогодні існують. Навчання стане 

можливим для тих, для кого з об’єктивних причин воно недоступне у 

традиційний спосіб. Це згодом позитивно вплине на рівень здатності особи з 

інвалідністю бути конкурентною на ринку праці, вона зможе забезпечити 

своє життя на достатньому рівні, користуватися досягненнями сучасності 

нарівні з іншими людьми, бути корисною. Зазначене дозволить вирівняти 

життєві шанси цих осіб, сприятиме подоланню психологічних та суспільних 

бар’єрів. 

З огляду на це, позитивним було б запровадження для осіб із 

інвалідністю безкоштовного або на пільгових умовах доступу до глобальної 

інформаційної мережі Інтернет.  

Далі доцільно продовжити висвітлення проблем осіб з інвалідністю у 

сфері працевлаштування. 
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За радянських часів інвалідність трактувалася як втрата працездатності, 

що не давало можливості людині бути повноцінним учасником на ринку 

праці [2, с. 67]. Зміни, внесені до старої редакції Закону України «Про 

соціальний захист інвалідів» (ст. 2), призвели до суттєвого перетворення 

правового статусу представників даної категорії населення, адже інвалідність 

почала розцінюватися як норма втрати здоров’я. Як наслідок, абсолютно усім 

особам забезпечилась юридична можливість бути працевлаштованими при 

умові створення роботодавцями безпечних і нешкідливих для здоров’я осіб із 

обмеженими фізичними можливостями умов праці, вжиття заходів, 

спрямованих на профілактику випадків інвалідності в майбутньому, 

відновлення працездатності осіб, які її втратили.  

Проте на практиці дана категорія населення стикається із низкою 

проблем, а тому встановлені законодавством гарантії в незначній мірі 

сприяють покращенню становища осіб з обмеженими можливостями на 

ринку праці. За статистичними даними тільки 14% людей з інвалідністю 

працездатного віку, які живуть в Україні, працевлаштовані. 

До основних проблем, на які, зокрема, повинен бути спрямований і 

соціальний захист осіб з інвалідністю, належать наступні:  обмежений доступ 

людей з інвалідністю до ринку праці, викликаний, наприклад, 

невідповідністю їхньої освіти та кваліфікації попиту на робочу силу; 

обмежена кількістю вакансій, відкритих для шукачів роботи з інвалідністю, а 

також недостатня кількість спеціалізованих служб та робочих місць для 

людей з інвалідністю; недосконалість відповідного інституційного механізму 

працевлаштування людей з інвалідністю; недостатня ефективність співпраці 

Державної служби зайнятості, Фонду соціального захисту інвалідів, 

професійних та навчальних реабілітаційних центрів, роботодавців та власне 

людей з інвалідністю, а також інших зацікавлених сторін; відсутність 

мотивації роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалідністю; 

низька активністю людей з інвалідністю щодо пошуку роботи у зв’язку з 

об’єктивними труднощами, пов’язаними з низьким рівнем заробітної плати, 
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зневірою в ефективність служби зайнятості; недоліки професійного навчання 

людей з інвалідністю та інше [175]. Цікавою нам видається пропозиція, 

висвітлена в спеціальній літературі, стосовно того, що покращити ситуацію у 

цій сфері було б можливо, запровадивши податкову пільгу для роботодавців, 

які працевлаштовують осіб з числа представників досліджуваної нами 

суспільної групи і де кількість таких працівників переважає – у вигляді 

звільнення від усіх податків строком від п’яти до десяти років, із 

відповідними змінами до чинного законодавства. Ця норма суттєво вплине на 

соціальний захист інвалідів в Україні [176].  

Під час вивчення зайнятості та професійної реабілітації осіб з 

обмеженими можливостями О.В. Лесько слушно наголосив на тому, що 

питання використання праці, професійної реабілітації, соціальної 

захищеності осіб з обмеженими фізичними можливостями в сучасних умовах 

трансформації економіки і формування соціально орієнтованого ринку праці 

вивчені недостатньо. Це стосується, зокрема, проблем висвітлення соціально-

економічної сутності та складових категорії «професійна реабілітація осіб з 

обмеженими фізичними можливостями», вивчення особливостей формування 

їх мотивації праці, визначення потреби інвалідів у робочих місцях і 

професійному навчанні, створення ефективного механізму їх 

працевлаштування та удосконалення існуючої системи професійної 

реабілітації [177, с. 9]. 

Цікавою пропозицією, висвітленою в літературі, для розширення 

можливостей надання гарантій працевлаштування працівникам з 

інвалідіністю є запозичення закордонного досвіду щодо виконання роботи в 

дистанційному режимі, що значно допоможе регулювати зайнятість такої 

«проблемної» категорії робочої сили, як особи з інвалідністю. Про 

ефективність і вигідність зазначеної форми зайнятості свідчить той факт, що 

в Європі нараховується близько 20 млн осіб, які працюють дистанційно [180, 

с. 308].  
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У юридичній літературі піддається критиці існуюча в Україні система 

пільг для осіб з інвалідністю, серед недоліків якої частіше за все називають:   

недосконалість механізму їх надання, адже в дійсності ними користуються не 

всі особи, у яких є на це право (наприклад, правом безоплатного проїзду 

міським транспортом користуються лише ті, які проживають у місті; 

натомість сільські жителі не користуються такою пільгою або ж 

користуються дуже рідко; те саме стосується користування правом 

безкоштовно паркувати транспортний засіб); відсутність системи 

моніторингу доходів осіб, щоб визначати тих, кому забезпечення є 

необхідним, а хто, скоріше за все, ним не користується, у той час, як кошти із 

бюджету на це виділяються [161, с. 304].  

З огляду на зазначене вище, вкажемо, що монетизація пільг могла б 

стати шляхом оптимізації усієї системи пільгового забезпечення осіб з 

інвалідністю. Тобто персональний (адресний) порядок надання пільг особам 

із інвалідністю позитивно вплинув би на ефективність системи державних 

соціальних пільг.  

Ще однією ознакою вважаємо те, що механізму надання соціальних 

пільг притаманна відсутність зобов’язаного компетентного органу 

спеціальної правосуб’єктності. Забезпечення соціальними пільгами не 

пов’язане із діяльністю спеціально створених, відокремлених державних 

органів чи організацій, соціальних служб; вони надаються суб’єктами, які 

зазвичай є основними у правовідносинах іншого виду: комунальними чи 

торговими юридичними особами, податковою інспекцією, органами праці та 

соціального захисту, робочими органами соціальних страхових фондів тощо 

[161, с. 305].  

Напевно, одна із найбільш гострих проблем соціального захисту осіб із 

інвалідністю – це рівень їх грошового забезпечення за рахунок держави, 

передусім пенсій.  

Проблеми, властиві пенсійному забезпеченню за рахунок солідарної 

системи, очевидно, негативно позначаються на рівні життя пенсіонерів із 
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інвалідністю. Воно не виконує належним чином свого головного завдання, 

оскільки розмір пенсій здебільшого не дає можливості підтримувати рівень 

життєдіяльності осіб із вадами здоров’я принаймні на мінімальному рівні. 

Так, С.Є. Шпильовий, виділяє такі основні проблеми пенсійної системи 

України на сучасному етапі: низький рівень пенсій більшості осіб, що 

досягли пенсійного віку; незбалансований бюджет Пенсійного фонду [179, 

с. 51].  

Пенсії для більшості людей залишаються мізерними, засоби, що 

поступають на їх виплату в масштабі країни, величезні, а їх сума з року в рік 

зростає з несумісними для економіки можливостями та темпами. Негативно 

на функціонуванні пенсійної системи, зокрема, позначається складна 

демографічна ситуація та негативні перспективи її розвитку, 

макроекономічний стан держави в цілому, якому властиві інфляція, 

безробіття, економічні кризи тощо, значна «тінізація» виплат працівникам 

[179, с. 51].  

Серед проблем, з якими зіштовхуються особи з обмеженими фізичними 

можливостям, – відсутність належної транспортної інфраструктури та 

обладнаних стоянок із відведеними в порядку пільгового забезпечення 

місцями для безкоштовного паркування осіб із числа досліджуваної нами 

суспільної групи.  

Розвиваючи цю думку, Л.А. Пірог у своїй роботі звертає увагу на 

особливу гостроту даного питання сьогодні. Так, вчена зазначає, що 

облаштування міського і приміського транспорту для перевезення інвалідів 

та виділення для їхніх автомобілів місць на автомобільних стоянках – 

особливо актуальне питання. Обов’язок вживати відповідних заходів для 

оснащення автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів принаймні 

одним транспортним засобом для перевезення людей з обмеженими 

фізичними можливостями повинен покладатися на органи влади на місцях. 

Необхідною також є закупівля залізничних пасажирських вагонів, 

максимально пристосованих для перевезення цієї категорії осіб. Потребує 
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організації служба супроводження інвалідів в аеропортах та вокзалах, 

забезпечення безперебійної роботи ліфтів та інших технічних засобів, 

призначених для інвалідів у візках та інших маломобільних груп населення 

[180, с. 137]. 

Непевно, одне із провідних питань соціального захисту осіб з 

інвалідністю після матеріального забезпечення та соціального 

обслуговування –  це забезпечення осіб з інвалдігвстю житлом.  

Відповідно до законодавства України дані особи користуються правом 

на поліпшення житлових умов, яке включає в себе  їх обладнання 

спеціальними засобами та пристосуваннями, згідно із потребами, 

визначеними в індивідуальній програмі реабілітації, а також встановлення 

телефонного зв’язку. За неможливості цього особі із інвалідністю може бути 

проведена  заміна житлової площі. Проте за сьогоднішніх реалій черга на 

житло може  тривати десятиліття. Нині державою пільгове житло практично 

не надається. Але коли житло отримується особами з інвалідністю, це право 

не використовується повною мірою. На невідповідність певних норм не 

звертається належна увага – особам із інвалідністю не забезпечується захист 

їхніх прав. 

Схожа проблема існує і щодо забезпечення гаражами для автомобілів з 

ручним керуванням інвалідів із захворюваннями опорно-рухового апарату – 

будівництво таких гаражів має відбуватися лише поблизу місця їхнього 

безпосереднього проживання. Проте вони не будуються і не надаються в 

належній кількості та згідно з чинними правилами.  

Проблема забезпечення інвалідів автомобільним транспортом, як і 

житлом, перейшла з часів Радянського Союзу. Нині 156 тис. інвалідів стоять 

у черзі на авто, що за можливостями їх надання розтягується майже на 30  

років. У цьому зв’язку варто поширити по всій Україні муніципальні 

програми з надання безкоштовних транспортних послуг інвалідам, які 

можуть замовити спецавтомобіль для відвідання поліклініки чи іншої 
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структури. Така практика добре зарекомендувала себе в окремих регіонах 

країни [2].  

Важливим питанням є забезпечення дозвілля для осіб із особливими 

потребами: можливості займатися спортом, розкривати свої таланти. Так, 

наприклад, суспільно важливим є забезпечення фінансування учасників 

Параолімпійських ігор (міжнародних спортивних змагань для інвалідів) та 

дефлімпійських ігор (спортивних змагань людей з вадами слуху) і створення 

відповідних умов для тренувань [2].  

Ще однією проблемою, яка може торкнутися великої кількості осіб із 

інвалідністю, є проблема їх соціальної інтеграції через відсутність вільної 

комунікації із оточуючим світом. 

На сьогодні особи з інвалідністю залишаються відстороненими від 

багатьох сфер соціального життя. Так, наприклад, мало де використовується 

шрифт за Брайлем у суспільних місцях. Невелика кількість телеефірів 

забезпечується субтитрами або, наприклад, сурдоперекладом.   

Ми погоджуємось із зауваженням М.В. Кравченко, що наразі назріла 

необхідність у збільшенні кількості інформаційних, освітніх, художніх і 

дитячих програм і, відповідно, обсягів фінансування виробництва і 

розповсюдження телепрограм із використанням сурдоперекладу та 

субтитрування. Інформаційні програми на телебаченні повинні виходити в 

ефір із застосуванням субтитрів та мови жестів. У цьому зв’язку необхідне 

запровадження спеціальних навчальних програм з підготовки 

сурдоперекладачів [2].  

На вулицях практично відсутні спеціальні орієнтири. Те ж стосується і 

громадського транспорту. Це призводить до культурної та соціальної ізоляції 

людей з обмеженими можливостями. Користування громадським 

транспортом для людей з особливими потребами може стати навіть загрозою 

для здоров’я. Усі вищезазначені аспекти суттєво погіршують ситуацію із 

отримання належної освіти та працевлаштування людей з особливими 

потребами [181], на чому нами вже неодноразово наголошувалось.  
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Як зазначається у Національній доповіді «Про становище інвалідів в 

Україні», понад усе особи із інвалідністю страждають через упереджене 

ставлення до них з боку інших осіб. Вирішенням проблеми може стати 

формування загальнодержавної політики у дусі виховання, роз’яснення та 

формування у населення толерантного ставлення до людей з інвалідністю. 

Так, оточуючі повинні усвідомлювати те, що люди з інвалідністю мають такі 

самі права та можуть повною мірою брати участь у суспільному житті, 

зокрема на ринку праці. Позитивну роль могло б відіграти інформування 

громадськості про історії професійного успіху та трудової самореалізації 

людей із обмеженими фізичними можливостями. Крім того, велике значення 

має також формування культури сприйняття людей з інвалідністю як рівних 

членів суспільства в суспільно значущих сферах (влади, управління, 

виробництва, науки, фінансовій сфері); при цьому значну роль у цьому 

мають відіграти засоби масової інформації та просвітницька діяльність [181, 

с. 109].  

Так, незважаючи на досить прогресивні закони, позитивних зрушень 

стосовно людей з особливими потребами у суспільній свідомості не 

відбулося. Навпаки, спостерігається зростання байдужості, відвертої 

недоброзичливості, навіть проявів жорстокості. Цьому неабияк сприяє гасло 

«Світ належить першим і успішним», що заполонило засоби масової 

інформації. Причому зневагу виказують не лише «успішні», а й люди, далекі 

від цього визначення. Тому, говорячи про безбар’єрну Україну, насамперед 

слід мати на увазі ліквідацію бар’єрів у свідомості людей, створення 

позитивного іміджу інваліда. Необхідно усвідомити, що вилучення з 

суспільного життя багатомільйонної верстви, якою є інваліди, – це 

обкрадання суспільства, а боротьба за безбар’єрну державу поліпшує якість 

життя здорових людей. Без дотримання цих умов безбар’єрність і надалі 

матиме формальний характер [180, с. 136]. 

Описуючи проблеми, які потребують вирішення у майбутньому для 

покращення соціального становища осіб з інвалідністю в Україні, не можна 
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не згадати про деякі успіхи, яких уже досягнуто. Так, наприклад, завершено 

створення Централізованого банку даних з проблем інвалідності в частині 

забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами 

реабілітації. Поступово розвивається система спеціалізованих установ 

соціального закладу для осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

передусім тих, які надають реабілітаційні послуги [180, с. 137]. Під егідою 

Міністерства соціальної політики України створені були: Всеукраїнський 

центр професійної реабілітації інвалідів, Міжрегіональний центр 

професійної, медико-соціальної реабілітації інвалідів «Примор’я» у місті 

Євпаторія, Вінницький міжрегіональний центр «Поділля» та багато інших. В 

цілому система закладів, діяльність яких пов’язана із підтримкою осіб із 

обмеженими фізичними можливостями,  нараховує в Україні більше 600 

реабілітаційних установ (центрів та відділень реабілітації), з них близько 100 

– недержавні установи, більше 500 – державної та комунальної форми 

власності, з яких функціонують у системі Міністерства соціальної політики 

України трохи більше 200 [182], що, на наше переконання, є значним кроком 

на шляху до покращення становища осіб з інвалідністю в нашій державі. 

Майбутні вектори удосконалення соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю пов’язані із адаптацією законодавства України до міжнародних 

(європейських) стандартів, запозиченням найбільш вдалої практики такої 

діяльності в окремих зарубіжних країнах із врахуванням теоретичних 

напрацювань, ідей, висвітлених у спеціальній літературі сучасними 

правниками. 

Т.В. Перегудова, досліджуючи питання підвищення ефективності 

механізму реалізації прав інвалідів, говорить про те, що воно буде можливим 

тоді, коли в основу його здійснення буде покладено такі принципи: 

дотримання девізу «Дивись на мене як на рівного»; науковість 

(удосконалення механізму на засадах розуміння соціальної та правозахисної 

моделей інвалідності та дослідження впливу чинників на процес інтеграції); 

цільова орієнтація (визначення суб’єктів, на яких буде покладено базову 
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відповідальність у напрямі соціальної інтеграції); адекватність; адаптивність 

до дії чинників та потреб інвалідів; інтерактивність (забезпечення взаємодії, 

узгодженості інтересів суб’єктів соціальних відносин у напрямі даного 

дослідження); дієвість та ефективність; об’єктивність; інформованість 

суспільства з метою розвитку морально-етичного ставлення до людей з 

особливими потребами [153, с. 48]. 

Як зазначає В.П. Мельник, особливу увагу на етапі становлення в 

державі ефективної моделі соціального забезпечення осіб з обмеженими 

фізичними можливостями необхідно приділити створенню новітнього 

механізму імплементації міжнародних соціальних стандартів у національне 

законодавство України в досліджуваній сфері, передусім саме європейських, 

адже Україна відноситься до європейської спільноти, крім цього, наразі між 

Україною та Європейським Союзом формуються єдині підвалини для 

партнерства та взаємодії у соціальній сфері для подальшої євроінтеграції 

[120, с. 300]. 

Варто розпочати у цьому контексті із Європейської соціальної хартії 

(переглянутої), яка була ратифікована Законом України від 14 вересня 2006 

року № 137-V [184]. Проте цей документ ратифікований не в повному об’ємі. 

В аспекті нашого дослідження це стосується ст. 12 «Право на соціальне 

забезпечення» та ст. 13 «Право на соціальну та медичну допомогу», до яких 

згодом Україна все ж таки приєдналась, але говорити про відсутність 

недоліків у цих питаннях ще зарано. 

Так, ст. 13 Європейської соціальної хартії (переглянутої) закріплює 

право на соціальну та медичну допомогу, крім цього, в акті проголошується й 

право на користування послугами соціальних служб (ст. 14). У своїй 

більшості положення документа стосуються соціального забезпечення 

найбільш вразливих категорій населення, до числа яких, безперечно, входять 

особи з інвалідністю. 

Існує й спеціальна стаття, де висвітлюються права досліджуваної нами 

категорії населення, зокрема зазначається, що особи з інвалідністю мають 



139 

 139 

право на самостійність, соціальну інтеграцію, участь у житті суспільства 

незалежно від їх віку, характеру, походження інвалідності.  

Дещо згодом положення Хартії були деталізовані у Європейському 

кодексі соціального забезпечення, підписаному Україною 10 листопада 2016 

року, який має стати для держави орієнтиром у вдосконаленні усієї системи 

соціального захисту із поступовим наближенням до європейського рівня. 

Група статей акта, що дуже важливо, спрямована на регулювання допомоги 

по інвалідності. Тому, на нашу думку, його підписання можна вважати 

першим вагомим кроком у процесі становлення національного законодавства 

у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю на якісно новому рівні. 

Важливий акт – Європейську конвенцію про соціальне забезпечення від 

14 грудня 1972 року [185] – Україною досі не ратифіковано, що повинно 

стати наступним логічним етапом. У ст. 2 Конвенції вказується на те, що її 

положення використовуються стосовно всього законодавства, яким, у тому 

числі, регулюється допомога по інвалідності (пункт b частини першої ст. 2). 

Така ситуація потребує нагальної реакції наукової спільноти, громадськості 

та практиків, адже ратифікація Конвенції позитивно вплине на правове 

регулювання досліджуваної сфери [120].  

Збільшення чисельності ратифікованих Україною актів у царині 

соціального забезпечення загалом та осіб з інвалідністю зокрема означатиме 

наближення національної законодавства та практики правозастосування до 

тих стандартів, які існують на міжнародному рівні. Не можна не зазначити й 

те, що, враховуючи недавні події, які мають неабиякий вплив на переміщення 

акцентів на геополітичній арені, передусім йдеться про агресію на Сході 

країни, необхідним є зближення із європейськими країнами із поступовою 

повноцінною інтеграцією у їх коло [120, с. 317].  

У спеціальній юридичній літературі останнім часом досить часто 

піднімається питання можливої кодифікації соціально-забезпечувального 

законодавства, окремою ланкою якого виступає реформування саме 

законодавства у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. 
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Кодекс про права осіб з інвалідністю може стати базовим 

кодифікованим законом для досліджуваної багаточисельної групи 

українського суспільства [120, с. 321]. 

Необхідно зауважити, що розробка проекту Кодексу про права інвалідів 

має провадитись на основі врахування позиції провідних громадських 

організацій інвалідів, фахівців, експертів, вчених-юристів з питань 

соціального захисту. При цьому положення такого Закону мають бути 

максимально прозорими, відкритими та доступними. Подальший розгляд 

проекту Кодексу про права інвалідів, серед іншого, повинен стати предметом 

системних громадських обговорень в експертному середовищі. У разі 

ухвалення Кодексу про права інвалідів Парламентом, він має стати 

настільною книгою для кожної особи з інвалідністю [125]. 

Важливим моментом повинно стати закріплення у проекті акта трьох 

груп норм, спрямованих на регулювання питання рівності осіб з інвалідністю 

з іншими людьми: «формальної рівності», «рівності результатів», «рівності 

можливостей» [186, с. 4-6]. Такі положення повинні вплинути на проблему 

дискримінації за ознакою інвалідності, що призведе до позитивних змін у 

різних сферах життя цих осіб, зокрема у таких базових, як освіта, 

працевлаштування та інші. 

При дослідженні проблем соціального забезпечення осіб з інвалідністю 

в Україні у попередньому розділі нами акцентувалася увага на необхідності 

змін у сфері праці для працівників із особливими потребами.  

Вивчення проблем зайнятості осіб з інвалідністю має бути одним із 

першочергових завдань у соціальній та економічній політиці України. 

Так, наприклад, вирішення проблем повинно розпочатись із 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 із 

особливими потребами.  
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Крім цього, позитивним змінам слугували б розвиток та підтримка 

малого бізнесу, самозайнятості тощо. 

Висвітлюється науковцями й низка інших ідей щодо запобігання та 

усунення відсторонення людей з інвалідністю від ринку праці. З цією метою, 

наприклад, у Національній доповіді «Про становище інвалідів в Україні» 

(2008 р.) слушно пропонується впроваджувати такі заходи: 1) забезпечити 

можливість пристосування робочих місць під потреби осіб з інвалідністю 

засобом адаптації робочого місця, створення спеціальних робочих місць; 

2) розвивати гнучкі форми зайнятості, наприклад надомну працю, гнучкий 

режим робочого часу та інші; 3) забезпечувати вільний доступ до загальних 

програм професійної орієнтації та професійного навчання; 4) усувати 

дискримінацію людей з інвалідністю при працевлаштуванні шляхом 

ліквідації поділу вакансій на «загальні» та «для інвалідів» [181, с. 110].  

Заслуговує на увагу в питанні інтеграції осіб з інвалідністю до ринку 

праці досвід Республіки Польща. Так, у цій державі дотримується саме 

соціальна модель інвалідності, чого, на наше переконання, поки що бракує 

Україні. У процесі працевлаштування осіб з інвалідністю активно беруть 

участь різні громадські організації, які постійно проводять акції щодо 

реалізації здібностей людей з особливими потребами в житті на засадах сили 

волі, допомоги оточуючих, суспільства. В межах тижня інвалідів 

організовуються виставки, аукціони виробів тощо. Проходять концерти, 

змагання, вистави [183, с. 44].  

У Доповіді, крім цього, висвітлюються цінні пропозиції щодо низки 

можливих заходів, які спрямовані на поліпшення для осіб з інвалідністю 

умов та збільшення можливостей щодо ведення незалежного способу життя 

та участі в усіх його сферах за допомогою ряду можливостей у 

найважливіших із них через повноцінний доступ до інфраструктури, 

транспорту, інформації та спілкування. Так, основними ідеями є наступні: 

забезпечення у повній мірі людей з інвалідністю реабілітаційними засобами;   

формування доступного інформаційного та комунікаційного середовища, 
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включаючи екстрені служби, зокрема з урахуванням потреб осіб з вадами 

слуху, зору, осіб з інтелектуальною недостатністю; створення безбар’єрного 

архітектурного середовища шляхом реконструкції будівель і доріг, об’єктів 

житлового та громадського призначення, у тому числі середніх та вищих 

навчальних закладів, закладів охорони здоров’я;  забезпечення доступності 

до громадського транспорту для людей з інвалідністю; забезпечення 

доступності робочих місць [181, с. 109-110].  

Слід окремо зупинитись на якісній освіті для осіб з інвалідністю, яка, 

безумовно, необхідна для майбутнього працевлаштування, самореалізації та 

становлення як особистості кожного. Для того, щоб освіта стала доступною 

усім незалежно від стану здоров’я, потрібно створити умови для 

запровадження гнучких навчальних програм, переходу на індивідуальний 

графік навчання, поширення дистанційного навчання за допомогою мережі 

Інтернет тощо. Важливим є подальше становлення в Україні інклюзивного 

формату освіти шляхом забезпечення умов для навчання дітей з інвалідністю 

разом із дітьми без особливих потреб, що слугуватиме їх соціалізації, 

досягненню вищих показників в освіті та отриманню необхідних життєвих 

навичок і навичок у сфері праці.  

Повертаючись до пропозицій щодо можливої кодифікації, зазначимо, що 

досить вдалою у цьому плані, на нашу думку, є ідея В.П. Мельника стосовно 

закріплення у Кодексі заходів, спрямованих на створення умов для 

забезпечення доступності для осіб із інвалідністю до працевлаштування, крім 

цього, йдеться про забезпечення виконання роботодавцями обов’язку по 

дотриманню нормативу працевлаштування осіб із обмеженими фізичними 

можливостями, створенню для них умов, передбачених індивідуальною 

програмою реабілітації, та наданню інших соціально-економічних гарантій, 

які встановлюються для осіб із інвалідністю на законодавчому рівні [187, 

с. 134-136]. 

Заслуговує на увагу думка С.В. Пасічніченко, яка пропонує створити 

Департамент спеціальної освіти як структурний підрозділ Міністерства 
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освіти і науки України з метою успішного впровадження інклюзивного 

навчання в освітній сфері [188, с. 9].  

Крім цього, вчена висвітлює шляхи вдосконалення системи надання 

соціальних послуг та пільг особам з інвалідністю через запровадження  

автоматизованої системи їх надання – Єдиної служби адресної допомоги 

інвалідам, яка б діяла на усіх рівнях, – від загальнодержавного до 

регіонального та місцевого рівнів. Це дозволило б досягти ефективності у 

взаємодії між посадовими особами органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій інвалідів та інвалідами в 

отриманні інформації щодо самостійного замовлення соціальних послуг 

через електронні картки [188]. 

Висновки та ідеї, які запропонувала С.В. Пасічніченко, на нашу думку, в 

цілому досить цікаві. Так, наприклад, заслуговує на увагу пропозиція 

запозичити досвід США та Болгарії з надання права на отримання пенсії по 

інвалідності у спадок. Таким правом в Україні можуть володіти один із 

подружжя, мати (батько), рідні брати та сестри, які виховували дітей-

інвалідів або інвалідів з дитинства, соціальні працівники [188].  

Крім цього, наголошено на необхідності використання досвіду 

Німеччини щодо надання тимчасових пенсій по інвалідності, зокрема 

запропоновано призначати тимчасову пенсію інвалідам внаслідок зниження 

професійної або загальної працездатності, обмежену строком шість років 

(замість щорічного проходження медико-соціальної експертної комісії), при 

встановленні можливості відновлення працездатності застрахованої особи за 

цей період [188]. 

Говорячи про соціальний захист осіб із інвалідністю в країнах ЄС, 

можна виділити три основні напрямки, до якого він зводиться: 1) допомога у 

повсякденному житті та сприяння незалежному життю, для отримання якої 

претендент повинен пройти два послідовні тестування: перше – на здатність 

до праці, друге – на обмеженість дієздатності у повсякденному житті; 

2) підтримка доходу та рівня життя; 3) працевлаштування [189]. 
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Допомога на догляд може здійснюватися за двома напрямками, а саме: 

надання безпосередньо сторонньої допомоги у здійсненні щоденних завдань 

та виплата адресної допомоги, яку інвалід може витратити на власний розсуд 

(найняти особистого помічника, витратити кошти на інші цілі, навіть якщо 

вони не збігаються з основними потребами інваліда). Однак практика 

показала, що грошова альтернатива є більш популярною серед інвалідів [190, 

с. 121]. На нашу думку, запровадження такого виду допомоги в Україні 

суттєво покращило б становище представників досліджуваної групи 

населення. Для досягнення більшої ефективності соціального захисту не 

останнє місце відіграватиме й вдосконалення форм державних статистичних 

спостережень і адміністративних заходів щодо реалізації прав інвалідів [183, 

с. 48].   

Так, для покращення правового забезпечення соціального захисту осіб з 

інвалідністю необхідним є вдосконалення законодавчих норм, які регулюють 

відносини, визначивши при цьому правовий статус інваліда. Мова йде, 

зокрема, про встановлення такого правового статусу, забезпечення осіб з 

інвалідністю ефективним доступом до освіти, зайнятості, отримання 

соціальних послуг тощо. Законодавчі зміни вимагають послідовності, 

системності, врахування поступового введення нової політики держави, де 

саме соціальна модель інвалідності буде взята за пріоритет.  

Покращенню становища осіб з інвалідністю в майбутньому, на думку  

Т.В. Перегудової, також можуть слугувати наступні заходи: 1) законодавче 

закріплення для інвалідів прав без дискримінації на конституційному рівні 

шляхом викладення в ст. 24 Основного Закону норми такого змісту: 

«Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, інвалідності, майнового стану, місця проживання, 

за мовними або іншими ознаками», що відповідатиме ст. 5 Конвенції ООН 

про права інвалідів; 2) законодавче визначення технології реабілітації осіб з 
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інвалідністю від медичної до освітньої та трудової з наданням необхідних 

соціальних послуг із врахуванням досвіду розвинених країн Європи, з 

особливим акцентом на таку соціальну послугу, як трудотерапія; 

3) посилення контролю за складанням та виконанням індивідуальних планів 

реабілітації інвалідів; 4) адаптація застосування міжнародної класифікації 

функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я у напрямі деталізації 

рекомендацій за видами реабілітації; 5) спрощення процедури оформлення 

документів щодо професійного навчання, працевлаштування у напрямі 

зменшення бюрократизації за допомогою створення єдиного інформаційного 

базису даних про інвалідів, співпраці соціальних партнерів у сфері 

реабілітації інвалідів; 6) підвищення соціальної відповідальності бізнесу в 

системі соціального залучення інвалідів засобами пільгового оподаткування 

та штрафних санкцій; 7) удосконалення механізму освітньої та трудової 

реабілітації інвалідів на основі формування класифікатора професій для осіб 

з обмеженими можливостями, формування інфраструктури, зручної для 

інвалідів[183].  

Доповнити даний перелік заходів можна слушними пропозиціями, 

висвітленими у роботах Л.А. Пірог, яка вважає за доцільне та необхідне: 

створити систему ознайомлення інвалідів із своїми правами в усіх сферах 

життя, що сприятиме повній проінформованості осіб з інвалідіністю, їхніх 

сімей та організаціій через всі наявні засоби про права, які закріплені в 

законодавстві України, включаючи чинні міжнародні договори; здійснити 

реформування стаціонарних установ для осіб з інвалідіністю та перевести 

фінансування на створення допоміжних служб, які дадуть змогу людям з 

інвалідністю жити без відриву від соціуму; забезпечити можливість для 

безперешкодного отримання реабілітаційних послуг за місцем проживання, в 

тому числі розширення спектора надання соціальних послуг за рахунок 

створення недержавного сектора; посилити державний нагляд за 

дотриманням роботодавцями квоти на працевлаштування інвалідів та 

забезпечення належних умов праці [180, с. 138].  
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Крім цього, вченою акцентується увага на необхідності реформування 

механізму співпраці держави з громадськими організаціями осіб з 

інвалідністю, що має знаходити вираження у законі про Державний бюджет, 

в інших основоположних законах, рішеннях Уряду, міністерств, місцевих 

органів влади. Важливим є й сприяння громадським організаціям у 

проведенні моніторингу реалізації державної політики у сфері забезпечення 

прав осіб з інвалідністю. Необхідно створити умови для зміни негативних 

стереотипів і ставлення до неповносправних людей в українському 

суспільстві на основі досягнення соціальної солідарності і соціальної 

справедливості та сприяти утвердженню загального принципу «Дивись на 

мене як на рівного» [180, с. 140].  
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Висновки до розділу 2 

1. Інвалідність – проблема багатогранна, безпосередньо пов’язана з 

рівнем економічного, політичного, соціального та культурного розвитку 

держави. Вона знаходиться у тісному зв’язку із мораллю, релігією, етикою 

суспільства, має давні історичні коріння та сягає найбільш ранніх етапів 

розвитку людства.  

2. Беручи до уваги напрацювання теоретиків різних царин сучасної 

науки, зокрема права соціального забезпечення, вважаємо за доцільне 

зауважити, що найбільш вдало використовувати категорію «людина з 

інвалідністю», а не «особа з інвалідністю», адже поняття «особа» можна 

трактувати з двох точок зору: і як юридичну особу, і як фізичну, що 

абсолютно нелогічно в контексті досліджуваної проблематики.  

3. Людина з інвалідністю – це індивід, який має уроджені чи набуті 

приховані чи характерні ознаки розладу здоров’я, які обмежують 

життєдіяльність людини, що призводить до соціального захисту для 

повноцінного функціонування в суспільстві. 

4. Термін «людина з інвалідністю» включає в себе низку таких аспектів: 

1) наявність у людини певних медико-біологічних або психологічних 

обмежень, які негативно впливають на неї, ускладнюючи можливість 

повноцінного виконання широкого кола соціальних функцій, зокрема і 

комунікацію з оточуючими; 2) специфічний правовий статус, який 

визначається законодавчими актами та додатковими документами, виданими 

людині індивідуально для підтвердження її статусу; 3) сформоване під 

тиском і впливом історичних та етнічних особливостей ставлення до неї з 

боку оточення та соціуму загалом.  

5. 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 
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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 

6.  Медична концепція, яка взята за основу під час формування 

соціальної політики в нашій державі, є хибною, адже люди з інвалідністю не 

в повній мірі відчувають себе хворими, а їх життєдіяльність не обов’язково 

може бути покращеною за рахунок медикаментозного чи іншого лікування.  

Частіше за все саме створення максимально комфортних та безбар’єрних 

умов проживання – це те, чого вони потребують. І засобом реалізації 

соціального підходу такі покращення у їх житті видаються досяжними. Так, 

потребує реформування система медико-соціальної експертизи із поступовим 

зміщенням акцентів з обстеження на предмет виявлення вад у здоров’ї 

людини на визначення існуючих проблем, у тому числі у соціальній їх 

адаптації та можливості реалізації повноцінно й на ефективному рівні їх прав 

та інтересів. 

7. Серед заходів соціального забезпечення найбільше значення для 

покращення соціального та матеріального становища досліджуваної категорії 

населення України відіграють наступні: медичне забезпечення, що включає в 

себе: медичну допомогу, лікарські засоби, технічні засоби для реабілітації та 

пересування, інші вироби медичного призначення; матеріальне забезпечення 

осіб із інвалідністю, яке здійснюється за рахунок грошових виплат – пенсій 

та державних соціальних допомог; соціально-побутове забезпечення, що 

здійснюється за допомогою соціального обслуговування; інші види 
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соціального захисту (пільги, натуральна допомога, житлово-комунальні 

субсидії та інше).  

8. Медична реабілітація є одним із напрямків реабілітаційної справи, 

більше того, чи не найголовнішим для осіб із інвалідністю. На практиці часто 

виникають неточності у розумінні поняття «медична реабілітація» через 

ототожнення її із досить близькими за значенням термінами – 

«оздоровлення» та «лікування». Вагома різниця полягає у тому, що лікування 

може бути підтримуючим, симптоматичним, полегшуючим страждання, а 

реабілітація в цілому направлена на відновлення тих функцій організму, які 

були порушені через набуття особою інвалідності, тобто вона переслідує 

основну мету – нормалізацію стану здоров’я людини для повноцінної її 

життєдіяльності. 

9.  Матеріальне забезпечення осіб із інвалідністю може здійснюватися в 

межах таких організаційно-правових форм: 1) загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, особливо пенсійне; 2) державна соціальна допомога. 

10. Державна соціальна допомога являє собою дуже розгалужену 

систему. З огляду на відсутність на сучасному етапі розвитку єдиного 

нормативно-правового акта, у якому б закріплювались всі види підтримки, 

які надаються населенню, зокрема і особам із інвалідністю, у рамках даної 

форми соціального захисту, застосовуються положення численних 

спеціальних законів та великої кількості підзаконних нормативно-правових 

актів, прийнятих на їх виконання та якими вони деталізуються. 

11. 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 
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соціального забезпечення: пільги, натуральна допомога, житлово-комунальні 

субсидії. 

12. Соціально-побутове забезпечення осіб із інвалідністю в Україні 

наразі досконалим називати зарано, адже існує багато проблем, які необхідно 

вирішувати в майбутньому. Проте сподіваємось, що поступове реформування 

системи соціальних послуг, яке почалося із набуття чинності новим Законом 

України «Про соціальні послуги» з 01 січня 2020 року, сприятиме 

покращенню соціального забезпечення, у тому числі, осіб із інвалідністю. 

13. Роль пільг, яким забезпечуються особи із інвалідністю, серед інших 

видів соціального захисту населення сьогодні дуже висока, а їх число 

достатньо велике. Усі пільги, які надаються, видається доцільним 

диференціювати на такі види: транспортні, у сфері освіти, у сфері праці, 

житлові. 

14. Емпіричні дослідження, а також результати роботи фахівців, 

передусім у сфері надання соціальних послуг, показують, що особи з 

інвалідністю часто стикаються із специфічними проблемами в різних сферах 

життя. Так, найбільше це стосується працевлаштування, комунікації, освіти, 

громадської діяльності, сімейних відносин, побуту та дозвілля тощо.  

15. Існування численних перепон безпосередньо впливає на 

психологічний стан людини із обмеженими фізичними можливостями, а 

отже, і на її інтеграцію у суспільство та соціальну адаптацію. Ще однією 

проблемою, яка може торкнутися великої кількості осіб із інвалідністю, є 

проблема їх соціальній інтеграції через відсутність вільної комунікації із 

оточуючим світом. На сьогодні особи з інвалідністю залишаються 

відстороненими від багатьох сфер соціального життя. Так, наприклад, мало 

де використовується шрифт за Брайлем у суспільних місцях. Невелика 

кількість телеефірів забезпечується субтитрами або сурдоперекладом. 

16. Вирішення проблем освіти осіб з інвалідністю повинно розпочатись 

із поступового розширення мережі підготовки фахівців, перекваліфікації, 

перепідготовки спеціалістів за найбільш затребуваними сьогодні 
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спеціальностями на ринку праці. Необхідно заохочувати розвиток 

інтегрованої форми освіти, а також адаптацію навчальних закладів для 

задоволення потреб усіх, у тому числі осіб із особливими потребами, для 

того, щоб освіта стала доступною усім незалежно від стану здоров’я. 

Потрібно також створювати умови для запровадження гнучких навчальних 

програм, переходу на індивідуальний графік навчання, поширення 

дистанційного навчання за допомогою мережі Інтернет тощо. Важливим є 

подальше становлення в Україні інклюзивного формату освіти шляхом 

забезпечення умов для навчання дітей з інвалідністю разом із дітьми без 

особливих потреб, що слугуватиме їх соціалізації, досягненню вищих 

показників в освіті та отриманню необхідних життєвих навичок та навичок у 

сфері праці. 

17. Для покращення правового забезпечення соціального захисту осіб з 

інвалідністю необхідно вдосконалити законодавчі норми, які регулюють 

відносини, визначивши правовий статус інваліда. Мова, зокрема, йде про 

встановлення такого правового статусу, забезпечення осіб з інвалідністю 

ефективним доступом до освіти, зайнятості, отримання соціальних послуг 

тощо. Законодавчі зміни вимагають послідовності, системності, врахування 

поступового введення нової політики держави, яка передбачатиме пріоритет 

саме соціальної моделі інвалідності.  
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

3.1 Правове регулювання соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю за законодавством Європейського Союзу  

Міжнародно-правове регулювання трудових відносин – це система 

закріплених у міжнародних актах і угодах стандартів правового регулювання 

відносин у сфері застосування найманої праці, забезпечення індивідуальних і 

колективних трудових прав та інтересів працівників [191, с. 15]. 

Існують різні доктринальні підходи щодо оцінки сучасного стану 

міжнародно-правового регулювання соціального захисту прав осіб з 

інвалідністю, а також напрямків імплементації його найважливіших 

положень у національне законодавство. Так, проблемам соціального захисту 

інвалідів присвятили свої дослідження М.Д. Бойко, Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурак, 

Т.З. Герасимів, В.В. Жернаков, І.А. Вєтухова, В.Л. Костюк, М.І. Іншин, 

П.Д. Пилипенко, І.М. Сирота, О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, 

О.М. Ярошенко та ціла низка інших науковців. З огляду на тему даної 

публікації окремо потрібно виділити колективну працю «Міжнародні 

соціальні стандарти» [192]. Проте проблеми соціального захисту осіб з 

інвалідністю не втрачають своєї актуальності і потребують наукових 

досліджень, зокрема з огляду на виклики, які стоять перед Україною у 

зв’язку з соціальним захистом окремих категорій громадян, у тому числі 

ветеранів та учасників АТО, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку. 

Враховуючи той факт, що згідно з нормами Конституції України, а саме 

статті 9, передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства України [18]. Тому норми, які закріплені в міжнародних 

договорах чи угодах, мають більшу юридичну силу ніж норми, які зазначені 

в національному законодавстві. Тому правове регулювання соціального 

забезпечення осіб з інвалідністю тісно пов’язане із міжнародним 



153 

 153 

регулюванням, оскільки більшість нормативно-правових актів було прийнято 

саме на основі міжнародних договорів та угод. 

Серед усіх міжнародних договорів особливе місце належить Загальній 

декларація прав людини, яка прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) 

Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року.  Саме стаття 22 

Декларації закріпила, що кожна людина, як член суспільства, має право на 

соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її 

гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і 

культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного 

співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави [193]. 

Суть даних норм полягає в тому, що, керуючись ними, держави могли 

забезпечити охорону за допомогою даних норм, законних її прав. Також 

основне завдання, яке повинно виконуватися, – це поштовх до того, щоб усі 

народи, а також держави, включаючи кожного індивіда, прагнули сприяти 

дотриманню прав і свобод та їх забезпеченню шляхом національних і 

міжнародних прогресивних заходів, загального ефективного визнання і 

здійснення їх як серед народів держав-членів Організації, так і серед народів 

територій, що перебувають під їх юрисдикцією. 

Ключовою нормою даної декларації по регулюванню соціального 

забезпечення людини є стаття 25, де передбачено, що кожна людина має 

право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний 

догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для 

підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, і право на забезпечення в 

разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку 

втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини [193]. Таким 

чином, можна простежити те, що дана Декларація передбачає необхідне 

правове регулювання для нормального життєвого рівня, який включає в себе 

соціальне обслуговування, що базується на праві людини на соціальне 

забезпечення її в разі інвалідності.  
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Отже, Загальна декларація прав людини є основоположним актом, який 

став підґрунтям для подальшого розвитку та вдосконалення законодавства по 

регулюванню соціального забезпечення осіб з інвалідністю. Наприклад, 

спираючись на норми Декларації, Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 

1966 року було прийнято Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 

культурні права, який набув чинності 03 січня 1976 року. Основними 

критеріями, якими користувалися під час прийняття даного Пакту є те, що 

згідно з Загальною декларацією прав людини ідеал вільної людської особи, 

вільної від страху та нужди можна здійснити у випадку, якщо будуть 

створені такі умови, за яких кожен може користуватися своїми 

економічними, соціальними і культурними та політичними правами, що по 

суті є продовженням основної мети Загальної декларація прав людини [194].  

Даний Пакт закріплює цілий ряд дуже важливих норм. Так, у статті 9 

відображено, що держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право 

кожної людини на соціальне забезпечення, включаючи соціальне 

страхування. Таким чином, виходячи з даної норми і того факту, що 

Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради 

Української РСР № 2148-VIII (2148-08) від 19.10.1973, наша держава 

зобов’язана створити належні умови для функціонування системи 

соціального забезпечення для людини. В переважній більшості даний Пакт 

спрямований на забезпечення сім’ї, яка відповідно до статті 10 є природним і 

основним осередком суспільства, їй повинні надаватися по можливості 

якнайширша охорона і допомога, особливо при її утворенні і поки на її 

відповідальності лежить турбота про несамостійних дітей та їх виховання. 

Значну увагу приділено соціальному забезпеченню матерів під час пологів, а 

також у післяпологовий період, захисту дітей і підлітків від економічної і 

соціальної експлуатації. Зокрема заборонено застосування їх праці в галузі, 

шкідливій для їх моральності і здоров’я чи небезпечній для життя, або такій, 

що може завдати шкоди їх нормальному розвитку. 
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Також основоположними нормами є те, що учасники даного Пакту взяли 

на себе зобов’язання щодо визнання права кожної людини на найвищий 

досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я, а також необхідності 

впровадження відповідних заходів, які повинні вжити держави-учасниці 

цього Пакту для повного здійснення цього права, включаючи ті, які 

спрямовані на покращення умов для безпечного середовища та стану 

здоров’я людини, а саме: а) запобігання і лікування епідемічних, ендемічних, 

професійних та інших хвороб і боротьбу з ними; б) створення умов, які б 

забезпечували всім медичну допомогу і медичний догляд у разі хвороби. 

Таким чином можна констатувати, що наведені вище нормативні акти 

мають всесвітнє значення. До даних нормативних приписів приєдналися  

держави різних континентів. При розгляді питання соціального забезпечення 

слід враховувати й акти, які мають не менш важливе значення і в переважній 

більшості притаманні країнам Європи. Так, основним актом є Європейська 

соціальна хартія. Даний акт було підписано державами в Італії, у м. Турині, 

18 листопада 1961 року. Він набрав чинності 26 лютого 1965 року. Основною 

метою даного акта було запровадження єднання між членами Хартії, а також 

збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним 

надбанням, в тому числі сприяння економічному та соціальному прогресу, 

зокрема шляхом збереження та подальшого здійснення прав людини та 

основних свобод.  

На Конференції з прав людини на рівні міністрів, які відбулися у Римі 05 

листопада 1990 року, було наголошено на необхідності, з одного боку, 

збереження невід’ємного характеру всіх прав людини, як громадянських, 

політичних, економічних, соціальних, так і культурних, а з іншого боку, 

надання Європейській соціальній хартії нового імпульсу. Цим імпульсом 

стало рішення, прийняте на Конференції на рівні міністрів, яка відбулася у 

Турині 21-22 жовтня 1991 року, щодо оновлення та адаптації основного 

змісту Хартії з метою врахування, зокрема, основних соціальних 

перетворень, які відбулися після прийняття її тексту. Все це зумовило і 
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призвело до того, що було визначено переваги включення до переглянутої 

Хартії, яка мала поступово замінити Європейську соціальну хартію, прав, 

гарантованих Хартією, з внесеними до неї змінами та доповненнями. Також 

слід наголосити, що в подальшому було також внесено низку поправок. 

Протокол про поправки (Туринський протокол) був прийнятий 21.10.1991. 

Він реформував процедуру контролю за здійсненням прав, передбачених 

Хартією. А 09.11.1995 був відкритий для підписання ще один Додатковий 

протокол до Європейської соціальної хартії, який встановлював процедуру 

колективних скарг.[196, c. 74]  

Результатом цієї роботи стала підготовка нової редакції Хартії, яка 

отримала назву «Європейська соціальна хартія (переглянута)» (European 

Social Charter (revised), котра була схвалена і відкрита для підписання на 98-

му засіданні Комітету міністрів Ради Європи 03.05.1996. Європейська 

соціальна хартія (переглянута) (далі – ЄСХп) 1996 р. передбачає захист 31 

права, у той час як її попередниця – Хартія 1961 р. – лише 19 прав. Ці зміни і 

доповнення суттєво покращили ефективність дії Хартії як основоположного 

документа в галузі захисту соціальних та економічних прав людини в Європі 

[192, с. 27]. 

Наша держава ратифікувала дану Хартію відповідно до Закону України 

«Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)» № 137-V 

від 14.09.2006 [184]. Згідно із Законом Україна бере на себе зобов’язання 

визнавати і дотримуватися умов, за яких можуть ефективно здійснюватися 

права та принципи, визначені в Хартії, а саме в її частині I. Україна також 

взяла на себе зобов’язання щодо обов’язкового дотримання норм, які 

передбачені в даній Хартій, що тягне за собою адаптацію національного 

законодавства до норм Європейської соціальної хартії, а також 

запровадження соціальних стандартів у сферах праці, зайнятості, 

страхування, медичної та соціальної допомоги.  

У даному контексті доречно погодитися з думкою В.П. Мельника, який 

вказує на те, що Хартія запроваджує систему основоположних соціальних 
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прав та контекстних напрямів щодо їх реалізації з боку держав-членів Ради 

Європи. Тому конкретні кроки з імплементації положень Хартії значною 

мірою залежать від політичної волі уповноважених владних інституцій. 

Водночас імплементаційні кроки ускладнені тим, що Україна продовжує 

практику реанімації застарілих законів, які не відповідають потребам 

сьогодення та не стимулюють реальні, реформаторські дії [195]. 

Розглядаючи Європейську соціальну Хартію (переглянуту), варто 

звернути увагу на те, що її норми в преважній більшості спрямовані на 

соціальне забезпечення, оскільки передбачають гарантування таких прав: 

права на охорону здоров’я (ст. 11); права на соціальне забезпечення (ст. 12); 

права на соціальну та медичну допомогу (ст. 13); права на користування 

послугами соціальних служб (ст. 14); права осіб з інвалідністю на 

самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства (ст. 15); 

права сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист (ст. 16); права 

дітей та підлітків на соціальний, правовий та економічний захист (ст. 17); 

права брати участь у визначенні та поліпшенні умов праці і виробничого 

середовища (ст. 22); права осіб похилого віку на соціальний захист (ст. 23 ); 

права на захист від бідності та соціального відчуження (ст. 30); права на 

житло (ст. 31).  

Особливо цікавою є норма статті 15, яка присвячена праву осіб з 

інвалідністю на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті 

суспільства.  

Вищенаведені норми ЄСХп є важливими як для сфери регулювання 

соціального забезпечення в цілому, так і для соціального забезпечення осіб з 

обмеженими можливостями, оскільки обов’язок, взятий Україною по 

забезпеченню підтримки системи соціального забезпечення на задовільному 

рівні і подальшому докладанню зусиль для поступового піднесення системи 

соціального забезпечення на більш високий рівень, змушує нашу державу 

дбати про соціальний стан українського населення.  
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У даному контексті досить цікаву думку висловлює М.М. Феськов, який 

вважає, що ЄСХп як джерело права соціального забезпечення 

характеризується такими основними рисами: відображає та фіксує 

європейську практику і досвід у сфері соціального забезпечення; належить до 

системи міжнародно-правових договорів у сфері соціального забезпечення; 

як міжнародний договір є складовою частиною національного законодавства 

про соціальне забезпечення; містить норми, які закріплюють основоположні 

соціальні права; містить норми, які закріплюють основоположні соціальні 

гарантії; є міжнародно-правовим базисом формування системи європейських 

соціальних стандартів; виступає міжнародно-правовим базисом розвитку 

внутрішнього законодавства про соціальне забезпечення; акти внутрішнього 

законодавства про соціальне забезпечення мають відповідати нормам ЄСХп; 

потребує адекватної імплементації у внутрішнє національне законодавство 

про соціальне забезпечення; підлягає нагляду та контролю [196, с. 8-9]. 

Доповнює вищезазначене О.Я. Мельник, яка зазначає, що 

перспективними напрямами розвитку законодавства про соціальне 

забезпечення через призму положень ЄСХп є такі: 1) формування чіткого та 

узгодженого плану соціальних реформ і розвитку законодавства про 

соціальне забезпечення; 2) формування єдиного, чіткого та узгодженого 

плану виконання Україною міжнародних соціальних зобов’язань, а також 

імплементації європейських соціальних стандартів; 3) гармонізація 

соціальних позицій інститутів державної влади та громадянського 

суспільства; 4) розроблення та впровадження практики європейських 

соціальних стандартів і гарантій; 5) підвищення ефективності та дієвості 

механізмів реалізації, правової охорони усієї системи соціальних прав; 

6) розвиток новітнього законодавства про соціальне забезпечення, його 

систематизація та кодифікація з урахуванням положень ЄСХп; 

7) розроблення проекту Соціального кодексу України з урахуванням 

положень ЄСХп; 8) організація належного моніторингу дотримання та 

реалізації європейських соціальних стандартів відповідно до ЄСХп; 
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9) запровадження дієвого державного нагляду та контролю за дотриманням 

законодавства про соціальне забезпечення; 10) розвиток дієвих та доступних 

механізмів захисту порушених соціальних прав [197, с. 93-94]. Для 

досягнення поставлених цілей і задач у сфері соціального забезпечення осіб з 

обмеженими можливостями доречно провести глибший аналіз нормативних 

актів регіонального рівня, визначити їх особливості і функціональне 

призначення та встановити, які саме норми необхідні для імплементування в 

національне законодавство. 

Виконуючи зобов’язання, що міститься в положенні ст. 12 Європейської 

соціальної хартії (переглянутої), Україна 10 листопада 2016 року 

ратифікувала Європейський кодекс соціального забезпечення [198], тим 

самим імплементувавши його в національне законодавство. Даний акт став 

основою для створення відповідної європейської моделі соціального 

забезпечення.  

У порівняні з ЄСХп Європейський кодекс соціального забезпечення 

приділяє більшу увагу забезпеченню соціального захисту інвалідів, оскільки 

відводить врегулюванню даного питання цілу частину ІХ «Допомога по 

інвалідності». Відповідно до Європейського кодексу соціального 

забезпечення наша держава повинна забезпечувати захист осіб і надання 

допомоги по інвалідності. У цьому нормативному акті надається визначення 

поняття  «обставини», що є підставою надання допомоги особі із 

обмеженими можливостями,  яку слід розуміти як неспроможність 

визначеного ступеня займатися будь-якою прибутковою діяльністю, якщо 

така неспроможність ймовірно буде постійною чи продовжуватиметься після 

припинення допомоги по хворобі (стаття 54) [198].  

Також даний Кодекс визначає перелік захищених осіб, до яких 

належать: a) визначені категорії працівників, які охоплюють не менше 50 

відсотків усіх працівників;  б) визначені категорії економічно активного 

населення, які охоплюють не менше 20 відсотків усіх мешканців;  в) усі 

мешканці, матеріальний стан яких під час дії обставини, за якої надається 
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допомога, не перевищує рівня 40% від загального розміру допомоги (стаття 

55). Така допомога надається у вигляді періодичної грошової виплати. При 

цьому допомога забезпечується: a) захищеній особі, яка до виникнення 

обставини, за якої  надається допомога, задовольняє відповідно до 

визначених правил строку набуття права на допомогу, що може складати 15 

років сплати внесків або роботи чи 10 років проживання; б) якщо все 

економічно активне населення охоплене захистом, захищеній особі, яка 

задовольняє строку набуття права на допомогу, що складає 3 роки сплати 

внесків, або стосовно якої, коли вона була у працездатному віці, була 

сплачена визначена щорічна середня кількість внесків. Якщо допомога 

зумовлюється мінімальним строком сплати внесків або роботи, скорочена 

допомога забезпечується:  a) захищеній особі, яка до виникнення обставини, 

за якої надається допомога, задовольняє відповідно до визначених правил 

строку набуття права на допомогу, що складає 5 років сплати внесків або 

роботи; б) якщо все економічно активне населення охоплене захистом, 

захищеній особі, яка задовольняє строку набуття права на допомогу, що 

складає 3 роки сплати внесків, або стосовно якої, коли вона була у 

працездатному віці, була сплачена половина щорічної середньої кількості 

внесків. Слід ураховувати той, факт, що вимоги, які висуваються до виплати 

допомоги,  вважаються виконаними, якщо допомога, обчислена відповідно до 

вимог частини XI, але на десять відсотків менше, ніж зазначено у додатку до 

цієї частини для відповідного типового бенефіціарія, забезпечується 

принаймні захищеній особі, яка відповідно до визначених правил має 

п’ятирічний строк сплати внесків, роботи чи проживання. Крім того, норми 

можуть пропорційно зменшуватися, якщо строк набуття права на пенсію, що 

відповідає скороченій нормі, перевищує п’ять років сплати внесків або 

роботи, але не досягає 15 років сплати внесків або роботи. Слід враховувати, 

що допомога надається під час усієї дії обставини, яка надає право на неї, або 

до початку сплати допомоги по старості [192]. 
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Таким чином, підписавши Європейський кодекс соціального 

забезпечення, наша держава продемонструвала велику впевненість у своїх 

діях щодо імплементації європейського законодавства та зарекомендувала 

себе як відповідальний член Ради Європи. Це дало змогу зміцнити принцип 

демократії, верховенства права та захисту прав людини, а також 

започаткувати реформування системи соціального забезпечення в нашій 

державі, в основні якого буде лежати модель соціального забезпечення, яка 

базується на соціальній справедливості. Також даний факт має вплив на 

забезпечення медичною допомогою захищених осіб у зв’язку із станом їх 

здоров’я, допомогою у разі виробничої травми, що може призвести до 

інвалідності особи, а також допомогою по інвалідності. 

Дещо іншого характеру по регулюванню соціального забезпечення 

набула Хартія основних прав Європейського Союзу. Даний акт спрямований 

на закріплення головних політичних, соціальних та економічних прав 

громадян Європейського Союзу. Проект документа був підготовлений 

Європейською конвенцією в грудні 1999 року і урочисто проголошений на 

засіданні Європейської Ради в Ніцці 07 грудня 2000 року [199], а згодом 

опублікований у частині «С» Official Journal. Проте певний час його 

правовий статус був невизначеним, оскільки він не мав повної юридичної 

сили [200] до набрання чинності Лісабонським договором, підписаним 01 

грудня 2009 року. Договір реформування або Лісабонська угода фактично 

замінила Європейську Конституцію, прийняття якої практично провалилося, 

вона також забезпечила проведення інституційної реформи в Євросоюзі 

щодо принципів функціонування цієї регіональної організації. Повна назва 

цього документа  –  Лісабонська угода про внесення змін в Угоду про 

Європейський Союз й Угоду про заснування Європейської Спільноти [201, 

с. 25]. 

Після вступу в силу Лісабонського договору у 2009 році Хартія набула 

такої ж юридичної сили, як і договори Європейського Союзу. Хартія 

висвітлює і забезпечує такий основоположний принцип, як гідність людини, 
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визначаючи, що  гідність людини є недоторканною, її необхідно поважати і 

захищати. Наступним принципом є рівність всіх людей у правах. Також слід 

наголосити на тому, що дана Хартія закріплює право інвалідів користуватися 

плодами мір, спрямованих на забезпечення їх самостійності, соціальної та 

професійної реабілітації, участі в житті суспільства (стаття 26). 

Таким чином, можна констатувати, що основна мета даного акта полягає 

у зміцненні захисту основних прав з огляду на еволюцію суспільства, 

соціальний прогрес, розвиток науки і техніки. 

Незважаючи на існування зазначених нормативних актів, які спрямовані 

на соціальних захист людини в світі, все ж залишаються не розкритимм деякі 

питання відносно соціального захисту осіб з інвалідністю. Вирішенню даної 

проблеми послугувало прийняття  Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю (Конвенція про права інвалідів) від 13.12.2006 (ратифікована 

Верховною Радою України 16.12.2009 ) [11]. 

Слушно висловився стосовно значення і місця даної Конвенції 

В.Л. Костюк, який зазначив, що вона виступає міжнародно-правовою базою 

існування та закріплення найважливіших прав осіб з інвалідністю, визначає 

міжнародні стандарти та соціальні орієнтири у сфері захисту прав інвалідів, є 

основним міжнародним договором у системі джерел права соціального 

забезпечення, зокрема прав осіб з інвалідністю, є міжнародно-правовою 

базою розвитку внутрішнього законодавства про права осіб з інвалідністю та 

потребує глибокої імплементації у національне законодавство [202, с. 129]. 

Погоджуємося з висловленою думкою, оскільки основною метою, яку 

передбачає даний акт, є захист і забезпечення повного й рівного здійснення 

всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а 

також забезпечення їх гідності. 

Цілком логічно і послідовно дана Конвенція визначає поняття «особа з 

інвалідністю», під яким слід розуміти особу із стійкими фізичними, 

психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які при 
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взаємодії з різними бар’єрами можуть заважати її повній та ефективній участі 

в житті суспільства нарівні з іншими [11]. 

Дана Конвенція також забезпечила права інвалідів на абілітацію та 

реабілітацію, згідно з якими держави-учасниці вживають, зокрема за 

підтримки з боку інших осіб з інвалідністю, ефективних і належних заходів 

для того, щоб надати особам з інвалідністю можливість для досягнення і 

збереження максимальної незалежності, повних фізичних, розумових, 

соціальних та професійних здібностей і повного включення й залучення до 

всіх аспектів життя. Із цією метою держави-учасниці організовують, 

зміцнюють та розширюють комплексні абілітаційні та реабілітаційні послуги 

й програми, особливо у сфері охорони здоров’я, зайнятості, освіти й 

соціального обслуговування, таким чином, щоб ці послуги та програми: 

a) починали реалізуватися якомога раніше і ґрунтувалися на 

багатопрофільній оцінці потреб і сильних сторін індивіда; б) сприяли 

залученню та включенню до місцевої спільноти і до всіх аспектів життя 

суспільства, мали добровільний характер і були доступними для осіб з 

інвалідністю якомога ближче до місць їхнього безпосереднього проживання, 

зокрема в сільських районах. 

Наступним є те, що Держави-учасниці заохочують розвиток початкового 

й подальшого навчання спеціалістів і персоналу, які працюють у сфері 

абілітаційних і реабілітаційних послуг. Також Держави-учасниці заохочують 

знання та використання допоміжних пристроїв і технологій, що стосуються 

абілітації і реабілітації та призначені для осіб з інвалідністю (стаття 26) [11]. 

Положення Конвенції спрямовані також на забезпечення прав осіб з 

інвалідністю на достатній життєвий рівень та соціальний захист.  

Під правом на достатній життєвий рівень слід розуміти право осіб з 

інвалідністю на достатній життєвий рівень для них самих та їхніх сімей, що 

включає достатнє харчування, одяг та житло, на 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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Право осіб з інвалідністю на соціальний захист і на користування цим 

правом без дискримінації за ознакою розкривається через: 

a) забезпечення особам з інвалідністю рівного доступу до отримання 

чистої води та доступу до належних і недорогих послуг, пристроїв й іншої 

допомоги для задоволення потреб, пов’язаних з інвалідністю; 

б) забезпечення особам з інвалідністю, зокрема жінкам, дівчатам і 

людям похилого віку з інвалідністю, доступу до програм соціального захисту 

й програм скорочення масштабів бідності; 

в) забезпечення особам з інвалідністю та їхнім сім’ям, що живуть в 

умовах бідності, доступу до допомоги з боку держави з метою покриття 

витрат, пов’язаних з інвалідністю, зокрема належного навчання, 

консультування, фінансової допомоги та тимчасового патронажного догляду; 

г) забезпечення особам з інвалідністю доступу до програм державного 

житла; 

ґ) забезпечення особам з інвалідністю доступу до пенсійної допомоги та 

відповідних програм (стаття 28) [11]. 

Можна стверджувати, що даний нормативний акт є основоположним в 

аспекті правового регулювання діяльності осіб із інвалідністю, а також їх 

соціального захисту. Даний акт визначає структуру соціального захисту осіб 

з інвалідністю, вказує на основні елементи, із яких вони складаються, а саме: 

1) доступ до благ із задоволення потреб, пов’язаних з інвалідністю; 2) доступ 

до різного роду програм по забезпеченню діяльності осіб з інвалідністю; 3) 

забезпечення достатнього життєвого рівня. 

Таким чином, у контексті визначення зобов’язань держав-учасниць 

Конвенція закріплює механізми належної імплементації та адаптації 

положень Конвенції, декларуючи, у тому числі, постійний діалог суспільства 

і держави, необхідність прийняття конструктивних рішень, які мають 

посилювати систему прав осіб з інвалідністю, не допускаючи жодних 

обмежень. Це засвідчує ту обставину, що права осіб з інвалідністю мають 
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адекватно відображати їхні потреби та інтереси [203, с. 10-12]. Тому даний 

акт залишаєтьсяя  актуальним і наразі.  

Варто звернути увагу нормативно-правові акти, що регулюють сферу 

соціального забезпечення осіб з інвалідністю, до яких, у першу чергу, 

належать акти та рекомендації Міжнародної організації праці (далі – МОП). 

Вони спрямовані на розвиток системи соціального захисту  осіб з 

інвалідністю.  

Ми цілком солідарні з думкою О.Ю Білоус стосовно того, що основними 

цілями діяльності МОП на початку ХХІ ст. є: просування і втілення у життя 

основоположних принципів і прав у сфері праці; розширення можливостей 

для забезпечення гідної зайнятості; збільшення доступності та ефективності 

соціального забезпечення; зміцнення трипартизму і соціального діалогу. На 

зазначених стратегічних цілях МОП ґрунтується Програма гідної праці, яку 

Декларацією про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації 

від 10 червня 2008 року було визнано стрижневим елементом політики МОП 

у вирішенні статутних завдань у сучасному світі праці [191, с. 15]. Також слід 

додати, що акти МОП мають більш розширену сферу, яка спрямована як на 

процес праці, так і на охорону, захист працівників та на охорону самої праці. 

Слід також наголосити на тому, що МОП значну увагу приділяє як 

соціальному захисту працівників, так і осіб з інвалідністю.  

В Україні конвенції та рекомендації МОП є працюючим інструментом, 

який зобов’язує приводити національне законодавство у відповідність з 

стандартами МОП. Станом на 01 січня 2017 року Україна ратифікувала 71 

конвенцію, в тому числі 8 із 8 фундаментальних конвенцій, 4 із 4 

пріоритетних конвенцій, 59 із 177 технічних конвенцій. Для України 

актуальним питанням залишається ратифікація тих конвенцій МОП, які 

передбачають більш високий рівень забезпечення прав та гарантій 

працівників порівняно з національним законодавством, або якщо у 

законодавстві України взагалі відсутні норми, що містяться у відповідних 

конвенціях МОП. Водночас у національній юридичній практиці має місце 
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часткове невиконання взятих на себе зобов’язань із ратифікації конвенцій 

МОП та приведення вітчизняного законодавства у відповідність із 

міжнародними трудовими стандартами [191, с. 15-16]. 

Основними актами, які спрямовані на регулювання соціального захисту 

осіб з інвалідністю є низка конвенцій, які зачіпають те чи інше питання 

соціального захисту осіб з інвалідністю. Так, Конвенція Міжнародної 

організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102 від 

16.03.2016 № 1024-VIII містить перелік мінімальних норм соціального 

забезпечення. Правовому регулюванню соціального захисту дана Конвенція 

відводить ІХ розділ, який присвячується допомозі по інвалідності. Норми 

його зазначеного розділу гарантують захищеним особам надання допомоги 

по інвалідності. Досить важливим у даному аспекті є те, що Конвенція надає 

визначення поняття «допомога», яке означає допомогу, яка надається 

безпосередньо у формі догляду або опосередковано у формі відшкодування 

витрат, понесених відповідною особою [204].  

Особливість даної Конвенції полягає також у тому, що вона визначає 

охоплюваний ризик як нездатність у встановленій мірі займатися будь-якою 

прибутковою діяльністю, коли ця нездатність може набути постійного 

характеру або зберігається після припинення виплати допомоги у разі 

хвороби (стаття 54 ) У зв’язку з цим даний акт відділяє категорії захищених 

осіб, до яких відносять: a) встановлені категорії працюючих, які становлять 

не менше ніж 50 відсотків усіх працюючих; б) встановлені категорії 

економічно активного населення, які становлять не менше ніж 20 відсотків 

усіх жителів; в) усі жителі, кошти яких під час охоплюваного ризику не 

перевищують меж, встановлених таким чином, щоб дотримувалися вимоги 

даного акта; г) у випадках, коли діє заява, зроблена за статтею 3, встановлені 

категорії працюючих, що охоплюють не менше ніж 50 відсотків загальної 

кількості працюючих на промислових підприємствах,  які мають 20 чи 

більше працівників (стаття 55 ). При цьому допомога надається у вигляді 

періодичної виплати [204]. 
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Таким чином, Конвенція Міжнародної організації праці про мінімальні 

норми соціального забезпечення № 102, як і більшість міжнародних 

нормативно-правових актів, покликана врегулювати основоположні завдання 

стосовно виплати допомоги при інвалідності. Для ширшого регулювання 

саме діяльності інвалідів, а також їх соціального забезпечення та захисту 

було прийнято Конвенцію про професійну реабілітацію та зайнятість 

інвалідів № 159 від 20.06.1983 [205].  

Виходячи із норм даної Конвенції, кожен її член взяв на себе 

зобов’язання щодо: 1) забезпечення професійної реабілітації інваліда щодо 

можливості отримувати, зберігати підходящу роботу й просуватися по 

службі, сприяючи тим самим його соціальній інтеграції або реінтеграції за 

допомогою заходів, які відповідають національним умовам та не суперечать 

національній практиці; 2) сприяння в тому, щоб відповідні заходи з 

професійної реабілітації поширювались на всі категорії інвалідів, а також на 

сприяння можливостям зайнятості інвалідів на відкритому ринку праці; 

3) забезпечення заходів, які спрямовані на встановлення рівності 

можливостей та ставлення для працюючих інвалідів та інших працівників, не 

вважаються дискримінаційними щодо інших працівників; 4) сприяння 

співробітництву та координації державних і приватних органів, що 

займаються професійною реабілітацією; 5) забезпечення заходів на 

національному рівні щодо розвитку служб професійної реабілітації та 

зайнятості інвалідів. 

Таким чином, норми даної Конвенції є цілком логічними, але слід 

враховувати той факт, що з моменту прийняття в 1955 році Рекомендації 

щодо професійної реабілітації інвалідів пройшло чимало часу і в нинішніх 

умовах відбулося багато змін, зокрема відбулися значні зміни в розумінні 

реабілітаційних потреб, в охопленні й організації служб реабілітації, а також 

у законодавстві та практиці багатьох країн, які спрямовані на покращення  

становища в сфері соціального обслуговування та соціального захисту осіб з 

інвалідністю.  
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Іншою досить вагомою Конвенцією МОП у сфері соціального 

забезпечення та захисту є Конвенція про допомоги по інвалідності, по 

старості та в разі втрати годувальника № 128 від 29 червня 1967 року [206]. 

Проаналізувавши даний акт, можна дійти висновку, що в більшій мірі він 

стосується надання допомоги особам із інвалідністю, оскільки, по суті, 

відбувається дублювання норм, які визначені в інших міжнародних актах. 

Таким чином, зазначена Конвенція нових норм не запроваджує. 

Отже, розглянувши основні нормативні акти в сфері соціального 

забезпечення, слід наголосити на тому, що всі вони спрямовані на 

встановлення базових елементів, які необхідні для забезпечення мінімальних 

стандартів по соціальному забезпеченню. Також у даних актах закріплено 

визначення таких понять, як «соціальний захист», «соціальне забезпечення» 

та «соціальне обслуговування». Міжнародні акти у сфері соціального захисту 

осіб з інвалідністю  також надають тлумачення понять «інвалід», «допомога 

у зв’язку з інвалідністю».  І головною особливістю даних актів є те, що вони 

передбачають можливість покращення правового регулювання соціального 

захисту людини за допомогою способів і методів національного 

законодавства. Таким чином, всі норми в міжнародних актах виступають 

вихідним базисом, від якого повинні відштовхуватися інші держави при 

регулюванні сфери соціального забезпечення. Тому їх прийнято вважати 

стандартами в сфері соціального забезпечення.  

Упровадження європейських стандартів у національне законодавство 

тієї чи іншої країни може відбуватися різними способами, такими, 

наприклад, як ратифікація та імплементація. На перший погляд, це досить 

схожі між собою поняття, але вони мають різне призначення. 

Термін «імплементація» (від англ. implement) буквально означає 

«здійснення». Ширше тлумачення передбачає його розгляд у двох аспектах: 

1) здійснення, виконання державою міжнародних правових норм; 

2) установлений державою порядок застосування норм міжнародного права 

на її території [207]. 
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Слід звернути увагу на розуміння імплементації, яке наводить 

А.С. Гавердовський. Він імплементацію розглядає як «цілеспрямовану 

організаційно-правову діяльність держав, яка здійснюється індивідуально, 

колективно або в рамках міжнародних організацій з метою своєчасної, 

всебічної і повної реалізації прийнятих ними відповідно до міжнародного 

права зобов’язань». Вчений також зазначає, що сутність імплементації 

полягає не в трансформації міжнародно-правових норм у норми 

національного права, а в процесі сприйняття національним правом правил 

міжнародних договорів [208, с. 234]. Цілком можна погодитися із думкою 

даного науковця, оскільки імплементація має ряд своїх особливостей і 

передбачає відповідну процедуру, що в результаті формує в національному 

законодавстві норму, яка відповідає міжнародним стандартам. 

Дещо дискусійним, на наш погляд, виглядає тлумачення поняття, яке 

надає В.Я. Суворова. У ньому вона ототожнює терміни «імплементація» та 

«реалізація», розуміючи під останнім втілення норм міжнародного права у 

практичну діяльність держав та інших суб’єктів [209, с. 116]. Не зовсім 

зрозумілим є те, що до суб’єктів втілення міжнародних стандартів вчена 

відносить «інших суб’єктів», а також тлумачить поняття «реалізація» як 

здійснення відповідного плану.  

Таким чином, імплементація – це діяльність держави, яка спрямована на 

впровадження міжнародних норм в національне законодавство шляхом 

«гармонізації» та «трансформації» як способів імплементації.  

Загалом термін «гармонізація» використовується в міжнародно-

правових документах та внутрішньому праві для позначення процесу 

узгодження законодавства, правових інститутів, галузей та правових систем 

держав-членів Європейського Союзу та держав-учасниць СНД. Деякі вчені 

розглядають гармонізацію законодавства як один із методів уніфікації [210, 

c. 53-67]. Гармонізація національних законодавств держав являє собою 

усунення перепон правового характеру, які виникають через особливості 

національних законодавств в інтересах інтеграції, а також формування 
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єдиних основ політики держав в окремих сферах суспільного життя [211, 

c. 540].  

Є.Т. Усенко визначає трансформацію як спосіб здійснення 

міжнародного права за допомогою видання державою внутрішніх 

нормативних актів (законів, актів ратифікації і публікації міжнародних 

договорів, адміністративних постанов, розпоряджень та ін.) з метою 

виконання нею свого міжнародного зобов’язання або в інтересах 

використання нею своєї міжнародної правомочності [213, с. 162-163]. Таким 

чином, трансформація є способом імплементації, на підставі якого 

приймають власний нормативний документ, що містить суть міжнародних 

стандартів.  

Наступним способом впровадження міжнародних стандартів є 

ратифікація. Як зазначає Д.М. Величко, ратифікація – остаточне схвалення, 

затвердження найвищим органом держави міжнародного акта, що означає 

згоду на обов’язковість для неї акта, який набуває юридичної сили лише 

після ратифікації. Як правило, найважливіші договори за законодавством 

різних країн підлягають ратифікації найвищим законодавчим органом 

держави або главою держави. Договори, які не підлягають ратифікації, 

схвалює уряд або одна з урядових структур. Ратифікація договору вважається 

завершеною з моменту обміну ратифікаційними грамотами при 

двосторонньому договорі або вручення їх депозитарію при 

багатосторонньому договорі [214, с. 49]. Тобто ратифікація завжди передує 

імплементації і є першим етапом впровадження міжнародних і європейських 

стандартів у національне законодавство.  

Отже, існує ряд завдань, які стоять перед нашою державою щодо 

імплантації європейських стандартів у національне законодавство, як це 

передбачено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, підписаною 21 

березня 2014 року. Не є винятком у цьому контексті і обов’язок держави 

стосовно посилення рівня соціального захисту та модернізації систем 

соціального захисту щодо якості, доступності та фінансової стабільності. 
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Проте через жорсткий тиск унаслідок економічної кризи та триваючого 

конфлікту у східних областях Україна вимушена скорочувати видатки на 

виплату допомог із соціального забезпечення. Уряд України проголосив 

реформу на засадах справедливої, доступної та адресної системи соціального 

захисту. Стрижнем цього процесу буде реформа системи пенсійного 

забезпечення. Перший захід – скасування «спеціальних пенсій» для 

державних службовців високого рангу – був запроваджений з 01 червня 2015 

року [215]. 

Проте все ж існує відповідна кількість важливих актів МОП, що 

стосуються соціального забезпечення людини, які не ратифіковані Україною 

і, відповідно, не імплементовані в національне законодавство.  

Вивчення досвіду МОП свідчить про те, що держава-член МОП не 

ратифікує ті або інші конвенції з різних причин, у тому числі у випадках, 

коли на національному рівні законодавством чи практикою вже 

забезпечується більш високий рівень захисту прав працівників, або через 

побоювання надмірного тягаря на роботодавців у результаті ратифікації 

конвенцій. Для національної юридичної практики актуальним питанням 

залишається ратифікація тих конвенцій МОП, які передбачають більш 

високий рівень забезпечення прав та гарантій працівників порівняно з 

національним законодавством, або якщо у законодавстві України взагалі 

відсутні норми, що містяться у відповідних конвенціях МОП [191, с.11]. 

Серед таких нормативних актів є Конвенція МОП про рівноправність 

громадян країни та іноземців і осіб без громадянства в галузі соціального 

забезпечення № 118, яка містить норми щодо виплати допомоги особам із 

інвалідністю, які перебувають за кордоном. Наступною Конвенцією МОП, 

яку слід ратифікувати, є Конвенція про допомоги по інвалідності, по старості 

і у зв’язку з втратою годувальника № 128,  за якою держава зобов’язана 

створити служби по відновленню працездатності, метою яких є підготовка 

інвалідів до поновлення їхньої попередньої діяльності в усіх випадках,  коли 

це можливо, або якщо це неможливо, то підготовка до іншої, найбільш 
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підходящої оплачуваної праці, з урахуванням їхніх можливостей та 

здібностей, а також вжиття заходів для того, щоб сприяти влаштуванню 

інвалідів на підходящу роботу. 

Також до числа конвенцій, які необхідно ратифікувати, відноситься 

Конвенція МОП про встановлення міжнародної системи збереження прав у 

галузі соціального забезпечення № 157. Її особливістю є те, що вона визначає 

порядок виплати допомоги по інвалідності. Таким чином, існує потреба у 

впровадженні міжнародних стандартів в національну систему для точнішого 

і ширшого регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю. 

З даного приводу цікаву думку наводить В.П. Мельник, який зазначає, 

що національне законодавство України має формуватися і розвиватися з 

урахуванням сучасних інтеграційних та глобалізаційних процесів. 

Незважаючи на складні економічні, політичні та безпекові умови 

реформування сфери соціального захисту громадян України, зокрема осіб з 

інвалідністю, українське законодавство повинно сприяти впровадженню 

кращого міжнародного досвіду правового регулювання соціального захисту 

осіб з інвалідністю у національне законодавство. Оскільки міжнародні 

договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, 

складають частину національного законодавства, то розширення кола 

міжнародних актів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (якщо це не 

суперечить державним інтересам і відповідає можливостям національної 

економіки) означатиме наближення національного законодавства та практики 

правозастосування до міжнародних стандартів у цій сфері [195]. 

Так, ключовим у процесі адаптації національного законодавства до 

європейських стандартів у сфері соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю  є затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 01 

серпня 2012 року № 706 Державної цільової програми «Національний план 

дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року [215]. 

Дана програма передбачає такі  шляхи вирішення проблем у досліджуваній 

сфері: визначення пріоритетів і принципів реалізації державної політики 
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щодо поліпшення становища інвалідів, захисту їх прав відповідно до 

міжнародних зобов’язань держави; реформування і приведення системи 

забезпечення та захисту прав інвалідів у відповідність із сучасними умовами 

та потребами цієї категорії громадян; удосконалення системи реабілітації 

інвалідів; оптимізація мережі реабілітаційних установ; залучення 

представників громадськості до участі в реалізації та захисті прав інвалідів, 

поліпшенні умов їх життєдіяльності; удосконалення законодавства з питань 

захисту прав інвалідів, зокрема у сфері освіти, охорони здоров’я, 

працевлаштування, користування транспортними послугами; забезпечення 

безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів житлово-комунального та 

громадського призначення, а також до інформації; посилення 

відповідальності юридичних і фізичних осіб за порушення прав інвалідів; 

розвиток міжнародного співробітництва у сфері дотримання прав інвалідів, 

визначених Конвенцією; широке висвітлення у засобах масової інформації 

питань соціально-правового захисту інвалідів.  

На виконання зазначеної Конвенції Верховною Радою України було 

прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» від 19.12.2017 № 2249, згідно з яким відповідно до офіційного 

перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю та Факультативного 

протоколу до неї було внесено зміни до 44 законодавчих актів, що 

стосувалися заміни термінів «інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід з 

дитинства» та «інвалід війни» термінами «особа з інвалідністю», «дитина з 

інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства» та «особа з інвалідністю 

внаслідок війни». 

Таким чином, можна стверджувати, що план імплементації 

законодавства ЄС по правовому регулюванню осіб з інвалідністю майже 

виконаний, але існує ряд нормативних актів, які закріплюють стандарти в 

сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю, котрі ще потрібно 

ратифікувати та імплементувати в національне законодавство.  
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Враховуючи вищевикладене, можна констатувати, що перед нашою 

державою постає безліч питань соціального забезпечення осіб з інвалідністю, 

які потребують впровадження нових методів і способів правового 

регулювання з урахуванням європейського та світового досвіду.  Такі заходи 

необхідно здійснити у зв’язку з існуванням контролю за дотриманням 

міжнародно-правових актів. Слушно з даного приводу висловлюється 

В.Г. Стаценко, стверджуючи, що відповідні механізми контролю не лише 

забезпечують дотримання державами взятих на себе міжнародних 

зобов’язань, а й створюють додаткові перешкоди для невиконання уже 

закріплених у законодавстві правових норм [216, с. 18]. 

Якщо розглядати дане питання більш детально, то слід зауважити, що у 

рамках МОП діє декілька органів, які здійснюють розгляд скарг і заяв 

стосовно виконання державами її актів. До них належать: Комітет експертів 

по застосуванню конвенцій та рекомендацій МОП; Комітет по свободі 

об’єднання МОП; Комітет Міжнародної конференції праці. Ці структури 

мають схожі повноваження, а саме: вони отримують скарги та надають 

відповідну інформацію щодо їх розгляду у своїх доповідях, адресованих 

державам-членам. Проте, якщо Комітет експертів та Комітет МКП 

здійснюють контроль за чітким юридичним виконанням будь-яких 

ратифікованих актів МОП, то Комітет по свободі об’єднання розглядає 

питання щодо прав представників працівників та роботодавців в Україні, не 

обмежуючись юридичними нормами конкретних конвенцій [217, с. 204-205].  

Таким чином, система контролю в даних органах знаходиться на досить 

високому рівні, але відсутність відповідних санкцій за порушення чи 

невиконання домовленостей є негативним аспектом, що може призводити до 

порушення зобов’язання державами. Тому було д доцільним  передбачити 

відповідні міжнародні санкції, найефективнішими з яких були б ті, які б 

тягнули за собою економічний характер, проявлялися у відповідному 

обмежені чи призупиненні економічних відносин.  
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Розглядаючи правове регулювання соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю за законодавством Європейського Союзу, цілком погоджуємося 

з думкою В.П. Мельника, який зазначає, що міжнародно-правове 

регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у сфері реабілітації та 

праці – це комплекс міжнародно-правових механізмів узгодження волі 

суб’єктів міжнародного права, який формулюється у міжнародно-правових 

актах (договорах) щодо соціального захисту осіб з інвалідністю з питань 

реабілітації та праці. Основними ознаками міжнародно-правового 

регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у сфері реабілітації та 

праці є такі: воно відповідає міжнародній нормотворчій діяльності провідних 

міжнародних інституцій (ООН, МОП, Ради Європи тощо); основними 

формами здійснення є ухвалення міжнародно-правових актів (декларацій, 

конвенцій тощо); формує базові міжнародні соціальні стандарти щодо осіб з 

інвалідністю; визначає базові принципи стосовно правового регулювання 

соціального захисту осіб з інвалідністю у сфері реабілітації та праці; сприяє 

імплементації міжнародних соціальних стандартів у сфері реабілітації та 

праці у національне законодавство; потребує громадського, державного 

моніторингу і контролю щодо дотримання взятих Україною міжнародних 

соціальних зобов’язань у сфері реабілітації та праці; є міжнародно-правовою 

базою розвитку національного законодавства з питань соціального захисту 

осіб з інвалідністю. Основними тенденціями імплементації приписів 

міжнародно-правових актів з питань соціального захисту осіб з інвалідністю 

у сфері реабілітації та праці є такі: 1) розробка та затвердження Концепції 

імплементації міжнародних соціальних стандартів щодо осіб з інвалідністю; 

2) розробка та затвердження Кодексу про права осіб з інвалідністю –  

основоположного та фундаментального кодифікованого закону у цій галузі –

як результат суспільного консенсусу інститутів громадянського суспільства 

та владних інституцій, провідних шкіл соціального права; 3) реформування 

інститутів уповноважених з прав осіб з інвалідністю як складників 

здійснення ефективного моніторингу за дотриманням прав осіб з 
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інвалідністю; 4) запровадження національного моніторингу та звітності щодо 

дотримання прав осіб з інвалідністю на території України [218, с. 66]. 

 

3.2 Особливості соціального забезпечення осіб з інвалідністю у 

країнах Європи 

Про інвалідність взагалі не згадується в жодному з основних 

міжнародних документів у галузі прав людини, розроблених до 1961 року, 

коли була прийнята Європейська соціальна хартія – перший міжнародний 

договір, який містив конкретні положення про права людей з інвалідністю. 

Окрім Міжнародного білля про права, права людей з інвалідністю конкретно 

розглядаються в наступних основних документах: Декларації про права 

розумово відсталих осіб (1971 р.); Декларації про права людей з інвалідністю 

(1975 р.); Всесвітній програмі дій по відношенню до людей з інвалідністю 

(1982 р.); Міжнародному десятиріччі людей з інвалідністю (1983-1992 рр.); 

Стандартних правилах ООН щодо забезпечення рівних можливостей людей з 

інвалідністю (1993 р.); Віденській декларації про права людини (1993 р.); 

Конвенції ООН про права інвалідів (КПІ ООН) (2006 р.). 

Розробці багатьох основних документів у сфері прав людини було 

надано імпульс з боку рухів людей з інвалідністю. При тому, що основні 

міжнародні документи в галузі прав людини мають значний потенціал для 

просування і захисту прав людей з інвалідністю, до цього часу він у повній 

мірі так і не був використаний. Це і стало основною причиною розробки 

нової Конвенції ООН про права інвалідів. 

Враховуючи той факт, що міжнародні договори мають охоплювати 

загальне коло питань, що пов’язане з правовим регулюванням соціального 

захисту осіб з інвалідністю, кожна країна Європи використовує свій підхід до 

регулювання даного питання і детальніше розглядає деякі питання 

регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю на основі особливостей 

національного права.  
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Законодавство зарубіжних країн закріплює інститути соціального 

захисту, визначає коло державних органів, які беруть участь у реалізації 

програм захисту осіб з інвалідністю або координують питання їхнього 

соціального захисту, а також відповідають за їх виконання. Так, Управління у 

справах інвалідів здійснює загальну координацію соціальної адаптації 

інвалідів, співпрацює з державними органами з метою сприяння вирішенню 

питань інвалідності. [219]. 

Питання соціального забезпечення осіб з інвалідністю у Швеції 

належать до компетенції Міністерства охорони здоров’я та соціальних справ, 

при якому створено Національну раду з питань охорони здоров’я та 

соціального забезпечення з метою узагальнення, систематизації, аналізу та 

поширення інформації з питань соціального забезпечення осіб з обмеженими 

можливостями, розроблення стандартів відповідно до законодавства, а також 

ведення офіційної статистики. Пріоритетним принципом державної політики 

щодо інвалідів у Швеції є принцип рівності прав кожної людини, а також її 

цінності для суспільства. У зв’язку з цим нагальним завданням у роботі з 

особами з інвалідністю є організація персональної їх підтримки та 

обслуговування, яка регламентується у Законі про підтримку і послуги для 

людей із певними функціональними вадами [220, с. 184-187]. 

В Австрії приділяється велика увага правовому регулюванню. У цій 

країні діє досить великий перелік нормативний документів, які регулюють 

соціальний захист осіб з інвалідністю.Для політики Австрії на ринку праці 

характерна тісна взаємодія між урядовими та неурядовими установами. 

Соціальні партнери залучені до різноманітних заходів та органів, що 

розробляють законодавство та реалізують політику.  

У сфері працевлаштування людей з інвалідністю працюють два 

основних органи: ДСЗ (AMS – Arbeitsmarktservice) та Федеральна служба 

соціальної політики (ФССП, Bundessozialamt – BSB). Керівництво діяльністю 

обох з них здійснює Федеральне міністерство праці, соціальної політики та 

захисту споживачів (BMASK). Хоча людей з інвалідністю, що шукають 
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роботу, заохочують звертатися до ДСЗ, багато спеціальних послуг підтримки 

для людей з інвалідністю фінансуються через ФССП [235].  

Австрія має тривалий та значний досвід надання послуг щодо зайнятості 

та підтримки людей з інвалідністю. Оскільки це федеративна держава, то 

більшість державних послуг надається децентралізовано. Підтримка 

зайнятості та супровід на робочому місці для людей з інвалідністю з самого 

початку регулюється законом про зайнятість людей з інвалідністю (1969 р.), 

до якого багато разів вносилися зміни. ДСЗ у своїй діяльності керується 

законом про розвиток ринку праці та законом про державні послуги щодо 

зайнятості [236, с. 38] 

Найбільш важливими положеннями закону про розвиток ринку праці є 

такі: 1) система квот – на компанії, штат яких перевищує 25 працівників, 

накладається зобов’язання щодо працевлаштування однієї особи з реєстру 

людей з інвалідністю, тобто на кожних 25 працівників потрібно найняти 

принаймні одну особу з інвалідністю. У 2010 році зобов’язання щодо 

працевлаштування людей з інвалідністю виконали 22,8% роботодавців, які 

мали це зробити. Установи державного сектора виконують це зобов’язання 

на 66%; 2) положення щодо штрафу (Ausgleichstaxe), який має сплатити 

компанія, якщо не дотримується квоти (наразі він складає 206 євро); 

3) заходи з підтримки зайнятості людей з інвалідністю, що фінансуються з 

фонду, який наповнюється за рахунок таких штрафів (Ausgleichstaxfonds); 

4) визначення та регулювання процедури подачі заявки для отримання 

статусу людини з інвалідністю; 5) пов’язані з цим статусом додаткові права 

(посилений захист від звільнення); 6) регулювання щодо «інтегративних 

компаній» (Integrative Betriebe) – складова сфери робочих місць, 

зарезервованих для людей з інвалідністю, пов’язана з оплачуваними 

робочими місцями; 7) національна стратегія та план дій щодо інвалідності на 

2012-2020 рр., що є однією з платформ, за допомогою якої уряд забезпечує 

виконання Конвенції про права інвалідів. План дій складається з восьми 

блоків: політика щодо інвалідності, захист від дискримінації, доступність, 
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освіта, зайнятість, самостійне життя, охорона здоров’я та реабілітація, 

підвищення обізнаності та інформування. План також відповідає принципам 

Європейської стратегії щодо інвалідності на 2010-2020 рр. [236, с. 27-28].  

Наступною країною, в якій досить системно і раціонально здійснено 

правове регулювання осіб з інвалідністю, є Велика Британія. Основними 

нормативними документами даної країни є Закон «Про навчання і навички», 

Закон «Про інвалідність і особливі потреби в освіті», Процесуальний кодекс 

із забезпечення якості навчання студентів-інвалідів у вищих навчальних 

закладах Об’єднаного Королівства, Акт про дискримінацію інвалідів від 1944 

року. Відповідно до норм законодавства роботодавець зобов’язаний створити 

сприятливі умови для прийому на роботу, адаптувати робоче місце до потреб 

інваліда, забезпечити навчання та підвищення рівня професіональної 

кваліфікації та просування по службі. У країні універсальний дизайн створює 

умови доступу до товарів, послуг. Нормативно закріплена заборона 

дискримінації, квотування та резервування робочих місць. Визначена 

нормативна база для широкого розвитку недержавного сектору в сфері 

надання інвалідам послуг медичної та соціальної реабілітації. Для країни 

характерний високий рівень професійної реабілітації та професійної 

діяльності. Функціонує більше 200 суспільних організацій інвалідів.  

Найцікавіше те, що Британія не вважає осіб з інвалідністю «особами з 

особливими потребами». Їх намагаються якнайчастіше залучати до  різних 

сфер соціального життя. Особливістю, яка залишила свій слід в історії є той 

факт, що в 1948 році в Лондоні під час Олімпіади  вперше взяли участь 

спортсмени на інвалідних візках. 

У Британії медкомісія індивідуально оцінює стан кожного, хто 

претендує на допомогу. Виплата ділиться на дві частини, отримувати можна 

як одну, так і обидві. Перша – допомога на життя – виплачується тим, хто не 

завжди може впоратися з повсякденними справами. Друга надається тим, хто 

відчуває труднощі з пересуванням. У загальній сумі розмір виплат 

варіюється від 21,80 фунта на тиждень (мінімальний розмір однієї половини 
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допомоги) до 139,75 фунта (повна допомога). Допомога по догляду є, але 

інвалід може отримати її лише після того, як йому виповниться 65 років. Її 

розмір коливається від 55,10 до 82,30 фунта на тиждень, що залежить від 

конкретного виду допомоги. Окрема допомога надається тим, хто за станом 

здоров’я довго не може знайти роботу (від 57,90 до 109,30 фунта на 

тиждень). Пільги інваліди теж отримують в залежності від свого стану. 

Можна отримати надбавку до зарплати, проїзний квиток, фінансову 

допомогу на перепланування будинку, звільнення від сплати податку на 

транспорт [238]. 

Наступною європейською країною, яка приділяє досить значну увагу 

правовому регулюванню соціального захисту інвалідів, є Швеція. Підтримка 

зайнятості та супровід на ринку праці в Швеції регулюється законом про 

підтримку та послуги, ухваленим у 1993 році. Цей закон накладає на державу 

зобов’язання стосовно сприяння зайнятості людей з інвалідністю.  

Для сприяння поверненню великої кількості людей із захворюваннями 

або обмеженнями на ринок праці уряд використовує квазіринкові підходи та 

залучає до забезпечення потреб людей з інвалідністю щодо зайнятості 

приватних провайдерів послуг у цій сфері. Відповідно до Національної 

програми реформ Швеції (2013 р.) люди з інвалідністю, що мають знижену 

працездатність, можуть отримати досвід практичної роботи в центральних 

органах влади (за сприяння ДСЗ) [236]  

Для забезпечення подальшої розробки та вдосконалення політики щодо 

людей з інвалідністю 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 для 

працевлаштування, проводиться діалог із представниками компаній та 

розповсюджуються приклади належних практик. Це сприяє створенню 

робочих місць, на яких  працівникам надається вагома підтримка. Крім того, 

нещодавно Агентство розвитку врядування Швеції провело оцінку існуючих 
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видів субсидій на працевлаштування, в тому числі на створення нових 

робочих місць, проаналізувало заходи персональної підтримки, інші заходи 

на ринку праці та взаємозв’язок між ними [222, с. 54].  

У Швеції реабілітаційну діяльність координують Державна рада 

інвалідності, центральний комітет інвалідних організацій і центральний 

комітет з реабілітації. У країні є мережа реабілітаційних клінік з розрахунку 

300 місць на 200 тисяч населення. Установами професійної реабілітації 

виступають училища для інвалідів молодого віку. Зокрема Гетеборзьке 

училище готує фотографів, поліграфістів, палітурників, телевізійних 

майстрів (для промисловості і обслуговування апаратури на дому), механіків, 

малярів, швачок, лаборантів-хіміків. При училищі діють також курси 

перекваліфікації, де готують картографів, креслярів, конторських службовців 

з числа інвалідів, які втратили свою основну професію. Організація заходів з 

реабілітації інвалідів, включаючи видачу стипендій учням, здійснюється 

губернськими трудовими комісіями. У групи регулювання на підприємствах 

включаються представники адміністрації, профспілок і служби зайнятості. 

Такі групи консультують інвалідів і працівників пенсійного віку для 

забезпечення їх зайнятості та збереження за ними робочих місць, залучаючи 

до цієї роботи медичний персонал і фахівців з техніки безпеки [223, c. 46]. 

 Закріплено в законодавстві і надання інваліду технічних засобів для 

пересування, занять спортом. Передбачається обладнання квартир з метою 

адаптації до потреб інвалідів. Надається допомога всім дітям-інвалідам. 

Розвинута система дошкільного виховання. Законом про охорону здоров’я 

передбачається надання всіх необхідних технічних засобів інвалідам. З 1968 

року існують рівні права на освіту, всі інваліди відвідують школу. Прийнято 

низку законів про працевлаштування та збереження робочих місць на ринку 

праці для інвалідів. Налагоджена система стимулювання роботодавців не 

податковими пільгами, а виплатою індивідуальних дотацій на кожного 

працюючого інваліда. Інвалід отримує допомогу з інвалідності та заробітну 

плату, але їх сума не перевищує встановленої межі [239. c. 55]. 
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Велику увагу приділяють саме транспортному забезпеченню осіб з 

інвалідністю, можливості безперешкодно подорожувати, що надзвичайно 

важливо для людей з інвалідністю. Всі громадяни країни мають можливість 

працювати, вчитися і брати участь у житті суспільства на рівних умовах. 

На наш погляд, досить оригінально державна влада підійшла до оцінки 

можливостей Інтернету. Встановивши, що державний сектор все більше 

використовує Інтернет в якості інформаційного каналу, відповідні органи 

дійшли висновку про те, що нові ІТ-інструменти можуть дати людям з 

інвалідністю більшу незалежність. Тому особливу увагу в національній ІТ-

стратегії Швеції приділяється доступності цифрових технологій для всіх. 

Загальна відсутність доступу означає, що люди з інвалідністю не мають 

рівних можливостей щодо участі в житті суспільства у порівнянні з іншими 

особами. Уряд Швеції працює над подоланням цієї проблеми різними 

способами. У Швеції соціальне забезпечення надається всім, але існують 

також спеціальні програми для людей-інвалідів. Важливою особливістю 

Закону про підтримку і обслуговуванні людей з функціональними 

порушеннями (LSS) є право на персональну допомогу, переважно 

безкоштовну. Розмір допомоги, яку вони отримують, визначається ступенем 

інвалідності [236] 

Дана держаа ставить перед урядом ціль, яка передбачає равні 

можливості для всіх. Загальна недоступність відзначає, що люди, які мають 

функціональні рішення, не мають таких же можливостей, як інші, беруть 

участь у житті. Уряд Швеції працює над вирішенням цієї проблеми різними 

способами. Якщо загальнодоступні товари для всіх, то вони також доступні 

для всіх.  Загальна відповідність щодо поліпшення доступності поділяє між 

різними рівнями рівнів і державних навчальних закладів. 

Політика і парламент Швеції встановлюють рукодіальні принципи для 

політичних відносин у відносинах інвалідів, головним чином, які здійснюють 

політику. 
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Державні органи не мають національної відповідальності для 

конкретних секторів, включаючи освіту, здорове збереження та заняття. 

Окружні ради  відповідають за здоров'я і медичне обслуговування.290 

шведських муніципалітетів, відповідають за освіту та соціальні послуги. У 

законах про планування та будівництво попередньо запропоновані суворі 

правила забезпечення доступності, це може бути представлено як можливе 

більшу кількість людей, які можуть брати участь у житті суспільства на 

равних умовах. Якщо людям з обмеженими можливостями необхідно змінити 

своє життя у відповідності з їх конкретними можливостями, вони мають 

право подати заявку на півроку від свого місцевого собору / муніципалітета. 

Можливсть пересування без помешкання має жизненно важливе значення 

для людей з обмеженими можливостями. Всі гранади повинні мати 

можливість працювати, вчитися та брати участь у загальній діяльності на 

равних умовах. З цією цільовою версією Швеції повідомлено муніципалітетів 

країн, що виробляють план робити на такі об'єкти, як автобусні та трамвайні  

Люди з постійною інвалідністю, які важко подорожують або 

користуються загальнодоступним транспортом, можуть отримати допомогу 

на автомобіль в Шведському агентстві соціального страхування. Це також 

відноситься до батьків з дітьми з функціональними вадами 

Щодо пошуку роботи то державна влада не несе відповідальності за  за 

виявлену допомогу людям у пошуках та збереженні роботи за допомогою 

державних агентств по трудовому будівництву. Працівники, які нанімують 

людей, який  дієздатність обмежена, інколи надають право на субсидії по 

заробітній платі. 

Уряд і Парламент Швеції визначають напрямок політики стосовно 

людей з інвалідністю переважно через прийняття законів. Урядові органи 

несуть загальнонаціональну відповідальність за певні сфери, включаючи 

освіту, охорону здоров’я і працевлаштування. Їх завдання – прискорити 

розвиток у зонах відповідальності і забезпечити його відповідність цій 

політиці. Ради округів відповідають за охорону здоров’я та медичну 
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допомогу. 290 муніципалітетів займаються освітою та соціальними 

послугами. Крім того, вони несуть повну відповідальність за забезпечення 

безпеки у сфері громадського транспорту і послуг. Зазначена діяльність 

включає наступні види: персональну допомогу, послуги представників для 

людей з психічними проблемами, спеціальні транспортні послуги та гранти 

для облаштування будинків, а також транспортні засоби для людей із 

значними проблемами здоров’я. Завдяки такій допомозі особи з інвалідністю 

можуть вести незалежне, активне життя. Урядові гранти для муніципалітетів 

з метою надання цих послуг – важливий аспект політики по відношенню до 

людей з інвалідністю [224, с. 1-3]. 

Наступною країною, яка має свої особливості в регулюванні соціального 

захисту осіб з інвалідністю, є Польща.  Мета діяльності кооперативів Польщі 

полягає у професійній та соціальній реабілітації інвалідів на основі 

організації робочих місць, відповідних психофізіологічних можливостей 

інвалідів. Принципами реабілітації та кооперації інвалідів є: трактування 

реабілітації як постійного активного процесу, включення в комплекс 

реабілітаційних заходів значного числа різноманітних методик, економічна 

самостійність кооперативів [225]. 

Докладаються значні зусилля щодо реабілітації інвалідів та суспільної 

інтеграції. Діють спеціальні законодавчі акти з питань працевлаштування 

інвалідів, забезпечення рівних прав та можливостей у цій сфері. Існують 

закони, які забороняють пряму чи опосередковану дискримінацію по 

відношенню до інвалідів при відборі співробітників, працевлаштуванні та 

вивільненні. Багато уваги приділяється дітям-інвалідам.  

Тим, хто став інвалідом віком 30 років і старше, для отримання 

допомоги потрібно мати мінімум п’ять років страхового стажу, а тим, хто 

молодше, – від 1 року до 4 років залежно від віку. При цьому повну виплату 

можна отримувати лише в тому випадку, коли інвалід заробляє менше 70% 

від середньої зарплати по країні. Допомога розраховується за певною 

формулою, в якій враховується базова величина, період стажу із сплатою 



185 

 185 

страхових внесків та без сплати внесків (навчання, армія, декрет), а також 

кількість років, які залишилися до виходу на пенсію. У пенсії по інвалідності 

є мінімальна межа  –  831,15 злотих (216 доларів США) [240]. 

Крім того, в Польщі доплачують тим, хто через своє здоров’я не може 

працювати на колишньому місці і, відповідно, змушений змінити професію. 

Додаткова допомога дорівнює 75% повної допомоги для конкретної людини 

(638 злотих або 166 доларів США), її надають протягом шести місяців. 

Допомога по догляду в Польщі теж є, вона складає 135 злотих (35 доларів 

США). Інваліди також отримують пільги на проїзд на залізничному 

транспорті, доплати на покупку ліків і оплату комуналки [226]. 

Існує система заходів соціальної підтримки. Допомога по інвалідності 

(renta) для тих, хто не може працювати, порівняно невелика  –  близько 900 

злотих на місяць. Ті, хто визнані частково непрацездатними, отримують 

близько 700 злотих на місяць. Існують доплати, часткова компенсація витрат 

на житло, ліки, знижки при оплаті різних послуг, проїзду в міському 

транспорті. Їм доступна безкоштовна медична допомога і санаторно-

курортне лікування [241]. 

На даний момент у Польщі існує кілька видів допомоги, а саме: 

соціальна допомога для безробітних з причини повної або часткової 

інвалідності, яка становить 853 злотих на місяць і надається тільки тим, хто 

постраждав перед досягненням повноліття або під час навчання в 

університеті; оплата праці опікунів/батьків (1477 злотих на місяць), що 

доступна тільки в тому випадку, коли опікун/батько ніде не працює, а 

займається доглядом за інвалідом; оплата медсестринських послуг 

(реабілітаційних), яка складає 153 злотих на місяць і виплачується в разі 

повної або часткової втрати працездатності  (якщо інвалідність настала до   

21-го року життя) або дитині з обмеженими можливостями; підтримка 

малозабезпечених осіб, але тільки в тому випадку, коли дохід на одного 

члена сім’ї з дитиною-інвалідом не перевищує 764 злотих на місяць. Тоді 

сім’я може розраховувати на підтримку у вигляді суми близько 200 злотих. 
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Існують також інші види соціальної підтримки, зокрема такі: оплата 

санаторного лікування, реабілітаційного туризму, апаратів, необхідних для 

поліпшення життя людини з обмеженим можливостями і т.д. [227]. 

Зразковою є система соціального забезпечення осіб з інвалідністю в 

Німеччині. У Конституції ФРН закріплено права інвалідів, зобов’язання всіх 

органів влади використовувати всі можливості щодо адаптації інвалідів до 

звичайного життя. Існують норми та правила стосовно інтеграції в життя 

суспільства інвалідів та осіб, яким загрожує інвалідність. Для країни 

характерний високий рівень культури, що проявляється в поважному 

ставленні до інвалідів. Ефективно діє Закон «Про працю осіб із заниженою 

фізичною здатністю». Відбувається квотування робочих місць, передбачені 

пільги при працевлаштуванні, впроваджуються положення Закону «Про 

сприяння в працевлаштуванні». Передбачається стимулювання роботодавців 

шляхом пільг та субсидій. Прийнятий Кодекс соціального права, закони «Про 

вирівнювання послуг з реабілітації», «Про соціальну допомогу». 

Заохочується професійна реабілітація інвалідів. Соціальний захист 

розповсюджується тільки на осіб, ступінь втрати працездатності яких не 

менше 50%, іноді 30-50% [183, с. 43]. 

Вивчення досвіду Німеччини свідчить про те, що влада цієї країни 

ефективно займається соціально-трудовою реабілітацією інвалідів і 

реалізувала програму інклюзивної освіти. Роботодавці зацікавлені в наймі 

таких співробітників, так як вони отримують дотації від держави. У 

Німеччині батьки віддають в спеціалізовані заклади дітей тільки з найвищим 

ступенем інвалідності. Держава платить батькам високі допомоги по догляду, 

прирівнюючи їх за статусом до соціальних працівників. В Німеччині існує 

розвинена мережа корекційних шкіл, які бувають дев’яти видів, що залежить 

від різних форм захворювань. Університети намагаються зробити 

максимально доступними для інвалідів, наразі в деяких вузах число студентів 

з обмеженими можливостями досягає 10-15 відсотків [228, с. 104].  
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У середньому розмір повної допомоги становить близько 9 тисяч євро на 

рік. Крім того, у всіх інвалідів є знижка на проїзд в громадському транспорті, 

тому їх річний проїзний коштує лише близько 60 євро. Людям з тяжкою 

формою інвалідності видають посвідчення із спеціальним маркуванням 

(залежить від типу проблем зі здоров’ям), вони отримують й інші бонуси, а 

саме: звільнення від сплати податку на транспортні засоби, безкоштовний 

проїзд в громадському транспорті для супроводжуючого, знижка на квитки 

на культурні заходи тощо [229]. 

Рівень інвалідності в Німеччині вимірюється в балах – від 20 до 100. 

Люди з інвалідністю більше 50 балів (близько 7 мільйонів громадян) 

отримують так зване «Свідоцтво про тяжку інвалідність». Документ дійсний 

впродовж 5 років. Після закінчення цього терміну сертифікат може бути 

продовжений до двох разів без будь-яких спеціальних формальностей. Для 

продовження втретє потрібне нове обстеження хворого з видачею нового 

документа. Свідоцтво про інвалідність також може бути необмеженим за 

терміном дії, якщо пацієнт має постійну інвалідність без перспективи зміни 

стану здоров’я в кращий бік. Люди з обмеженими можливостями часто 

потребують допомоги навіть у самих звичайних повсякденних справах. У 

німецькому законодавстві по охороні здоров’я існує п’ять ступенів 

необхідності. Найвищий 5-й ступінь надається особам з надзвичайно важкою 

формою травми, що призводить до повної втрати функцій всіх чотирьох 

кінцівок [242]  

Потреби дітей з особливими потребами визначаються після того, як їх 

показники в кожній категорії порівнюються з потребами дітей з нормальним 

розвитком. Завдання німецьких соціальних служб – обмежити негативні 

наслідки будь-якої інвалідності і якісно допомогти людині з обмеженими 

можливостями адаптуватися до повноцінного життя в суспільстві. У 

Німеччині така інтеграція починається рано. Діти-інваліди можуть 

відвідувати безкоштовні лікувальні, виховні або інтегративні дитячі сади. 
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Школи для дітей з обмеженими можливостями знаходяться у всіх провінціях 

Німеччини [230]. 

Особливу систему регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю 

має така країна, як Фінляндія. Система реабілітації інвалідів організована на 

найвищому рівні. Законодавством регулюються аспекти планування споруд, 

організації пересування, перевезення інвалідів, домашнього обслуговування, 

забезпечення перекладачем, адаптаційного навчання, підтримки робочого 

місця, субсидування зайнятості інвалідів. Розвивається система приватних 

реабілітаційних послуг. Спрямовані зусилля на підвищення соціальної 

активності інвалідів, професійну реабілітацію, забезпечення зайнятості. 

Прийняті Акт національних пенсій, Акт реабілітаційних послуг, Акт про 

страхову компенсацію [183, с. 43].  

Питання організації та контролю соціального захисту інвалідів у Данії 

належать до компетенції Міністерства соціальних справ, Національного 

управління соціального забезпечення. Діяльність органів публічної влади цієї 

країни щодо забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю базується на 

таких принципах: рівних можливостей – зміна та адаптування умов у 

суспільстві до потреб осіб з інвалідністю з метою надання їм можливості для 

пересування, а також активної участі у громадському житті на рівних умовах 

з особами, які не є інвалідами; солідарності – відповідальність усіх за 

забезпечення доступу осіб з інвалідністю до необхідних послуг, а також їх 

фінансування державою з податкових надходжень; відповідальності –  

державний орган несе відповідальність не лише за надання соціальної 

допомоги чи будь-якої послуги, відповідальність поширюється й на інші 

сфери; компенсації – особі з інвалідністю мають бути максимально 

компенсовані значні додаткові витрати, пов’язані з обмеженням її 

функціональних можливостей або наданням безоплатних послуг [221, с. 112-

116]. 

Законодавством передбачено створення широкої системи соціального 

страхування. Існує Закон про соціальне працевлаштування інвалідів, на 
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виконання якого, зокрема, створено національний фонд соціальної 

реабілітації інвалідів, діє принцип обов’язкового найму на роботу інвалідів. 

Підприємствам, які працевлаштовують інвалідів, надають пільги. Допомога 

дітям-інвалідам значна, вона частково фінансується державою та 

благодійними організаціями [183, с. 43]. 

Трудову реабілітацію інвалідів Чехії та Словаччини здійснюють 

державні органи, які співпрацюють з громадськими організаціями. Так, 

Управління соціального забезпечення вирішує питання трудового 

влаштування інвалідів спільно з центральним комітетом Союзу інвалідів. 

Трудовій реабілітації передує і супроводжує медична реабілітація, 

здійснювана органами і установами охорони здоров’я. 

Промислові артілі і кооперативи інвалідів виготовляють жіночий і 

дитячий готовий одяг, трикотажні вироби, текстильні товари, іграшки, 

сувеніри, картонні вироби, косметику, штучні квіти, ремонтують 

господарські та культурно-побутові вироби. Промислові артілі розташовані 

не тільки в містах, але й мають розгалужену мережу майстерень в сільській 

місцевості. Кілька артілей використовують працю найбільш важких категорій 

інвалідів у спеціально створених умовах. Такі артілі і працюючі в них 

інваліди користуються низкою економічних пільг. У Словенії понад 30 років 

діє урядова комісія з реабілітації інвалідів – орган, що координує соціальні, 

адміністративні та професійні заходи в цій сфері діяльності. До комісії 

входять представники органів освіти, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення, праці та профспілок, а також науково-методичного центру 

реабілітації. Професійна реабілітація здійснюється на базі практичних 

центрів реабілітації, в коло діяльності яких входить профконсультація, 

профнавчання та працевлаштування інвалідів поблизу місця їх проживання 

на звичайних і спеціалізованих підприємствах. В обов’язки центрів 

реабілітації входить також спостереження за працевлаштованими інвалідами. 

У найбільших центрах йде підготовка інвалідів до праці по професіях 
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годинникаря, радіомеханіка, телемеханіка, електромеханіка, кравця, 

городника тощо [231]. 

Спеціальними законами затверджені права інвалідів на професійну 

підготовку та перенавчання, працевлаштування шляхом квотування робочих 

місць, переваг у трудовому договорі, сприянні самозайнятості. Існує широка 

система заохочення роботодавців до працевлаштування інвалідів. 

Розгалужена система допомоги інвалідам (держава, міністерства регіонів, 

департаменти, комуни, асоціації). Освіта надається у звичайних школах. 

Існує Вища інстанція з боротьби проти дискримінації [183, с. 43]. 

У Франції налічується близько п’яти мільйонів людей з тією чи іншою 

серйозною фізичною проблемою, з них понад два мільйони – з «обмеженою 

рухливістю». Держава, яка покликана забезпечувати цим французам рівні 

шанси поряд з іншими громадянами, проявляє про них турботу. Кожен 

інвалід має право на пенсію, а її максимальний розмір залежить від ступеня 

непрацездатності. Розмір компенсації переглядається щороку і зараз складає 

до 759 євро на місяць. Крім того надаються технічні засоби, наприклад 

інвалідні візки. Інваліди користуються податковими пільгами та іншими 

знижками, зокрема на транспорт, телефон [232]. 

Основним критерієм віднесення особи до інваліда є зниження рівня 

працездатності або взагалі відсутність здатності до праці. Залежно від 

відсотка втрати працездатності у деяких країнах визначаються групи 

інвалідності та встановлюється розмір пенсійної виплати. Класифікація 

інвалідів за групами або категоріями інвалідності прийнята у Франції, Чехії, 

Словенії, Румунії, Угорщині, Латвії, Литві, Болгарії, Кіпрі, але вони 

відрізняються відсотками непрацездатності і здатністю інваліда до 

самообслуговування та виконання певної хатньої роботи. У Португалії та 

Греції таблиці дефектів застосовують у державному страхуванні, у той час як 

в Італії та Іспанії державні страхові установи не схильні використовувати 

стандартні (комбіновані) таблиці, створюючи власні інструменти оцінки 

інвалідності на базі функціонального підходу (технічних медичних звітів 
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лікарів). Але в цілому кожен з вищеназваних підходів до оцінки інвалідності 

перетинається один з одним. Можливо, індивідуалізація у цьому питанні 

була б більш ефективною, а не встановлення її за загальним Порядком, про 

який вже йшлося в Розділі 1, як це властиво Україні [190, с. 121]. 

Цікавим є досвід країн з питань працевлаштування осіб з інвалідністю, 

який відрізняється від українського. 

Наприклад, є такі країни, у яких не встановлено квот для 

працевлаштування осіб з інвалідністю взагалі, але є інша специфіка. 

Наприклад, у Данії, Естонії запроваджено систему субсидіювання 

роботодавців, які приймають на роботу інвалідів. А у Словенії, якщо серед 

претендентів на робоче місце є інвалід, який цілком задовольняє вимоги 

роботодавця щодо професійних та ділових якостей, він має перевагу над 

«неінвалідами» (першочергове працевлаштування). Взагалі не існує системи 

квот і заохочування для роботодавців у Бельгії, Кіпрі, Латвії, Ліхтенштейні, 

Нідерландах, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Великій Британії [233].  

Але не можна не зауважити, що запозичення досвіду окремих 

зарубіжних країн в повному об’ємі, безумовно, буде складно. Тому, з огляду 

на це, необхідним вбачається використання диференційованого підходу під 

час його запозичення із необмінним врахуванням особливостей менталітету, 

економічних умов держави, політичних перетворень, які властиві їй сьогодні, 

та інших особливостей України. 

Таким чином, досвідом зарубіжних країн щодо адміністративно-

правового забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю, що заслуговує на 

вивчення та запозичення, є:  

1) розроблення національних стратегій із питань реалізації та захисту 

прав і свобод осіб з інвалідністю, що дасть змогу на законодавчому рівні 

закріпити основні напрями державної політики в аналізованій сфері з 

урахуванням законодавства ЄС;  

2) створення відповідних органів, які б інтегрували роботу з особами з 

інвалідністю за всіма напрямами (соціальний захист, реабілітація, 
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доступність, освіта, працевлаштування) з метою ефективної інтеграції їх у 

життя суспільства та були наділені контрольно-наглядовими 

повноваженнями. Створення такого органу державної влади дозволить 

максимально ефективно використовувати кошти, що передбачаються урядом 

на забезпечення потреб осіб з інвалідністю, спільно вирішувати проблеми з 

метою внесення реальних змін у життя інвалідів, а також свідчитиме про 

важливість питання щодо забезпечення прав цієї категорії осіб для діяльності 

публічної влади України [234]. 

Погоджуючись з думкою С.М Корнієнко, варто зазначити, що реальна 

картина соціального забезпечення прав осіб з інвалідністю в Україні має 

дуже часто декларативний характер. Наразі соціальний захист цих осіб 

зводиться переважно до забезпечення мінімальних соціальних потреб, проте 

й вони не надаються в повному обсязі. Як зазначає автор, це зумовлено тим, 

що, незважаючи на законодавче закріплення інституту соціального захисту 

інвалідів, фінансування низки програм установлено виходячи не з потреб 

інвалідів, а з фінансових та економічних можливостей держави, в результаті 

чого такі програми повністю не забезпечують реальне поліпшення 

соціального захисту інвалідів [235, с. 239]. 

З урахуванням проведеного у даному підрозділі аналізу сучасного стану 

правового регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю можна 

зробити висновок про необхідність його подальшого удосконалення. З цією 

метою потрібно найближчим часом здійснити наступні заходи: сформувати 

сучасну реально діючу систему соціального забезпечення осіб з інвалідністю 

як невід’ємну складову соціальної політики держави, діяльності її органів та 

інституцій з чітко визначеною метою, функціями та завданнями; запровадити 

механізм реалізації міжнародних та європейських соціальних стандартів 

соціального забезпечення осіб з інвалідністю; вдосконалити правовий статус 

осіб з інвалідністю для більш ефективного їх соціального забезпечення; 

розробити більш спрощений, але реально дієвий механізм реалізації права на 

соціальне забезпечення осіб з інвалідністю; реформувати та удосконалити 
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державну систему суб’єктів соціального забезпечення осіб з інвалідністю; 

посилити ефективність державного нагляду та контролю, особливо роль 

інституту громадського контролю з питань соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю, оскільки суспільство не може залишатися осторонь проблем 

осіб з інвалідністю; посилити роль та доступність юрисдикційних способів 

захисту прав осіб з інвалідністю, розвиток інституту надання безоплатної 

правової допомоги особам з інвалідністю тощо. 

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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Висновки до розділу 3 

1. Клисифікувати міжнародні акти в сфері соціального захисту осіб 

з інвалідністю можливо за таким критеріями: 1) за сферою дії: а) всесвітні, ті 

акти, які підписуються різними країнами світу незалежно від континенту; 

б) континентальні акти, юридична сила яких поширюється на відповідний 

континент; 2) за суб’єктом прийняття: а) прийняті міжнародними 

організаціями; б) прийняті організаціями, які діють на відповідному 

континенті; 3) за функціоналам призначенням: а) загальні, регулювання яких 

спрямоване на найбільш важливі проблеми людства; б) спеціальні, дія яких 

спрямована на регулювання конкретного сектору життя людини (Декларація 

про права інвалідів); 4) за видами стандартів:  а) міжнародні стандарти, які 

закріплені в міжнародних договорах і прийняті міжнародними організаціями; 

б) європейські стандарти, які закріплені в європейських актах і прийняті 

європейськими установами та організаціями.  

2. Більшість міжнародних нормативних актів прийнято наприкінці 

минулого століття. Тому, на нашу думку, виникає необхідність їх 

модернізації. Доцільно внести у них зміни з урахуванням нинішніх реалій, 

так як інноваційний розвиток суспільства породжує відносини, які 

неохоплені в змісті тих чи інших міжнародних актів, чим самим породжують 

певні прогалини в регулюванні. Таким чином, існує доцільність у перегляді і 

доповненні міжнародних стандартів, що сприятиме державам-учасницям в 

адаптації національних законодавств до належного рівня.  

3. Міжнародні договори відіграють велику роль, а передбачена 

ними чинна система контролю знаходиться на досить високому рівні, проте 

відсутність відповідних санкцій за порушення чи невиконання 

домовленостей є негативним аспектом, що може призводити до порушення 

державами зобов’язань. 

4. Імплементація – це діяльність держави, яка спрямована на 

впровадження міжнародних норм в національне законодавство шляхом 

гармонізації та трансформації як способів імплементації. Ратифікація завжди 
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передує імплементації і виступає першим етапом по впровадженню 

міжнародних і європейських стандартів у національне законодавство. 

5. Міжнародні правові документи, незалежно від того, який 

характер вони мають – рекомендаційний чи обов’язковий, впливають на 

формування національного законодавства. Міжнародні принципи і стандарти 

повинні служити певним підґрунтям для розроблення державних програм, 

спрямованих на забезпечення прав інвалідів і проведення державної політики 

в цій сфері. Для вдосконалення вітчизняного законодавства і більш 

ефективної дії впроваджених програм, що стосуються прав інвалідів, 

необхідна подальша адаптація українського законодавства до міжнародного з 

урахуванням особливостей нашої країни та суспільства і позитивного досвіду 

більш розвинених країн у цьому питанні. 

6. З урахуванням досвіду зарубіжних країн по впровадженню  

сучасного стану правового регулювання соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю можна визначити, що подальшого його удосконалення 

потребують такі напрямки: 1) формування сучасної реально діючої системи 

соціального забезпечення осіб з інвалідністю як невід’ємної складової 

соціальної політики держави, діяльності її органів та інституцій з чітко 

визначеною метою, функціями та завданнями; 2) запровадження механізму 

реалізації міжнародних та європейських соціальних стандартів соціального 

забезпечення осіб з інвалідністю; 3) удосконалення правового статусу осіб з 

інвалідністю з метою їх ефективнішого соціального забезпечення; 

4) розробка більш спрощеного, але реально дієвого механізму реалізації 

права на соціальне забезпечення осіб з інвалідністю; 5) реформування та 

удосконалення державної системи суб’єктів соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю; 6) посилення ефективності державного нагляду та контролю, 

особливо забезпечення зростання ролі інституту громадського контролю з 

питань соціального забезпечення осіб з інвалідністю, оскільки суспільство не 

може залишатися осторонь проблем осіб з інвалідністю; 7) посилення ролі та 

доступності юрисдикційних способів захисту прав осіб з інвалідністю, 
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розвиток інституту надання безоплатної правової допомоги особам з 

інвалідністю тощо. 
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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.  

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 
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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 
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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 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 
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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 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.  
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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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