
2 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА  
ІМ. І. МАЛИНОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 
 
 

МЕЛЬНИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 
 

                     УДК 349.2 
 

ДИСЕРТАЦІЯ 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 

 
Спеціальність 12.00.05 – трудове право, право соціального 

забезпечення 
 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
Дисертація містить результати власних досліджень. 

 
Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають 

посилання на відповідне джерело 
_____________________________ В.П. Мельник 

 
 

Науковий консультант – 
Костюк ВікторЛеонтійович, 

доктор юридичних наук, доцент 
 
 

 
 
 

Київ – 2020 



3 

АНОТАЦІЯ 

Мельник В. П. Соціальний захист осіб з інвалідністю: теоретико-

правові проблеми. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення. – 

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського Національного 

університету «Острозька академія». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2020. 

У дисертації комплексно досліджено теоретико-правові проблеми 

соціального захисту осіб з інвалідністю. Розглянуто поняття соціального 

захисту осіб з інвалідністю, розкрито його особливості та охарактеризовано 

принципи. З’ясовано виникнення та еволюцію соціального захисту осіб з 

інвалідністю на території українських земель у дорадянську добу (до 

1917 року), становлення та розвиток правового регулювання соціального 

захисту осіб з інвалідністю на території українських земель у радянську добу 

(1917-1991 рр.), виникнення та становлення новітнього законодавства про 

соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах незалежності України. 

Досліджено поняття, ознаки та зміст соціально-правового статусу осіб з 

інвалідністю. Розглянуто основоположні міжнародні соціальні стандарти з 

питань прав осіб з інвалідністю, виявлено особливості правового 

регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у ЄС, правового 

регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю в окремих державах-

членах ЄС та СНД. Виявлено теоретико-правові проблеми організаційно-

правових форм соціального захисту осіб з інвалідністю. Розглянуто пенсії по 

інвалідності як окремий вид соціального захисту осіб з інвалідністю, 

соціальні допомоги у системі видів соціального захисту осіб з інвалідністю, 

реабілітацію осіб з інвалідністю у системі соціального захисту. Визначено 

тенденції законодавчого забезпечення соціального захисту осіб з 

інвалідністю, а саме: шляхи адаптації законодавства про соціальний захист 
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осіб з інвалідністю України до міжнародних (європейських) соціальних 

стандартів, проблеми кодифікації законодавства про права осіб з 

інвалідністю. 

Зауважено, що у широкому значенні соціальний захист осіб з 

інвалідністю – це основоположний напрям діяльності суспільства та 

держави, що передбачає забезпечення належних та доступних механізмів 

реалізації, гарантування та правової охорони усього комплексу прав осіб з 

інвалідністю. У вузькому розумінні соціальний захист осіб з інвалідністю – 

це система організаційно-правових форм та видів підтримки осіб з 

інвалідністю уповноваженими на те суб’єктами (органами) за рахунок, як 

правило, спеціальних джерел з метою попередження або подолання 

наслідків інвалідизації.  

Наголошено, що основними ознаками соціального захисту осіб з 

інвалідністю є такі: 1) метою є попередження або подолання наслідків 

інвалідизації; 2) поширюється на осіб з інвалідністю без винятків; 3) основна 

відповідальність щодо належного функціонування лежить на уповноважених 

інститутах влади та суспільства; 4) реалізується через призму взаємодії 

інститутів державної влади, органів місцевого самоврядування й інститутів 

громадянського суспільства з питань соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 5) його правове регулювання здійснюється переважно на 

підставі актів законодавства; 6) спрямований на формування дієвих 

механізмів реалізації, гарантування та правової охорони права на соціальний 

захист; 7) гарантується через забезпечення особам з інвалідністю 

достатнього життєвого рівня з урахуванням встановленого у державі 

прожиткового мінімуму; 8) реалізується через систему організаційно-

правових форм та видів соціального забезпечення; 9) передбачає рівень 

матеріального забезпечення осіб з інвалідністю на рівні прожиткового 

мінімуму; 10) розвивається під впливом міжнародних (європейських) 

стандартів з питань прав осіб з інвалідністю; 11) виступає основою 
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правосуб’єктності, у тому числі соціально-правового статусу, осіб з 

інвалідністю; 12) як правило, не підлягає правообмежувальному впливу; 

13) підлягає державному нагляду (контролю); 14) підлягає громадському 

контролю; 15) відповідні спори, як правило, вирішуються у судовому 

порядку. 

Вказано, що принципи соціального захисту осіб з інвалідністю – це 

сукупність основоположних засад та ідей, спрямованих на створення 

ефективної моделі соціального захисту осіб з інвалідністю, її законодавчого 

забезпечення. Визначено загальноправові, конституційні та спеціально-

правові принципи соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Констатовано, що соціально-правовий статус осіб з інвалідністю – це 

система визначених нормами права прав, пов’язаних із ними гарантій та 

пільг осіб з інвалідністю, а також їх обов’язків, механізмів їх реалізації і 

правової охорони. Основні ознаки правового статусу осіб з інвалідністю 

наступні: 1) визначає правове становище осіб з інвалідністю; 2) ґрунтується 

на нормах Конституції, міжнародних договорів, законів та інших актів 

законодавства України; 3) ключовим змістовим елементом є соціальні права 

та обов’язки (мають вичерпний характер); 4) допоміжними елементами 

виступають соціальні гарантії та пільги. 

Визначено основні тенденції удосконалення соціально-правового 

статусу осіб з інвалідністю, а саме: 1) формування та затвердження 

Національної стратегії реформування системи соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 2) формування Національного реєстру людей з інвалідністю, 

переліку нозологій, основних їх потреб та інтересів; 3) формування та 

законодавче закріплення соціально-правового статусу осіб з інвалідністю, 

враховуючи міжнародні соціальні стандарти; 4) розробка механізмів 

реалізації, гарантування прав, пільг та гарантій осіб з інвалідністю; 

5) гармонізація та упорядкування діяльності уповноважених з прав людей з 

інвалідністю, запровадження їхньої звітності про дотримання прав людей з 
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інвалідністю; 6) запровадження державного та громадського моніторингу 

дотримання прав осіб з інвалідністю; 7) запровадження ефективного 

державного нагляду та громадського контролю з питань прав осіб з 

інвалідністю; 8) посилення юридичної відповідальності за порушення прав 

осіб з інвалідністю; 9) розробка, проведення експертиз та обговорень 

проекту Кодексу про права осіб з інвалідністю; 10) ухвалення Кодексу про 

права осіб з інвалідністю як основоположного та кодифікованого закону у 

цій сфері. 

Визначено, що основними тенденціями імплементації міжнародних 

соціальних стандартів з питань прав осіб з інвалідністю є наступні: 

1) розробка та затвердження Комплексної національної програми 

імплементації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; 2) визначення 

єдиного інституційного державного центру координації щодо реалізації 

положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; 3) посилення ролі 

інститутів громадянського суспільства щодо моніторингу дотримання та 

виконання норм зазначеної Конвенції; 4) розробка та затвердження 

Національної стратегії імплементації міжнародних соціальних стандартів з 

питань прав осіб з інвалідністю та їх втілення у процесі кодифікації 

законодавства у цій сфері; 5) впровадження дієвого моніторингу щодо 

імплементації міжнародних соціальних стандартів з питань прав осіб з 

інвалідністю. 

Зроблено висновок, що визначальною тенденцією законодавчого 

забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю є прийняття Кодексу 

про права осіб з інвалідністю, метою якого має стати забезпечення реалізації 

прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, 

поліпшення умов їх життєдіяльності та соціальної інтеграції. Доведено, що 

цей Кодекс має ґрунтуватись на єдиній концепції розвитку соціального 

захисту осіб з інвалідністю, побудованій на комплексних, системних 
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підходах до попередження інвалідизації, вирішення проблем інвалідності, 

враховуючи міжнародні соціальні стандарти. 

Ключові слова: соціальний захист осіб з інвалідністю, соціально-

правовий статус осіб з інвалідністю, міжнародні соціальні стандарти з 

питань прав осіб з інвалідністю, організаційно-правові форми соціального 

захисту осіб з інвалідністю, види соціального захисту осіб з інвалідінстю, 

реабілітація осіб з інвалідністю. 
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SUMMARY 

Melnyk V.P. Social protection of people with disabilities: theoretical 

and legal problems. - Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thе dіssеrtatіon for thе dеgrее of thе doctor of lеgal scіеncеs, spеcіalіty 

12.00.05 – labour law, socіal sеcurіty law. – Еducatіonal and Scіеntіfіc Іnstіtutе of 

Law. І. Malіnowskі Natіonal Unіvеrsіty «Ostroh Acadеmy» – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. 

– Kyiv, 2020. 

The thesis deals comprehensively with the theoretical and legal problems of 

social protection of people with disabilities. The concept of social protection of 

disabled people is considered as well as its peculiarities and principles are 

revealed and described. It is widely explored the emergence and evolution of 

social protection of people with disabilities on the territory of Ukrainian lands in 

the pre-Soviet era (before 1917), the formation and development of legal 

regulation of social protection of people with disabilities on the territory of 

Ukrainian lands in the Soviet era (1917–1991) and, finally, the emergence and 

formation of the latest legislation on social protection of disabled people within 

the conditions of independence of Ukraine.  

The concept, features and content of the social and legal status of people 

with disabilities are investigated. The basic international social standards on the 

rights of disabled people are discussed, the peculiarities of legal regulation of 

social protection of persons with disabilities in the EU as well as legal regulation 

of social protection of people with disabilities in some member states of the  EU 

and the CIS (Commonwealth of Independent States) are analysed. The theoretical 

and legal problems of organizational and legal forms of social protection of people 

with disabilities are revealed. Disability pensions as a separate type of social 

protection of people with disabilities, as well as social benefits within the system 

of types of social protection of people with disabilities, and rehabilitation of 

persons with disabilities in the system of social protection are studied. The 
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tendencies of legislative support of social protection of persons with disabilities 

are determined, namely: ways of adaptation of legislation on social protection of 

persons with disabilities of Ukraine to international (European) social standards, 

problems of codification of legislation on the rights of people with disabilities. 

It is mentioned that the legal category as "social protection of people with 

disabilities" in broad meaning is a fundamental activity of society and the state, 

which provides for adequate and accessible mechanisms for realization, 

guaranteeing and legal protection of the whole complex of rights of people with 

disabilities. In the narrow meaning, social protection of people with disabilities is 

a whole system of legal forms and types of support for disabled people by 

authorized entities (bodies) at the expense of, as a rule, special sources for the 

purpose of preventing or overcoming the consequences of disability.  

It is emphasized that the main features of social protection of people  with 

disabilities are as follows: 1) the purpose is to prevent or overcome the 

consequences of disability, 2) applies to people with disabilities without 

exception, 3) the main responsibility for the proper functioning lies with the 

authorized institutions of state power and society, 4) is implemented through the 

lens of interaction between state authorities, local self-government bodies and civil 

society institutions on social protection of people with disabilities, 5) legal 

regulation is carried out mainly on the basis of acts of legislation on the rights of 

people with disabilities, 6) aimed at creating effective mechanisms for the 

implementation, guaranteeing and legal protection of the right to social protection, 

7) is guaranteed by providing people with disabilities with a sufficient standard of 

living, taking into account the subsistence minimum wage established in the State, 

8) is implemented through the system of legal forms and types of social security, 

9) provides for the level of financial support for persons with disabilities at the 

level of subsistence minimum wage, 10) is developed under the influence of 

international (European) standards on the rights of people with disabilities, 11) 

acts as the basis of legal personality, including social and legal status of people 
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with disabilities, 12) as a rule, is not subject to rights restricting influence, 13) is 

subject to state supervision (control) on the part of authorized institutions of state 

power, 14) is subject to public scrutiny by civil society, 15) disputes are usually 

settled by court procedure. 

 It is stated that the principles of social protection of people with disabilities 

are a set of basic principles and ideas aimed at providing an effective model of 

social protection of persons with disabilities and their legislative support. The 

general, constitutional and special legal principles of social protection are defined.  

It is stated that the social and legal status of people with disabilities is a 

system of rights defined by the norms of the law, with related guarantees and 

privileges of people with disabilities, as well as their responsibilities, mechanisms 

for their implementation and legal protection. The main features of the social and 

legal status of people with disabilities include the following: 1) determine the legal 

status of people  with disabilities, 2) is based on the norms of the Constitution, 

international treaties, laws and other acts of the legislation of Ukraine, 3) the key 

substantive element is social rights and obligations (they are exhaustive), 4) 

supporting elements are social guarantees and benefits. 

The main tendencies of improvement of social and legal status of people 

with disabilities are determined, and they are the following: 1) formation and 

approval of the National Strategy for reforming the system of social protection of 

disabled people, 2) formation of the National Register of People with Disabilities, 

list of nosologies, their basic needs and interests, 3) the formation and legislative 

consolidation of the social and legal status of people with disabilities, taking into 

account international social standards, 4) development of mechanisms for 

implementation, guarantee of rights, privileges and guarantees of people with 

disabilities, 5) harmonization and streamlining of activities ombudsmen for 

disabled people,  introduction of their reports on observance of the rights of people 

with disabilities in the state, 6) introduction of state and public monitoring of the 

rights of people with disabilities, 7) introduction of effective state supervision and 
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public control on the rights of people with disabilities, 8) strengthening of legal 

responsibility for violation of the rights of people with disabilities, 9) 

development, examination and discussion of the draft Code on the Rights of 

People with Disabilities,, 10) adoption of the Code on the Rights of People with 

Disabilities as a fundamental and codified law in this area. 

It is determined that the main trends in the implementation of international 

social standards on the rights of people with disabilities are the following: 

1) development and approval of the Comprehensive National Program of 

Implementation of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities, 

taking into account international and national experience, 2) designation of a 

single institutional state coordination center for the implementation of the 

provisions of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities, 3) 

strengthening the role of civil society institutions in regards to monitoring 

compliance with the norms of the abovementioned Convention and its fulfilment, 

4) development and approval of the National Strategy for the implementation of 

international social standards on the rights of people with disabilities and their 

implementation in the process of codification of legislation in this field, 5) 

introduction of effective monitoring of the implementation of international social 

standards on the rights of people with disabilities. 

It is concluded that the decisive tendency of the legislative provision of 

social protection of people with disabilities is the adoption of the Code on the 

Rights of People with Disabilities, the purpose of which is to ensure the realization 

of rights and meet the needs of disabled people on an equal basis with other 

citizens, improvement of the conditions of their life and social integration into 

society. It has been proved that this Code should be based on a unified concept of 

development of social protection of people with disabilities, based on integrated 

and systematic approaches to preventing disability, solving disability problems, 

taking into account international social standards. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Стратегія реформування соціального захисту осіб 

з інвалідністю є одним із ключових пріоритетів утвердження України як 

демократичної, соціальної та правової держави, розбудови громадянського 

суспільства на основі засад верховенства права, прав та свобод людини, 

імплементації міжнародних, у тому числі європейських, соціальних 

стандартів. Принагідно зауважимо, що у Стратегії сталого розвитку «Україна 

– 2020», метою якої проголошено «впровадження в Україні європейських 

стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі», окреслено 62 

реформи. Серед них окреме місце посідають реформа соціального захисту, а 

також пенсійна реформа. Названі реформи зачіпають інтереси понад 60 % 

населення держави, яке знаходиться поза межею бідності. Очевидно, що у 

цій системі реформ на особливу увагу заслуговує реформування соціального 

захисту осіб з інвалідністю, адже в Україні продовжує діяти модель 

соціального захисту осіб з інвалідністю, сформована в умовах радянської 

доби, яка не повною мірою враховує потреби й інтереси таких осіб. 

Переважно права осіб з інвалідністю залишаються декларативними, такими, 

що не сприяють підвищенню їх рівня та якості життя. Також слід 

наголосити, що в Україні досить тривалий час спостерігається тенденція 

щодо зростання чисельності осіб з інвалідністю. Так, за даними Міністерства 

соціальної політики України, станом на 07.02.2020 р. в Україні кількість осіб 

з інвалідністю становить близько 2,7 млн, у тому числі, понад 1,3 млн осіб з 

інвалідністю ІІІ групи, які переважно можуть працювати. Проблеми 

полягають у тому, що для осіб з інвалідністю, які хочуть і можуть 

працювати, не завжди забезпечуються належні умови, а для осіб з 

інвалідністю, які не можуть працювати за станом здоров’я, не завжди 

забезпечується гідний рівень утримання та догляду. В умовах сьогодення 

тенденція щодо зростання чисельності осіб з інвалідністю має позитивну 
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динаміку, а загроза інвалідизації суспільства стає одним із викликів. 

Враховуючи складність інвалідності, різнофакторність, під впливом яких 

вона виникає, зазначимо, що перед суспільством та державою постає чи не 

ключове завдання щодо попередження та запобігання інвалідизації через 

призму новітніх суспільних, медичних, соціальних, правових програм та 

пріоритетів. 

Конструктивні заходи з питань реформування соціального захисту осіб 

з інвалідністю сповільнюються достатньо складним, декларативним і 

суперечливим законодавством у цій сфері. Сьогодні, на жаль, немає єдиної 

концепції розвитку соціального захисту осіб з інвалідністю, що пов’язано із 

відсутністю комплексних, системних підходів до попередження 

інвалідизації, вирішення проблем інвалідності, ситуативним урахуванням 

міжнародних соціальних стандартів. За цих обставин реформаторські 

зусилля владних та громадських інституцій мають спрямовуватись у бік 

підвищення рівня та якості життя людей з інвалідністю, зважаючи на 

об’єктивну потребу розвитку в Україні безбар’єрного, інклюзивного 

середовища. 

Становлення сучасної конституційної моделі соціального захисту осіб 

з інвалідністю характеризується складними процесами формування дієвих 

законодавчих принципів та підходів взаємодії державного та недержавного 

соціального захисту та соціального страхування, утвердження дієвих 

механізмів реалізації, гарантування та правової охорони прав цих осіб. 

Таким чином, дослідження соціального захисту осіб з інвалідністю, з 

урахуванням загальносвітових тенденцій у сфері праці та зайнятості, 

зумовлює актуальність теми дослідження, її важливе науково-теоретичне 

значення. 

Означене вище визначило теоретичну та практичну доцільність 

наукового переосмислення та подальшого дослідження соціального захисту 

осіб з інвалідністю з метою забезпечення реалізації прав і задоволення 
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потреб цих осіб нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх 

життєдіяльності та соціальної інтеграції у суспільство. Сучасне та системне 

реформування соціального захисту осіб з інвалідністю пов’язане із 

проведенням системних науково-теоретичних досліджень у цій царині, 

виробленням конструктивних та змістовних пропозицій. 

Теоретико-правові засади соціального захисту осіб з інвалідністю у 

теорії права в сучасних умовах частково розробили та удосконалили такі 

вчені-юристи: В.М. Андріїв, Я.І. Безугла, Н.Б. Болотіна, М.І. Боднарук, 

В.М. Божко, С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 

С.В. Вишновецька, Н.Д. Гетьманцева, Ю.М. Гришина, О.Ю. Дрозд, 

Т.А. Занфірова, І.В. Зуб, В.В. Жернаков, Д.В. Журавльов, І.П. Жигалкін, 

М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, О.О. Коваленко, Р.І. Кондратьєв, 

В.Л. Костюк, Н.П. Коробенко, Д.Є. Кутоманов, І.В. Лагутіна, В.В. Лазор, 

Л.І. Лазор, С.С. Лукаш, Л.Ю. Малюга, А.Р. Мацюк, К.Ю. Мельник, 

Н.О. Мельничук, Л.В. Могілевський, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, 

Р.О. Павлюков, О.Т. Панасюк, П.Д. Пилипенко, С.В. Попов, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.О. Процевський, В.Г. Ротань, 

С.М. Синчук, Я.В. Сімутіна, А.М. Слюсар, Н.М. Стаховська, Б.І. Сташків, 

О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, М.В. Чічкань, Ю.В. Чижмарь, 

С.М. Черноус, Р.І. Шабанов, І.І. Шамшина, М.М. Шумило, Л.П. Шумна, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Теоретико-правові проблеми 

соціального захисту осіб з інвалідністю частково розглядали у низці 

навчально-наукових, монографічних досліджень такі науковці, як-от: 

С.М. Прилипко «Проблеми теорії права соціального забезпечення» (2006), 

М.І. Іншин «Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні» (2012), 

О.В. Москаленко «Основні засади загальнообов’язкового державного 

соціального страхування в умовах ринкової економіки» (2012), 

О.В. Тищенко «Право соціального забезпечення України: теоретичні та 

практичні проблеми формування і розвитку галузі» (2014), Л.П. Шумна 
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«Право на соціальну підтримку і гарантії його реалізації в умовах ринкової 

економіки» (2014), С.М. Синчук «Правовідносини соціального забезпечення: 

суб’єкти, зміст, об’єкти» (2015), М.М. Шумило «Правовідносини у сфері 

пенсійного забезпечення в Україні» (2016), Л.Ю. Малюга «Соціальний 

захист інвалідів та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

(2016) та інші. Водночас, ураховуючи стан та динаміку розвитку суспільства 

та держави, теоретико-правові проблеми соціального захисту осіб з 

інвалідністю набувають ключового значення з позиції організації та 

проведення реформи соціального захисту, розвитку новітнього 

законодавства у цій сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі муніципального права та 

адміністративно-правових дисциплін у межах комплексної науково-

дослідної теми «Адміністративний метод правового регулювання у 

фінансових, адміністративних та трудових відносинах» (номер державної 

реєстрації: 0113U001049), яка досліджується Навчально-науковим 

інститутом права ім. І. Малиновського Національного університету 

«Острозька академія». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 

12 січня 2015 року № 5/2015; Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 03 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка фундаментальних науково-теоретичних засад, положень щодо 

правового забезпечення сучасної моделі соціального захисту осіб з 

інвалідністю. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні 

завдання: 

− дослідити виникнення та еволюцію соціального захисту осіб у 

дорадянську добу; 

− здійснити аналіз сучасного стану та динаміки розвитку 

законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю; 

− охарактеризувати основні принципи права ЄС та країн-членів щодо 

соціального захисту громадян; 

− визначити особливості правового регулювання соціального захисту 

осіб з інвалідністю окремих держав-членів ЄС; 

− встановити основні ознаки соціального страхування осіб з 

інвалідністю; 

− з’ясувати основні принципи соціального захисту осіб з інвалідністю; 

− розкрити основні ознаки правового регулювання соціального 

захисту осіб з інвалідністю ЄС; 

− визначити особливості організаційно-правових форм соціального 

захисту осіб з інвалідністю; 

− здійснити аналіз європейського досвіду соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 

− виділити основні ознаки державного соціального захисту осіб з 

інвалідністю;  

− виокремити тенденції удосконалення організаційно-правових форм 

соціального захисту осіб з інвалідністю; 

− визначити роль соціальної допомоги у системі соціального захисту 

осіб з інвалідністю; 

− виділити види соціального захисту осіб з інвалідністю; 

− систематизувати систему соціальних послуг для осіб з інвалідністю; 

− запропонувати основні завдання реабілітації осіб з інвалідністю; 
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− розробити конкретні пропозиції щодо шляхів запозичення 

зарубіжного досвіду соціального захисту осіб з інвалідністю та кодифікації 

законодавства про права осіб з інвалідністю. 

Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин в сфері 

соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Предметом дослідження є теоретико-правові проблеми соціального 

захисту осіб з інвалідністю. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає сукупність сучасних як загальних, так і спеціальних 

теоретико-методологічних засобів наукового пізнання правових явищ та 

процесів. Використання діалектичного методу дозволило розкрити 

теоретико-методологічні засади соціального захисту осіб з інвалідністю 

(підрозділи 2.2, 2.3). Завдяки цьому методу було досліджено також сучасний 

стан правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю, що 

дало можливість виявити недоліки правового регулювання та сформулювати 

пропозиції про вдосконалення окремих положень чинного законодавства 

України і кодифікацію законодавства про права осіб з інвалідністю 

(підрозділи 1.2, 1.3). За допомогою історичного методу проаналізовано 

розвиток нормативно-правового забезпечення соціального захисту осіб з 

інвалідністю (підрозділи 1.1–1.3). Формально-логічний метод дав 

можливість узагальнити доктринальні підходи до розуміння поняття 

«соціальний захист осіб з інвалідністю», виокремити його ознаки, на підставі 

яких уточнено визначення поняття «соціальний захист осіб з інвалідністю» 

(підрозділ 2.1). Системно-структурний метод сприяв обґрунтуванню 

критеріїв класифікації основних організаційно-правових форм соціального 

захисту осіб з інвалідністю, виокремленню та характеристиці їх видів 

(підрозділи 4.1–4.4), виділенню основних етапів формування та розвитку 

соціального захисту осіб з інвалідністю (підрозділи 1.1–1.3). Порівняльно-

правовий метод використовувався для аналізу особливостей правового 
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регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю в країнах ЄС, СНД та 

Україні (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3, 5.1). Завдяки герменевтичному методу було 

з’ясовано сутність понять, що використовуються у законодавстві щодо 

соціального захисту осіб з інвалідністю, виявлено їх недоліки та 

запропоновано власне бачення нормативного закріплення (підрозділи 4.1–

4.4). Методи абстрагування та узагальнення застосовувались у процесі 

вивчення наявних доробок та при розробці власних наукових дефініцій щодо 

соціального захисту осіб з інвалідністю. За допомогою методу раціональної 

критики проаналізовано національні та зарубіжні нормативні акти, виявлено 

їх переваги та недоліки (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3, 5.1). Прогностичний метод 

дозволив визначити перспективи наукового дослідження соціального 

захисту осіб з інвалідністю, встановити і обґрунтувати шляхи вдосконалення 

правового регулювання у цій сфері (підрозділи 5.1, 5.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим комплексним науковим дослідженням теоретико-

правових проблем соціального захисту осіб з інвалідністю, у якому автором 

здійснено ґрунтовний аналіз проблем нормативного та правозастосовного 

характеру, розроблено низку нових наукових положень та висновків у 

відповідній сфері, надано ряд актуальних пропозицій стосовно врегулювання 

теоретико-правових проблем соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Основними з них є такі: 

уперше: 

− узагальнено ознаки соціального захисту осіб з інвалідністю, до яких 

належать такі: 1) метою є попередження або подолання наслідків 

інвалідності; 2) поширюється на осіб з інвалідністю; 3) основна 

відповідальність щодо належного функціонування захисту лежить на 

уповноважених інститутах державної влади, місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства; 4) реалізується через призму взаємодії 

інститутів державної влади, органів місцевого самоврядування і інститутів 
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громадянського суспільства з питань соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 5) правове регулювання здійснюється переважно на підставі 

актів законодавства про права осіб з інвалідністю; 6) спрямований на 

формування дієвих механізмів реалізації, гарантування та правової охорони 

права на соціальний захист (соціальне забезпечення); 7) гарантується через 

забезпечення особам з інвалідністю достатнього життєвого рівня, з 

урахуванням встановленого у державі прожиткового мінімуму; 

8) реалізується через систему організаційно-правових форм та видів 

соціального забезпечення; 9) передбачає рівень матеріального забезпечення 

осіб з інвалідністю на рівні не нижче за прожитковий мінімум; 

10) розвивається під впливом міжнародних (європейських) стандартів з 

питань прав осіб з інвалідністю; 11) виступає соціально-правовою основою 

правосуб’єктності, у тому числі соціально-правового статусу осіб з 

інвалідністю; 12) як правило, не підлягає правообмежувальному впливу з 

боку держави або суспільства; 13) підлягає державному нагляду (контролю) 

з боку уповноважених інститутів державної влади; 14) підлягає 

громадському контролю з боку інститутів громадянського суспільства, 

переважно громадських організацій інвалідів та професійних спілок; 

15) спори, як правило, вирішуються у судовому порядку; 

− визначено напрями удосконалення соціально-правового статусу осіб 

з інвалідністю, до яких належать: 1) формування та затвердження 

Національної стратегії реформування системи соціального захисту осіб з 

інвалідністю з урахуванням міжнародних та європейських соціальних 

стандартів, позиції провідних шкіл соціального права, експертів, інших 

зацікавлених осіб; 2) формування Національного реєстру людей з 

інвалідністю, переліку нозологій, основних їх потреб та інтересів; 

3) формування та законодавче закріплення соціально-правового статусу осіб 

з інвалідністю через призму їхніх прав, пільг, гарантій та обов’язків, 

враховуючи міжнародні, у тому числі європейські та соціальні стандарти; 
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4) розробка дієвих, ефективних та доступних механізмів реалізації, 

гарантування прав, пільг та гарантій осіб з інвалідністю; 5) гармонізація та 

упорядкування діяльності уповноважених з прав людей з інвалідністю, 

запровадження їхньої звітності про дотримання прав людей з інвалідністю у 

державі; 6) запровадження державного та громадського моніторингу щодо 

дотримання прав осіб з інвалідністю; 7) запровадження ефективного 

державного нагляду та громадського контролю з питань прав осіб з 

інвалідністю; 8) посилення юридичної відповідальності за порушення прав 

осіб з інвалідністю; 9) розробка проведення експертиз та обговорень проєкту 

Кодексу про права осіб з інвалідністю, з урахуванням відповідної 

національної стратегії, позиції провідних шкіл соціального права, експертів, 

інших зацікавлених осіб; 10) ухвалення Кодексу про права осіб з 

інвалідністю як основоположного та кодифікованого закону у цій сфері; 

− визначено, що основними тенденціями імплементації міжнародних 

соціальних стандартів з питань прав осіб з інвалідністю є: 1) розробка та 

затвердження Комплексної національної програми імплементації Конвенції 

ООН про права осіб з інвалідністю з урахуванням міжнародного та 

національного досвіду; 2) визначення єдиного інституційного державного 

центру координації щодо реалізації положень Конвенції ООН про права осіб 

з інвалідністю; 3) посилення ролі інститутів громадянського суспільства 

щодо моніторингу дотримання та виконання норм зазначеної Конвенції; 

4) розробка та затвердження Національної стратегії імплементації 

міжнародних соціальних стандартів з питань прав осіб з інвалідністю та їх 

втілення у процесі кодифікації законодавства у цій сфері; 5) впровадження 

дієвого моніторингу щодо імплементації міжнародних соціальних стандартів 

з питань прав осіб з інвалідністю; 

− сформульовано поняття «пенсія по інвалідності у пенсійному 

страхуванні» як визначена у солідарній системі щомісячна пенсійна виплата 

у грошовій формі, що гарантується особам з інвалідністю внаслідок 
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загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, 

інвалідності з дитинства) за наявності встановленої тривалості страхового 

стажу та/або інших юридичних фактів, яка призначається на умовах та у 

порядку, передбаченому пенсійним законодавством; 

− охарактеризовано основні ознаки пенсії по інвалідності у пенсійному 

страхуванні, а саме: 1) передбачена солідарною системою пенсійного 

страхування; 2) є щомісячною пенсійною виплатою у грошовій формі; 

3) основними умовами призначення є наявність встановленої інвалідності; 

4) обчислюється, нараховується, призначається уповноваженими органами 

Пенсійного фонду України; 5) розмір визначається відповідно до спеціальної 

формули у співвідношенні до пенсії за віком; 6) призначається на строк 

встановлення інвалідності або довічно; 7) як правило, не підлягає 

обмеженню; 8) не передбачає звуження прав осіб з інвалідністю з питань 

соціального захисту; 9) виключає можливість призначення іншої пенсії у 

солідарній системі; 10) може бути переведена на інший вид пенсії у 

солідарній системі пенсійного страхування; 11) виплачується за рахунок 

коштів Пенсійного фонду України; 

− визначено концептуальні напрями удосконалення системи 

соціальних послуг особам з інвалідністю, якими є: 1) розробка Національної 

концепції реформування соціальних послуг з урахуванням міжнародних 

соціальних стандартів; 2) обговорення, здійснення експертизи відповідного 

проєкту Національної концепції реформування соціальних послуг, 

враховуючи позиції експертів та провідних шкіл соціального права; 

3) затвердження урядом Національної концепції реформування соціальних 

послуг; 4) запровадження реєстру соціальних послуг та їх отримувачів; 

5) розробка та ухвалення на основі Національної концепції реформування 

соціальних послуг Соціального кодексу та Кодексу про права осіб з 

інвалідністю; 
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− встановлено, що концептуальними напрямами удосконалення 

системи реабілітації осіб з інвалідністю є: 1) мотивація та організація 

розгалуженої реабілітаційної інфраструктури, у тому числі військово-

медичної, насамперед через інвестиції держави, місцевого самоврядування, 

враховуючи міжнародний та європейський досвід; 2) розробка Національної 

концепції попередження інвалідизації та реабілітації осіб з інвалідністю, 

враховуючи міжнародні соціальні стандарти; 3) розробка і ухвалення на 

основі Національної концепції попередження інвалідизації та реабілітації 

осіб з інвалідністю Кодексу про права осіб з інвалідністю, який має містити 

механізми здійснення реабілітації осіб з інвалідністю; 4) запровадження 

моніторингу, нагляду та контролю з питань реабілітації осіб з інвалідністю; 

удосконалено: 

− трактування правової категорії «соціальний захист осіб з 

інвалідністю», яку варто розглядати у широкому та вузькому значеннях. У 

широкому значенні соціальний захист осіб з інвалідністю – це 

основоположний напрям діяльності суспільства та держави, що передбачає 

забезпечення належних та доступних механізмів реалізації, гарантування та 

правової охорони усього комплексу прав осіб з інвалідністю. У вузькому 

розумінні соціальний захист осіб з інвалідністю – це система організаційно-

правових форм та видів підтримки осіб з інвалідністю уповноваженими на те 

суб’єктами (органами) за рахунок, як правило, спеціальних джерел з метою 

попередження або подолання наслідків інвалідизації; 

− визначення поняття «конституційні принципи соціального захисту 

осіб з інвалідністю», яке слід розуміти як сукупність основоположних засад 

та ідей, спрямованих на сутність суспільних відносин у сфері соціального 

забезпечення осіб з інвалідністю, за допомоги яких створюється ефективна 

модель соціального захисту осіб з інвалідністю, а також її законодавче 

забезпечення; 
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− характеристику принципів соціального захисту осіб з інвалідністю, 

які мають відповідати: 1) тенденціям гуманістичного, інклюзивного розвитку 

суспільства та держави; 2) потребам, інтересам та запитам людей з 

інвалідністю; 3) засадам розбудови демократичної, соціальної та правової 

держави; 4) концептуальному соціально-правовому характеру; 5) потребам 

та інтересам осіб з інвалідністю, їх нормативно-правовому забезпеченню; 

6) ефективності соціально-правового статусу осіб з інвалідністю; 

− розуміння соціально-правового статусу осіб з інвалідністю, який: 

1) визначає правове становище осіб з інвалідністю; 2) ґрунтується на нормах 

Конституції, міжнародних договорів, законів та інших актів законодавства 

України; 3) характеризується ключовим змістовим елементом – соціальними 

правами та обов’язками (мають вичерпний характер); 4) містить допоміжні 

елементи, якими виступають соціальні гарантії та пільги; 

− підходи до розуміння міжнародних соціальних стандартів з питань 

прав осіб з інвалідністю, які варто розглядати у широкому та вузькому 

значеннях. У широкому значенні міжнародні соціальні стандарти з питань 

прав осіб з інвалідністю – це система норм, засад, принципів, положень щодо 

сутності, змісту, механізмів реалізації, гарантування та правової охорони 

прав осіб з інвалідністю. У вузькому значенні міжнародні соціальні 

стандарти з питань прав осіб з інвалідністю – це система визначених та 

гарантованих міжнародним співтовариством прав осіб з інвалідністю; 

− обґрунтування пропозицій щодо доцільності розробки та 

запровадження Національного реєстру людей з інвалідністю, який би 

включав дані, зокрема, щодо: нозологій, основних потреб та інтересів осіб з 

інвалідністю; особливих освітніх потреб; рекомендацій отримання 

реабілітаційних послуг, у тому числі медичних, а також стосовно створення 

«Модельного електронного кабінету особи з інвалідністю», який має містити 

обсяг прав, обов’язків, гарантій та пільг осіб з інвалідністю; пропозиції про 
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приведення законів України у відповідність до положень Конвенції ООН про 

права осіб з інвалідністю; 

− етапізацію становлення та розвитку правового регулювання 

соціального захисту осіб з інвалідністю, що охоплює: 1-й етап (до 988 р.); 2-

й етап (988 р. – початок XVI ст.); 3-й етап (початок XVI ст. – 1917 р.); 4-й 

етап (1917–1936 рр.); 5-й етап (1937–1978 рр.); 6-й етап (1978–1990 рр.); 7-й 

етап (1991–1996 рр.); 8-й етап (1996–2009 рр.); 9-й етап (2009 рік – до 

сьогодні); 

дістали подальшого розвитку: 

− пропозиції щодо запозичення зарубіжного досвіду для адаптації 

законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю України до 

європейських соціальних стандартів, що включають: 1) загальну 

спрямованість на розвиток інклюзивного суспільства; 2) пріоритет 

підвищення рівня та якості життя осіб з інвалідністю; 3) адресність 

соціального захисту; 4) мотивацію долучення до ринку праці; 5) доступність 

видів соціального захисту; 6) єдність загальних принципів правового 

регулювання; 

− основні принципи правового регулювання соціального захисту осіб з 

інвалідністю ЄС, якими є: 1) гуманізм; 2) демократизм; 3) інклюзивність; 

4) доступність; 5) верховенство права; 6) соціальна справедливість. 

Спеціальними принципами правового регулювання соціального захисту осіб 

з інвалідністю ЄС є такі: 1) універсальний дизайн; 2) соціальна захищеність; 

3) ефективність соціальних прав; 4) доступність соціальних прав; 5) 

ефективність та доступність соціальних гарантій; 6) ефективність правової 

охорони та захисту соціальних прав; 

− розкриття особливостей соціального захисту осіб з інвалідністю в 

окремих державах-членах СНД, якими є: 1) домінування державного 

соціального захисту осіб з інвалідністю; 2) становлення системи соціального 

страхування осіб з інвалідністю; 3) низький рівень соціальних гарантій та 
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соціальних стандартів; 4) нерозвиненість недержавного соціального захисту 

осіб з інвалідністю; 5) відсутність якісного законодавства про соціальний 

захист осіб з інвалідністю; 6) декларування концепцій реформ соціального 

захисту осіб з інвалідністю; 

− обґрунтування, що основними організаційно-правовими формами 

соціального захисту осіб з інвалідністю є: 1) державний соціальний захист, 

який передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне 

забезпечення осіб з інвалідністю у разі хвороби, повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом, за рахунок коштів державного або місцевих 

бюджетів та інших джерел, передбачених законом; 2) соціальне 

страхування, яке передбачає надання соціального захисту, що включає 

матеріальне забезпечення особам за рахунок фондів соціального 

страхування, що формуються шляхом сплати страхових внесків 

роботодавцями, громадянами, а також за рахунок бюджетних та інших 

джерел, передбачених законом; 3) недержавний соціальний захист, який 

доповнює, розвиває та посилює державний соціальний захист та соціальне 

страхування та має договірну (добровільну) основу, що передбачає участь 

інститутів громадянського суспільства, юридичних та фізичних осіб, 

стимулюючи і забезпечуючи їх участь шляхом благодійництва, 

меценатства, спонсорства; 

− підходи до розуміння поняття «державні соціальні допомоги особам 

з інвалідністю, які не мають права на пенсію», яке слід трактувати як вид 

соціальних допомог, що призначаються у державному соціальному захисті 

особам з інвалідністю, котрі, як правило, не мають права на пенсію, за 

рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів у порядку та на умовах, 

передбачених чинним законодавством; 
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− обґрунтування, що основними ознаками державних соціальних 

допомог особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію, є: 1) вид 

державних соціальних допомог особам з інвалідністю; 2) призначаються у 

державному соціальному захисті; 3) гарантуються у співвідношенні до 

прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб; 4) основним соціальним 

ризиком при призначенні виступає встановлена особі інвалідність; 

5) призначаються особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію; 

6) призначаються органами соціального захисту; 7) мають, як правило, 

безстроковий характер; 8) призначаються за рахунок коштів Державного або 

місцевих бюджетів; 9) процедура призначення та припинення визначається з 

урахуванням положень законодавства про соціальний захист; 

− теоретичні розробки щодо наукового розуміння поняття «соціальні 

послуги особам з інвалідністю», під яким запропоновано розуміти комплекс 

заходів з надання допомоги особам з інвалідністю з урахуванням 

затверджених програм реабілітації, у тому числі особливих освітніх потреб, з 

метою їх адаптації у суспільстві та державі, які спрямовані на подолання 

складних життєвих обставин, що супроводжується соціальною підтримкою, 

а також спрямовані на мінімізацію їх наслідків та на забезпечення  

профілактичних заходів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

а) у науково-дослідній роботі – надалі для дослідження теоретичних та 

практичних питань соціального захисту осіб з інвалідністю; 

б) у правотворчості – з метою розробки нових та удосконалення 

чинних нормативно-правових актів з питань забезпечення соціального 

захисту осіб з інвалідністю; 

в) у правозастосовній діяльності – для вдосконалення практики 

застосування актів чинного законодавства про працю, про соціальний захист 

осіб з інвалідністю, зокрема судової практики, практики діяльності органів 
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нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, профспілок, їх 

об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань, при здійсненні різних 

форм соціального діалогу; 

г) у навчально-методичній роботі – під час вивчення навчальних 

дисциплін «Право соціального забезпечення», «Актуальні проблеми права 

соціального забезпечення» у юридичних та інших навчальних закладах, при 

написанні підручників, науково-практичних посібників, розробці 

методичних рекомендацій, а також під час викладення лекційного матеріалу 

та проведення семінарських занять. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і права 

соціального забезпечення. Усі сформульовані в ній положення і висновки 

обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та 

розробки належать автору. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми 

загалом, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки 

обговорювалися на кафедрі муніципального права та адміністративно-

правових дисциплін Навчально-наукового інституту права 

ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», а 

також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях, а 

саме на: ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції «Малиновські 

читання» (м. Острог, 14–15 листопада 2014 року); ІV Міжнародній науково-

практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 13–14 листопада 

2015 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука 

та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів» (м. Братислава, 

Словацька Республіка, 27–28 листопада 2015 року); ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Тенденції розвитку науки трудового права та права 

соціального забезпечення» (м. Київ, 21 квітня 2016 року); V Міжнародній 

науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 
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30 вересня – 1 жовтня 2016 року); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Розвиток правового регулювання у східній Європі: досвід 

Польщі та України» (м. Сандомір, Республіка Польща, 27–28 січня 

2017 року); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми 

кодифікації трудового законодавства України» (м. Київ, 26 квітня 

2017 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Традиції та 

новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» (м. Одеса, 

19 травня 2017 року); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції» (м. Одеса, 

31 жовтня 2017 року); VІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Малиновські читання» (м. Острог, 17 листопада 2017 року); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Публічне та приватне право у формуванні 

компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності» 

(м. Київ, 15 грудня 2017 року); ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах 

євроінтеграційних процесів» (м. Київ, 26 жовтня 2018 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

висвітлено в сорока п’яти наукових працях, зокрема: трьох одноосібних 

монографіях, двадцять одній статті, опублікованій у наукових фахових 

виданнях України, п’ятьох статтях – у наукових виданнях іншої держави, а 

також у шістнадцяти тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, п’яти розділів, логічно об’єднаних у 15 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 

449 сторінок, з них основного тексту – 370 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 517 найменувань і займає 60 сторінок. Додатки розміщено на 

21 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1 

ГЕНЕЗИС НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

1.1 Виникнення та еволюція соціального захисту осіб з 

інвалідністю на території українських земель у дорадянську добу (до 

1917 р.) 

Формування та розробка новітньої моделі соціального захисту осіб з 

інвалідністю є об’єктивним та закономірним кроком консолідації 

суспільства і держави, динаміки правового регулювання у цій царині, 

враховуючи міжнародний і національний досвід. Організація та здійснення 

реформи соціального захисту осіб з інвалідністю зумовлена низкою 

чинників, які характеризують стан розвитку суспільства та держави, 

насамперед, у соціальному, культурному, економічному, правовому, 

політичному векторах. При цьому подолання викликів, які стоять перед 

якісним реформуванням соціального захисту осіб з інвалідністю, тісно 

пов’язане із дослідженням генезису правового регулювання цих питань, 

особливо у дорадянський період (до 1917 р.). По-перше, це складний період, 

поєднаний із формуванням української держави та права. По-друге, 

історично формування та розвиток української державності та права 

поєднані з процесом формування соціального захисту. По-третє, у процесі 

формування української державності та права виникали механізми 

підтримки осіб, які мали певні обмеження, викликані наслідком хвороб, 

воєнних подій або інших чинників [218]. 

В одному із етимологічних словників наголошується, що соціальний 

захист (соціальне забезпечення) полягає у наданні «достатніх матеріальних 

засобів для життя будь-кому з боку суспільства» [263, c. 734-735]. Історично 

соціальне забезпечення пов’язується з такими життєвими кроками, як 

«надання достатніх матеріальних засобів для життя» або ж «матеріальні 
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засоби, котрі дають можливість жити, існувати» [264, c. 478; 77, c. 342]. За 

такою логікою соціальний захист є важливою складовою функціонування 

суспільства, його існування. Соціальний захист витікає з моральних засад 

суспільства та проявляється у соціально-моральних, морально-етичних 

категоріях співчуття, чуйності, справедливості, людяності, благодійності, 

спрямованих на підтримку людей, які не спроможні забезпечити свою 

життєдіяльність. Професор Н.Б. Болотіна досить слушно зауважує, що 

початковими формами соціального захисту були благодійництво і 

громадянська опіка як вираження соціальної допомоги, які стосувались 

хворих, немічних, людей з різними життєвими обмеженнями [24, c. 37]. У 

зв’язку з цим можна підтримати тезу професора О.В. Тищенко, що 

«соціальне» є первинним у всьому, що стосується існування людини, її 

життєдіяльності як істоти соціальної у соціальному середовищі [463, c. 10]. 

За своєю суттю категорія «соціальний захист» (соціальне 

забезпечення) має глибинну історико-правову основу, оскільки тісно 

пов’язана з генезисом суспільства та держави, історичними етапами 

розвитку, еволюцією суспільно-економічних формацій тощо. Тому 

дослідники розглядають еволюцію соціального захисту через призму 

суспільних еволюційних процесів, зокрема: родинно-общинне забезпечення, 

яке характерне для первіснообщинного ладу; гратісарне (gratis (лат.) – 

милість, благодійництво), яке характерне для рабовласницького та 

феодального ладу; капіталістичне соціальне забезпечення; соціалістичне 

соціальне забезпечення [97, с. 5-7; 463, с. 10]. 

В процесі еволюції суспільства люди приходять до розуміння про 

необхідність захистити себе і мінімізувати вплив несприятливих життєвих 

обставин спільними зусиллями. Багато науковців підходить до осмислення 

класифікації періодизації зародження та встановлення системи соціального 

захисту. Так Т.І. Длугопольська зауважує, що виникнення та розвиток 

соціального захисту можливо поділити на такі етапи:  
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1. У законах вавилонського царя Хаммурапі передбачалось 

укладання угоди між учасниками торгового каравану про сумісну 

відповідальність за збитки, яких зазнавав будь-хто з його членів внаслідок 

розбійного нападу або пограбування.  

2. На території Стародавньої Греції практикувалися угоди купців-

піратів щодо розподілу як доходів від торговельно-розбійницьких операцій, 

так і втрат внаслідок різноманітних морських небезпек. Таким чином, навіть 

грабіжники намагались убезпечити себе своєрідним соціальним захистом на 

випадок різного роду несприятливих обставин.  

3. У Стародавньому Римі передбачалась взаємодопомога членам 

римських професійних корпорацій, колегій, спілок на випадок 

захворювання, каліцтва, смерті для виконання культових обрядів, 

встановлення пам’ятників, допомоги сім’ям, що втратили годувальника.  

4. Середньовічний соціальний захист передбачав надання 

соціальної підтримки як у випадку смерті, хвороби, каліцтва, що вилилось 

пізніше у особисте страхування, так і для відшкодування збитків внаслідок 

стихійного лиха, пограбування, що стало фундаментом розвитку майнового 

страхування. В межах середньовічного страхування відбувалось 

відособлення фондів, які обслуговували не тільки членів гільдії, а й 

сторонніх осіб (фонд для вдів, сиріт). Так звані родові й общинні 

взаємодопомоги, різноманітні державні страхові заходи, що зародилися і 

активно застосовувалися в епоху Середньовіччя, можна сьогодні розглядати 

як прообраз сучасних форм соціального захисту.  

5. На початку ХХ ст. відбулося становлення системи соціального 

захисту громадян практично в усіх розвинутих країнах Європи (допомоги по 

безробіттю, у зв’язку із втратою працездатності, медичне страхування тощо) 

в тому інституціоналізованому вигляді, в якому воно існує й дотепер. Саме у 

ХХ ст. відбулося запровадження формальної системи соціального захисту із 

наданням грошової підтримки та належного медичного забезпечення 
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громадянам тієї чи іншої країни. Розвиток різних форм соціального 

забезпечення від несистематичного приватного до систематичного 

державного вилився в універсальну людську потребу і право на соціальний 

захист в усьому світі [75, с. 58-59] 

На думку О.В. Сімкіної,  існують дещо інші етапи становлення, які 

включають у себе:  

1 Рабовласницьке суспільство. Його характерною ознакою було 

існування двох антагоністичних класів – вільних і рабів, що апріорі 

виключало забезпечення соціальної допомоги при старості або каліцтві 

рабам, які вважалися засобом виробництва, а не людьми. Але, як вказує 

вчена, можна чітко простежити певну соціально-захисну діяльність: поява у 

Стародавній Греції та у Стародавньому Римі пенсії та надання земельних 

наділів як форми забезпечення ветеранів за військову службу державі або 

полісу; роздавання продуктів, видавання безоплатного хліба та видовищ, 

утримання громадських лазень тощо. 

2. Часи Київської Русі. Вчена вважає, що даний етап є найбільш 

притаманним і вираженим стосовно трактування необхідності соціальних 

виплат і того, ким, як і для кого вони призначалися. Також наголошує на 

великому значенні в розвитку соціального захисту впровадження деяких 

видів соціальних нарахувань, які надавалися тогочасними князями. 

3. Етап, який тривав впродовж XVII-XVIIІ століть. Характерним для 

нього було те, що в результаті трьох поділів Речі Посполитої переважна 

частина українських земель перейшла під владу Російської імперії. 

Результатом цього стало усвідомлення органами влади низки соціальних 

проблем, що пов’язані із  обмеженістю церковної опіки та приватної 

благодійності. Того часу розпочинається пошук нових підходів і нового 

розуміння соціальної проблематики як складової відповідного рівня 

державного функціонування. Виникають усе нові й нові форми соціального 

забезпечення, які з часом посядуть значне місце в сучасній системі 
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соціального захисту. Саме у цей час була заснована пенсійна система в 

Європі, яку вперше  запроваджено у Франції 1681 року. 

4. Етап XIX ст. Характерним для даного періоду є запровадження 

систем соціального захисту в деяких країни Європи. Законодавчо 

обов’язкове державне соціальне страхування було закріплено в Німеччині. 

Першим нормативним актом, який окреслював ставлення держави до 

системи соціального захисту в країні, став бісмарківський закон про 

обов’язкове державне страхування на випадок хвороби, прийнятий у 1883 

році. Наступного року соціальну законодавчу базу було підсилено законом 

про страхування від нещасних випадків на виробництві. За прикладом 

Німеччини відповідні закони були прийняті в інших країнах Європи: в 

Англії в 1911- 1913 рр. було введено страхування у зв’язку з безробіттям, 

хворобою та інвалідністю; у Франції у 1911 р. прийнято закон про 

страхування, у 1929 р. – закон про страхування через хворобу; у Швеції: у 

1913-1915 рр. було прийнято закон про обов’язкове державне соціальне 

страхування через настання старості та інвалідності [446, с. 357-360]. 

З огляду на вищевикладене, доречно зауважити, що, в першу чергу, 

потрібно розглянути основоположні джерела соціального захисту людини та 

причини їх зародження на територій України. 

Генезис правового регулювання соціального захисту осіб з 

інвалідністю на українських землях тісно пов’язаний із настпними 

факторами: 1) процесами соціального розвитку суспільства та держави; 

2) розвитком суспільних інституцій соціального спрямування; 3) поступовим 

впливом держави на систему соціального захисту соціально вразливих 

категорій осіб; 4) формуванням засад правового регулювання соціального 

захисту соціально вразливих категорій осіб. 

Нагадаємо, що зародження соціального захисту на теренах 

українських земель пов’язано із запровадженням християнства у часи 

Київської Русі. На відміну від дохристиянської доби, де панували так звані 
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народні вірування, які передбачали надання певної підтримки нужденним, за 

християнства формуються більш ґрунтовні позиції щодо розбудови 

соціального захисту як важливої складової суспільного розвитку. 

Християнські принципи та постулати трактували соціальний захист через 

призму таких форм, як «допомога», «благодійництво», «доброчинство». 

Перші згадки про таку форму соціального захисту, як допомога 

(взаємодопомога), зафіксовані у договорах «Про порятунок полонених» 

(911 р., 945 р.), які передбачали викуп родичами полонених, зокрема тих, що 

зазнали обмежень за станом здоров’я [167]. 

Доречно звернути увагу на той момент, що генезис соціальної 

політики, в першу чергу, був пов’язаний з традиціями благодійництва та 

доброчинності, які були притаманні людському суспільству у період 

Київської Русі. Основним суб’єктом благодійництва виступала церква, за 

участі якої надавалась допомога нужденним з боку глави держави – князя. 

Досить поширеною була також громадська благодійність.  

Як вважає В.В. Дерега, першими документальними свідченнями 

турботи держави про нужденних вважаються договори князя Олега (911 р.) і 

князя Ігоря (945 р.) «Про порятунок полонених» з Царгородом. Ними 

визначалися взаємні зобов’язання щодо викупу русичів і греків, у якій би 

країні вони не знаходилися, та повернення їх на батьківщину. У перших 

законодавчих нормах Київської Русі зверталась особлива увага на сирітство, 

бідність, інвалідність. Наприклад, князь Володимир Статутом 996 року 

доручив духівництву громадську опіку, об’єктами якої були «старі жінки, 

удовиці, прочанки, старці лікарні і їхні лікарі, пустельники». Цим Статутом 

був визначений обов’язок щодо сплати десятої частину прибутку на 

утримання монастирів, богоділень, лікарень та будинків для подорожніх. У 

Церковному уставі 996 року згадується про обов’язок духовенства 

турбуватися про бідних, причому на утримання церков, монастирів, 

богоділень і мандрівників було визначено десятину. В цей час з’являються 



46 

законодавчі акти, що регулювали відносини в царині підтримки та допомоги 

різним категоріям населення [65, c. 20-21].  

Посиленню ролі духовенства та церковних інститутів у розвитку 

соціального захисту немічних, дітей сприяв Статут Володимира Великого 

(996 р.), який передбачав заснування закладів освіти для соціально вразливих 

категорій осіб [455, с. 582]. Як зазначається у юридичній літературі, у 

Статуті Володимира Святославовича осіб з фізичними вадами називали 

сліпець або хромець [100, с. 9-10]. Хоча вказаний Статут і стосувався 

церковних судів, однак у ньому визначено категорії осіб, які перебували під 

покровительством церкви, зокрема сліпці, хромці, а також 

«странноприимные дома», тобто притулки для осіб з інвалідністю [480]. 

Важливе місце в системі історичних джерел права соціального захисту осіб з 

інвалідністю посідає письмовий звід законів «Руська правда», який 

закріплював загальні приписи щодо соціального захисту дітей, передусім 

сиріт, хворих та ін. [94, с. 2-3; 64, с. 97]. Відповідні положення містив також 

заповіт Володимира Мономаха «Повчання дітям» [181]. 

На думку О.В. Сімкіної, велике значення в історичному становленні 

інституцій соціального захисту відігравала релігія. Добре відоме існування 

та соціально значима діяльність так званих монастирських братств. Водночас 

з ідеологічною складовою ченці будували лікарні, освітні заклади, 

матеріально підтримували непрацездатних, виступали своєрідними 

посередниками між багатіями-«благодійниками» та біднотою. Незаперечний 

внесок у розвиток структур соціального захисту домініканських, 

францисканських і бенедиктинських монастирів. Авторка наголошує також 

на тому, що православні братчики України-Руси теж увійшли в історію як 

перші соціальні службовці. При монастирях Києва, Чернігова, Чигирина та 

Овруча засновувались шпиталі для немічних, притулки для сиріт, богодільні; 

особливо ця діяльність активізувалась під час воєнних дій, які повсякчас 

прокочувались територією історичної України. З часом посилилась 
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організаційна діяльність різних установ з метою покращення умов життя 

соціально вразливих верств населення. І тут на перше місце слід поставити 

діяльність православних громадських об’єднань – братств. Чотири лікарні в 

передмісті Лемберга-Львова, лікарні для людей «уломних» у Києві, 

громадський вірменський шпиталь для представників різних 

національностей у Кам’янці-Подільському – ось той неповний перелік 

соціальних новоутворень і проявів соціального захисту в діяльності 

українських братчиків [430, с. 360-361]. 

Запровадження християнства у Київській Русі (988 р.) стало важливим 

кроком на шляху утвердження соціального захисту на основі провідних 

засад його вчення: духовності, милосердя, благодійності, людиноповаги, 

людинолюбства тощо. Основними видами соціального захисту немічних та 

хворих стали «монастирська благодійність» та «церковна благодійність». 

Розвиток монастирів та церков на теренах України значно підвищували їх 

дієвість. Так, при церквах діяли богодільні, які надавали допомогу немічним, 

хворим, сиротам та іншим. 

Також слід звернути увагу на те, що невід’ємною частиною 

соціального захисту населення було «годування» сиріт, удів, убогих, 

роздача щедрих милостинь. Нащадок Володимира Великого князя Ярослав 

Мудрий став першим законодавцем, за якого звичаєві права та обов’язки 

набули чіткого законодавчого закріплення. Фахівці вважають, що 

Ярославова «Руська правда» була першим слов’янським законом, в якому 

встановлювалось щось схоже на сучасну соціальну програму для 

населення [58, с. 218].  

Доречно погодитися з думкою А.В. Карташева, який зазначає, що 

історичні свідки із захватом та подивом говорять про широту досвіду 

християнського рішення соціального питання в рамках цілої держави 

волею християнського монарха. Дослідник на підставі вивчення 

давньоруських літописів аргументовано стверджує, що благодійність за 
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часів правління київського князя Володимира не можна визначати лише як 

особисту доброчинність князя, а потрібно розглядати як соціальну 

допомогу в державному масштабі [50, с. 105] 

У системі соціального захисту Галицько-Волинського князівства 

провідна роль належала церковним установам (монастирям, єпископствам, 

парафіям) [114, с. 62]. Саме через такі установи князь спрямовував кошти на 

організацію соціального захисту найбільш вразливих категорій населення. 

Доречно наголосити, що, оскільки правова система Галицько-Волинського 

князівства розвивалася під впливом західноєвропейського феодального 

права, то вже у XIV ст. на західноукраїнських землях з’являється 

магдебурзьке право, на основі якого здійснювалось самоврядування у містах. 

Як відомо, першими такі права отримали міста Санок (1339 р.), Львів (1356 

р.), Кам’янець-Подільський (1374 р.) [99, с. 98], що давало їм значну 

самостійність у питаннях соціальної політики та соціального захисту 

соціально вразливих категорій осіб. 

З початком Литовського періоду на українських землях були 

розповсюджені чотири основні форми (системи) допомоги та підтримки 

нужденних: церковно-монастирська система, світська (приватна) 

благодійність, общинне опікування нужденними на селі, державно-

муніципальна система допомоги та взаємодопомоги. Основні напрямки 

діяльності держави і суспільства у сфері допомоги були ті ж самі, що і в 

Західній Європі – профілактика бідності та боротьба з проявами 

соціальної патології. Бідність могли викликати різні причини: невміння 

вести господарство, погані кліматичні умови, війни, пожежі тощо. Одним 

із законодавчих актів у ВКЛ, який мав вирішувати проблему бідності, 

були статті Уставу замків, держав і дворів Сигізмунда Августа, які 

передбачали в голодні роки пільги селянам «как и в данинах разных, так и 

в работе, и в подводах», а також «потерпевшим от пожаров». «Устави на 
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волоки» (1557 р.) передбачали звільняти від покарання тих селян, які не 

сплатили податків через пожежу, хворобу годувальника [56, с. 320]. 

Слід зауважити, що роздробленість українських земель та подальше їх 

входження під юрисдикцію інших держав зумовили складний процес 

поширення на відповідні території зарубіжного законодавства. Так, 

наприклад, упродовж Литовського періоду панування над українськими 

землями продовжувалась практика соціального захисту немічних та хворих 

за рахунок: 1) монастирів та церков; 2) приватної благодійності; 3) общинної 

на селі; 4) державно-муніципальної допомоги та піклування [428, с. 117]. 

Відповідні приписи зафіксовані у Литовських статутах (1529 р., 1566 р., 

1588 р.) [453], на підставі яких запроваджувалась допомога немічним та 

жебракам, надавалась воля челяді під час голодувань, безоплатна правова 

допомога бідним та убогим, вдовам, дітям. Крім того, соціальну допомогу 

одержували люди з вадами зору та слуху, запроваджувались установи для 

перебування людей з вадами психіки, а також лікування хворих. 

Як зазначає К.В. Кузьмін, законодавство забезпечувало допомогу 

особам з фізичними вадами. Глухі, німі та сліпі були юридично дієздатними 

та отримували соціальну підтримку. За аномальними особами з багатих 

сімей мали право доглядати родичі, а бідні божевільні утримувались у 

закритих закладах [172, с. 31]. 

Законодавство ВКЛ у справі соціальної допомоги нужденним 

знаходилось на рівні загальноєвропейського. Основні напрямки цієї 

допомоги були зафіксовані юридично в трьох Литовських статутах (1529 

р., 1566 р., 1588 р.). Так, статтею 10 розділу ХІ Статуту 1529 р. 

заборонявся продаж у рабство вільної людини в голодні роки, коли 

жебракування набувало найбільшого поширення. Стаття 11 розділу ХІ 

надавала волю челяді, яку під час голоду господар не міг прогодувати. 

Цього не було в нормативно-правових актах інших держав. У Росії указ, 

який дозволяв відпускати на волю під час голоду сім’ї на прокорм без 
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оформлення «відпуску на волю», з’являється тільки у 1603 році під час 

трирічного голоду за правління Бориса Годунова [40, с. 122]. 

На українських землях, які увійшли до складу Речі Посполитої, 

розвивався приватний соціальний захист через благодійну діяльність 

дворянства, багатих вельмож, які підтримували дітей з вадами, дітей з бідних 

родин, сприяли їхній освіті. Також важливу роль у формуванні соціального 

захисту людей з вадами відіграли церковні братства, які надавали допомогу 

немічним, хворим, бідним тощо. У цьому плані показовою видається 

діяльність православних братств, які виконували інформаційну, 

правозахисну та соціальну роботу. Водночас остаточно закріпачене й 

позбавлене особистих та майнових прав українське селянство потерпало від 

посилення феодального гніту магнатів та шляхти, а отже, по суті, було 

позбавлене системи соціального захисту [99, с. 152]. 

На думку Л.М. Булкат, ХІV-XVI століття увійшли в історію як часи 

війн, розбрату та утворення нових державних об’єднань на теренах 

Європи. Загальновідомими є факти, що із середини ХІV ст. українські 

землі були розділені між різними країнами. Більша частина сучасної 

території України (Волинь, Поділля, Київщина, Чернігово-Сіверщина) 

знаходилась у складі Великого князівства Литовського, а з 1569 року – у 

складі Речі Посполитої, створеної внаслідок підписання Люблінської унії 

між Литвою та Польщею. Українські землі перебували під впливом Речі 

Посполитої аж до 1654 року, коли відповідно до Переяславської угоди, 

підписаної гетьманом Війська Запорізького Богданом Хмельницьким і 

московським царем Олексієм Михайловичем з роду Романових, 

Лівобережна Україна увійшла до складу Московського царства, а 

Правобережна та частина Західної – залишилися у складі Польщі [28, с. 7]. 

Значний вплив на становлення системи соціального захисту справляла 

освітня реформація, тісно пов’язана з епохою європейського Відродження. 

Формування та становлення слов’янських шкіл, зокрема у Турові (1572 р.), 
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Володимирі-Волинському (1577 р.), Острозі (1576 р.), пов’язано з 

прогресивною благочинною діяльністю київських воєвод. Принагідно 

відзначимо, що у м. Острог князь Василь-Костянтин Костянтинович 

Острозький (1526-1608 рр.) – найбільший магнат держави, відомий меценат, 

нащадок самого Володимира Святославича – заснував Острозьку слов’яно-

греко-латинську академію (1576 р.), яка стала провідним просвітницьким 

навчальним закладом на теренах українських земель, що вплинув на 

розвиток культури, освіти, науки не лише в Україні, а й у всьому 

православному світі XVI-XVII століть [104; 27, с. 69-75]. При цьому в 

академії освіту здобували як шляхетські, так і селянські діти, а дітям з 

убогих сімей надавалася матеріальна допомога [270, с. 243-264; 269, с. 302-

308]. Це дозволяє констатувати, що академія мала глибокі традиції 

соціального захисту дітей соціально вразливих категорій населення. Однак її 

занепад призвів до зникнення відповідного освітньо-соціального виміру. 

Надалі освітні, соціальні традиції знайшли свій розвиток у діяльності Києво-

Могилянської академії [70]. 

Якщо взяти до уваги працю А.Г. Горілого та П.В. Власова, то варто 

зазначити, що автори, окрім іншого, акцентують увагу на прогресивному 

характері розвитку державної соціальної допомоги в литовсько-польську 

добу. До профілактичних заходів проти бідності населення, на їх думку, 

слід віднести практику видачі охоронних грамот («залізних листів») 

Великого князя Литовського на термін до 3-х років шляхтичам, купцям та 

іншим збіднілим людям, окрім євреїв. Згідно зі Статутом 1588 р. (ст. 57 

розділу ІV) бідному, убогому чи вдові суд призначав безкоштовного 

адвоката, послуги якого, до речі, на той час були досить дорогими. 

Система покарання представників маргінальних  прошарків  населення 

також була набагато м’якшою, ніж в інших країнах Європи [53, с. 17; 40, с. 

122] 
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Основні напрямки розвитку приватної благодійності в литовсько-

польську добу були обумовлені соціально-економічними, ідеологічними, 

військовими та соціокультурними вимогами суспільства. Приклад 

подавали перші особи держави. Так, дружина князя Ягайла Ядвіга у 1397 

році при Празькому університеті заснувала бурсу для студентів з 

литовських земель, виділивши на її утримання значні кошти. Членами 

різних православних братств були князі Острозькі, Олельковичі, 

Радзівілли, Сапеги та інші. В маєтку князя Острозького діяла перша в 

Україні друкарня. Наприкінці ХVІ ст. приватне друкарство стає значною 

частиною соціокультурного життя ВКЛ. З середини ХVІ ст. на землях Речі 

Посполитої все більшого значення набуває дворянська благодійність, 

дружини багатих вельмож займаються утриманням та освітою сиріт і дітей 

з бідних родин. Стало звичкою брати на виховання дівчаток з родин 

збіднілої шляхти. Вони навчались разом з рідними дітьми танцям, етикету; 

їх забезпечували одягом та харчами, а згодом видавали заміж з немалим 

приданим [445, с. 19]. 

Таким чином, можна констатувати, що виникнення та розвиток на 

території українських земель у XVI-XVII століттях освітньо-наукових 

центрів, насамперед Острозької слов’яно-греко-латинської академії, а 

пізніше Києво-Могилянської академії, сприяли: розвитку гуманітарного 

напряму освіти; освітнього вектора у системі соціального захисту; 

формуванню та розвитку засад надання освітніх послуг як чинника 

підтримки соціально вразливих категорій осіб; стимулюванню наукових 

досліджень гуманітарно-соціального спрямування. 

На думку багатьох українських учених, за часів Московського 

царства лише закладалися засади суспільної і державної форм соціальної 

допомоги. Ідея про громадське (суспільне) соціальне піклування як 

державну справу вперше з’являється в постанові Стоглавого собору, 

зібраного Іваном Грозним у 1551 році, який констатував розвиток 
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жебрацтва у величезних масштабах і при цьому вказав на відсутність 

належних державних заходів піклування. Як констатують дослідники, 

писемних пам’яток про те, яким чином держава скористалась порадами 

Стоглавого Собору, не залишилось. Водночас, зважаючи на згадування 

про «віддану в приказ милостиню для жебраків», можна припустити, що 

Іван Грозний поклав справи піклування на один із існуючих приказів, 

включивши тим самим їх у коло державних справ. Практично ж ідея 

розгортання державної системи суспільної опіки почала здійснюватись із 

початком панування дома Романових, при яких виявляються безперечні 

ознаки зосередження справи піклування в центральних державних 

установах, у зв’язку із чим слід згадати, наприклад, Укладення 1649 року, 

яким встановлювався у державі повсюдний збір грошей на викуп 

полонених. У період царювання Федора Олексійовича Романова в Москві 

було збудовано два шпиталі та богодільні [256, с. 127]. 

Як наголошує Л.О. Рощина, система державно-муніципального 

опікування на українських землях у складі Великого князівства 

Литовського та Речі Посполитої була наближена до 

загальноєвропейського взірця, розвивалась у різних напрямках, 

передбачала підтримку бідних та немічних. Статути ВКЛ, інші 

нормативно-правові акти, постанови муніципальних органів містили ряд 

умов і норм щодо передбачення бідності, захисту прав маргінальних 

прошарків населення, а також визначали покарання за професійне 

жебрацтво та асоціальну поведінку, що відіграло значну роль у 

профілактиці соціальних патологій. Світська благодійність активно 

підтримувалась державою. Сільські громади не тільки наглядали за 

порядком на селі та чинили суд, а також дбали про немічних, нужденних, 

сиріт та вдів, опікувались вихованням та освітою молодого покоління, 

боролися з проявами соціальної патології на селі. Окремий внесок у 

розвиток благодійності та меценатства зробили українські православні 
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братства та козаки, які фінансували розвиток української освіти, культури, 

підтримували церкву, що не тільки допомагало нужденним, а й сприяло 

національному та культурному відродженню українського суспільства. 

Автором не розглянуто церковну благодійність цієї доби, що може 

слугувати окремою темою дослідження [428, с.123] 

Слід зауважити, що на межі XV-XVI століть у зв’язку із зміною 

соціально-політичної обстановки на території українських земель виникає 

запорозьке козацтво, яке стало потужною протидією литовським і польським 

феодалам та нападам Кримського ханства. Прикметною особливістю 

суспільної організації козацтва була «громада», яка, попри домінантну роль 

заможного козацтва, базувалася переважно на демократичних 

принципах [99, с. 165].  

З численних наукових джерел відомо, що Запорізька вільна 

республіка започаткувала самобутні філантропічні заклади та традиції 

соціальної опіки над нужденними. По всій Україні створювалися 

громадські благодійні установи для старих воїнів, що були водночас і 

лікарнями, і притулками, і соціальними осередками для тих, хто не міг 

працювати. Наприклад, у творі «Подорож Патріарха Макарія» його автор 

– архідиякон, мандрівник та письменник Павло  Алеппський – відзначає: 

«... по всій землі козацькій, у кожному місті, у кожному селі для убогих, 

немічних і сиріт збудовано по краю чи всередині населеного місця 

будинки, в яких вони мають притулок». Братські притулки або шпиталі 

(від лат. «hospitalis» – гостинний), про які йдеться в описах Павла 

Алеппський, будувалися козаками на громадських засадах повсякчасно на 

всій території України та являли собою своєрідні соціально-медичні 

установи на базі монастирів та церков, де убогим, немічним, старим і 

сиротам надавались прилисток і медична допомога [256] 

 Запорізькі козаки завжди гостинно ставилися до заїжджих і захожих 

людей, любили мандрівників. Таким був звичай у запорожців, якого вони 
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дуже суворо дотримувалися. В Запоріжжі будь-який бажаючий міг жити в 

курені, їсти, пити, не висловлюючи вдячності за гостинність. Там ніхто не 

смів докоряти старій людині, що вона даремно їсть хліб. Одинокі козаки 

жили у бурдюках, які завжди і для всіх були відкритими. Коли господар 

помешкання йшов куди-небудь у степ, він залишав на столі продукти 

харчування. У бурдюк міг зайти будь-який мандрівник. Господар 

зустрічав гостя як рідного батька, оскільки поряд не було ні родичів, ні 

друзів [445, с. 18]. 

При цьому важливо відзначити, що у Запорозькій Січі великого 

значення набувала курінна спорідненість, яка полягала у тому, що вільні 

козаки, чужі один одному, не вдовольнялися приятелюванням і спільним 

життям. Серед них було розвинене побратимство: якщо одного із побратимів 

хтось кривдив або ображав, інший вступався за нього. Тому звичаєве 

козацьке право вимагало від кожного запорожця найвище за все ставити не 

особисті потреби, а потреби товариства [99, с. 188-189]. На таких засадах і 

базувалася система соціального захисту, яка не мала чітко вираженого 

системного характеру по відношенню до соціально вразливих категорій осіб. 

Також козакам необхідну допомогу та матеріальну підтримку надавав 

курінь. Крім того, до соціальних здобутків козацької держави належить 

ліквідація кріпацтва [217, с. 14]. 

Період ХV-XVII століть увійшов в історію як час війн, розбрату та 

утворення нових державних об’єднань на теренах Європи. Дослідники 

сходяться в ідеї, що саме в цей час починають формуватися засади сучасної 

європейської мапи, напрацьовуються неповторні національно виражені 

державні впровадження. Без сумніву, ці звершення та зміни безпосередньо 

стосувалися й подальшого розвитку соціального забезпечення [45, с. 124]. 

З XVII ст. поступово формується та поширюється уявлення про те, що 

держава створюється, головним чином, для захисту та задоволення потреб 

людей. Отже, держава починає розглядатись як один із соціальних 
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інститутів. Зазначені ідеї знаменували наступний етап розвитку та 

становлення, який для європейських держав тривав з другої половини XVIII 

ст. по 70-ті рр. XIX ст. [125].  

Як відзначає В.А. Коцур, більшість українських вчених звертають 

увагу на те, що складовою цих державотворчих процесів у соціальній 

сфері стала приватна благодійна діяльність представників козацької еліти, 

зокрема її гетьманів. Науковець стверджує, що сучасні українські історики 

одностайні в тому, що фундаментальні основи благодійності козацької 

доби були закладені гетьманом Війська Запорізького Богданом 

Хмельницьким уже з перших місяців визвольної боротьби. Ці традиції 

були продовжені й іншим гетьманом – Іваном Мазепою, якого називають 

найактивнішим благодійником козацької доби, адже за понад 20 років 

гетьманування він витратив на благодійність величезну суму власних 

коштів, яка перевищувала 10 річних бюджетів Гетьманщини [168, с. 12-13] 

Об’єктивні зміни козацької доби відбулися внаслідок національно-

визвольної війни українського народу (1648-1654 рр.), виходячи із зовнішніх 

загроз та викликів, пов’язаних із відновленням польсько-шляхетського 

панування. Саме це значною мірою спонукало Генеральну раду до договору 

з Московською державою [276]. Відповідних змін зазнала система 

соціального захисту. Водночас доба Гетьманщини (1649-1783 рр.) стала 

новим періодом формування та утвердження української державності. У цей 

час відбувається утвердження таких форм соціального захисту, як 

благодійництво та меценатство у сфері соціальних допомог, послуг, освіти, 

науки. Так, відомий митрополит Київський Петро Могила надавав соціальну 

допомогу вчителям та учням Київської колегії. Зокрема бідні учні та учні з 

вадами здоров’я перебували на утриманні колегії. Також у цей період 

запроваджувалась соціальна опіка над немічними, хворими та нужденними, 

формувалась система будинків-притулків, шпиталів, що діяли, як правило, 

при монастирях та церквах. Також важливу роль у становленні соціального 



57 

захисту відігравали сільські громади, які здійснювали соціальне піклування 

над немічними, удовами, хворими, жебраками та іншими. Тому в період 

Гетьманщини соціальний захист осіб з вадами формувався через: 1) розвиток 

благодійництва та меценатства; 2) впровадження церковно-монастирського 

піклування та допомог, у тому числі за рахунок церковних братств; 

3) впровадження громадського соціального піклування; 4) розвиток 

державно-церковної опіки [218, с. 15]. 

Як бачимо, за часів козаччини виразно простежуються дві провідні 

форми соціальної допомоги населенню: громадська (суспільна) при 

збереженні й заохоченні філантропічної функції церкви та приватна 

благодійність гетьманів і представників старшинської аристократії, що 

засвідчує безперервність генезису соціального захисту як 

соціокультурного феномену українського суспільства тих часів. Однак 

вести мову про становлення правових засад інституту соціального захисту 

населення України у козацьку добу, з нашої точки зору, зарано, оскільки 

соціальна допомога населенню реалізовувалась як суспільна або особиста 

діяльність за повної відсутності правових, юридично оформлених норм, 

методів та механізмів її здійснення з боку держави [28, с. 10]. 

Прикметною особливістю гетьманської доби стало ухвалення у 1710 р. 

Конституційних актів Пилипа Орлика – новообраного гетьмана Війська 

Запорізького, які закріплювали нові державні політико-правові та соціальні 

орієнтири розвитку козацької держави [128, с. 315-342]. Конституція Пилипа 

Орлика передбачала соціальний захист знедолених, яким гарантувалося 

звільнення від сплати податків та інших повинностей, а також забезпечення 

війська платнею не тільки під час війни, а й після її закінчення. Означені 

пріоритетні напрями діяльності держави покликані були гарантувати 

соціальний захист не тільки урядовцям, а й народу [49, с. 234-240]. 

Водночас, зважаючи на політико-правові умови, Конституція Пилипа 

Орлика залишилася суто декларативним актом. Можна погодитися з 
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професором Н.Б. Болотіною, що «народними осередками милосердя були 

благодійні заклади для поранених та старих воїнів Запорозької вільної 

республіки. При монастирях – Печерському у Києві, Чернігівському, 

Лебединському монастирі поблизу Чигирина, при Левківському храмі біля 

Овруча – скрізь засновувались шпиталі для немічних, сирітські приюти, 

богодільні. Особливо ця діяльність активізувалась під час воєнних 

подій» [24, с. 39]. 

Слід зауважити, що у період Гетьманщини значно посилюється 

соціально-правовий статус козацької старшини, зокрема щодо звільнення від 

податків, повинностей, довічного володіння маєтностями тощо [99, с. 218]. 

Входження українських земель до складу Російської імперії зумовило 

певні зміни у соціальному захисті осіб з вадами. Насамперед варто 

наголосити на тому, що реформаторські кроки царя Петра І були спрямовані 

на зміну системи соціальної опіки та піклування, а також на зменшення ролі 

церкви у соціальній сфері. Ведення загарбницьких воєн збільшило кількість 

військових осіб з інвалідністю. Тому слід зауважити, що термін «інвалід» 

з’явився в обігу за часів Петра І, ним позначали військовослужбовців, які 

через захворювання, поранення чи каліцтво не могли нести військову 

службу, а тому їх направляли на цивільні посади. Пізніше цей термін 

поширився і на цивільних осіб з фізичними вадами [234, с. 250]. У цей 

період активно формується система соціального захисту військових з 

вадами, які зазнали поранень, інших ушкоджень здоров’я, через надання 

соціального матеріального та грошового забезпечення, організацію будинків 

перебування таких осіб. У юридичній літературі наголошується, що за 

правління Петра І була сформована розгалужена система так званої 

соціальної опіки, що включала: 1) централізовані органи – спочатку 

Патріарший і Монастирський прикази, з 1712 року – Святійший Синод, а з 

1724 року – Камер-контора; 2) міські магістрати; 3) дідичів (поміщиків) у 

кріпацьких селах; 4) війтів (старост) і соцьких у поселеннях з вільним 
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населенням. Інститути опіки цього періоду умовно поділяють на дві групи: 

а) соціального контролю (гамівні та прядильні будинки); б) соціальної 

допомоги (шпиталі) [112, с. 54]. Продовжується процес централізації 

системи соціальної опіки, формується система соціальної підтримки та 

контролю через організацію лікарень, сирітських будинків, будинків для 

невиліковних хворих, для душевно хворих тощо.  

У цей же час формується державна структура соціальної допомоги 

населенню. Згідно з Приказом общественного призрения (1775 р.) було 

створено народні школи, будинки для сиріт, лікарні, аптеки. У багатьох 

губерніях також було запроваджено «приказы общественного призрения» 

(від слова «приказ» – відомство у державному управлінні Російської імперії 

того часу) з відповідними закладами підтримки та захисту населення, 

сформоване світське законодавство у сфері суспільної опіки і приватної 

благодійності. Прикази стають провідною формою допомоги і захисту, а 

також контролю за церковним життям. Так, завданням Приказу Великого 

Палацу була видача грошей монастирям і церквам з царської скарбниці. [65, 

c. 21]  

Затверджений Катериною ІІ Пенсійний статут (1764 р.) встановлював 

пенсії у разі каліцтва чи поранення, що перешкоджали подальшій службі. 

Слушною є позиція професора Н.Б. Болотіної стосовно того, що саме за 

Петра І було закладено основи державної системи соціального забезпечення 

у Російській імперії, адже він доручив Священному синоду та державним 

адміністраціям приступити до «облаштування лікарень, богаділень, 

сирітських притулків, будинків для опіки незаконнонароджених немовлят, 

для людей, що марно вештаються, та їм подібних» [24, с. 39]. 

Важливу роль у здійсненні релігійно-благодійних заходів у ХV-XVII 

століттях відіграли братства – православні громадські об’єднання. При 

братствах створювалися лікарні та інші благодійні заклади, де приділялась 

увага найменш захищеним верствам суспільства. Для них братства 
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влаштовували шпиталі, де за аналогією з власним устроєм запроваджували 

самоврядування. Обрані головами цих закладів старости, старецькі чи 

отамани, займались питаннями внутрішнього життя: складали кошториси, 

збирали і раціонально витрачали фінанси, продукти, одяг, ліки тощо. У 

контексті досліджуваних проблем не можна залишити поза увагою інститут 

громади та її роль в еволюції соціальної політики. У ХVI-XVIII століттях 

громада відіграла роль організації селянства, оскільки вона регулювала всі 

аспекти його життєдіяльності.  

Громада несла відповідальність за своїх членів, зобов’язана була 

утримувати убогих, а панський двір мав дбати про забезпечення їх певним 

заробітком, видачу готівки для придбання найнеобхіднішого. Щоб не 

потрапити у залежність від лихварів, члени громад створювали позикові 

каси, де зберігався «на чорний день» недоторканний запас збіжжя. Громада 

несла на собі основний тягар соціальної допомоги на селі, що було пов’язано 

з особливостями общинної організації сільського життя в Україні [65, c. 21]  

Слід зауважити, що впродовж XIX століття на території українських 

земель формується система правомочних, соціально вразливих категорій 

осіб: по-перше, формується система лікарень для хворих (тяжкохворих), у 

тому числі душевнохворих; по-друге, формується система соціальних 

закладів та установ для хворих (тяжкохворих), осіб з вадами слуху, зору 

тощо; по-третє, формується система навчально-виховних закладів для дітей з 

вадами, сиріт тощо; по-четверте, формується система пенсіонерів та 

благодійних організацій. Також у цей період активно розвивається система 

приватної доброчинності та благодійності. Зокрема було засновано Раду 

імператорського людинолюбного товариства (1816 р.), яка не лише сприяла 

активізації «Благодійного Товариства» (1812), а також розвитку системи 

допомоги постраждалим від нещасних випадків, потерпілим від інфекційних 

хвороб, підтримки осіб з вадами слуху, зору, вадами опорно-рухового 

характеру, у тому числі військових, які зазнали поранень. Затверджений 



61 

новий Пенсійний статут (1827 р.) запровадив систему пенсій, серед яких 

окреме місце належало пенсіям по інвалідності, у зв’язку із пораненням, 

каліцтвом, іншими обставинами [218, с. 17]. 

Слід відзначити, що певні зміни у системі соціального захисту 

соціально вразливих категорій осіб відбулися під впливом земської реформи 

(1864 р.), міської реформи (1870 р.), які стимулювали організацію інститутів 

притулків для таких осіб та прийомних батьків для сиріт та дітей з вадами, а 

також передачу у підпорядкування міст установ та закладів соціального 

призначення. 

Ще однією новелою соціального захисту осіб з вадами, запозиченою з 

досвіду Німеччини, стало запровадження соціального страхування на 

випадок інвалідності. Варто нагадати, що на підставі Закону про страхування 

на випадок старості та інвалідності (1889 р.) у цій державі було 

запроваджено обов’язкове страхування працюючих, у тому числі 

службовців. У системі соціального страхування забезпечувалося безоплатне 

лікування застрахованих осіб, безоплатні ліки, грошова допомога у розмірі 

половини заробітку впродовж 26 тижнів. При повній втраті працездатності 

призначалася пенсія у розмірі до 2/3 заробітку залежно від ступеня втрати 

працездатності [95, с. 5-6].  

Відповідні приписи на теренах українських земель, які входили до 

складу Російської імперії, містилися у Правилах про винагороду потерпілих 

внаслідок нещасних випадків робітників та службовців, а також членів їх 

сімей, на підприємствах фабрично-заводської, гірничої та гірничо-заводської 

промисловості (1903 р.) (далі – Правила), які покладали обов’язок на 

роботодавця щодо виплати на користь постраждалих: 1) допомоги по 

тимчасовій непрацездатності (50% заробітку); 2) компенсації медичних 

витрат; 3) пенсії по інвалідності (2/3 заробітку при повній втраті 

працездатності) [288, с. 41]. Прийнятим царським урядом Російської імперії 

Законом «Про страхування робітників на випадок хвороби і нещасних 
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випадків» (1912 р.) було започатковано виплату пенсій та 

допомог [250, с. 29-33]. 

У згаданих вище Правилах зазначалося, що при нещасних випадках на 

підприємствах фабрично-заводської, гірничої та гірничо-заводської 

промисловості власники цих підприємств зобов’язані винагороджувати 

працівників незалежно від їх статі та віку за втрату працездатності більш ніж 

на три дні внаслідок тілесного ушкодження, завданого їм роботами під час 

виробництва на підприємстві чи такого, що сталося внаслідок таких робіт. 

Якщо ж нещасний випадок призвів до смерті працівника, то право на таку 

винагороду мають члени його родини. Однак ці Правила не поширювалися 

на підприємства казенних управлінь, на майстерні та інші промислові 

заклади приватних залізничних та пароплавних підприємств, а також на 

сільськогосподарські підприємства. 

Умовою застосування норм про матеріальне забезпечення потерпілих 

від нещасних випадків на виробництві, в тому числі і таких, які отримали 

стійку втрату працездатності, було встановлення причинно-наслідкового 

зв’язку між нещасним випадком на виробництві та зниженням (втратою) 

працездатності чи смертю постраждалого працівника. Ступінь втрати 

працездатності визначався з урахуванням неможливості здобувати той 

заробіток, який особа здобувала до отримання ушкодження, враховуючи 

фізичні та духовні сили працівника. Повною втратою працездатності 

визнавалося таке становище покаліченого працівника, за якого він повністю 

позбавлявся можливості здобувати власною працею засоби для існування, 

які у нього були за звичайних умов. На визначення ступеня втрати 

працездатності впливали також рід занять, професія, вік та стать потерпілої 

особи, а також стан здоров’я, схильність до тих чи інших захворювань [218, 

с. 19]. 

Водночас власник підприємства, на яке поширювалася дія Правил,  

звільнявся від відповідальності лише в тому випадку, якщо він доведе, що 
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нещасний випадок, який призвів до ушкодження здоров’я та втрати 

працездатності, стався внаслідок злого умислу або грубої недбалості самого 

працівника, які не виправдані умовами та обставинами виконання робіт 

(ст. 2 Правил). 

Цікаво, що вже у 1903 році у ст. 4 Правил була закріплена норма, 

відповідно до якої будь-які попередні угоди про обмеження права на 

винагороду або обмеження її розміру визнаються недійсними. Сама 

винагорода виплачувалася у вигляді допомог та пенсій. 

Важливо також зазначити, що від дня нещасного випадку, що призвів 

до ушкодження здоров’я та втрати працездатності, і до відновлення 

працездатності або ж визнання втрати працездатності постійною потерпілий 

працівник отримував допомогу у розмірі половини свого попереднього 

заробітку. Водночас пенсія призначалася у разі постійної втрати 

працездатності, її розмір залежав від ступеня втрати працездатності. Так, при 

повній втраті працездатності потерпіла особа отримувала 2/3 свого річного 

утримання, а при неповній – пропорційно до ступеня втрати працездатності. 

Ступінь втрати працездатності встановлювався на підставі медичного 

висновку лікаря, причому кожна із сторін мала право запрошувати 

повітового, міського або ж поліцейського лікаря (ст. 28). 

Стаття 8 Правил також передбачала, що потерпілому працівнику, крім 

призначеної пенсії, надавалася одноразова доплата у розмірі позитивної 

різниці між пенсією та допомогою, яку він отримував за весь період до 

встановлення стійкої втрати працездатності та, відповідно, призначення 

пенсії. На власника підприємства також покладався обов’язок відшкодувати 

витрати на лікування потерпілого аж до повного одужання або припинення 

лікування, якщо тільки працівник не користувався безоплатною медичною 

допомогою, яка надавалася роботодавцем. 

У разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві, в 

тому числі під час лікування або впродовж двох років з дня настання події, 
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якщо лікування припинили раніше, власник підприємства зобов’язувався 

оплатити поховання та виплачувати пенсію членам сім’ї померлого 

внаслідок нещасного випадку на виробництві працівника у таких 

пропорціях: вдові – одну третю довічно; дітям (законним, узаконеним, 

усиновленим і позашлюбним, а також прийомним та вихованцям) – до 

досягнення п’ятнадцятирічного віку кожному по 1/6 за життя одного з 

батьків та 1/4 повним сиротам; родичам по прямій висхідній лінії – довічно 

кожному в розмірі 1/6; а братам та сестрам, повним сиротам – до досягнення 

п’ятнадцятирічного віку кожному у розмірі 1/6. Умовою для виплати пенсій 

рідним та братам і сестрам було перебування на утриманні 

покійного [218, с. 20]. 

Розмір річного утримання потерпілої особи становив різницю суми 

заробітку впродовж року, що передував нещасному випадку, та вартості 

матеріалів й інструментів, якщо такі надавалися потерпілому за умовами 

договору найму, поділену на кількість відпрацьованих у році днів. 

Отриманий поденний заробіток множився на 260 робочих днів у році. Отже, 

таким способом вираховувалася сума річного утримання працівника 

підприємства, яке працювало цілий рік. За відсутності будь-якого 

фактичного заробітку працівника за основу брали середній заробіток 

чорноробочого. 

Варто відзначити, що ст. 31 Правил містила норму стосовно 

можливості укладення своєрідної мирової угоди між потерпілим та 

роботодавцем щодо розміру та виду такої винагороди. Угода укладалася в 

письмовій формі, підписувалася обома сторонами та завірялася фабричним 

інспектором чи окружним інженером за умови, що її зміст відповідає 

Правилам. Строк позовної давності за спорами щодо виплати пенсій та 

допомог у зв’язку з втратою працездатності становив два роки з дня 

нещасного випадку (для потерпілого) або ж два роки з дня смерті 

потерпілого (для членів його родини). 
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Одержувачі пенсій мали двічі на рік надавати власнику підприємства, 

яке виплачувало такі пенсії, довідки про те, що вони живі, а вдови – ще й про 

те, що вони не вийшли заміж. Право на пенсію у зв’язку з втратою 

працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві 

забезпечувалося у першочерговому порядку, а кошти для його забезпечення 

не можна було арештовувати чи примусово будь-яким чином вилучати. 

Українська церква була духовним центром, що поєднував у собі храм, 

школу й шпиталь. На початку XХ ст. велику соціальну роботу проводило 

культурно-освітнє товариство «Просвіта». У Києві було організовано 

Українське товариство Червоного Хреста, яке відіграло значну роль в 

організації допомоги біженцям, інвалідам, дітям-сиротам, 

військовополоненим. Воно створювало шпиталі, пункти харчування, 

провадило санітарну освіту населення [236, с. 77-78; 31, с. 71-72;]. 

Варто також звернути увагу, що, починаючи з другої половини 

ХІХ ст., термін «інвалід» поширюється на працівників, які внаслідок 

професійного захворювання чи виробничої травми втратили повністю або 

частково працездатність та можливість заробляти собі на життя [234, с. 250]. 

Вирішення проблеми соціального захисту осіб з інвалідністю на 

початку ХХ ст. було ускладнене наслідками тривалих війн, у яких брало 

участь переважно чоловіче українське населення спочатку Російської 

імперії, а згодом і державних новоутворень більшовицького та українського 

національного руху. Не вдаючись до детального аналізу причин та наслідків 

світової та громадянської воєн, потрібно сказати, що зрештою більшовикам 

вдалося здолати національний опір українців. Тому процеси становлення 

соціального захисту осіб з інвалідністю на українських землях у цей період в 

основному пов’язані з військово-політичними подіями та утвердженням 

більшовицької (радянської) влади [431, с. 164]. 

З огляду на викладене вище, можна зробити такі висновки: 
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1. Упродовж усього дорадянського періоду на території українських 

земель відбувався складний процес формування соціального захисту осіб з 

інвалідністю, який відображав стан та динаміку розвитку суспільства і 

держави. 

2. Генезис правового регулювання соціального захисту осіб з 

інвалідністю на українських землях у дорадянський період тісно пов’язаний 

з наступним: 1) процесами соціального розвитку суспільства та держави; 

2) розвитком суспільних інституцій соціального спрямування; 3) поступовим 

впливом держави на систему соціального захисту соціально вразливих 

категорій осіб; 4) формуванням засад правового регулювання соціального 

захисту соціально вразливих категорій осіб. 

3. Основними етапами формування та розвитку соціального захисту 

осіб з інвалідністю упродовж дорадянської доби (до 1917 р.) були: 

1-й етап (до 988 р.) – дохристиянська суспільна допомога хворим, 

немічним та іншим вразливим категоріям осіб; 

2-й етап (988 р. – початок XVI ст.) – формування християнської моделі 

соціального захисту соціально вразливих категорій осіб, яка включала такі 

елементи: 1) церковно-монастирську систему соціального захисту; 

2) християнські засади соціального захисту; 3) суспільні інститути щодо 

підтримки немічних, хворих, дітей та ін.; 4) систему соціального захисту 

полонених та військових; 5) інститут приватної благодійності; 6) інститут 

освіти у системі соціального захисту; 

3-й етап (початок XVI ст. – 1917 р.) – становлення християнсько-

державної моделі соціального захисту соціально вразливих категорій осіб: 

1) удосконалення церковно-монастирської системи соціального захисту; 

2) підвищення ролі держави у розвитку соціального захисту немічних, 

хворих, осіб з психічним розладом, вадами зору та слуху та ін.; 3) розвиток 

приватного благодійництва; 4) формування на території українських земель 

освітньо-наукових центрів (Острозької слов’яно-греко-латинської академії, 
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Києво-Могилянської академії), які заклали базис освітнього вектора 

соціального захисту соціально вразливих категорій осіб; 5) розвиток 

соціального захисту військових, які зазнали поранення, контузії тощо; 

6) формування системи соціального страхування у зв’язку з інвалідністю 

через призму створення системи пенсійного забезпечення; 7) формування 

концептуальних засад державного та недержавного соціального захисту, 

соціального страхування; 8) формування концептуальних засад правового 

регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю. 

4. Дорадянський етап соціального захисту соціально вразливих осіб 

характеризується поступовим формуванням правового регулювання системи 

державного та недержавного соціального захисту, соціального страхування 

осіб з інвалідністю. 

5. Принципами правового регулювання соціального захисту осіб з 

інвалідністю у дореволюційний період стали: 1) пріоритетність інтересів 

держави щодо системи соціального захисту; 2) вибірковість застосування 

системи соціального захисту; 3) фрагментарність та декларативність 

визнання права на соціальний захист та інших тісно пов’язаних із ним прав; 

4) домінування підзаконного нормативного регулювання відносин 

соціального захисту. 
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1.2 Становлення та розвиток правового регулювання соціального 

захисту осіб з інвалідністю на території українських земель у радянську 

добу (1917-1991 рр.) 

Утвердження на українських землях більшовицької (радянської) влади 

зумовило об’єктивні та закономірні зміни у соціальному захисті осіб з 

інвалідністю та його правовому регулюванні. По-перше, військово-політичні 

події початку XX ст., у тому числі національно-визвольний рух, призвели не 

тільки до збідніння населення, а й до збільшення чисельності осіб з 

інвалідністю. По-друге, більшовицька (радянська) влада декларувала новітні 

політичні, державно-інституційні зміни, а також зміни у соціальній 

політиці [218, с. 23]. 

Насамперед слід відзначити, що впродовж 1917-1918 рр. на території 

українських земель здійснювались активні політико-правові події, 

спрямовані на відновлення української державності та утвердження 

незалежності Української держави. Одним із важливих наслідків таких подій 

стало проголошення УНР, яка декларувала низку соціально-економічних 

змін, у тому числі соціальний захист пораненим, контуженим та іншим. 

20 квітня 1918 року було ухвалено Конституцію УНР (Статут про державний 

устрій, права і вольності УНР) [63, с. 56-57], зміст якої передбачав 

забезпечення прав, свобод, вольностей, культури та добробуту своїх 

громадян. Водночас закріплені у Конституції свободи залишилися 

позитивно-декларативними з огляду на те, що УНР не змогла активно 

протидіяти більшовицькій владі, що й призвело до утвердження останньої на 

усій території України. 

Також слід зауважити, що в умовах революційних змін 1917 року під 

тиском Державної думи Росії 02 березня цар Микола II зрікся престолу. Так 

у Росії припинила своє існування династія Романових і була ліквідована 

монархія. Проте 03 березня 1917 року було сформовано і оприлюднено склад 
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Тимчасового уряду на чолі з князем Львовим. Ці події активізували 

громадсько-політичне життя в Україні, про що свідчило зростання кількості 

українських політичних партій і угруповань, які, на жаль, діяли розрізнено. 

Подолати розпорошеність національних сил взялася Центральна Рада – 

широкопредставницький громадський орган, який складався з представників 

українських партій, наукових, освітніх, кооперативних, студентських та 

інших організацій. Щоб зрозуміти логіку діяльності Української Центральної 

Ради в політичній, економічній, правовій сферах життя, слід зважити на те, 

що провідна роль у ній належала соціалістичним партіям – українським 

соціал-демократам та українським есерам. Новостворена Центральна Рада 

взяла курс на демократизацію громадського життя, національне визволення, 

розв’язання соціальних конфліктів, юридичне оформлення створених органів 

влади та управління, розв’язання земельного питання, соціального 

забезпечення, формування трудового та освітнього законодавства 

тощо [461, с. 27-28]. 

Доречно наголосити, що у перші роки радянської влади попередні 

форми соціального захисту (соціальне страхування, державне забезпечення, 

громадська взаємодопомога) лише частково зберігаються і діють відповідно 

до нового класового розуміння сутності права і держави [433, с. 20]. 

Зміцнення більшовицької влади передбачало поступову централізацію 

управління соціальним захистом. Так, радянська влада скасувала усі 

благодійні установи та товариства, які існували до неї, а натомість вже у 

листопаді 1917 року було створено Наркомат державного піклування, до 

функцій якого належало надання допомоги неповнолітнім та літнім 

громадянам, інвалідам війни та їх родинам [185]. У квітні 1918 року цю 

установу було перейменовано у Наркомат соціального забезпечення, на який 

покладалося виконання функцій щодо утримання будинків для літніх людей 

та людей з інвалідністю. Вказана установа забезпечувала пенсіями та 

допомогами за рахунок держави усіх громадян, джерелом існування яких 
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була праця. Декретом РНК від 31 жовтня 1918 року «Про соціальне 

забезпечення трудящих» передбачалося кілька видів соціального 

забезпечення, в тому числі й пенсії по інвалідності [283]. У цьому плані 

фактично поза системою соціального захисту перебувало сільське населення. 

Б.І. Сташків стверджує, що традиційно радянська держава довгий час не 

брала участі в матеріальному забезпеченні непрацездатних, оскільки 

вважала, що сільське населення таке забезпечення має отримувати на основі 

принципу самозабезпечення та взаємовиручки (земля є основним джерелом 

засобів до існування) [455]. Водночас землю як основний ресурс сільського 

населення радянська влада відібрала, провівши колективізацію, однак 

система соціального забезпечення селян залишилася так само 

дискримінаційною у порівнянні з соціальним забезпеченням робітників та 

службовців. Також у перші роки радянської влади набуло поширення 

створення різних комітетів та кооперативів, зокрема в сфері соціального 

захисту осіб з інвалідністю. Так, у РСФРР було створено Всеросійський 

комітет допомоги інвалідам війни, хворим та пораненим червоноармійцям та 

сім’ям осіб, що загинули на війні, який сприяв державним органам у наданні 

допомоги та лікуванні вказаних категорій осіб [183]. Крім того, після 

скасування інституту благодійництва (1918 р.) особам з інвалідністю 

надавалася допомога у формі направлення до притулку для покалічених 

війною, а також у формі призначення пенсій. Поступово інваліди 

громадянської війни та Першої світової війни були прирівняні у пенсійному 

забезпеченні до осіб з інвалідністю праці. Слід зауважити, що, починаючи з 

1920 року, державний соціальний захист зберігся лише для осіб з 

інвалідністю війни, соціальне забезпечення робітників здійснювалося за 

допомогою системи соціального страхування, а селяни мали забезпечувати 

себе самостійно (створювалися селянські товариства взаємодопомоги). 

Важливим кроком на шляху утвердження на території українських 

земель більшовицької (радянської) влади стало ухвалення 10 березня 
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1919 року Конституції УСРР [133], якою було проголошено право робітників 

та селян на свободу організацій та акцій, усіляку матеріальну та іншу 

допомогу. Зокрема було зазначено, що для повного утвердження основ 

диктатури пролетаріату і найбіднішого селянства УСРР надає працюючим 

масам всі права і можливості в галузі громадського і політичного життя. 

Відповідні положення знайшли своє закріплення і в ухваленій 15 травня 

1929 року новій Конституції УРСР [134]. Проте система соціального захисту 

осіб з інвалідністю будувалась за зразком РСФРР. 

Відповідно до практики та досвіду РСФРР формувалось і розвивалось 

законодавство УСРР. Так, 16 квітня 1919 року РНК УСРР, враховуючи 

досвід російського законодавства, ухвалила Положення про соціальне 

забезпечення трудящих, на підставі якого запроваджено три види пенсій: для 

осіб з інвалідністю, для вдів та сиріт. Зокрема у цьому Положенні було 

зазначено, що на пенсію по інвалідності мали право особи, котрі втрачали 

працездатність внаслідок хвороби, віку або каліцтва і при цьому не мали 

додаткових джерел існування у розмірі, не меншому за прожитковий 

мінімум. Однак, як зазначає Б.І. Сташків, вказане положення практично не 

виконувалося, оскільки було «революційно-ідеалістичним» [455, с. 626]. 

Серед нормативно-правових актів, якими регулювалися питання соціального 

захисту осіб з інвалідністю довоєнного періоду, можна назвати такі: 

Положення про соціальне забезпечення інвалідів-червоноармійців та їх сімей 

від 28 квітня 1919 року, постанову ЦВК і РНК СРСР «Про забезпечення 

інвалідів громадянської війни з числа робітників і службовців, а також сімей 

робітників і службовців, що загинули в громадянській війні» від 30 січня 

1935 року [492]. 

У літературі наголошується, що основні напрями соціальної політики 

щодо соціального захисту більшовицької (радянської) влади бути такими: 

1) запровадження соціальних пенсій, які виплачувалися з державного 

бюджету незалежно від попередньої сплати страхових внесків; 2) створення 
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трирівневої системи пенсій та пенсійних виплат: державне пенсійне 

страхування; державне забезпечення; громадська взаємодопомога; 3) поява 

нових підстав для пенсії по інвалідності (старість, хвороба тощо); 

4) пріоритетність виплат пенсій відповідно до соціальних груп (робітники, 

службовці, селяни) з поступовим вирівнюванням [437, с. 19-27]. 

Слід відзначити, що у період нової економічної політики (1921-1927 

рр.) відбувається формування страхового законодавства УСРР, що 

відповідало обраному курсу економічного розвитку. Так, 10 грудня 

1921 року РНК УСРР затвердила Положення про соціальне забезпечення 

робітників і службовців на випадок тимчасової і постійної втрати 

працездатності і членів їх сімей, на випадок смерті годувальника. Цим 

Положенням передбачалися такі види державної допомоги: 1) у разі 

тимчасової непрацездатності; 2) у разі вагітності та пологів, включаючи 

допомоги на годування та одноразову допомогу на предмети догляду за 

немовлятами; 3) на поховання; 4) пенсії по інвалідності, що призначалися 

виключно в разі отримання травм на виробництві та залежали від ступеня 

втрати працездатності (6 груп інвалідності); 5) пенсії в разі смерті 

годувальника; 6) страхова медична допомога. Однак вказане Положення не 

поширювалося на селян. 

З проголошенням 30 грудня 1922 року утворення Радянського Союзу 

(далі – СРСР) та ухваленням 31 січня 1924 року першої Конституції 

СРСР [117] було декларовано відновлення економіки та соціальні зміни для 

покращення добробуту людини. 

Після утворення СРСР система соціального захисту залишилася у 

віданні союзних республік. В окремих республіках державним 

забезпеченням інвалідів війни займалися комітети допомоги інвалідам війни, 

хворим та пораненим червоноармійцям та сім’ям осіб, що загинули на війні, 

однак у 1930 р. їх розформували та на їх базі організували нові громадські 

організації – товариства допомоги [183]. 
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На підставі постанови ВЦВК та РНК УСРР від 04 червня 1933 року 

«Про Українське товариство сліпих та Українське товариство глухонімих» 

(далі – УТОС, УТОГ) зазначені товариства повинні були поліпшувати умови 

життя сліпих і глухонімих, матеріальне їх забезпечення, здійснювати 

політичне виховання та освіту сліпих і глухонімих, навчання ремеслам та 

іншим видам загальнокорисної праці, а також трудовлаштування сліпих і 

глухонімих у державній і кооперативній промисловості та в інших 

доступних для них галузях народного господарства. При цьому УТОС та 

УТОГ були громадськими організаціями, які, діючи на засадах 

самодіяльності своїх членів, самостійно виконували свої завдання під 

загальним керівництвом Народного Комісаріату Соціального Забезпечення 

УСРР на підставі вказаної вище постанови та статутів [419]. 

Ухвалена 05 грудня 1936 року друга Конституція СРСР закріпила 

основоположні соціальні права людини. Так, відповідно до статей 120, 122 

Конституції СРСР громадяни мало право на матеріальне забезпечення в 

старості, а також на випадок хвороби та втрати працездатності [173, с. 308-

309]. Відповідно до Конституції СРСР 30 січня 1937 року було прийнято 

Конституцію Української РСР [132], ст. 119 якої передбачала, що громадяни 

УРСР мають право на матеріальне забезпечення в старості, а також у разі 

хвороби і втрати працездатності. При цьому таке право забезпечувалось за 

рахунок широкого розвитку державного соціального страхування робітників 

і службовців, надання безоплатної медичної допомоги трудящим, а також 

передачі їм у користування розгалуженої мережі курортів. 

Упродовж 1940-1960 рр. на території СРСР та УРСР система 

соціального захисту осіб з інвалідністю підпорядковувалась об’єктивним 

вимогам часу щодо матеріального та грошового забезпечення військових, 

партизан та інших громадян, які зазнали ушкоджень здоров’я у результаті 

військових подій на території українських земель [18]. Так, у період Другої 

світової війни при визначенні права на пенсію та розмірів пенсійного 
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забезпечення враховувалась праця, яку особа віддавала суспільству, поки 

була працездатною, тобто застосовувався радянський конституційний 

принцип «… кожному – за його працю» [217, с. 29]. 

Варто зазначити, що система соціального захисту в УРСР була 

сформована ще до початку Великої Вітчизняної війни. Зокрема інвалідність 

розглядалась як засвідчений медичним органом стан, при якому внаслідок 

хронічного захворювання або анатомічних дефектів, які викликають стійке, 

незважаючи на лікування, порушення функцій організму, особа змушена 

припинити професійну працю на тривалий термін або може працювати при 

значній зміні звичайних умов праці [464, с. 81]. При цьому в юридичній 

літературі наголошується на недоліках легального визначення поняття 

інвалідності та розмежування його з суміжними поняттями [17, с. 16]. 

Слід зауважити, що правове регулювання виплат особам з 

інвалідністю здійснювалось на підставі постанови РНК СРСР від 16 липня 

1940 року № 1269 «Про пенсії військовослужбовцям рядового і молодшого 

начальницького складу строкової служби та їхнім сім’ям» та постанови РНК 

СРСР від 05 червня 1941 року № 1474 «Про пенсії та допомоги особам 

вищого, старшого і середнього начальницького складу, особам молодшого 

начальницького складу надстрокової служби, спеціалістам рядового складу 

надстрокової служби та їхнім сім’ям» [259]. 

У юридичній літературі того періоду проводилось розмежування між 

особами з інвалідністю, які отримали інвалідність на фронті під час 

безпосередніх бойових дій, та тими, які стали такими внаслідок нещасного 

випадку або хвороби, які не були пов’язані з бойовими діями. З початком 

Великої Вітчизняної війни кількість осіб з інвалідністю стрімко зросла, тому 

з’являється нова категорія осіб з інвалідністю – інвалід Вітчизняної 

війни [52, с. 5-9]. Варто звернути увагу на те, що тільки протягом 1945 року 

у лікарсько-трудових експертних комісіях (ЛТЕК) пройшли первинний і 

повторний огляд і були визнані інвалідами Вітчизняної війни 819 817 
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фронтовиків. З них визнані: інвалідами І групи – 13 403; інвалідами ІІ групи 

– 388 531; інвалідами ІІІ групи – 417 883 [485; 468; 51, с. 26-32]. 

Радянська влада всіляко сприяла працевлаштуванню інвалідів-

фронтовиків. Згідно з постановою РНК СРСР від 18.01.1943 № 73 «Про 

трудове влаштування інвалідів Вітчизняної війни» пенсії працюючим 

інвалідам відповідні органи мали виплачувати незалежно від розмірів 

зарплати чи доходів від праці у колгоспах [52, с. 5-9]. Водночас окремі 

корективи були внесені на підставі рішення Ради Міністрів СРСР «Про 

порядок виплати пенсій інвалідам ІІІ групи, які забезпечуються органами 

соціального забезпечення» (1948 р.), яким передбачалось зменшення розміру 

пенсії тим працюючим особам з інвалідністю ІІІ групи, в яких сума їх пенсії і 

зарплати перевищувала розмір зарплати, яку вони отримували до переходу 

на інвалідність. Водночас виплати пенсій припинялися повністю особам з 

інвалідністю ІІІ групи, які проживали в селі і працювали на промислових 

підприємствах або службовцями [96, с. 252]. 

Як стверджує Б.І. Сташків, основними видами державного соціального 

забезпечення осіб з інвалідністю у роки Великої Вітчизняної війни були: 

1) пенсії та періодичні разові допомоги; 2) звільнення від оподаткування; 

3) пільги по обов’язкових поставках, пільги у сфері житлового забезпечення, 

освіти, охорони здоров’я тощо; 4) матеріально-побутове та культурне 

обслуговування. Законодавством часів Вітчизняної війни передбачалися такі 

форми соціального забезпечення: 1) грошові виплати; 2) натуральна 

допомога; 3) послуги [455, с. 633-634]. Така ж тенденція зберігалася і в 

повоєнні роки. 

На підставі дослідження радянської системи соціального захисту у 

західних областях України у період 1939-1953 рр. Л.М. Дробіна визначає 

такі форми соціального забезпечення: пенсія, державне забезпечення 

непрацездатних осіб, соціальна допомога [74, с. 17]. Загалом наукові праці 

представників історичної науки вказують на соціально-класовий підхід до 
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соціального захисту радянських громадян. Законодавством радянських часів 

було передбачено низку пільг для інвалідів Вітчизняної війни. 

Провідне значення для утвердження системи пенсійного забезпечення 

осіб з інвалідністю мало ухвалення Закону СРСР «Про державні пенсії» від 

14 липня 1956 року [258], у Преамбулі якого вказувалося, що «у Союзі 

Радянських Соціалістичних Республік право громадян на матеріальне 

забезпечення в старості, у разі втрати працездатності і в разі хвороби є 

одним із завоювань Великої Жовтневої соціалістичної революції і закріплено 

Конституцією СРСР. Пенсійне забезпечення гарантується створеним у СРСР 

соціалістичним ладом, в умовах якого назавжди знищені експлуатація 

людини людиною, безробіття і невпевненість трудящих у завтрашньому дні. 

Пенсійне забезпечення в Радянській державі здійснюється повністю за 

рахунок державних і громадських коштів». 

Важливою особливістю цього Закону стало те, що він закріплював 

право на державну пенсію робітників і службовців, військовослужбовців, 

учнів вищих, середніх спеціальних навчальних закладів, училищ, шкіл і 

курсів із підготовки кадрів, інших громадян, якщо вони стали інвалідами у 

зв’язку з виконанням державних або громадських обов’язків, членів сімей 

громадян у випадку втрати годувальника. Цей Закон запроваджував пенсії по 

старості, інвалідності та втраті годувальника. 

Зокрема право на пенсію по інвалідності мали робітники та службовці 

у разі настання інвалідності, тобто постійної або тривалої втрати 

працездатності. При цьому пенсія по інвалідності призначалася робітникам і 

службовцям незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, 

до влаштування на роботу чи після припинення роботи. Крім того, пенсії по 

інвалідності призначалися при втраті працездатності внаслідок: а) трудового 

каліцтва або професійного захворювання; б) загального захворювання. Якщо 

втрата працездатності сталася внаслідок каліцтва, не пов’язаного з роботою, 

пенсії призначалися так само, як при втраті працездатності внаслідок 
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загального захворювання. Згідно з положеннями ст. 21 Закону СРСР «Про 

державні пенсії» пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва 

призначалися незалежно від трудового стажу. Водночас пенсії по 

інвалідності внаслідок загального захворювання призначалися залежно від 

трудового стажу, який диференціювався за статтю та умовами роботи. 

Розмір пенсії по інвалідності також диференціювався за групами 

інвалідності і становив від 110 відсотків пенсії по старості до 65 відсотків 

заробітку, який також диференціювався. Законом також встановлювався 

мінімальний та максимальний розміри пенсій по інвалідності внаслідок 

трудового каліцтва або професійного захворювання та загального 

захворювання. Жінкам з інвалідністю віком понад 55 років, а чоловікам – 

понад 60 років пенсії по інвалідності призначалися довічно. Особам з 

інвалідністю молодшого віку такі пенсії призначалися на час 

непрацездатності, яка встановлювалася під час проходження комісії. 

Важливо, що розмір пенсії особам з інвалідністю І групи не залежав від 

розміру заробітку. Пенсія по інвалідності не зменшувалася для осіб з 

інвалідністю ІІ групи, якщо їхній місячний заробіток не перевищував 

120 крб. Водночас особам з інвалідністю ІІІ групи та ІІ групи, якщо вони 

мали заробіток понад 120 крб, розмір пенсії та заробітної плати в сумі не 

повинні були перевищувати заробітку до встановлення інвалідності. У будь-

якому випадку мінімальний розмір пенсії особам з інвалідністю ІІІ групи, 

якщо їхній заробіток не перевищував 120 крб за місяць, встановлювався на 

рівні не менше 50% призначеної пенсії. 

Крім того, 15 липня 1964 року було ухвалено Закон СРСР «Про пенсії 

та допомоги членам колгоспів», на підставі якого запроваджувалися пенсії та 

допомоги членам колгоспів. Так, у Законі, зокрема, зазначалося, що право на 

пенсію по інвалідності мають члени колгоспів у разі настання інвалідності І 

або ІІ групи, а також інваліди ІІІ групи внаслідок трудового каліцтва чи 

професійного захворювання [384]. Згідно з положеннями ст. 10 зазначеного 
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нормативно-правового акта пенсії по інвалідності внаслідок трудового 

каліцтва чи професійного захворювання членам колгоспів призначалися 

незалежно від стажу роботи. Водночас пенсії по інвалідності внаслідок 

загального захворювання, не пов’язаного з роботою, призначалися 

колгоспникам за наявності стажу роботи (залежно від віку особи з 

інвалідністю) від 1 до 20 років. Вимоги до стажу роботи залежали не лише 

від віку членів колгоспу, а ще й диференціювалися залежно від статі таких 

осіб. Подібно до положень Закону СРСР «Про державні пенсії» 1956 року, 

Законом СРСР «Про пенсії та допомоги членам колгоспів» 1964 року 

передбачалося встановлення порядку визначення розміру пенсії по 

інвалідності, мінімальних розмірів пенсій по інвалідності внаслідок 

трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також внаслідок 

загального захворювання. Максимальний розмір пенсії по інвалідності для 

членів колгоспів встановлювався відповідно до положень законодавства про 

державні пенсії для робітників та службовців [218, с. 33]. 

Протягом 1960-1990 рр. в Українській РСР продовжувалась практика 

підзаконного правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю 

шляхом ухвалення постанов Ради Міністрів СРСР. До найбільш актуальних з 

них можна віднести такі: постанову від 29 грудня 1963 року № 1277 «Про 

забезпечення інвалідів автомобілями з ручним управлінням»; постанову від 

06 березня 1965 року № 140 «Про розширення пільг інвалідам Вітчизняної 

війни і членам сімей військовослужбовців, що загинули у Велику Вітчизняну 

війну»; постанову від 08 лютого 1968 року № 87 «Про порядок видачі 

інвалідам Вітчизняної війни та іншим інвалідам з числа військовослужбовців 

позик на капітальний ремонт житлових будинків»; постанову від 14 травня 

1970 року № 334 «Про подальше поліпшення матеріально-побутових умов 

інвалідів Вітчизняної війни і сімей загиблих військовослужбовців»; 

постанову від 21 квітня 1975 року № 307 «Про забезпечення інвалідів 

Вітчизняної війни І групи по зору, Героїв Радянського Союзу і кавалерів 
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орденів Слави трьох ступенів автомобілями «Запорожець»; постанову від 

11 грудня 1979 року № 1092 «Про подальше поліпшення забезпечення 

інвалідів Вітчизняної війни другої групи транспортними засобами». 

07 жовтня 1977 року було ухвалено третю і останню Конституцію 

СРСР, яка декларувала радянську державу нового типу та закріпила мету у 

вигляді «розширення реальних можливостей для застосування громадянами 

своїх творчих сил, здібностей і обдарувань, для всебічного розвитку 

особи» [129]. Також норми Конституції СРСР передбачали, що громадяни 

СРСР мають усю повноту соціально-економічних, політичних та особистих 

прав і свобод, проголошених і гарантованих Конституцією СРСР та 

радянськими законами, а соціалістичний лад забезпечує розширення прав і 

свобод, безперервне поліпшення умов життя громадян у міру виконання 

програм соціально-економічного і культурного розвитку (ст. 39). Це право 

гарантується соціальним страхуванням робітників, службовців і 

колгоспників, допомогою по тимчасовій непрацездатності; виплатою за 

рахунок держави і колгоспів пенсій за віком, інвалідністю і у зв’язку з 

втратою годувальника; працевлаштуванням громадян, які частково втратили 

працездатність; піклуванням про громадян похилого віку і про інвалідів; 

іншими формами соціального забезпечення. 

Відповідно до положень та приписів Конституції СРСР 20.04.1978 

Верховною Радою Української РСР було ухвалено Конституцію Української 

РСР [121], якою закріплено систему основоположних соціальних прав 

(статті 37-44), покликаних розвивати систему соціального захисту осіб з 

інвалідністю [228, с. 34]. 

У Конституції Української РСР зазначалося, що, по-перше, громадяни 

України мають усю повноту соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і свобод, проголошених і гарантованих Конституцією та 

законами України; по-друге, використання громадянами прав і свобод не 

повинно завдавати шкоди інтересам суспільства і держави, правам інших 



80 

громадян; по-третє, громадяни мають право на охорону здоров’я, яке 

забезпечується безоплатною кваліфікованою медичною допомогою, що 

надається державними закладами охорони здоров’я; розширенням мережі 

закладів для лікування і зміцнення здоров’я громадян; розвитком і 

вдосконаленням техніки безпеки і виробничої санітарії; проведенням 

широких профілактичних заходів; заходами щодо оздоровлення 

навколишнього середовища; особливим піклуванням про здоров’я 

підростаючого покоління, включаючи заборону дитячої праці, не пов’язаної 

з навчанням і трудовим вихованням; розгортанням наукових досліджень, 

спрямованих на запобігання та зниження захворюваності, забезпечення 

довголітнього активного життя громадян; по-четверте, громадяни мають 

право на матеріальне забезпечення в старості, в разі хвороби, повної або 

часткової втрати працездатності, а також втрати годувальника; по-п’яте, 

зазначене право гарантується соціальним страхуванням робітників, 

службовців і колгоспників, допомогою по тимчасовій непрацездатності; 

виплатою за рахунок держави і колгоспів пенсій за віком, інвалідністю у 

зв’язку з втратою годувальника; працевлаштуванням громадян, які частково 

втратили працездатність; піклуванням про громадян похилого віку і про 

інвалідів; іншими формами соціального забезпечення; по-шосте, громадяни 

мають право на освіту, яке забезпечується безоплатністю всіх видів освіти, 

здійсненням загальної обов’язкової середньої освіти молоді, широким 

розвитком професійно-технічної, середньої спеціальної та вищої освіти на 

основі зв’язку навчання з життям і виробництвом; розвитком заочної і 

вечірньої освіти; наданням державних стипендій та пільг учням і студентам; 

безоплатною видачею шкільних підручників; можливістю навчання в школі 

рідною мовою; створенням умов для самоосвіти [390]. 

Упродовж 1980-1990 рр. в Українській РСР відбувся процес подальшої 

централізації стосовно питань соціального захисту людей з інвалідністю. У 

цей період важлива роль у правовому регулюванні відносин соціального 
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захисту осіб з інвалідністю належала Раді Міністрів Української РСР, яка 

здійснювала його спільно з іншими владними органами. Так, 28.03.1985 

Радою Міністрів Української РСР та Українською Радою Професійних 

Спілок затверджено Положення про лікарсько-трудові експертні 

комісії [369]. У цьому Положенні передбачалося, що лікарсько-трудові 

експертні комісії (далі – ЛТЕК) проводять експертизу тривалої або постійної 

втрати працездатності громадян. Основними завданнями ЛТЕК є: 

визначення стану працездатності, тривалої або постійної її втрати, 

встановлення групи та причини інвалідності; визначення для інвалідів умов 

та видів праці, робіт і професій, доступних їм за станом здоров’я, а також 

умов і методів, за допомогою яких порушена працездатність може бути 

відновлена або підвищена, перевірка правильності використання інвалідів на 

роботі відповідно до висновків комісій; сприяння зміцненню здоров’я 

населення, попередженню інвалідності; вивчення разом з органами охорони 

здоров’я, адміністрацією підприємств, установ, організацій і 

профспілковими організаціями причин втрати працездатності й участь у 

розробці заходів по профілактиці інвалідності та відновленню 

працездатності. При цьому залежно від ступеня втрати працездатності 

інвалідність поділялась на три групи. Причинами інвалідності було визнано: 

загальне захворювання, трудове каліцтво, професійне захворювання, 

інвалідність з дитинства; для військовослужбовців – поранення, контузія, 

каліцтво, одержані при захисті СРСР або при виконанні інших обов’язків 

військової служби, чи захворювання, пов’язане з перебуванням на фронті, 

або каліцтво, одержане внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з 

виконанням обов’язків військової служби, чи захворювання, не пов’язане з 

перебуванням на фронті, а в спеціально передбачених законодавством 

випадках – захворювання, одержане при виконанні обов’язків військової 

служби. Доречно відзначити, що висновки лікарсько-трудових експертних 
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комісій про умови й характер праці інвалідів були обов’язковими для 

адміністрації підприємств, установ і організацій. 

У грудні 1990 року було прийнято Закон СРСР «Про пенсійне 

забезпечення громадян в СРСР» [390], який відповідно до Конституції СРСР 

мав гарантувати всім непрацездатним громадянам СРСР право на 

матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом 

надання трудових і соціальних пенсій. При цьому Закон спрямовувався на 

те, щоб повніше враховувалась праця як джерело зростання добробуту 

народу і кожної радянської людини, виключався зрівняльний підхід у 

пенсійному забезпеченні. 

Основоположні новели цього Закону такі: по-перше, громадяни СРСР 

мають право на державне пенсійне забезпечення в старості, при інвалідності, 

втраті годувальника та в інших випадках, передбачених цим Законом; по-

друге, за цим Законом призначаються: а) трудові пенсії: по старості (за 

віком), по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років; 

б) соціальні пенсії; по-третє, право на трудову пенсію мають особи, зайняті 

суспільно корисною працею, при додержанні інших умов, передбачених цим 

Законом: а) особи, які працюють на підставі трудового договору на 

підприємствах, в установах, організаціях, кооперативах незалежно від форм 

власності і господарювання або на підставі членства в колгоспах та інших 

кооперативах – за умови сплати підприємствами та організаціями страхових 

внесків у Пенсійний фонд СРСР; б) особи, які займаються індивідуальною 

трудовою діяльністю, у тому числі на умовах індивідуальної (групової) 

оренди або в особистому селянському господарстві, – за умови сплати 

страхових внесків у Пенсійний фонд СРСР; в) члени творчих спілок, а також 

інші творчі працівники, які не є членами творчих спілок, – за умови сплати 

страхових внесків у Пенсійний фонд СРСР; г) інші особи, які підлягають 

державному соціальному страхуванню; ґ) працівники воєнізованих 

формувань, які не підлягають державному соціальному страхуванню, особи 
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начальницького і рядового складу служби спеціального зв’язку Міністерства 

зв’язку СРСР; д) студенти вищих, учні середніх спеціальних навчальних 

закладів, училищ, шкіл і курсів з підготовки кадрів, аспіранти і клінічні 

ординатори, докторанти; е) особи, які стали інвалідами у зв’язку з 

виконанням державних чи громадських обов’язків або у зв’язку з 

виконанням обов’язку громадянина СРСР щодо рятування людського життя, 

щодо охорони державної, колективної власності, власності громадян СРСР і 

правопорядку; є) особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або 

дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за престарілим, який досяг 80-

річного віку; ж) члени сімей осіб, вказаних у цій статті, та пенсіонерів з 

числа цих осіб – у разі втрати годувальника; по-четверте, право на пенсію за 

віком мають: чоловіки – після досягнення 60 років і при стажі роботи не 

менше 25 років; жінки – після досягнення 55 років і при стажі роботи не 

менше 20 років; по-п’яте, пенсії по інвалідності призначаються в разі 

настання інвалідності, яка спричинила повну або часткову втрату 

працездатності, внаслідок: а) трудового каліцтва або професійного 

захворювання; б) загального захворювання (в тому числі каліцтва, не 

пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства); пенсії по інвалідності, 

призначаються незалежно від того, коли настала інвалідність: у період 

роботи, до вступу на роботу чи після припинення роботи; по-шосте, залежно 

від ступеня втрати працездатності інваліди поділяються на три групи; 

причини і групи інвалідності, а також час настання інвалідності 

встановлюються лікарсько-трудовими експертними комісіями (ЛТЕК), які 

діють на підставі Положення про них, затвердженого Радою Міністрів СРСР; 

по-сьоме, пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи 

професійного захворювання (ст. 28) призначаються незалежно від стажу 

роботи; пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання 

призначаються при наявності такого стажу роботи на час настання 

інвалідності (від 1 до 15 років залежно від віку); по-восьме, пенсії по 
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інвалідності призначаються в таких розмірах: інвалідам I і II груп – 55%, 

інвалідам III групи – 30% заробітку (статті 76, 96); якщо в інвалідів I і II груп 

є трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, у тому числі 

на пільгових умовах, то пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії 

за віком при відповідному стажі роботи; мінімальні розміри пенсій 

встановлюються: по I і II групах інвалідності в розмірі 100%, по III групі 

інвалідності – 50% мінімальної заробітної плати [390]. 

Незважаючи на певні досягнення цього Закону у розвитку пенсійного 

забезпечення, у тому числі пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю, його 

норми не мали практичного застосування, ураховуючи очевидні тенденції до 

здобуття Україною незалежності [218, с. 36]. 

Тому можна погодитися із професором І.М. Сиротою, що радянській 

системі соціального захисту найбільш притаманною була державна 

адміністративно-розподільча (бюджетна) система асигнувань на ці цілі [436, 

с. 6]. 

Варто наголосити, що правове регулювання соціального захисту осіб з 

інвалідністю у радянський період частково було досліджено у дисертаційній 

літературі. Так, І.Ю. Михайлова виділяє таку класифікацію етапів розвитку 

пенсійного забезпечення за віком, починаючи з витоків радянської системи: 

а) 1-й етап (1927-1955 рр.) – становлення пенсійних правовідносин. У 

1927 році було вперше запроваджено пенсійне забезпечення по старості для 

робітників підприємств текстильної промисловості. Встановлено основні 

підстави виникнення права на пенсійне забезпечення по старості: пенсійний 

вік (для чоловіків – 60 років, для жінок – 55 років) і виробничий стаж 

тривалістю 25 років; б) 2-й етап (1956-1984 рр.) – формування радянської 

системи пенсійного забезпечення. Прийняття Закону СРСР «Про державні 

пенсії» від 14 липня 1956 року та Закону СРСР «Про пенсії та допомоги 

членам колгоспів» від 15 липня 1964 року; в) 3-й етап (1985-1990 рр.) – 
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правове регулювання пенсійного забезпечення по старості у роки 

перебудови [239, с. 4]. 

Водночас Н.П. Коробенко на основі вивчення пенсійного забезпечення 

по інвалідності в солідарній пенсійній системі України пропонує таку 

класифікацію етапів розвитку пенсійного забезпечення по інвалідності 

внаслідок загального захворювання у період до проголошення Україною 

незалежності: 1-й етап (1917-1927 рр.) – виникнення та становлення 

пенсійного забезпечення по інвалідності внаслідок загального захворювання. 

Вказаний період характеризується запровадженням у 1918 році пенсій по 

інвалідності внаслідок загального захворювання, які охоплювали незначне 

коло осіб, зокрема осіб, джерелом існування яких була власна (не наймана) 

праця, селяни ж взагалі не мали права на таку пенсію; 2-й етап (1928-1955 

рр.) – формування радянської моделі пенсійних правовідносин по 

інвалідності внаслідок загального захворювання; 3-й етап (1956-1990 рр.) – 

становлення та удосконалення радянської моделі пенсійного забезпечення по 

інвалідності внаслідок загального захворювання. У вказаний часовий 

проміжок удосконалюється правове регулювання пенсійного забезпечення 

по інвалідності внаслідок загального захворювання, розширюється коло осіб, 

які мають право на пенсію по інвалідності, за рахунок включення до нього 

колгоспників [138, с. 20]. 

Виходячи із зазначеного, можемо зробити наступні висновки: 

1. Формування соціального захисту осіб з інвалідністю у радянський 

період пов’язано із складними політико-правовими, ідеологічними та 

іншими чинниками, які зумовлювали формування та становлення радянської 

держави та права. 

2. Правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у 

період радянської доби було спрямоване на: 1) формування та розвиток 

системи соціального захисту осіб з інвалідністю відповідно до потреб та 

інтересів держави; 2) формально-декларативне визнання права на соціальний 
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захист та інших тісно пов’язаних із ним прав; 3) конституційне закріплення 

засад та принципів соціального захисту осіб з інвалідністю; 4) домінування 

підзаконного нормативно-правового регулювання соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 5) розвиток державного соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 6) формування формально-декларативних засад моніторингу, 

нагляду та контролю за дотриманням законодавства про соціальний захист 

осіб з інвалідністю. 

3. Системі соціального захисту осіб з інвалідністю у радянський період 

притаманні такі загальні ознаки: 1)  формування нової, централізованої 

системи соціального захисту; 2)  централізація суспільних інститутів з 

питань прав осіб з інвалідністю (УТОС, УТОГ); 3) державний 

адміністративно-розподільчий (бюджетний) характер; 4) формування 

системи соціальних допомог; 5) формування системи соціальної, медичної і 

професійної реабілітації та протезування (особливо у повоєнний період); 

6) поступове відновлення системи пенсійного забезпечення; 

7) удосконалення окремих видів соціального захисту осіб з інвалідністю; 

8) функціонування на основі переважно підзаконного нормативно-правового 

регулювання. 

4. Упродовж усього радянського періоду не було розроблено єдиної 

концепції розвитку соціального захисту осіб з інвалідністю, що вказувало на 

декларативність, ситуативність, непрогнозованість та вибірковість правового 

регулювання цих питань. 

5. Основними етапами формування та розвитку правового 

регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю протягом радянської 

доби (1917-1990 рр.) є такі: 

1-й етап (1917-1937 рр.) – формування радянської моделі соціального 

захисту осіб з інвалідністю: а) формування конституційної політико-

ідеологічної основи для соціального захисту осіб з інвалідністю; 

б) домінування підзаконного нормативно-правового регулювання 
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соціального захисту осіб з інвалідністю; в) утвердження державного 

соціального захисту; г) формування вибіркового соціального захисту через 

надання переваг робітникам та службовцям, військовим (червоноармійцям); 

ґ) відновлення пенсійного забезпечення по інвалідності; д) заснування УТОС 

та УТОГ для забезпечення належного соціального захисту осіб з вадами зору 

та слуху; 

2-й етап (1937-1978 рр.) – становлення радянської моделі соціального 

захисту осіб з інвалідністю: а) забезпечення подальшої централізації 

державного соціального захисту осіб з інвалідністю; б) продовження 

практики підзаконного нормативно-правового регулювання; в) формування 

системи соціального захисту військових (фронтовиків, партизан) з 

інвалідністю; г) стимулювання трудової реабілітації військових з 

інвалідністю; ґ) становлення системи медичної, соціальної та трудової 

реабілітації осіб з інвалідністю; д) удосконалення системи пенсійного 

забезпечення осіб з інвалідністю (робітників та службовців) (1956 р.), а 

також колгоспників (1964 р.); е) становлення системи соціальних допомог та 

пільг для осіб з інвалідністю; 

3-й етап (1978-1990 рр.) – удосконалення радянської системи 

соціального захисту осіб з інвалідністю: а) конституційно-правове 

закріплення права осіб з інвалідністю на матеріальне забезпечення, у тому 

числі на пенсійне забезпечення за рахунок держави, колгоспів та інших 

суб’єктів; б) удосконалення державного соціального захисту осіб з 

інвалідністю; в) продовження практики підзаконного нормативно-правового 

регулювання; г) становлення системи соціальних допомог для осіб з 

інвалідністю; ґ) становлення системи послуг та пільг для осіб з інвалідністю; 

д) продовження процесу вирівнювання соціального захисту колгоспників 

(селян) із робітниками та службовцями; е) удосконалення пенсійного 

забезпечення для осіб з інвалідністю. 
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6. Радянський етап соціального захисту осіб з інвалідністю 

характеризується процесом поступового утвердження державного 

соціального захисту та домінуючого впливу держави на систему соціального 

страхування та недержавний соціальний захист. 

7. Правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у 

радянський період характеризується: 1) конституційним, формально-

декларативним характером; 2) домінуванням підзаконного нормативно-

правового регулювання; 3) наявністю безсистемного законодавства з питань 

соціального захисту; 4) утвердженням законодавчого регулювання 

пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю. 
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1.3 Виникнення та становлення новітнього законодавства про 

соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах незалежності України 

Проголошення Декларації про державний суверенітет [61] та Акта 

незалежності України [3] заклало не лише політико-суспільне підґрунтя до 

незалежності України, декларування демократичних цінностей, стандартів, 

соціальних орієнтирів розвитку суспільства та держави, а й створило якісні 

передумови для розвитку новітньої моделі соціального захисту осіб з 

інвалідністю, правового регулювання у цій сфері [218, с. 39]. 

З проголошенням незалежності України виникла необхідність у 

формуванні власного національного законодавства, в тому числі й у сфері 

соціального захисту населення. Загальні засади формування національного 

законодавства щодо соціального забезпечення в незалежній Україні, як 

зазначає Б.І. Сташків, полягали у тому, що в умовах складної економічної 

ситуації в державі за основу було взято радянське соціальне законодавство 

та законодавство Російської Федерації, проте згодом почали враховувати 

досвід країн СНД та особливо цивілізованих країн [439, с. 635]. Свого часу 

Н.М. Стаховська справедливо наголошувала, що створення нової системи 

соціального забезпечення замість успадкованої з радянських часів 

передбачає необхідність існування науково обґрунтованої нормативно-

правової бази, однак існуючий її рівень не відповідає процесам 

реформування в Україні, що і зумовлює потребу в удосконалення правового 

регулювання як традиційних, так і значної кількості новостворених 

соціально-забезпечувальних відносин [454, с. 3]. 

Першим суттєвим кроком на шляху формування новітньої моделі 

соціального захисту осіб з інвалідністю стало ухвалення Верховною Радою 
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УРСР 21 березня 1991 року Закону Української РСР «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Українській РСР» [387] (далі – Закон № 875-XII), 

який пізніше отримав назву «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні». Цей Закон складався із шести розділів та 41 статті. 

По-перше, ст. 1 Закону № 875-XII передбачалося, що інваліди в 

Українській РСР володіють усією повнотою соціально-економічних, 

політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією Української 

РСР та іншими законодавчими актами. При цьому республіканські і місцеві 

органи влади та управління, підприємства, установи й організації (незалежно 

від форм власності та господарювання) залучають представників 

громадських організацій інвалідів до підготовки рішень, що стосуються 

інтересів інвалідів. Також зазначалося, що дискримінація інвалідів 

забороняється і переслідується за законом. 

По-друге, Закон № 875-XII встановив, що інвалідом є особа із стійким 

розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм 

або уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, 

до необхідності в соціальній допомозі і захисті. Крім того, Закон передбачав, 

що інвалідність як ступінь втрати здоров’я визначається шляхом 

експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи 

Міністерства охорони здоров’я Української РСР. Положення про медико-

соціальну експертизу затверджується Радою Міністрів Української РСР з 

урахуванням думок громадських організацій інвалідів в особі їх 

республіканських органів. 

По-третє, Законом № 875-XII закріплено, що діяльність держави щодо 

інвалідів виявляється у створенні правових, економічних, політичних, 

соціально-побутових і соціально-психологічних умов для задоволення їх 

потреб у відновленні здоров’я, матеріальному забезпеченні, посильній 

трудовій та громадській діяльності. Також, що важливо, Законом № 875-XII 

встановлено, що соціальний захист інвалідів з боку держави полягає у 
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наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, інформації, 

пристосованого житла, у встановленні опіки або стороннього догляду, а 

також пристосуванні забудови населених пунктів, громадського транспорту, 

засобів комунікацій і зв’язку до особливостей інвалідів. 

По-четверте, Законом № 875-XII передбачено, що захист прав, свобод і 

законних інтересів інвалідів забезпечується в судовому або іншому порядку, 

встановленому законом, а громадянину гарантовано право в судовому 

порядку оспорювати рішення органів медико-соціальної експертизи про 

визнання чи невизнання його інвалідом. Цим Законом також визначено, що 

законодавство про соціальну захищеність інвалідів в Українській РСР 

складається з цього Закону та інших актів законодавства, що видаються 

відповідно до нього. Місцеві Ради народних депутатів зобов’язані 

інформувати інвалідів про зміни і доповнення законодавства про соціальну 

захищеність інвалідів. 

По-п’яте, Закон № 875-XII (статті 8-11) визначив систему органів 

державного управління соціального захисту осіб з інвалідністю, яка, 

зокрема, включала Міністерство соціального забезпечення та Фонд 

соціального захисту інвалідів. Також цим Законом закріплено засади 

правового статусу громадських організацій інвалідів, їх відносини з 

органами державної влади, у тому числі шляхом гарантування для них права 

законодавчої ініціативи. 

По-шосте, Закон № 875-XII (статті 17-25) передбачив систему прав 

осіб з інвалідністю у сфері працевлаштування, освіти, професійної 

підготовки. 

По-сьоме, Закон № 875-XII (статті 26-41) встановив право осіб з 

інвалідністю на доступ до соціальної інфраструктури, а також їх право на 

матеріальне, соціально-побутове, медичне забезпечення. 

Теоретико-правовий аналіз Закону № 875-XII засвідчив, що його 

положення мають такі ознаки: 1) характеризуються формально-



92 

декларативною, соціальною спрямованістю; 2) трансформують радянську 

модель соціального захисту осіб з інвалідністю; 3) містять формальну 

систему прав людей з інвалідністю4 4) визначають загальні механізми 

забезпечення соціального захисту; 5) не розкривають механізмів державного 

та громадського супроводу; 6) не передбачають механізмів імплементації 

міжнародних стандартів з питань прав осіб з інвалідністю; 7) не 

передбачають механізмів нагляду та контролю за дотриманням прав людей з 

інвалідністю [218, с. 41-42]. 

У зв’язку з тим, що приписи Закону № 875-XII, по суті, легалізували 

радянську модель соціального захисту осіб з інвалідністю, Верховною Радою 

України уже на початковому етапі незалежності розпочато роботу щодо їх 

удосконалення. Її результатом стало внесення низки змін та доповнень на 

підставі прийняття законів України «Про внесення змін і доповнень до 

деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про фізичну культуру і спорт» [338], «Про внесення змін до Закону 

Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Українській РСР» [335] та інших. 

Так, наприклад, новелами Закону України «Про внесення змін до 

Закону Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Українській РСР» стали: 1) запровадження положень, відповідно до яких 

місцеві Ради народних депутатів спільно з підприємствами (об’єднаннями), 

установами і організаціями, громадськими організаціями інвалідів, за участю 

відділень Фонду України соціального захисту інвалідів в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на підставі 

пропозицій органів Міністерства соціального захисту населення України 

щорічно визначають нормативи робочих місць, призначених для 

працевлаштування інвалідів, 2) визначення, що нормативи робочих місць, 

призначених для працевлаштування інвалідів, визначаються для всіх 

підприємств (об’єднань), установ і організацій (незалежно від форм 
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власності та господарювання) у розмірі не менше чотирьох відсотків від 

загальної чисельності працюючих, якщо працює від 15 до 25 чоловік – 

встановлюється норматив у кількості одного робочого місця, 3) покладення 

на підприємства (об’єднання), установи і організації (незалежно від форм 

власності та господарювання), на яких працює інвалідів менше, ніж 

встановлено нормативом, зобов’язань щорічно відраховувати до відділень 

Фонду України соціального захисту інвалідів в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі цільові кошти на створення 

робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, і на здійснення 

заходів щодо їх соціально-трудової та професійної реабілітації, а розмір 

відрахувань визначається середньою річною заробітною платою на 

відповідному підприємстві (об’єднанні), в установі і організації за кожне 

робоче місце, не зайняте інвалідом, 4) заміна слів «Української РСР» на 

слово «Україна» тощо [335]. 

Також на виконання положень Закону № 875-XII було ухвалено низку 

підзаконних нормативно-правових актів. Так, 27 січня 1992 року Кабінетом 

Міністрів України було ухвалено Комплексну програму розв’язання проблем 

інвалідності [378], яка включила низку організаційних, економічних, 

правових та інших кроків, спрямованих на подолання негативних тенденцій 

щодо соціального захисту людей з інвалідністю. Проте зазначені заходи 

повною мірою не були реалізовані. Пізніше – 22 лютого 1992 року – 

Кабінетом Міністрів України затверджено Положення про медико-соціальну 

експертизу та Положення про індивідуальну програму реабілітації та 

адаптації інваліда [370]. 

Положенням про медико-соціальну експертизу (далі – МСЕК) 

передбачено, що МСЕК визначає ступінь обмеження життєдіяльності 

людини, причину, час настання, групу інвалідності, сприяє проведенню 

ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, 

пристосування їх до суспільного життя. МСЕК підлягають особи, які 
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втратили здоров’я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, 

що обмежує їх життєдіяльність, а також особи, які за чинним 

законодавством мають право на соціальну допомогу, компенсацію 

втраченого заробітку або звільнення від виконання відповідних обов’язків 

тощо. Крім того, МСЕК виявляє компенсаторно-адаптаційні можливості 

особи, реалізація яких сприятиме функціональній, психологічній, соціальній, 

професійній реабілітації та адаптації інваліда. При цьому передбачено, що 

залежно від ступеня втрати здоров’я інвалідність поділяється на три групи. 

Причинами інвалідності є: загальне захворювання, трудове каліцтво, 

професійне захворювання, інвалідність з дитинства, для 

військовослужбовців – поранення, контузія, каліцтво, одержані при захисті 

Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби, чи 

захворювання, пов’язане з перебуванням на фронті, або каліцтво, одержане 

внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків 

військової служби, чи захворювання, не пов’язане з перебуванням на фронті, 

а в спеціально передбачених законодавством випадках – захворювання, 

одержане при виконанні обов’язків військової служби. Також варто додати, 

що висновки МСЕК про умови й характер праці осіб з інвалідністю є 

обов’язковими для підприємств, установ і організацій незалежно від форм 

власності і видів їх діяльності. Необхідно відзначити, що Міністерством 

охорони здоров’я України ще 28 грудня 1991 року було затверджено 

Інструкцію про встановлення груп інвалідів [345], на підставі якої 

визначалися підстави, критерії встановлення груп інвалідності. Ця 

Інструкцію втратила чинність у 2004 році, оскільки було затверджено нову 

Інструкцію про встановлення груп інвалідності [346]. 

25 березня 1993 року Кабінетом Міністрів України схвалено 

першочергові завдання щодо розв’язання проблем протезування та 

забезпечення інвалідів засобами пересування і малої механізації на 1993-

1998 роки [393]. При цьому на виконання відповідного рішення Кабінету 
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Міністрів України затверджено Державну програму розвитку протезної 

промисловості та забезпечення інвалідів засобами пересування і малої 

механізації на 1993-1998 роки. 

Підтримуючи позитивну спрямованість такого рішення Кабінету 

Міністрів України, слід зауважити, що повною мірою у нашій державі не 

були реалізовані відповідні заходи, які б стимулювали розвиток протезної 

промисловості та забезпечення інвалідів засобами пересування. Також 

Кабінетом Міністрів України було було звернено формальну увагу на 

проблеми соціально-трудової реалізації осіб з інвалідністю та їх 

працевлаштування, забезпечення засобами пересування [394]. 

Впродовж 1991-1996 рр. в Україні було ухвалено низку законів, 

спрямованих на посилення механізмів соціального захисту осіб з 

інвалідністю. Зокрема 05 листопада 1991 року Верховна Рада України 

ухвалила Закон України «Про пенсійне забезпечення» [392] з метою 

гарантування всім непрацездатним громадянам України права на 

матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом 

надання трудових і соціальних пенсій. У Законі зазначено, що громадяни 

України мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по 

інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, 

передбачених цим Законом. Також іноземці та особи без громадянства, які 

проживають в Україні, мають право на пенсію нарівні з громадянами 

України на умовах, передбачених законодавством або міждержавними 

угодами. Серед принципових новел цього Закону варто відзначити 

встановлення таких видів пенсій: а) трудові пенсії: за віком, по інвалідності, 

у разі втрати годувальника, за вислугу років; б) соціальні пенсії. 

Доречно відзначити, що пенсії по інвалідності призначалися в разі 

настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату здоров’я, 

внаслідок: а) трудового каліцтва або професійного захворювання; 

б) загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з 
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роботою, інвалідності з дитинства). Пенсії по інвалідності призначалися 

незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до 

влаштування на роботу чи після припинення роботи. Крім того, залежно від 

ступеня втрати здоров’я інваліди поділялися на три групи. Також слід 

зауважити, що пенсії по інвалідності призначалися в таких розмірах: 

інвалідам I групи – 70%, інвалідам II групи – 60%, інвалідам III групи – 40% 

заробітку. Водночас, якщо в інвалідів є трудовий стаж, необхідний для 

призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, то пенсія по 

інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком при відповідному стажі 

роботи. Мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні соціальної пенсії 

за відповідною групою інвалідності [392]. 

Ще одним важливим нормативно-правовим актом став прийнятий 

09 квітня 1992 року Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» [391], який визначає 

умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа 

осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх 

справ, Державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку 

та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, 

податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та 

деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом. Також цим 

Законом встановлено, що пенсії по інвалідності особам, які мають право на 

пенсію за цим Законом, призначаються в разі, якщо інвалідність настала в 

період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після 

звільнення із служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного 

терміну після звільнення із служби, але внаслідок захворювання (травми, 

поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження 

військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо 

полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має 
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право на пенсію за цим Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не 

вчинила злочину проти миру і людства. 

Так, стаття 3 даного Закону передбачає, що зазначені особи мають 

право на пенсію нарівні з військовослужбовцями строкової служби та 

членами їх сімей. 

Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені цим 

Законом для військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей, 

поширюються також (якщо не передбачено інше) на: 

а) партизанів і підпільників, визнаних такими законодавством України, 

які не займали командні посади, та членів їх сімей; 

б) робітників і службовців відповідних категорій, що визначаються 

Кабінетом Міністрів України, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з 

пораненням, каліцтвом або внаслідок захворювання, пов’язаного з 

перебуванням на військовій службі в період Другої світової війни чи на 

роботі у районах воєнних дій (на прифронтових ділянках залізниць, 

спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз, аеродромів тощо), 

і членів їх сімей; 

в) громадян, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, 

каліцтвом або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням у 

винищувальних батальйонах, взводах і загонах захисту народу, та членів їх 

сімей; 

г) військовозобов’язаних, призваних на навчальні, спеціальні або 

перевірочні збори, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, 

контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових 

обов’язків у період проходження цих зборів, та членів їх сімей; 

ґ) працівників воєнізованої охорони, які не підлягають державному 

соціальному страхуванню, та членів їх сімей; 

д) осіб, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, 

каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з 
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безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченням її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, з 

безпосередньою участю у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, із забезпеченням здійснення 

зазначених заходів, перебуваючи безпосередньо в районах та у період їх 

здійснення, членів їх сімей та членів сімей осіб, які загинули (померли) 

внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або 

забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її 

проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

забезпечення здійснення зазначених заходів, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період їх здійснення [392]. 

Також слід зауважити, що   пенсії по інвалідності 

військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, 

призначалися в таких розмірах: а) особам з інвалідністю внаслідок війни 

I групи – 100%, II групи – 80%, III групи – 60% відповідних сум грошового 

забезпечення (заробітку), б) іншим особам з інвалідністю I групи – 70%, 

II групи – 60%, III групи – 40% відповідних сум грошового забезпечення 

(заробітку). 

Ще одним законом, який поглиблював питання соціального захисту 

осіб з інвалідністю, стало ухвалення Парламентом України Основ 

законодавства про охорону здоров’я [268], відповідно до яких охорона 

здоров’я – це система заходів, що здійснюються органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами 

охорони здоров’я, фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані в 

установленому законом порядку та одержали ліцензію на право провадження 
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господарської діяльності з медичної практики, медичними та 

фармацевтичними працівниками, громадськими об’єднаннями і громадянами 

з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, 

оптимальної працездатності та соціальної активності людини при 

максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя. 

Також у цей період було ухвалено Закон України «Про освіту», метою 

якого є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, 

виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 

свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, 

творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня 

народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими 

фахівцями [385]. Статтею 3 даного Закону передбачено і право на освіту, де 

визначено, що в Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто 

не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту 

гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, 

громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, 

кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, 

соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин 

та ознак. 

Один із важливих кроків на шляху формування цілісної концепції 

соціального захисту осіб з інвалідністю пов’язаний із затвердженням 

Верховною Радою України Концепції соціального забезпечення населення 

України [398]. До її пріоритетів було включено розв’язання проблем щодо: 

реалізації прав громадян на працю і на допомогу по безробіттю, оплати праці 

та мінімального розміру заробітної плати, підтримання життєвого рівня 

населення шляхом перегляду мінімальних розмірів основних соціальних 

гарантій в умовах зростання цін на споживчі товари і послуги, надання 

державної допомоги, пільг та інших видів соціальної підтримки 
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малозабезпеченим громадянам і сім’ям, які виховують дітей, матеріального 

забезпечення у разі досягнення пенсійного віку, тимчасової чи постійної 

втрати працездатності, втрати годувальника тощо. Проте комплексної оцінки 

щодо стану соціального захисту осіб з інвалідністю надано не було. 

Також Верховною Радою України було ухвалено низку законів, які 

визначають особливості окремих видів спеціальних (професійних) пенсій по 

інвалідності, які стосуються прав осіб з інвалідністю [401; 354; 381]. Крім 

того, в Україні продовжувалась практика ухвалення підзаконних 

нормативно-правових актів з питань соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Розбудова законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю, 

особливо у перші роки незалежності України, повною мірою не враховувала 

стан розвитку суспільства і держави, а отже, мала переважно формально-

декларативний характер, незважаючи на його кількісну характеристику. На 

думку С.М. Прилипка, за роки незалежності в Україні виконана величезна 

правотворча робота, однак велика кількість нормативно-правових актів, 

якими регулюються відносини соціального захисту (понад 200), перетворили 

соціальне забезпечення на громіздку, а іноді й недостатньо зрозумілу 

систему [307, c. 24]. 

У юридичній літературі справедливо наголошується на тому, що 

розвиток законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю 

характеризується такими особливостями: 1) недостатністю системних 

підходів до розбудови законодавства про соціальний захист осіб з 

інвалідністю; 2) посиленням законодавчого регулювання відносин із 

соціального захисту осіб з інвалідністю; 3) продовженням домінування 

підзаконних нормативно-правових актів над нормами законів з питань 

соціального захисту осіб з інвалідністю; 4) посиленням тенденції до 

множинності законів та інших актів законодавства з одних і тих же питань 

соціального захисту; 5) визнанням та адаптацією міжнародних стандартів у 

сфері прав осіб з інвалідністю; 6) суперечливістю та неоднозначністю 
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підходів до механізмів реалізації, гарантування та захисту прав осіб з 

інвалідністю в умовах фінансово-економічної кризи; 7) поступовістю 

удосконалення державного нагляду та громадського контролю з питань 

соціального захисту осіб з інвалідністю [222, с. 264].  

Особливо гостро проблема соціального захисту стояла стосовно тих 

осіб з інвалідністю, які потребували і потребують підтримки з боку 

суспільства та держави. У цьому аспекті на особливу увагу заслуговували 

проблеми щодо оптимізації подальшого розвитку законодавства про 

соціальний захист осіб з інвалідністю [338; 335], забезпечення ефективності 

та дієвості прав та інтересів осіб з інвалідністю, враховуючи зміст 

конституційно закріплених основоположних соціальних прав окремих 

категорій осіб [416; 388], соціально-правовий статус яких тісно пов’язаний із 

соціально-правовим статусом осіб з інвалідністю. 

З огляду на зазначене, слід зробити висновок, що розвиток 

законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю протягом перших 

років незалежності Української держави (1991-1996 рр.) характеризувався 

такими особливостями: 1) відсутністю системних підходів до розбудови 

законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю; 2) ухваленням 

переважно рамкових законів, які потребували якісної конкретизації; 

3) домінуванням підзаконних нормативно-правових актів над нормами 

законів з питань соціального захисту осіб з інвалідністю; 4) розвитком 

переважно державної моделі соціального захисту осіб з інвалідністю; 

5) формуванням загальної системи прав і свобод осіб з інвалідністю; 

6) декларативністю механізмів щодо реалізації, гарантування, правової 

охорони прав осіб з інвалідністю; 7) відсутністю системного державного 

нагляду та громадського контролю з питань соціального захисту осіб з 

інвалідністю. 

Одним із складних аспектів, пов’язаних із утвердженням української 

державності протягом 1990-1996 рр., стало конституційне закріплення основ 
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розвитку суспільства та держави, національного права, правового статусу 

особи [218, с. 49]. 

Важливою подією у розвитку національного законодавства стало 

ухвалення Верховною Радою України 28 червня 1996 року Конституції 

України як Основного Закону нашої держави [130]. 

Основними новелами Конституції України є: 1) визнання України 

демократичною, соціальною та правовою державою; 2) визнання людини, її 

прав та свобод такими, що визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави; 3) закріплення принципу верховенства права, 4) закріплення 

системи соціальних прав людини, у якій провідне місце належить праву на 

соціальний захист [1, с. 19]. 

Відповідно до закріплених та всесвітньо визнаних на міжнародному 

рівні стандартів Основний Закон України закріплює блок соціально-

економічних прав. Проте, хоча з часу прийняття Конституції минуло понад 

два десятиліття, національне правове регулювання соціального захисту осіб 

з інвалідністю перебуває і наразі у стані становлення. Таку ситуацію 

зумовлюють як певні внутрішні фактори, зокрема недостатньо чіткі 

тенденції розвитку національної економіки, складний процес реформування 

соціальних засад у діяльності державних інституцій, зміни у соціально-

політичному житті держави, так і зовнішні, зокрема військові загрози, 

відсутність якісних механізмів імплементації міжнародно-правового 

регулювання соціального захисту прав осіб з інвалідністю [200]. 

Ключове місце у Конституції України належить праву на соціальний 

захист (соціальне забезпечення) як основоположному та фундаментальному 

соціальному праву людини. Конституція України (ст. 46) встановлює, що 

громадяни мають право на соціальний захист, що включає 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. 
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При цьому 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 [145, с. 252-259]. 

Також у Конституції України закріплено у контексті права на 

соціальний захист інші соціальні права, які є визначальними щодо 

функціонування механізмів соціальної захищеності осіб з інвалідністю, 

враховуючи національний та міжнародний досвід [139; 143, с. 127-130; 224, 

с. 116-123]. 

З прийняттям Конституції України значно посилилась тенденція до 

законодавчого регулювання відносин соціального захисту осіб з 

інвалідністю. Це дуже важливо у зв’язку з тим, , що у науковій літературі до 

основних проблем вітчизняної системи соціального забезпечення відносять 

низький рівень охоплення населення, яке потребує допомоги [289, с. 26]. 

У першу чергу, слід зауважити, що 14 січня 1998 року Верховною 

Радою України було ухвалено Основи законодавства про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування [268], відповідно до 

яких загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це система 

прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що 

включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що 

формуються шляхом сплати страхових внесків власником або 

уповноваженим ним органом (далі – роботодавець), громадянами, а також 

бюджетних та інших джерел, передбачених законом. 

Законодавчо закріплена система соціального страхування повною 

мірою охоплювала інтереси осіб з інвалідністю, у тому числі визначені цими 
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Основами окремі види соціального страхування, зокрема такі: пенсійне 

страхування, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, 

медичне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, 

страхування на випадок безробіття. Тому для системи соціального 

страхування осіб з інвалідністю важливого значення набули закони, які 

визначають особливості окремих видів соціального страхування, зокрема 

системи пенсійного страхування [356; 361; 360]. 

Суттєвою подією на шляху здійснення в Україні пенсійної 

реформи [141], у тому числі пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю, 

стало ухвалення Верховною Радою України 09 липня 2003 року законів 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» [383, 358]. 

Передусім зазначимо, що згідно з преамбулою до Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» «цей Закон, 

розроблений відповідно до Конституції України та Основ законодавства 

України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначає 

принципи, засади і механізми функціонування системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, 

перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів 

Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків 

роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а 

також регулює порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та 

фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів 

страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, 

членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом» [343]. 

По-перше, Законом встановлено, що система пенсійного забезпечення 

в Україні складається з трьох рівнів. Перший рівень – солідарна система 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на 
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засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання 

соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в 

порядку, передбачених цим Законом. Другий рівень – накопичувальна 

система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що 

базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у 

Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату 

договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в 

порядку, передбачених законом. Третій рівень – система недержавного 

пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі 

громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень 

з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, 

передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. При 

цьому перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 

становлять систему загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. 

По-друге, у Законі вказано, що непрацездатні громадяни, крім 

пенсійних виплат із системи пенсійного забезпечення, мають право 

отримувати доплати, надбавки та підвищення до зазначених виплат, 

додаткову пенсію в порядку та за рахунок коштів, визначених 

законодавством. Якщо сукупність виплат разом з пенсійними виплатами із 

системи пенсійного забезпечення та іншими доходами не досягають розміру 

прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян, 

такі громадяни мають право на отримання державної соціальної допомоги в 

порядку, розмірах та за рахунок коштів, визначених законом. 

По-третє, у Законі зазначено, що за рахунок коштів Пенсійного фонду 

в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати: 1) пенсія за віком; 

2) пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі 

каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства); 3) пенсія у 

зв’язку з втратою годувальника. За рахунок коштів Накопичувального 
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фонду, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках, 

здійснюються такі пенсійні виплати: 1) довічна пенсія з установленим 

періодом; 2) довічна обумовлена пенсія; 3) довічна пенсія подружжя; 

4) одноразова виплата. 

По-четверте, Законом визначено, що особі, яка має одночасно право на 

різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою 

годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором. Особі, 

яка має право на довічну пенсію, призначається один з видів довічної пенсії 

за її вибором. 

По-п’яте, Закон закріпив норму,  відповідно до якої особи мають право 

на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, 

жінками – 55 років та наявності страхового стажу не менше п’яти років. 

По-шосте, Законом передбачено, що пенсія по інвалідності 

призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або 

часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому 

числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за 

наявності страхового стажу. При цьому пенсія по інвалідності призначається 

незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до 

влаштування на роботу чи після припинення роботи. 

Крім того, особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по 

інвалідності за наявності такого страхового стажу на час настання 

інвалідності: до досягнення особою 23 років включно – 2 роки, від 24 років 

до досягнення особою 26 років включно – 3 роки, від 27 років до досягнення 

особою 31 року включно – 4 роки, для осіб віком 32 роки і старших – 5 років. 

У юридичній літературі наголошується, що пенсії по інвалідності 

мають такі особливості: 1) призначаються в разі настання інвалідності, що 

спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального 

захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності 

з дитинства) за наявності страхового стажу; 2) призначаються незалежно від 
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того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу 

чи після припинення роботи; 3) у разі настання нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, призначаються відповідно до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності»; 4) залежно від ступеня втрати 

працездатності визначено три групи інвалідності, 5) особи, визнані особами з 

інвалідністю, мають право на пенсію по інвалідності за наявності такого 

страхового стажу на час настання інвалідності: до досягнення особою 

23 років включно – 2 роки, від 24 років до досягнення особою 26 років 

включно – 3 роки, від 27 років до досягнення особою 31 року включно – 

4 роки, для осіб віком 32 роки і старших – 5 років; 6) якщо інвалідність 

настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по 

інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу; 

7) пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в 

таких розмірах: інвалідам I групи – 100 відсотків пенсії за віком, інвалідам 

II групи – 90 відсотків пенсії за віком, інвалідам III групи – 50 відсотків 

пенсії за віком [209]. 

У Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

зазначається, що система недержавного пенсійного забезпечення – це 

складова системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка 

ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім 

випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з 

метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення 

додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

пенсійних виплат. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється на таких 

принципах: законодавчого визначення умов недержавного пенсійного 

забезпечення; заінтересованості фізичних осіб у недержавному пенсійному 

забезпеченні; добровільності створення пенсійних фондів юридичними та 
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фізичними особами, об’єднаннями фізичних осіб та об’єднаннями 

юридичних осіб; добровільної участі фізичних осіб у системі недержавного 

пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати, крім випадків, 

передбачених цим Законом; добровільності прийняття роботодавцем 

рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх працівників до 

системи недержавного пенсійного забезпечення; економічної 

заінтересованості роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь 

своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення; 

неможливості необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення 

пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на 

користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав здійснення таких 

пенсійних внесків; рівноправності всіх учасників пенсійного фонду, які 

беруть участь в одній пенсійній схемі; розмежування та відокремлення 

активів пенсійного фонду від активів його засновників і роботодавців – 

платників пенсійного фонду, адміністратора, компаній з управління 

активами, страхових організацій – з метою унеможливлення банкрутства 

пенсійного фонду; визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми 

пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку 

учасника фонду або застрахованої особи; гарантування фізичним особам 

реалізації прав, наданих їм цим Законом; цільового та ефективного 

використання пенсійних коштів; державного регулювання розміру тарифів 

на послуги, що надаються у системі недержавного пенсійного забезпечення; 

відповідальності суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення за 

порушення норм, передбачених цим Законом та іншими нормативно-

правовими актами; державного регулювання діяльності з недержавного 

пенсійного забезпечення та нагляду за його здійсненням [383]. 

У цей період також предметна увага суспільства та держави була 

зосереджена на удосконаленні положень Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» як основоположного 
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нормативного акта з питань прав осіб з інвалідністю [331; 334; 332; 333], які 

стосувались таких важливих проблем, як працевлаштування осіб з 

інвалідністю, доступність професійної (вищої) освіти для осіб з інвалідністю, 

соціально-медична реабілітація тощо. 

Серед принципових напрямів розвитку законодавчого регулювання 

соціального захисту осіб з інвалідністю варто виділити наступні: соціальна 

підтримка дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства; соціальна 

підтримка осіб з інвалідністю війни; соціальна підтримка осіб з інвалідністю, 

які не мають права на пенсію. 16 листопада 2000 року Верховною Радою 

України було ухвалено Закон України «Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» [341], яким закріплено право на 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства і дітям з 

інвалідністю віком до 18 років. При цьому 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, на дітей з інвалідністю віком до 18 років – 70 

відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

На підставі прийнятого Верховною Радою України 16 березня 

2004 року Закону України «Про поліпшення матеріального становища 

учасників бойових дій та інвалідів війни» [395] запроваджено з 01 травня 

2004 року щомісячні грошові цільові допомоги особам з інвалідністю війни. 

У прийнятому Верховною Радою України 18 травня 2004 року Законі 

України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та інвалідам» [356] передбачено, що громадяни України, які є дітьми 

померлого годувальника або досягли віку, встановленого цим Законом, і не 

мають права на пенсію або є особами з інвалідністю і не мають права на 
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пенсію по інвалідності або державну допомогу у зв’язку з інвалідністю та 

постійно проживають на території України, мають право на державну 

соціальну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та 

іншими законами України. При цьому таким особам призначаються такі 

види державної соціальної допомоги: державна соціальна допомога особам, 

які не мають права на пенсію; державна соціальна допомога особам з 

інвалідністю; державна соціальна допомога на догляд [218, с. 55]. 

Важливим та закономірним кроком на шляху утвердження в Україні 

сучасної моделі соціального захисту осіб з інвалідністю стало ухвалення 

Верховною Радою України 06 жовтня 2005 року Закону України «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні» [411], враховуючи те, що реабілітація осіб з 

інвалідністю посідає провідне місце у системі їх соціального захисту [222, 

с. 260-266; 197, с. 1-11]. 

По-перше, цим Законом передбачено, що реабілітація осіб з 

інвалідністю – це система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, 

професійних, трудових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у 

відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму, 

усуненні обмежень їх життєдіяльності для досягнення і підтримання 

соціальної і матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в 

суспільство. 

По-друге, основними завданнями законодавства України з питань 

реабілітації осіб з інвалідністю є: створення умов для усунення обмежень 

життєдіяльності інвалідів; відновлення і компенсація їх порушених або 

втрачених здатностей до побутової, професійної, суспільної діяльності; 

визначення основних завдань системи реабілітації осіб з інвалідністю, видів і 

форм реабілітаційних заходів; розмежування повноважень між 

центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування; регламентування матеріально-технічного, кадрового, 

фінансового, наукового забезпечення системи реабілітації осіб з 
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інвалідністю; структурно-організаційне забезпечення державної соціальної 

політики по відношенню до осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; 

сприяння залученню громадських організацій осіб з інвалідністю до 

реалізації державної політики у цій сфері. 

По-третє, державне управління системою реабілітації осіб з 

інвалідністю покладається на центральні і місцеві органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, які в межах своїх повноважень 

здійснюють керівництво підприємствами, установами, закладами системи 

реабілітації осіб з інвалідністю, аналітично-прогнозну діяльність, 

визначають тенденції розвитку і вплив демографічної, соціально-

економічної, екологічної ситуації, інфраструктури виробничої та 

невиробничої сфер, ринку праці на стан інвалідності населення, формують 

напрями взаємодії різних ланок системи реабілітації осіб з інвалідністю, 

стратегічні напрями її розвитку, узагальнюють світовий і вітчизняний досвід 

у цій сфері. 

По-четверте, система реабілітації осіб, у тому числі дітей з 

інвалідністю, забезпечує своєчасність, комплексність і неперервність 

медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, 

фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації, досягнення особами з 

інвалідністю оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і 

соціального рівня життєдіяльності. 

По-п’яте, реабілітаційний процес включає такі складові: 

відновлювальні медичні заходи; реконструктивна хірургія; 

ендопротезування; протезування; ортезування; санаторно-курортне 

лікування; медична, медико-соціальна, соціальна, психологічна, психолого-

педагогічна, фізична, професійна, трудова, фізкультурно-спортивна 

реабілітація; соціальна адаптація; забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації, виробами медичного призначення; освіта, професійна 

орієнтація, сприяння у працевлаштуванні, виробнича адаптація; 
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фізкультурно-спортивні заходи, оздоровлення. При цьому реабілітаційні 

установи здійснюють комплексну реабілітацію осіб з інвалідністю шляхом 

реалізації соціально-економічних, медичних, фізичних, психологічних, 

педагогічних, професійних та інших заходів відновлювального характеру, 

спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, 

усунення чи максимально можливу компенсацію обмежень життєдіяльності, 

відновлення здоров’я та трудових навичок, корекцію психічних процесів, 

здобуття ними освіти, їх трудову зайнятість незалежно від категорії і причин 

інвалідності. 

По-шосте, індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю 

розробляється відповідно до Державної типової програми реабілітації для 

повнолітніх – медико-соціальною експертною комісією, для дітей з 

інвалідністю – лікарсько-консультативними комісіями лікувально-

профілактичних закладів. При цьому визначення конкретних обсягів, 

методів і термінів проведення реабілітаційних заходів, які повинні бути 

здійснені щодо інваліда, дитини-інваліда, кошторис витрат за рахунок 

бюджетних коштів чи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, а також контроль за виконанням індивідуальної програми 

реабілітації інваліда в межах своїх повноважень здійснюють медико-

соціальні експертні комісії (лікарсько-консультаційні комісії лікувально-

профілактичних закладів – щодо дітей з інвалідністю), органи праці та 

соціального захисту населення, служби зайнятості, реабілітаційні установи, 

розпорядники відповідних коштів. Також варто наголосити, що 

індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю є обов’язковою для 

виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

реабілітаційними установами, підприємствами, установами, організаціями, в 

яких працює або перебуває відповідна особа, незалежно від їх відомчої 

підпорядкованості, типу і форми власності. 
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По-сьоме, інформаційні ресурси у сфері реабілітації осіб з 

інвалідністю формуються у вигляді централізованого банку даних з проблем 

інвалідності, що містить відомості про характер і причини інвалідності, 

освітній і професійний рівень відповідних осіб, склад сім’ї, рівень доходів, 

потребу і забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, 

протезно-ортопедичними виробами, виробами медичного призначення, 

послугами реабілітації, спеціальним автотранспортом, санаторно-курортним 

лікуванням тощо [411]. 

Теоретико-правовий аналіз положень зазначеного Закону [197, с. 9] 

дозволяє констатувати його рамковий, декларативний характер, відсутність 

спрямованості на попередження інвалідності, інвалідизації суспільства, 

недостатню чіткість системи прав та гарантій осіб з інвалідністю у сфері 

реабілітації, недостатність механізмів системної реабілітації осіб з 

інвалідністю, відсутність механізмів мотивації реабілітації осіб з 

інвалідністю у системі державного та недержавного соціального захисту осіб 

з інвалідністю, недосконалість державного нагляду та громадського 

контролю. За таких обставин виникла гостра проблема щодо ухвалення 

комплексного закону з питань попередження та запобігання інвалідності. 

Варто нагадати, що у 2016 році на розгляд Верховної Ради України було 

внесено проект Закону України «Про попередження інвалідності та систему 

реабілітації в Україні» [369]. 

З метою захисту прав та свобод людини, у тому числі прав осіб з 

інвалідністю, Верховною Радою України було ухвалено Цивільний 

процесуальний кодекс України та Кодекс адміністративного судочинства 

України [486; 107]. Відповідно до цих законодавчих актів основними 

засадами (принципами) судочинства є: 1) верховенство права; 2) повага до 

честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та 

судом; 3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування 

технічними засобами; 4) змагальність сторін; 5) диспозитивність; 



114 

6) пропорційність; 7) обов’язковість судового рішення; 8) забезпечення 

права на апеляційний перегляд справи; 9) забезпечення права на касаційне 

оскарження судового рішення у випадках, встановлених законом; 

10) розумність строків розгляду справи судом; 11) неприпустимість 

зловживання процесуальними правами; 12) відшкодування судових витрат 

сторони, на користь якої ухвалене судове рішення. 

Також серед ключових питань, спрямованих на дотримання приписів 

Конституції України, важливе місце належить інституту Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. Ще 23 грудня 1997 року Верховною 

Радою України було ухвалено Закон України «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» [422], спрямований на утвердження 

парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод 

людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах 

її юрисдикції, який на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини. У своїй діяльності він керується Конституцією 

України, законами України, чинними міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

З правової точки зору, право на звернення до Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини є важливим інструментом захисту 

прав людей з інвалідністю. 

Доречно також наголосити, що 01 грудня 2014 року Президентом 

України було видано Указ «Про Уповноваженого Президента України з прав 

людей з інвалідністю» [423], відповідно до якого Уповноважений 

Президента України з прав людей з інвалідністю забезпечує здійснення 

Президентом України конституційних повноважень щодо забезпечення 

додержання прав і законних інтересів людей з інвалідністю, в тому числі 

тих, які отримали інвалідність у зоні проведення антитерористичної операції, 

інвалідів війни. 
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Новітні орієнтири щодо становлення в Україні сучасної моделі 

соціального захисту осіб з інвалідністю пов’язані з ратифікацією Верховною 

Радою України Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю [124; 391], яка 

заклала якісно нові підходи у зазначеній сфері, виходячи з міжнародного 

досвіду та тенденції до інвалідизації у межах світового співтовариства [144, 

с. 27-29], ураховуючи зростання чисельності осіб з інвалідністю [105; 242; 

273]. З метою реалізації положень Конвенції Кабінетом Міністрів України 

було затверджено Державну цільову програму «Національний план дій з 

реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року [365], метою 

якої стало забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з 

інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх 

життєдіяльності [147, с. 119-215]. Проте проблема реалізації положень 

Конвенції залишається достатньо актуальною [218, с. 59]. 

Упродовж 2010-2018 рр. в Україні тривала практика ситуативного 

удосконалення законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю, 

зокрема це стосується вирішення проблем щодо: прав осіб з інвалідністю з 

ураженням опорно-рухового апарату, які мають автомобілі [341]; прав осіб з 

інвалідністю першої та другої груп на позачергове обслуговування [344]; 

узгодження термінологічного апарату з урахуванням положень Конвенції 

ООН про права осіб з інвалідністю [320]; запровадження щомісячних доплат 

особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А 1 групи [340]; призначення 

пенсій особам, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції 

Гідності [343]; посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми 

з інвалідністю та особами з інвалідністю I групи [320]; прав осіб з 

інвалідністю, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, на 

забезпечення реабілітаційними установами безоплатним транспортним 

обслуговуванням [342]; законодавчого регулювання інклюзивного навчання 
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дітей з інвалідністю [386]; запровадження замість терміна «інвалід» терміна 

«особа з інвалідністю» [325] тощо. 

Крім того, у цей період було уточнено порядок встановлення груп 

інвалідності. На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Питання 

медико-соціальної експертизи» від 03 грудня 2009 року № 1317 [279] 

05 вересня 2011 року Міністерством охорони здоров’я України було видано 

наказ «Про затвердження Інструкції про встановлення груп 

інвалідності» [366]. Цими актами законодавства встановлено, що особі, яка 

визнана особою з інвалідністю, залежно від ступеня розладу функцій органів 

і систем організму та обмеження її життєдіяльності встановлюється I, II чи 

III група інвалідності. I група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б 

залежно від ступеня втрати здоров’я особи з інвалідністю та обсягу потреби 

в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді. Причинами 

інвалідності є: загальне захворювання, інвалідність з дитинства, нещасний 

випадок на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров’я), 

професійне захворювання, поранення, контузії, каліцтва, захворювання. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання соціального 

захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю» від 14 грудня 2016 року 

№ 978 [61] затверджено Типове положення про будинок-інтернат. Цією 

постановою передбачено, що під терміном «дитячий будинок-інтернат» слід 

розуміти стаціонарну соціально-медичну установу, призначену для 

тимчасового (до шести місяців) або постійного (понад шість місяців) 

перебування або проживання дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років та 

осіб з інвалідністю віком до 35 років з порушеннями фізичного, 

інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за станом здоров’я 

потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної 

допомоги, освітніх послуг, комплексу реабілітаційних заходів і згідно з 

медичним висновком не мають протипоказань для перебування в зазначеній 
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установі незалежно від наявності осіб, зобов’язаних згідно із законом їх 

утримувати. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03 січня 

2013 року № 5» від 21 лютого 2017 року № 125 [371] затверджено 

Положення про Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю. Цією 

постановою передбачено, що Урядовий уповноважений з прав осіб з 

інвалідністю є уповноваженою Кабінетом Міністрів України посадовою 

особою, на яку покладено організацію здійснення Кабінетом Міністрів 

України своїх повноважень з питань захисту прав і законних інтересів осіб з 

інвалідністю та виконання Україною міжнародних зобов’язань у відповідній 

сфері. Основними завданнями Урядового уповноваженого є: сприяння 

виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо додержання в Україні 

прав і законних інтересів осіб з інвалідністю; моніторинг додержання прав і 

законних інтересів осіб з інвалідністю та підготовка в установленому 

порядку пропозицій щодо забезпечення додержання прав і законних 

інтересів осіб з інвалідністю; вжиття у межах своїх повноважень заходів 

щодо усунення порушень прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та 

причин, що призвели до їх виникнення; сприяння забезпеченню 

інформування громадськості про права осіб з інвалідністю. 

Варто зазначити, що наказом Міністерства соціальної політики 

України «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» від 

09 серпня 2016 року № 855 [67] затверджено Типове положення про центр 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Центр – це реабілітаційна 

установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу 

реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного 

розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, та/або дітей з 

інвалідністю, та/або дітей віком до двох років (включно), які належать до 
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групи ризику щодо отримання інвалідності, засвоєння ними знань, умінь, 

навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, 

фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою 

максимальної реалізації особистого потенціалу. 

Крім того, у цей період відбувається удосконалення законодавства про 

інститути громадянського суспільства [348], покликані підтримувати права 

осіб з інвалідністю, розвиваючи систему недержавного соціального захисту. 

Доречно також наголосити, що останнім часом в Україні було 

організовано та проведено низку реформ, спрямованих на удосконалення 

пенсійного забезпечення [150, с. 17-28; 377; 321; 324], у тому числі прав осіб 

з інвалідністю у цій сфері. До основних новел таких законодавчих актів 

варто віднести: запровадження обмежень щодо права на окремі пенсії у 

солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування; скасування спеціальних (професійних) пенсій тощо. 

03 жовтня 2017 року Верховною Радою України було ухвалено Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій» [322]. Цим Законом передбачено низку особливостей 

щодо права на пенсію по інвалідності, зокрема: 1) призначається в разі 

настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату 

працездатності за наявності страхового стажу; 2) 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: 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 особою 40 років включно – 

6 років, від 41 року до досягнення особою 43 років включно – 7 років, від 
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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; 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; 3) якщо 

інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або 

внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 

одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 

21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти 

режиму Януковича (Революції Гідності), особі, яка звернулася за медичною 

допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року, пенсія 

по інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу; 

4) якщо строк повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з 

інвалідністю пропущено з поважних причин або в разі визнання її знову 

особою з інвалідністю, виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з 

якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більш як за три 

роки, якщо орган медико-соціальної експертизи визнає її за цей період 

особою з інвалідністю, а якщо під час повторного огляду особи з 

інвалідністю переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), 
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пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою 

інвалідності; 5) якщо виплату пенсії особі з інвалідністю було припинено у 

зв’язку з відновленням здоров’я або якщо вона не отримувала пенсії 

внаслідок нез’явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі 

наступного визнання її особою з інвалідністю, виплата раніше призначеної 

пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що 

після припинення виплати пенсії минуло не більше п’яти років [218, с. 62]. 

13 березня 2018 року Верховною Радою України було ухвалено Закон 

України «Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про реабілітацію 

осіб з інвалідністю в Україні» щодо встановлення групи інвалідності» [337], 

на підставі якого передбачено окремі особливості встановлення груп 

інвалідності. По-перше, 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. По-друге, особам, які звертаються для 

встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, 

інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, у тому 

числі необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх 

частин), а також особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після 

досягнення пенсійного віку, відповідна група інвалідності встановлюється 

без зазначення строку повторного огляду (безстроково). По-третє, особам, 

які внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні 
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заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, отримали ушкодження, які призвели 

до необоротної втрати (у тому числі ампутації) верхніх та/або нижніх 

кінцівок (їх частин), необоротної втрати іншого органу або повної стійкої 

втрати органом його функцій, що призвело до інвалідності, група 

інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду 

(безстроково) та на ступінь вище визначених законодавством критеріїв 

встановлення групи інвалідності, але не вище I групи. Переогляд з метою 

підвищення групи інвалідності таким особам відбувається на підставі 

особистої заяви особи з інвалідністю або її законного представника у разі 

настання змін у стані здоров’я і працездатності особи з інвалідністю або за 

рішенням суду. 

02 жовтня 2018 року Верховною Радою України значною мірою було 

унормовано застосування терміна «особа з інвалідністю» шляхом ухвалення 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо застосування терміна «особа з інвалідністю» та похідних від 

нього» [319]. На підставі цього Закону термін «інвалід» було замінено на 

термін «особа з інвалідністю». 

Слід зауважити, що окреме місце у системі законодавчого 

регулювання відносин з питань прав осіб з інвалідністю належить закону про 

Державний бюджет на відповідний рік. У ч. 2 ст. 95 Конституції України 

встановлено, що виключно законом про Державний бюджет України 

визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, 

розмір і цільове спрямування цих видатків. 

Принагідно нагадаємо, що свого часу у Законі України «Про 

Державний бюджет на 2016 рік» [349] було визначено, що у 2016 році 

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає: з 
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01 січня 2016 року – 1330 гривень, з 01 травня – 1399 гривень, з 01 грудня – 

1544 гривень. Для основних соціальних і демографічних груп населення його 

розмір повинен бути таким: для дітей віком до 6 років: з 01 січня 2016 року – 

1167 гривень, з 01 травня – 1228 гривень, з 01 грудня – 1355 гривень; для 

дітей віком від 6 до 18 років: з 01 січня 2016 року – 1455 гривень, з 01 травня 

– 1531 гривня, з 01 грудня – 1689 гривень; для працездатних осіб: з 01 січня 

2016 року – 1378 гривень, з 01 травня – 1450 гривень, з 01 грудня – 

1600 гривень; для осіб, які втратили працездатність: з 01 січня 2016 року – 

1074 гривні, з 01 травня – 1130 гривень, з 01 грудня – 1247 гривень. 

Відповідна тенденція була збережена і в Законі України «Про 

Державний бюджет України на 2017 рік» [336], за яким у 2017 році 

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складав: з 

01 січня 2017 року – 1544 гривні, з 01 травня – 1624 гривні, з 01 грудня – 

1700 гривень. Для основних соціальних і демографічних груп населення його 

розмір повинен бути таким: для дітей віком до 6 років: з 01 січня 2017 року – 

1355 гривень, з 01 травня – 1426 гривень, з 01 грудня – 1492 гривні; для дітей 

віком від 6 до 18 років: з 01 січня 2017 року – 1689 гривень, з 01 травня – 

1777 гривень, з 01 грудня – 1860 гривень; для працездатних осіб: з 01 січня 

2017 року – 1600 гривень, з 01 травня – 1684 гривні, з 01 грудня – 

1762 гривні; для осіб, які втратили працездатність: з 01 січня 2017 року – 

1247 гривень, з 01 травня – 1312 гривень, з 01 грудня – 1373 гривні. Цю 

тенденцію було продовжено у 2018 році. 

Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік» [351] передбачив 

установлення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць 

у такому розмірі: з 01 січня 2018 року – 1700 гривень, з 01 липня – 

1777 гривень, з 01 грудня – 1853 гривні. Для основних соціальних і 

демографічних груп населення його розмір складав: для дітей віком до 

6 років: з 01 січня 2018 року – 1492 гривні, з 01 липня – 1559 гривень, 

з1 грудня – 1626 гривень; для дітей віком від 6 до 18 років: з 01 січня 
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2018 року – 1860 гривень, з 01 липня – 1944 гривні, з 01 грудня – 

2027 гривень; для працездатних осіб: з 01 січня 2018 року – 1762 гривні, з 

01 липня – 1841 гривня, з 01 грудня – 1921 гривня; для осіб, які втратили 

працездатність: з 01 січня 2018 року – 1373 гривні, з 01 липня – 

1435 гривень, з 01 грудня – 1497 гривень. 

Варто вказати, що залежно від прожиткового мінімуму визначаються 

основні соціальні виплати для осіб з інвалідністю. Причому пенсії по 

інвалідності визначаються у співвідношенні з прожитковим мінімумом для 

осіб, які втратили працездатність [219, с. 70]. Відповідна позитивна 

тенденція щодо зростання розмірів прожиткового мінімуму має зберегтися і 

в 2019 році. Очевидно, що у контексті підвищення ефективності системи 

соціальних стандартів та гарантій у державі мають бути визначені належні 

механізми перегляду мінімального базового доходу. 

На підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для 

фінансової підтримки громадських об’єднань інвалідів» від 14 березня 

2018 року № 183 [358] затверджено Порядок використання коштів, 

передбачених у Державному бюджеті для фінансової підтримки громадських 

об’єднань осіб з інвалідністю. Цією постановою визначено порядок 

державної підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю за рахунок 

кошів Державного бюджету України. 

Також ще 18 квітня 2018 року Кабінетом Міністрів України було 

затверджено Порядок виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого 

ураження, та організації їх супроводження [373], на підставі якого визначено 

механізм здійснення заходів обласними, Київською міською, районними та 

районними у м. Києві держадміністраціями, виконавчими органами міських, 

районних у містах (у разі утворення) рад щодо виявлення осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення, які залишилися проживати в зоні 
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надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації 

супроводження таких осіб. Виявлення та супроводження осіб, які 

залишилися проживати в зоні надзвичайної ситуації або можливого 

ураження, – це комплекс заходів, гарантованих державою та спрямованих на 

життєзабезпечення таких осіб, зокрема щодо: надання медичної допомоги 

особам, у тому числі забезпечення лікарськими засобами, технічними та 

іншими засобами реабілітації і медичними виробами, соціальною 

допомогою, предметами першої необхідності, продуктами харчування та 

водою, засобами гігієни, засобами зв’язку, живлення та опалення, 

індивідуальними засобами захисту, інформацією про заходи безпеки, об’єкти 

укриття, засоби зв’язку із службами швидкого реагування тощо. 

Наказом Міністерства соціальної політики України «Питання 

комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» від 14 березня 2018 року [288] 

внесено зміни до Типового положення про центр комплексної реабілітації 

для осіб з інвалідністю, а також до низки рішень цього відомства. 

Наказом Міністерства соціальної політики України від 12 квітня 

2018 року затверджено типові форми договорів про забезпечення особи з 

інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими 

засобами реабілітації, надання послуг з їх ремонту [376]. Цей наказ 

встановив відповідні типові форми договорів з питань надання особам з 

інвалідністю окремих засобів реабілітації. 

Упродовж 2018 року ухвалено й інші нормативно-правові акти з 

питань прав осіб з інвалідністю [66; 60]. 

Сучасний стан розвитку законодавства про соціальний захист осіб з 

інвалідністю свідчить про наявність тенденції до необхідності проведення 

систематизації та кодифікації відповідних положень [521]. Слід зауважити, 

що на розгляд Верховної Ради України неодноразово вносилися різні 

варіанти проекту Соціального кодексу [448, 447], проте у зв’язку з 

численними недоліками Парламент їх відхилив. Але все ж в умовах 
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сьогодення кодифікація законодавства про права осіб з інвалідністю має 

перспективи. 
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Висновки до розділу 1 

1. Розвиток соціального захисту осіб з інвалідністю у період 

незалежності України пов’язаний із складними процесами формування 

демократичної, соціальної та правової держави на основі засад верховенства 

прав та свобод людини, верховенства права, розбудови громадянського 

суспільства. 

2. Система соціального захисту осіб з інвалідністю у період 

незалежності України характеризується такими загальними ознаками: 

1) запровадженням певної децентралізації щодо управління системою 

соціального захисту осіб з інвалідністю; 2) формуванням державного та 

недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю, системи соціального 

страхування; 3) удосконаленням працевлаштування осіб з інвалідністю; 

4) формуванням сучасної системи пенсійного забезпечення осіб з 

інвалідністю; 5) удосконаленням системи соціальних допомог, послуг та 

пільг особам з інвалідністю; 6) створенням системи реабілітації осіб з 

інвалідністю. 

3. Упродовж періоду незалежності України не було розроблено єдиної 

концепції розвитку соціального захисту осіб з інвалідністю, що пов’язано із 

відсутністю комплексних, системних підходів до попередження 

інвалідизації, вирішення проблем інвалідності, ситуативним урахуванням 

міжнародних соціальних стандартів. 

4. Сучасний стан та динаміка розвитку законодавства про соціальний 

захист осіб з інвалідністю має низку глибинних недоліків, зокрема: 

1) невідповідність стану розвитку суспільства і держави; 2) невідповідність 

стану реального забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю; 

3) безсистемність, ситуативність, недоступність і суперечливість; 

4) домінування підзаконних нормативно-правових актів над законами; 

5) невідповідність потребам розвитку оптимальної моделі соціального 

захисту осіб з інвалідністю; 6) відсутність дієвих механізмів державного 
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нагляду і громадського контролю за дотриманням законодавства про 

соціальний захист осіб з інвалідністю. Зважаючи на це, можна констатувати, 

що сучасний стан законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю 

жодним чином не враховує їхніх потреб та інтересів, а тому потребує 

системного і радикального удосконалення. 

5. Основними етапами формування та розвитку соціального захисту 

осіб з інвалідністю протягом періоду незалежності Української держави 

(1991-2018 рр.) є: 

1-й етап (1991-1996 рр.) – формування сучасної демократичної моделі 

соціального захисту осіб з інвалідністю, яка включає: 1) формування 

законодавчих основ соціального захисту осіб з інвалідністю; 2) формування 

законодавчих основ пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю; 

3) створення сучасної моделі соціально-правового статусу осіб з 

інвалідністю; 4) домінування підзаконного нормативно-правового 

регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю; 5) удосконалення 

державного соціального захисту; 6) удосконалення реабілітаційних послуг 

особам з інвалідністю; 7) формування недержавного соціального захисту, 

системи соціального страхування осіб з інвалідністю; 8) створення 

державного нагляду та громадського контролю з питань соціального захисту 

осіб з інвалідністю; 

2-й етап (1996-2009 рр.) – становлення конституційної моделі 

соціального захисту осіб з інвалідністю: 1) формування конституційних 

засад соціального захисту осіб з інвалідністю; 2) конституційне закріплення 

пріоритетності законодавчого регулювання соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 3) формування системи соціального захисту осіб з інвалідністю 

на основі оптимального поєднання державного та недержавного соціального 

захисту, а також соціального страхування; 4) удосконалення сучасної моделі 

соціально-правового статусу осіб з інвалідністю; 5) здійснення пенсійного 

забезпечення осіб з інвалідністю на основі поєднання солідарної та 
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накопичувальної систем загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування та недержавного пенсійного забезпечення; 6) удосконалення 

соціальних допомог дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства; 

7) удосконалення законодавчого забезпечення пенсій по інвалідності; 

8) удосконалення системи реабілітації осіб з інвалідністю; 9) удосконалення 

системи соціальних послуг та соціальних пільг особам з інвалідністю; 

10) удосконалення державного нагляду та громадського контролю з питань 

соціального захисту осіб з інвалідністю; 

3-й етап (2009 рік – до сьогодення) – удосконалення конституційної 

моделі соціального захисту осіб з інвалідністю: 1) визнання міжнародних 

стандартів з питань прав осіб з інвалідністю (на основі Конвенції ООН про 

права осіб з інвалідністю); 2) формування концепції імплементації положень 

Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; 3) удосконалення соціально-

правового статусу осіб з інвалідністю шляхом реформування системи прав з 

питань пенсійного забезпечення, соціальних допомог, послуг та пільг; 

4) удосконалення державного та недержавного соціального захисту за 

допомогою активізації розвитку громадського, волонтерського, благодійного 

рухів з питань підтримки прав осіб з інвалідністю; 5) удосконалення 

соціального захисту осіб з інвалідністю, яка отримана під час Революції 

Гідності та проведення антитерористичної операції; 6) звуження прав осіб з 

інвалідністю у сфері спеціального (професійного) пенсійного забезпечення; 

7) запровадження диференційованих умов призначення пенсії по 

інвалідності; 8) удосконалення системи реабілітації осіб з інвалідністю; 

9) удосконалення законодавчого забезпечення інклюзивного навчання дітей 

з інвалідністю; 10) реформування державного нагляду та громадського 

контролю з питань соціального захисту осіб з інвалідністю. 

6. Становлення сучасної конституційної моделі соціального захисту 

осіб з інвалідністю характеризується складними процесами формування 

дієвих законодавчих принципів та підходів до взаємодії державного і 
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недержавного соціального захисту та соціального страхування, утвердження 

ефективних механізмів реалізації, гарантування та правової охорони прав 

зазначених вище осіб. 

7. Правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у 

період незалежності України характеризується такими рисами: 

1) законодавчим закріпленням основ соціального захисту осіб з інвалідністю; 

2) конституційним закріпленням засад та принципів соціального захисту осіб 

з інвалідністю; 3) конституційним соціально-правовим статусом осіб з 

інвалідністю; 4) утвердженням законодавчого регулювання прав осіб з 

інвалідністю на окремі види соціального захисту; 5) утвердженням 

законодавчого регулювання організаційно-правових форм соціального 

захисту осіб з інвалідністю; 6) визнанням міжнародних стандартів прав осіб 

з інвалідністю (на основі Конвенції про права осіб з інвалідністю); 

7) тенденцією до кодифікації законодавства про права осіб з інвалідністю. 

8. Сучасний стан розвитку законодавства про соціальний захист осіб з 

інвалідністю засвідчує тенденцію до необхідності систематизації та 

кодифікації відповідних положень. При цьому заслуговують на увагу 

пропозиції щодо розробки проектів Соціального кодексу та Кодексу про 

права осіб з інвалідністю як перспективних базових кодифікованих законів у 

сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. Видається доцільною 

розробка таких законопроектів за участі уповноважених органів державної 

влади, інститутів громадянського суспільства, експертів, науковців, вчених-

правників, враховуючи наукові здобутки провідних шкіл права соціального 

забезпечення. 
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РОЗДІЛ 2  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ  

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

2.1 Поняття та особливості соціального захисту осіб з інвалідністю 

Здійснення в Україні системних, демократичних перетворень, 

ураховуючи стан, динаміку розвитку громадянського суспільства, 

необхідність проведення інституційних змін у системі органів державної 

влади, посилення ефективності прав, свобод людини, передбачає якісне та 

комплексне реформування соціального захисту. У цьому контексті особлива 

увага має приділятися підвищенню рівня соціальної захищеності вразливих 

категорій осіб, які не конкурентоспроможні у різних сферах суспільного 

життя, у тому числі через посилення дієвості усієї системи соціальних 

прав [110]. Водночас успадкована з радянської доби система соціального 

захисту викликає низку об’єктивних і закономірних застережень, пов’язаних 

переважно з недосконалістю участі у її функціонуванні суспільства та 

держави. Крім того, системні реформи неможливі в умовах відсутності 

соціально-економічних перетворень, існування складнощів та 

неузгодженості законодавства, недосконалих механізмів реалізації права на 

соціальний захист (соціальне забезпечення) [21, с. 21-22]. Крім того, 

останнім часом законодавець надає праву на соціальний захист своєрідний 

правообмежувальний характер. Він, зокрема, проявляється у запровадженні 

низки обмежень працюючим пенсіонерам, а також скасуванні окремих видів 

пенсій [280; 307]. 

Особливо гостро проблема соціального захисту стосується осіб з 

інвалідністю [149, с. 376-380], оскільки: по-перше, вона потребує 

комплексної та системної оцінки, враховуючи соціальні, медичні, 

економічні, фінансові, правові та інші чинники; по-друге, тенденція до 

збільшення чисельності осіб з інвалідністю зумовлює універсалізацію форм 
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та механізмів попередження інвалідизації суспільства, а також надання 

підтримки (допомог) з боку суспільства та держави таким особам; по-третє, 

вона вимагає удосконалення правового регулювання у цій сфері; по-

четверте, передбачає встановлення дієвого соціально-правового статусу 

таких осіб. Також важливим чинником, який характеризує стан системи 

соціального захисту осіб з інвалідністю, є те, що саме держава взяла весь 

тягар відповідальності щодо цих питань [387]. Однак в умовах сьогодення 

через низку різних чинників, пов’язаних насамперед із незадовільним станом 

подолання наслідків системної фінансово-економічної кризи, відсутністю 

єдиної концепції соціально-економічних реформ, держава не спроможна 

виступити дієвим гарантом сучасної моделі соціального захисту осіб з 

інвалідністю, яка потребує концептуальної модернізації [271; 243]. Доречно 

наголосити, що наявна модель соціального захисту осіб з інвалідністю 

достатньо вразлива, враховуючи такі чинники: 1) невідповідність стану 

розвитку суспільства і держави; 2) відсутність ефективних механізмів 

взаємодії інститутів державної влади між собою та з інститутами 

громадянського суспільства з питань соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 3) відсутність єдиного національного реєстру осіб з 

інвалідністю у розрізі їх потреб, інтересів, нозологій, механізмів реабілітації; 

4) недосконалість та суперечливість законодавства про соціальний захист 

осіб з інвалідністю; 5) недосконалість механізмів реалізації, гарантування та 

правової охорони права на соціальний захист (соціальне забезпечення) осіб з 

інвалідністю, у тому числі права на достатній життєвий рівень; 6) складність 

та суперечливість прав на окремі види соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 7) відсутність оптимальних критеріїв оцінки достатнього рівня 

життя; 8) правообмежувальний характер правового становища осіб з 

інвалідністю; 9) відсутність належної системи державних соціальних 

гарантій та стандартів; 10) недосконалість системної взаємодії державного та 

недержавного соціального захисту, соціального страхування; 11) відсутність 
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системного державного нагляду та громадського контролю з питань 

соціального захисту осіб з інвалідністю; 12) недостатньо ефективний 

механізм імплементації міжнародних та європейських стандартів з питань 

соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Поняття «соціальний захист осіб з інвалідністю» має комплексний 

характер та може розглядатися з різних позицій. У контексті дослідження 

важливого значення набуває його юридичне розуміння. Відповідно до 

Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні» особою з інвалідністю є особа із стійким розладом функцій 

організму, що при взаємодії з 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. При цьому дискримінація за ознакою інвалідності 

забороняється. Також зазначеним Законом встановлено, що 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. 

Слід відзначити, що ключові теоретико-правові проблеми соціального 

захисту осіб з інвалідністю пов’язані з розумінням понять «соціальний 

захист», «соціальний захист осіб з інвалідністю». 

Досліджуючи сутність поняття «соціальний захист», доречно буде 

наголосити, що у юридичній літературі застосовуються різні наукові 

(доктринальні) підходи до його тлумачення, у тому числі через призму його 

співвідношення із соціальним забезпеченням [23, с. 37-39; 119, с. 14; 126, 

с. 90-92; 310, с. 384-391]. По-перше, у Юридичній енциклопедії соціальний 

захист розглядається як система економічних, правових, організаційних та 

інших заходів держави по забезпеченню соціальних прав і гарантій 

громадян. Соціальний захист обумовлений конституційним принципом про 
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те, що Україна є соціальною державою (ст. 1 Конституції України). Також 

він спрямований на турботу держави і суспільства про громадян, яким 

потрібна допомога у зв’язку з віком, станом здоров’я, соціальним 

становищем, недостатнім забезпеченням засобами існування тощо. Система 

соціального захисту включає виплату пенсій, різні види матеріальної 

допомоги і компенсацій, обслуговування хворих і людей похилого віку, 

турботу про дітей і молодь, фінансування з Державного і місцевих бюджетів 

відповідних соціальних програм (охорона здоров’я, освіта, будівництво 

житла, подолання бідності тощо). Крім того, важливою складовою 

соціального захисту є соціальне забезпечення, яке виступає державною 

системою захисту населення від соціальних ризиків (втрата роботи, хвороба, 

старість, інвалідність, втрата годувальника та ін.) [504, с. 558-559]. По-друге, 

професор І.М. Сирота вважає, що соціальний захист є однією із функцій 

держави та означає комплекс заходів матеріальної підтримки 

непрацездатних, найменш захищених громадян [436]. По-третє, на думку 

Н.М. Внукової та Н.В. Кузьминчук, соціальний захист – це державна 

підтримка верств населення, які можуть зазнати негативного впливу 

ринкових процесів, з метою забезпечення відповідного життєвого рівня, 

тобто заходи, що включають надання правової, фінансової, матеріальної 

допомоги окремим громадянам, які належать до найбільш вразливих 

категорій населення [41]. Тому в такому сенсі соціальний захист осіб з 

інвалідністю включає в себе низку прав, гарантій, пільг, послуг та 

матеріальне забезпечення. Зважаючи на публічно-правовий характер 

відносин соціального захисту, такі права, пільги та гарантії для осіб з 

інвалідністю встановлюються нормативно-правовими актами. Наразі 

соціальний захист осіб з інвалідністю в системі державного соціального 

захисту являє собою досить розгалужений перелік елементів, які можна 

об’єднати у певні види. Критеріями для класифікації можуть бути вік (діти 

або повнолітні люди з інвалідністю), походження інвалідності (від 
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народження, професійне, військове, внаслідок аварії на ЧАЕС), ступінь 

втрати працездатності тощо. По-четверте, Н.М. Стаховська визначає поняття 

соціального забезпечення як систему суспільних відносин по задоволенню 

першочергових найнеобхідніших потреб громадян, їхніх сімей в разі 

настання складних (здебільшого негативних) життєвих ситуацій шляхом 

надання матеріального забезпечення чи допомоги, різних видів соціального 

обслуговування за рахунок суспільних державних чи недержавних коштів 

соціального призначення. При цьому науковець звертає увагу на проблему 

довільного використання поняття соціального захисту як правової категорії у 

численних нормативно-правових актах та наукових працях без належного 

його визначення і обґрунтування як на офіційному законодавчому, так і 

науково-теоретичному рівні [454, с. 7]. По-п’яте, О.Г. Чутчева зауважує, що 

соціальний захист як правова категорія постає сукупністю правових норм, 

які регулюють суспільні відносини, що характеризують прагнення 

суспільства захистити своїх членів від загрози неможливості задоволення 

потреб, визнаних ними важливими, в цілях усталеного розвитку суспільства 

як єдиної спільноти [491, с. 7]. По-шосте, М.В. Чічкань пропонує трактувати 

поняття «соціальний захист» у широкому та вузькому розумінні. У 

широкому розумінні соціальний захист розглядається через категорію 

соціального ризику, яка являє собою закріплені законодавством та визнані 

суспільством соціально вагомі об’єктивні обставини, виникнення яких тягне 

за собою втрату засобів до існування чи потребу додаткового матеріального 

забезпечення і які не можуть бути усунені особою самостійно. У вузькому 

розумінні соціальний захист – це соціально-захисна діяльність держави щодо 

поновлення чи заміни втраченої особою можливості забезпечити 

себе [490, с. 8]. По-сьоме, у юридичній літературі увага приділяється 

соціальному захисту окремих категорій осіб. Зокрема у ній відзначається, що 

соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, слід вважати додатковим соціальним захистом, сутність якого 
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полягає у встановленні на законодавчому рівні додаткових заходів 

соціального захисту з боку держави (на доповнення до загальних умов 

захисту дітей) цієї категорії дітей та осіб з їх числа, додаткових гарантій та 

наданні додаткових пільг щодо працевлаштування, набуття освіти, 

медичного обслуговування, забезпечення житлом, а також отримання 

непрямих соціальних послуг [299, с. 10]. Також окремі вчені виділяють 

поняття «соціально-правовий захист» [489, с. 11; 273, с. 8-12; 233, с. 6-10]. 

По-восьме, у контексті дослідження заслуговує на увагу позиція професора 

П.Д. Пилипенка щодо співвідношення категорій «соціальний захист» та 

«соціальне забезпечення» На думку вченого, соціальний захист є окремою 

ланкою суспільних відносин, що існують у державно-організованому 

суспільстві з метою забезпечення достатніх можливостей особи для її 

всебічного розвитку для нормальної життєдіяльності, а натомість соціальне 

забезпечення – це система суспільних відносин для створення завдяки 

соціальному страхуванню, бюджету та іншого фінансування достатніх умов 

для життя і діяльності осіб, які з незалежних від них обставин втратили 

засоби до існування [277, с. 33]. По-дев’яте, професор Н.Б. Болотіна також 

трактує соціальний захист у широкому та вузькому значеннях. На думку 

вченої, у широкому значенні соціальний захист становить зміст соціальної 

функції держави і є системою економічних, юридичних, організаційних 

заходів щодо забезпечення основних прав людини і громадянина в державі. 

У вузькому значенні соціальний захист – це, власне, соціально-захисна 

діяльність держави щодо убезпечення населення від негативних наслідків 

соціальних ризиків [25, с. 91]. По-десяте, у своєму дисертаційному 

дослідженні А.М. Куца робить висновок, що соціальний захист інвалідів – це 

система здійснюваних державою організаційних, юридичних, економічних, 

фінансових, соціальних заходів, спрямованих на задоволення потреб 

зазначеної категорії осіб у відновленні та підтримці здоров’я, матеріальному 

забезпеченні, самореалізації, безперешкодному доступі до об’єктів 
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соціальної інфраструктури тощо [176, с. 11]. По-одинадцяте, визначення 

поняття соціального захисту осіб з інвалідністю наводить у одній із своїх 

публікацій Л.Ю. Малюга, яка в результаті аналізу модельного закону про 

соціальний захист осіб з інвалідністю та положень науки права соціального 

забезпечення робить висновок про необхідність виділення широкого та 

вузького розуміння поняття соціального захисту осіб з інвалідністю. У 

широкому розумінні, як стверджує дослідниця, під соціальним захистом осіб 

з інвалідністю потрібно розуміти сукупність гарантованих та реалізованих 

державою економічних, соціальних, правових заходів, спрямованих на 

забезпечення нормальної життєдіяльності осіб з інвалідністю. У вузькому 

розумінні це поняття позначає безпосередню діяльність держави в особі 

відповідних державних органів, спрямовану на забезпечення гідного життя 

осіб з інвалідністю шляхом надання певних соціальних благ у визначених 

законодавством обсягах [189, с. 43]. Водночас Р.О. Павлюков вважає, що 

соціальний захист неможливий без його нормативно-правового закріплення, 

а тому потрібно говорити про соціально-правовий захист осіб з інвалідністю, 

під яким науковець розуміє діяльність державно-організованого суспільства 

щодо встановлення та реалізації гарантій прав осіб з інвалідністю в усіх 

сферах життєдіяльності, спрямовану на забезпечення процесу їх 

інтегрування у суспільне життя та задоволення відповідних матеріальних і 

моральних потреб [273, с. 9]. Крім того, соціальний захист розглядається 

вченими як система принципів, методів, законодавчо встановлених 

державою гарантій, заходів і закладів, які забезпечують оптимальні умови 

життя, задоволення потреб населення [47]. 

Згідно з приписами ст. 4 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» [387] соціальний захист осіб з 

інвалідністю є складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і 

можливостей інвалідів нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні 

пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, 
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соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки 

(піклування) або забезпеченні стороннього догляду. Цим Законом 

передбачено, що особа з інвалідністю має право вибору конкретного виду 

соціальної допомоги. Так, особа може відмовитися від того чи іншого виду 

соціальної допомоги, якщо вона не повною мірою відповідає її потребам. У 

такому разі особа з інвалідністю вправі самостійно вирішувати питання про 

забезпечення себе конкретним видом допомоги за рахунок власних коштів з 

урахуванням компенсації вартості аналогічного виду соціальної допомоги, 

що надається державним органом. 

Ураховуючи окреслені вище теоретико-правові аспекти щодо 

розуміння поняття «соціальний захист осіб з інвалідністю», можна зробити 

такі застереження: 1) соціальний захист осіб з інвалідністю трактується з 

позицій діяльності переважно держави та її інститутів; 2) до уваги не 

береться роль та значення органів місцевого самоврядування, 

територіальних громад; 3) до уваги, як правило, не береться роль інститутів 

громадянського суспільства; 4) зміст та обсяг прав осіб з інвалідністю 

визначається, як правило, без урахування динаміки міжнародної та 

європейської інтеграції України [212, с. 72]. 

Як зазначається у науковій літературі, до ознак соціального захисту 

осіб з інвалідністю належать: його об’єктом виступає встановлена 

законодавством категорія осіб – інваліди; він є системою заходів, які 

здійснюються державою і спрямовані на задоволення певних потреб 

відповідної категорії населення, зокрема у відновленні та підтриманні 

здоров’я, матеріальному забезпеченні, самореалізації, доступі до інформації, 

до об’єктів соціальної інфраструктури тощо; гарантом соціального захисту 

інвалідів є держава; його заходи здійснюються з метою забезпечення особам 

з інвалідністю можливості реалізувати весь комплекс гарантованих їм 

загальних та додаткових прав, вести повноцінний спосіб життя відповідно до 

індивідуальних здібностей та інтересів [176, с. 11]. 
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Теоретико-правовий аналіз цих та інших підходів дозволяє 

стверджувати, що поняття «соціальний захист», по-перше, є 

багатоаспектною правовою категорією, по-друге, охоплює широкий спектр 

правових зв’язків, спрямованих на виконання суспільством і державою своїх 

завдань та функцій, по-третє, включає види та механізм надання окремим 

вразливим категоріям населення допомоги та підтримки, по-четверте, 

повною мірою поширюється на осіб з інвалідністю, які в силу наявних вад 

потребують адекватної підтримки, допомоги з боку суспільства та держави. 

Соціальний захист осіб з інвалідністю виступає складовою частиною 

моделі соціального захисту, яка реалізується у суспільстві та державі. Слід 

наголосити, що термін «особа з інвалідністю» розглядається через призму 

легального розуміння. Законодавець трактує цей термін наступним чином: 

«Особа з інвалідністю – це 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» (ст. 2 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні»). Наведене визначення, на наш 

погляд, має деякі недоліки. По-перше, воно потребує узгодження з нормами 

ст. 1 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю [143, с. 127-130; 124], 

відповідно до якої до осіб з інвалідністю належать особи із стійкими 

фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, 

які під час взаємодії з різними бар’єрами можуть заважати їхній повній та 

ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими. Принагідно 

констатувати, що мета Конвенції (ст. 1) полягає у заохоченні, захисті й 

забезпеченні повного й рівного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх 

прав людини й основоположних свобод, а також у заохоченні поваги до 

притаманної їм гідності. По-друге, таке розуміння осіб з інвалідністю 

викликає застереження, оскільки роль держави з питань соціального захисту 
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осіб з інвалідністю, особливо останнім часом, дещо звужена. Дедалі більше 

зростає роль органів місцевого самоврядування, територіальних громад, 

інститутів громадянського суспільства. 

Також зазначений Закон встановлює, що діяльність держави щодо осіб 

з інвалідністю виявляється у створенні правових, економічних, політичних, 

соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав і 

можливостей нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті 

та полягає у наступному: виявленні, усуненні перепон і бар’єрів, що 

перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі 

стосовно доступу до об’єктів громадського та цивільного призначення, 

благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, 

інформації та зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, 

здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, фізичної культури і 

спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, а також забезпеченні 

виконання індивідуальної програми реабілітації інвалідів, наданні 

пристосованого житла, сприянні громадській діяльності (ст. 4). Також слід 

наголосити, що соціальний захист осіб з інвалідністю є складовою діяльності 

держави щодо забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю нарівні з 

іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, державної допомоги, 

компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні 

реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпеченні 

стороннього догляду. За таких умов пільги особам з інвалідністю надаються 

на підставі посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного 

посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної 

допомоги відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» [355], «Про 

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю» [356], в яких зазначено групу та причину інвалідності 

(для повнолітніх осіб), категорію «дитина з інвалідністю» (для дітей), а 
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також у відповідних випадках вказано їх основні нозологічні форми 

захворювань (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату). 

Водночас особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну 

допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю», пільги надаються на підставі довідки, що безоплатно 

видається структурними підрозділами соціального захисту населення 

районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, 

виконавчими органами міських рад за місцем проживання, в якій 

зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, група та причина інвалідності, а 

також у відповідних випадках – основні нозологічні форми захворювань (по 

зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату). Порядок видачі такої 

довідки та її форма затверджуються центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту 

населення [225, с. 116-123]. 

Варто наголосити, що з метою реалізації особами з інвалідністю прав 

та свобод людини і громадянина під час розроблення державних соціальних 

стандартів та державних соціальних гарантій, національних стандартів, 

правил усталеної практики та класифікаторів, стандартів, технічних умов, 

проведення дослідно-конструкторських, науково-дослідних робіт 

враховуються потреби осіб з інвалідністю та/або застосовуються принципи 

розумного пристосування та універсального дизайну. Органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування сприяють забезпеченню прав осіб 

з інвалідністю щодо включення до суспільного життя нарівні з іншими 

громадянами. Крім того, нормами Закону № 875-XII (ст. 5) гарантується, що 

порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю 

встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експертизи та з 

урахуванням здібностей до професійної і побутової діяльності інваліда, 
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проте види і обсяги необхідного соціального захисту інваліда надаються у 

вигляді індивідуальної програми медичної, соціально-трудової реабілітації і 

адаптації. Індивідуальна програма реабілітації є обов’язковою для виконання 

державними органами, підприємствами (об’єднаннями), установами і 

організаціями [139]. 

Таким чином, соціальний захист осіб з інвалідністю характеризується 

тим, що: 1) є складною правовою категорією у праві соціального 

забезпечення; 2) конституційно-правовим підґрунтям виступає право на 

соціальний захист (соціальне забезпечення); 3) спрямований на забезпечення 

безбар’єрного суспільного середовища; 4) його забезпечення та належне 

функціонування покладається переважно на державу, органи місцевого 

самоврядування (територіальні громади), систему соціального страхування, 

фізичних та юридичних осіб; 5) передбачає та допускає надання особам з 

інвалідністю системи адекватних допомог та підтримки з метою 

попередження або подолання інвалідизації; 6) включає систему 

основоположних прав на певні види соціального захисту (соціального 

забезпечення). 

Враховуючи зазначене, можна стверджувати, що розглядати поняття 

«соціальний захист осіб з інвалідністю доцільно в широкому та вузькому 

значеннях. У широкому значенні соціальний захист осіб з інвалідністю – це 

основоположний напрям діяльності суспільства та держави, зокрема органів 

місцевого самоврядування, що передбачає забезпечення належних та 

доступних механізмів реалізації, гарантування та правової охорони усього 

комплексу прав осіб з інвалідністю. У такому сенсі соціальний захист осіб з 

інвалідністю – це складова належного функціонування суспільства і 

держави. Роль суспільства у його реалізації зростає, що є логічним у 

контексті того, що держава не в змозі забезпечити і гарантувати 

ефективність соціального захисту по відношенню до осіб з інвалідністю. 

Ураховуючи тенденції останнього періоду щодо реформи децентралізації 
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влади, слід зазначити, що майбутнє у розвитку соціального захисту осіб з 

інвалідністю належить органам місцевого самоврядування (територіальним 

громадам) [135; 436; 180, с. 13-17]. У вузькому розумінні соціальний захист 

осіб з інвалідністю – це система організаційно-правових форм та видів 

підтримки осіб з інвалідністю уповноваженими на те суб’єктами (органами) 

за рахунок, як правило, спеціальних джерел з метою попередження або 

подолання наслідків інвалідизації. Тобто у такому аспекті соціальний захист 

осіб з інвалідністю є адекватним їх соціальному забезпеченню. 

Основні ознаки соціального захисту осіб з інвалідністю такі: 1) його 

метою є попередження або подолання наслідків інвалідизації у суспільстві; 

2) поширюється винятково на осіб з інвалідністю; 3) основна 

відповідальність щодо його належного функціонування покладається на 

уповноважені інститути державної влади, місцевого самоврядування, 

територіальних громад та громадянського суспільства; 4) реалізується через 

призму взаємодії інститутів державної влади, органів місцевого 

самоврядування й інститутів громадянського суспільства з питань 

соціального захисту осіб з інвалідністю; 5) правове регулювання 

здійснюється переважно на підставі законодавчих актів про права осіб з 

інвалідністю; 6) спрямований на формування дієвих механізмів реалізації, 

гарантування та правової охорони права на соціальний захист (соціальне 

забезпечення); 7) гарантується шляхом забезпечення особам з інвалідністю 

достатнього життєвого рівня, ураховуючи встановлений у державі 

прожитковий мінімум; 8) реалізується через систему організаційно-правових 

форм та видів соціального захисту; 9) виступає соціально-правовою основою 

правосуб’єктності, у тому числі соціально-правового статусу, осіб з 

інвалідністю; 10) як правило, не підлягає правообмежувальному впливу з 

боку сторони держави або суспільства; 11) підлягає державному нагляду 

(контролю уповноваженими інститутами державної влади; 12) підлягає 

громадському контролю інститутами громадянського суспільства, 
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переважно громадськими організаціями осіб з інвалідністю та професійних 

спілок; 13) спори, як правило, вирішуються у судовому порядку. 

Як уже зазначалося вище, конституційно-правовим підґрунтям 

соціального захисту осіб з інвалідністю виступає право на соціальний захист. 

У демократичній державі право на соціальний захист осіб з інвалідністю, по-

перше, ґрунтується на засадах: соціальної свободи, рівності, пріоритетності 

людських цінностей, доступності рішень органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо, по-друге, покликане розвивати  демократичну та 

ефективну модель правосуб’єктності осіб з інвалідністю, по-третє, 

спрямоване на активну адаптацію осіб з інвалідністю у суспільстві та 

державі, по-четверте, передбачає демократичність соціальних прав, у тому 

числі соціальних виплат, послуг та пільг тощо, які випливають із змісту 

права на соціальний захист, по-п’яте, включає механізми інформованості 

осіб з інвалідністю про право на соціальний захист та інші пов’язані з ним 

соціальні права. 

Утвердження в Україні правової держави насамперед передбачає, що 

право осіб з інвалідністю на соціальний захист характеризується тим, що: 

1) є універсальним конституційним соціальним правом; 2) включає 

доступність, ефективність, власне, права на соціальний захист та інших 

пов’язаних із ним соціальних прав; 3) містить доступні та дієві механізми 

щодо його реалізації, гарантування, правової охорони; 4) включає ефективні 

механізми судового та іншого юрисдикційного захисту. 

Право осіб з інвалідністю на соціальний захист має не лише 

враховувати індивідуальні особливості потреб та інтересів таких осіб, а й 

мотивувати зростання якості та рівня їхнього життя, високий рівень 

соціальних стандартів та гарантій, адже воно спрямоване на забезпечення 

якості та гідного рівня життя людей з інвалідністю. 

Отже, конституційне право осіб з інвалідністю на соціальний захист – 

це визначене Основним Законом України право осіб з інвалідністю на 
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отримання забезпечення (адекватну підтримку та допомогу) у випадках, 

передбачених законом, з метою забезпечення їхнього рівня життя відповідно 

до стану розвитку суспільства і держави. Основними ознаками 

конституційного права осіб з інвалідністю на соціальний захист можна 

назвати такі: 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 стосовно механізмів реалізації, 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. 

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. 

Новітня концепція соціального захисту осіб з інвалідністю повинна 

передбачати наступне: 1) мету – попередження та протидію інвалідизації на 

основі втілення засад верховенства права, безбар’єрного суспільства, 

забезпечення гідного рівня, якості життя осіб з інвалідністю; 2) забезпечення 

імплементації міжнародних стандартів прав осіб з інвалідністю; 

3) запровадження оптимального поєднання державного, недержавного 
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соціального захисту, соціального страхування осіб з інвалідністю; 

4) визначення системи прав, гарантій та пільг осіб з інвалідністю; 

5) забезпечення доступу осіб з інвалідністю до усіх сфер суспільного життя; 

6) моніторинг, нагляд та контроль за дотриманням  прав, гарантій та пільг 

осіб з інвалідністю [206, с. 125-131]. 

Подальший процес просування України шляхом демократичних 

перетворень має пов’язуватися із якісним реформуванням соціального 

захисту осіб з інвалідністю. Цей процес повинен здійснюватись шляхом 

розробки за участі представників суспільства і експертного середовища та 

ухвалення єдиного законодавчого акта про права осіб з інвалідністю, 

ураховуючи стан, динаміку розвитку суспільства і держави, на основі 

посилення ефективності, дієвості, доступності механізмів реалізації такими 

особами права на соціальний захист (соціальне забезпечення), гарантування і 

правової охорони, міжнародних (європейських) соціальних стандартів. Крім 

того, утвердження і реалізація в Україні реформи щодо децентралізації влади 

вимагатиме посилення ролі та значення органів місцевого самоврядування, 

територіальних громад у розвитку сучасної моделі соціального захисту осіб з 

інвалідністю. 
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2.2 Принципи соціального захисту осіб з інвалідністю 

 

Формування та утвердження новітньої моделі соціального захисту осіб 

з інвалідністю тісно пов’язане із розробкою та затвердженням системи засад 

та принципів, які б забезпечували її цілісність та єдність. У цьому контексті 

на окрему увагу заслуговують питання щодо принципів соціального захисту 

осіб з інвалідністю та правового регулювання у цій сфері [157, с. 216-218]. 

Принципи соціального захисту осіб з інвалідністю спрямовані на: 

1) розвиток інклюзивного суспільства та соціальної держави; 

2) ефективність, доступність та дієвість права на соціальний захист та інших 

тісно пов’язаних із ним прав; 3) забезпечення гідного рівня та якості життя 

осіб з інвалідністю; 4) імплементацію міжнародних (європейських) 

соціальних стандартів; 5) забезпечення оптимального поєднання державного, 

недержавного соціального захисту, соціального страхування осіб з 

інвалідністю; 6) розвиток новітнього законодавства про права осіб з 

інвалідністю; 7) формування якісного та сучасного моніторингу, нагляду та 

контролю з питань прав осіб з інвалідністю. 

Слід наголосити, що термін «принцип» (від лат. principium) означає 

основу, початок. Тому його можна використовувати для характеристики 

найрізноманітніших юридичних явищ: принципів права, правотворчості, 

правопорядку, юридичної відповідальності тощо [87, с. 102]. У Юридичній 

енциклопедії термін «принцип» розглядається у двох аспектах, а саме: 

1) основоположні засади, вихідні ідеї, що характеризуються 

універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і 

відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, системи 

внутрішнього і міжнародного права, політичної державної чи громадської 

організації (гуманізм, законність, справедливість, рівність перед законом 

тощо); 2) внутрішнє переконання людини, що визначає її ставлення до 

дійсності, суспільних ідей і діяльності [504, с. 110-111]. Також у теорії права 
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під принципами розуміються вихідні засади, основні положення і загальна 

спрямованість розвитку правових норм у межах всієї системи права або 

окремих галузей чи інститутів [11, с. 105; 460, с. 151-153]. У юридичній 

літературі до основних ознак принципів відносять: регулятивність, яку не 

можна ототожнювати з регулятивними характеристиками норм права; 

внутрішню єдність, яка прослідковується у їх системно-структурній 

внутрішній збалансованості; несуперечливість; інтегрованість і водночас 

диференційованість на певні види; об’єктивну зумовленість, під якою слід 

розуміти їх відповідність характеру суспільних відносин, економічним, 

політичним, ідеологічним процесам, що відбуваються у суспільстві; 

ідеологічність, яка означає, що вони, як і право загалом, є формою суспільної 

свідомості, яка здійснює ідейний, інформаційно-виховний вплив загального 

характеру [120, с. 19; 466, с. 38-40]. 

Варто також наголосити, що принципи соціального захисту осіб з 

інвалідністю перебувають у тісному взаємозв’язку із принципами права 

соціального забезпечення як важливої складової соціального права. 

Досліджуючи поняття, ознаки, види та тенденції розвитку принципів права 

соціального забезпечення, В.Л. Костюк зауважує, що принципи права 

соціального забезпечення, по-перше, відображають соціальну сутність цієї 

галузі права в умовах сьогодення, окреслюють перспективи її розвитку, по-

друге, визначають основоположні засади (положення) щодо правового 

регулювання відносин з соціального забезпечення, по-третє, забезпечують 

цілісність, єдність і системність права соціального забезпечення, по-

четверте, сприяють відкритості, доступності й прозорості права на 

соціальний захист та інших тісно пов’язаних із ним прав, по-п’яте, 

посилюють дієвість соціально-правового статусу окремих категорій осіб, по-

шосте, посилюють інтеграційні процеси розвитку права соціального 

забезпечення та законодавства, ураховуючи міжнародний та європейський 

досвід [156]. Водночас А.М. Куца справедливо відзначає, що реалізації мети 
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соціального захисту інвалідів сприяє дотримання таких історично усталених 

принципів соціального захисту осіб з інвалідністю: 1) загальних принципів 

(належать до системи соціального захисту осіб з інвалідністю загалом, 

фіксують вихідні начала будь-якого явища), а саме: верховенства права, 

законності, гуманізму, демократизму, рівності, недискримінації, 

гарантованості прав і свобод, єдності прав і обов’язків, солідарності, 

відповідальності; 2) спеціальних принципів, які відображають особливості 

окремих частин соціального захисту інвалідів, зокрема формальних 

(реалістичності, здійснення забезпечення на рівні, не нижче встановлених в 

державі науково й економічно обґрунтованих соціальних нормативів, 

єдності централізованих і децентралізованих засад або державно-суспільного 

характеру соціального захисту інвалідів) та змістовних (участі та включення, 

свободи вибору, незменшуваності змісту та обсягу прав у сфері соціального 

захисту інвалідів при прийнятті нових законів, доступності або спеціальної 

організації середовища, гарантованості соціального захисту інвалідів, 

інноваційності заходів соціального захисту осіб з інвалідністю) [176, с. 12]. 

Б.І. Сташків звертає увагу на те, що принципи права соціального 

забезпечення – це загальновизнані основоположні ідеї, відправні положення, 

відповідно до яких визначається зміст, способи і напрями правового 

регулювання суспільних відносин у сфері соціального забезпечення [455, 

с. 235]. При цьому вчений акцентує увагу на принципах міжнародного права 

соціального забезпечення, галузевих та внутрішньогалузевих принципах, а 

також на принципі соціальної справедливості як загальноправовому 

принципі права соціального забезпечення [455, с. 226-320]. 

Професор Н.Б. Болотіна зазначає, що загальні (галузеві) принципи 

права соціального забезпечення слід поділити на змістовні (формулюють 

загальні засади змісту права на соціальний захист) та формальні 

(відображають якість юридичного механізму забезпечення права на 

соціальний захист). До змістовних принципів Н.Б. Болотіна відносить: 



149 

всезагальність соціального захисту; універсальність соціального захисту; 

рівність прав і можливостей та заборону дискримінації; диференціацію умов 

та рівня соціального захисту; наукову та економічну обґрунтованість 

соціальних стандартів; незменшуваність змісту та обсягу соціальних виплат і 

послуг під час прийняття нових законів; державну гарантованість 

встановлених прав у сфері соціального захисту. До формальних принципів, 

на думку Н.Б. Болотіної, належать: збереження прав у галузі соціального 

захисту; захисту законних сподівань; юридичної ясності; реальності 

проголошених прав; судового захисту права людини на соціальний 

захист [25, с. 192-193]. 

Варто зауважити, що існує кілька підходів до розуміння як самого 

поняття принципу, так і поняття принципу права. Так само і принципи права 

соціального захисту осіб з інвалідністю можна розглядати з позицій 

прихильників і позитивного права, і природного права. В.Л. Костюк, 

зважаючи на доктринальні позиції теорії права, права соціального 

забезпечення, відзначає, що принципи права соціального забезпечення слід 

розуміти як систему основних (керівних) засад (положень), які формуються 

під впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства та держави з метою 

цілісності, узгодженості, єдності права соціального забезпечення на основі 

належного правового регулювання сучасних відносин в означеній 

сфері [156]. 

Теоретико-правовий аналіз зазначених підходів дозволяє зробити 

кілька висновків щодо розуміння принципів соціального захисту осіб з 

інвалідністю: по-перше, вони відображають тенденції соціального розвитку 

суспільства та держави; по-друге, вони відображають загальні засади та 

тенденції права соціального забезпеченн; по-третє, вони відображають 

засади соціально-правового статусу осіб з інвалідністю. 

Отже, принципи соціального захисту осіб з інвалідністю включають 

основоположні засади та ідеї, спрямовані на формування ефективної моделі 
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соціального захисту осіб з інвалідністю, її законодавче забезпечення. 

Передусім принципи соціального захисту осіб з інвалідністю розвиваються 

під впливом цивілізаційних процесів створення сучасної конструктивної 

моделі суспільства та держави, соціальних здобутків міжнародного 

співтовариства. У такому контексті йдеться про загальноправові принципи. 

Вони є результатом формування соціальних цінностей та стандартів, які 

відображають стан та динаміку розвитку суспільства і держави. Це, 

наприклад, такі засади: демократизму, гуманізму, соціальної справедливості, 

поваги до гідності та прав людини, інклюзивності, зокрема рівності та 

недискримінації тощо [231, с. 134]. 

Необхідно зауважити, що низка загальноправових принципів 

соціального захисту осіб з інвалідністю – це результат соціальних здобутків 

міжнародної спільноти як об’єктивна реакція на складні процеси 

інвалідизації. 

Ухвалена ще 13 грудня 2006 року Конвенція ООН про права осіб з 

інвалідністю закріпила такі основоположні принципи: повага до притаманної 

людині гідності, її особистої самостійності, зокрема свободи робити власний 

вибір, і незалежності; недискримінація; повне й ефективне залучення та 

включення до суспільства; повага до особливостей осіб з інвалідністю і 

сприйняття їх як компонента людської різноманітності й частини людства; 

рівність можливостей; доступність; рівність чоловіків і жінок; повага до 

здібностей дітей з інвалідністю, що розвиваються; повага до права дітей з 

інвалідністю стосовно збереження своєї індивідуальності. Цілком очевидно, 

що такі принципи утворюють систему міжнародно-правових засад 

соціального захисту осіб з інвалідністю. Доречно також зазначити, що вони 

частково імплементовані у національне законодавство з питань соціального 

захисту. Так, відповідно до змісту Національної доповіді «Про становище 

осіб з інвалідністю в Україні» основоположними принципами державної 

політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю є принципи 
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недискримінації та рівності [415]. Зміст принципу рівності полягає, у першу 

чергу, у рівності всіх перед законом. Зазначений принцип передбачає 

створення у суспільстві умов для поваги до відмінностей, усунення 

несприятливих умов і забезпечення того, щоб всі жінки, чоловіки, дівчата і 

хлопці повною мірою брали участь у житті суспільства на рівних умовах. 

Важливо також наголосити, що інвалідність не може бути перешкодою для 

реалізації встановлених чинним законодавством прав і свобод, адже особа з 

інвалідністю користується усіма правами і свободами людини та 

громадянина. Те ж саме стосується і відповідальності особи за вчинене 

правопорушення, в тому числі порушення прав і свобод іншої людини, 

зловживання правами. Принцип недискримінації означає, що всі права 

гарантуються кожній людині без будь-якої відмінності, винятку або 

обмеження з причин інвалідності або за іншими ознаками. У зазначеній 

вище Національній доповіді йдеться про те, що в основі цього принципу 

лежать такі постулати: забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп 

осіб; забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; повага до 

гідності кожної людини; забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп 

осіб [415]. 

Таким чином, загальноправові принципи соціального захисту осіб з 

інвалідністю характеризуються тим, що вони виступають як результат 

гуманістичного розвитку суспільства та держави. До загальноправових 

принципів соціального захисту осіб з інвалідністю належать такі принципи: 

демократичності, гуманізму, інклюзивності, у тому числі рівності та 

недискримінації, доступності, соціальної справедливості, соціальної 

захищеності, верховенства права, верховенства прав та свобод людини та 

інші. 

Принципи соціального захисту осіб з інвалідністю також 

відображають загальні засади соціальної стратегії розвитку суспільства, 

держави та права, які закріплені у Конституції України. На підставі аналізу 
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відповідних статей Конституції України В.Л. Костюк до системи 

конституційних принципів соціального захисту осіб з інвалідністю відносить 

такі: 1) конституційні засади соціального розвитку суспільства і держави; 

2) конституційні принципи-права; 3) конституційні принципи-гарантії 

реалізації і правової охорони соціальних прав; 4) конституційні принципи 

джерел права соціального забезпечення; 5) конституційні принципи 

правосуб’єктності у сфері соціального забезпечення; 6) конституційні 

принципи пріоритетності у сфері соціального забезпечення коштом 

Державного бюджету [146, с. 22]. 

Одним із принципових здобутків Основного Закону України є 

визнання нашої держави як демократичної, соціальної та правової. Слід 

відзначити, що розбудова України як демократичної, соціальної та правової 

держави, розвиток громадянського суспільства вимагають якісних та 

системних змін у сучасній моделі соціального захисту (соціального 

забезпечення). Система соціального захисту, у першу чергу, тісно пов’язана 

із утвердженням в Україні соціальної держави. М.І. Іншин та Д.І. Сіроха 

справедливо наголошують, що сутність соціальної держави та генезис її 

розвитку є складовою визнання, закріплення системи основоположних прав 

та свобод людини [110, с. 17], насамперед йдеться про систему соціальних 

прав [111, с. 14]. Як зазначається у юридичній літературі, соціальна держава 

– це сучасний тип демократичної державності, який формується і 

розвивається в умовах відносно стабільної та розвиненої економіки і 

демократичної політичної системи. Кожна цивілізована держава здійснює 

політику, спрямовану на створення системи соціального забезпечення та 

охорони здоров’я, працевлаштування населення, підтримку 

малозабезпечених громадян, недопущення соціальних конфліктів і потрясінь 

у суспільстві тощо. Крім того, термін «соціальна держава» акцентує увагу на 

одній із важливих функцій держави – активному впливі на соціальну сферу 

життєдіяльності суспільства, здатності здійснювати ефективну соціальну 
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політику в інтересах найширших верств населення [504, с. 552-553]. 

В.Л. Костюк зауважує, що у правовому аспекті соціальна держава 

характеризується такими ознаками: підвищеною увагою до прав та свобод 

людини; спрямованістю на розвиток громадянського, інклюзивного 

суспільства; забезпеченням високого рівня дієвості та доступності 

соціальних прав, високого рівня соціально-правової захищеності осіб з 

інвалідністю, інших соціально вразливих категорій осіб; встановленням 

високого рівня соціальних стандартів та гарантій, високого рівня 

громадського контролю; забезпеченням доступності до владних інституцій 

тощо. При цьому розбудова соціальної держави вимагає пошуку 

оптимальної моделі соціального забезпечення (соціального захисту) на 

основі організації та проведення комплексу соціальних реформ [149; 

45, с. 25-35; 308; 145, с. 252-259]. 

Засади демократичної, соціальної держави не лише покликані 

розвивати інклюзивне суспільство та державу, виходячи із пріоритетності 

прав та свобод людини. Тому у ст. 3 Конституції України визначено, що 

«людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». При цьому «права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави». У юридичній літературі вказується, що зазначені положення 

стисло відтворюють зміст концептуальних засад Загальної декларації прав 

людини, чим, власне, і має обумовлюватись відповідність приписів 

Конституції України міжнародним стандартам прав людини [1, с. 19]. 

Ще однією важливою рисою Основного Закону України є 

декларування верховенства права, верховенства прав та свобод людини по 

відношенню до діяльності держави та її органів. При цьому утвердження 

прав та свобод людини – це їх визнання державою та, відповідно, її 
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уповноваженими органами і посадовими особами. Така важлива 

характеристика стосується, у першу чергу, соціальних прав, які складають 

домінуючу основу у контексті соціального захисту осіб з інвалідністю, є 

визначальними по відношенню до їхнього соціально-правового статусу. 

Конституція України (ст. 8) закріплює принцип верховенства права як 

основоположний у розвитку суспільства, держави. Професор М.І. Козюбра 

до основних складових принципу верховенства права відносить: природні, 

невід’ємні та невідчужувані права і свободи людини, які набувають 

вирішального значення у відносинах між нею і державною владою; принцип 

розподілу влад; принцип обмеження дискреційних повноважень; 

верховенство Конституції; принцип визначеності; принцип пропорційності; 

принцип правової безпеки та захист довіри; незалежність суду і суддів [119, 

с. 4-9]. Реалізація принципу верховенства права стосовно правового статусу 

осіб з інвалідністю означає наступне: наявність чіткої системи прав та 

пов’язаних із ними гарантій (пільг); вичерпність переліку обов’язків; 

доступність та дієвість прав; ефективність прав; наявність дієвих механізмів 

реалізації та гарантування прав; наявність правової охорони прав; наявність 

дієвого державного та громадського супроводу. 

Також Конституція України закріплює принцип рівності та 

недискримінації (статті 21, 24), ураховуючи, що усі люди є вільні і рівні у 

своїй гідності та правах, мають рівні конституційні права і свободи та є 

рівними перед законом, а надання привілеїв чи обмежень за будь-якими 

ознаками заборонено. Крім того, особи з інвалідністю нарівні з іншими 

мають право звертатись до державних, у тому числі судових, органів та 

громадських інституцій за захистом своїх прав та інтересів, а також 

користуватися захистом закону та відстоювати свої інтереси на рівній основі 

з іншими громадянами. При цьому ефективна національна політика щодо 

запобігання та протидії дискримінації спрямована на: недопущення 

дискримінації, застосування позитивних дій, створення умов для 
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своєчасного виявлення фактів дискримінації та забезпечення ефективного 

захисту осіб та/або груп осіб, які постраждали від дискримінації, виховання і 

пропаганду серед населення України поваги до осіб незалежно від їх певних 

ознак, поширення просвітницької діяльності у цій сфері [415]. Згідно з 

приписами Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» (ст. 1) дискримінацію слід розуміти як рішення, дії 

або бездіяльність, спрямовані на обмеження або привілеї стосовно особи 

та/або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 

походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками, якщо вони унеможливлюють визнання і реалізацію на 

рівних підставах прав і свобод людини та громадянина [363]. Водночас 

принцип недискримінації передбачає незалежно від певних ознак: 

1) забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; 2) забезпечення 

рівності перед законом осіб та/або груп осіб: 3) повагу до гідності кожної 

людини; 4) забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб. Згідно з 

положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю (ст. 2) дискримінація 

за ознакою інвалідності – це будь-яке розмежування, виняток чи обмеження 

на основі інвалідності, метою чи результатом якого є послаблення чи 

заперечення визнання, реалізації чи здійснення нарівні з іншими прав 

людини та основоположних свобод у політичній, економічній, соціальній, 

культурній, громадській чи будь-якій іншій сфері. Проте на державу 

покладається обов’язок не лише утримуватися від дискримінації, а й 

вживати активних заходів щодо забезпечення й заохочення повної реалізації 

всіх прав людини і основоположних свобод всіма особами без будь-якої 

дискримінації за ознакою інвалідності [534, c. 50]. 

Система соціальних прав людей з інвалідністю має відповідати таким  

принципам: доступності, відкритості, гарантованості, інклюзивності, у тому 

числі рівності та недискримінаційності, прозорості, достатності, 
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спрямованості на забезпечення достатнього життєвого рівня тощо. Професор 

С.І. Максимов, розглядаючи питання соціальних прав як проблему 

юридичної науки, робить висновок, що «соціальні права як права на певні 

соціальні послуги з боку держави за сучасних умов є необхідним елементом 

системи прав людини, зорієнтованої на забезпечення свободи і 

справедливості, а їх закріплення в Конституції України відповідає як 

сьогоденному правовому світогляду, так і міжнародним стандартам» [186]. 

Норми Конституції України встановлюють основоположні соціальні 

права, якими, зокрема, є: право на соціальний захист (ст. 46); право на 

достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї (ст. 48); право на охорону 

здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49); право на 

безпечне для життя та здоров’я довкілля (ст. 50); право на освіту (ст. 53) та 

інші. 

Провідне місце у системі соціальних прав належить праву на 

соціальний захист (соціальне забезпечення) [200, с. 3]. У ст. 46 Конституції 

України з цього приводу зазначено наступне: 1) громадяни мають право на 

соціальний захист, що включає 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; 2) право на соціальний захист 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; 3) пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є 

основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не 

нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

За своєю суттю норми, які стосуються права на соціальний захист, у 

тому числі визначають механізми реалізації, гарантування, правової 



157 

охорони, є нормами-принципами щодо розвитку новітньої моделі 

соціального захисту осіб з інвалідністю. У контексті правового регулювання 

соціального захисту осіб з інвалідністю важливе значення мають положення 

Конституції України, які визначають предмет законів. Відповідно до п. 6 ч. 2 

ст. 92 Конституції України  виключно законами визначаються такі питання, 

як «основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення». 

Таким чином, законодавець визнає пріоритет законодавчого регулювання 

відносин соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Отже, основними конституційними принципами права соціального 

захисту осіб з інвалідністю є: принцип демократичної, соціальної, правової 

держави; принцип верховенства права; принцип верховенства прав та свобод 

людини; принцип соціального захисту; принцип відповідності видів 

соціального захисту прожитковому мінімуму тощо [523]. 

Також соціальний захист осіб з інвалідністю має передбачати 

урахування низки спеціальних принципів (спеціально-правових принципів). 

Спеціально-правові принципи соціального захисту осіб з інвалідністю 

покликані розвивати та удосконалювати загальноправові та конституційні 

принципи. При цьому окремі конституційні принципи можуть 

трансформуватися у спеціально-правові, враховуючи їх значення у розвитку 

соціального захисту осіб з інвалідністю. Крім того, такі принципи 

випливають із змісту чинного законодавства у цій сфері. 

Слід наголосити, що згідно із ст. 4 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» законодавством 

створено ряд послуг, які покращують життєдіяльність осіб з інвалідінсті, що 

включають в себе умов для забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з 

іншими громадянами для участі в суспільному житті та полягає у: виявленні, 

усуненні перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і 

задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об’єктів 

громадського та цивільного призначення. Ці аспекти соціального захисту 
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осіб з інвалідністю є такими, що позначають тенденції (засади) його 

розвитку. 

Ст. 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» передбачені такі принципи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування: принцип законодавчого визначення умов і порядку 

здійснення загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 

принцип обов’язковості страхування осіб, які працюють на умовах 

трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених 

законодавством, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, 

фізичних осіб- підприємців; принцип права на добровільну участь у системі 

загальнообов’язкового пенсійного страхування осіб, які відповідно до цього 

Закону не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному 

страхуванню; принцип заінтересованості кожної працездатної особи у 

власному матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію; принцип 

рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та 

виконання обов’язків стосовно сплати страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; принцип диференціації 

розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу та розміру 

заробітної плати (доходу); принцип солідарності та субсидування в 

солідарній системі; принцип фінансування видатків на виплату пенсій, 

надання соціальних послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів 

і коштів цільових фондів, спрямування частини страхових внесків до 

накопичувальної системи пенсійного страхування для здійснення оплати 

договорів страхування довічної пенсії і одноразової виплати залежно від 

розмірів накопичень застрахованої особи з урахуванням інвестиційного 

доходу; принцип державних гарантій реалізації застрахованими особами 

своїх прав, передбачених цим Законом; принцип гласності, прозорості та 

доступності діяльності Пенсійного фонду; принцип обов’язковості 

фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду витрат, пов’язаних із 
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виплатою пенсій та наданням соціальних послуг, в обсягах, передбачених 

цим Законом; принцип цільового та ефективного використання коштів 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; принцип 

відповідальності суб’єктів системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування за порушення норм цього Закону, а також за 

невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків. 

Розвиваючи конституційно-правові підходи до соціального захисту 

осіб з інвалідністю, зазначимо, що одним із важливих спеціально-правових 

принципів є пріоритет законодавчого регулювання. 

Принцип пріоритетності законодавчого регулювання соціального 

захисту осіб з інвалідністю спрямований на посилення ролі закону у цій 

сфері. Так, наприклад, відносини у сфері соціального захисту осіб з 

інвалідністю регламентуються нормами законів України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про реабілітацію 

осіб з інвалідністю в Україні» та іншими актами. При цьому важливого 

значення набуває тенденція до звуження сфери підзаконного нормативно-

правового регулювання, оскільки таке регулювання не сприяє ефективності 

та доступності соціального захисту. 

Зауважимо, що згідно з нормами Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (статті 4, 5) винятково 

законами про пенсійне забезпечення визначаються: види пенсійного 

забезпечення; умови участі в пенсійній системі чи її рівнях; пенсійний вік 

для чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право на отримання 

пенсійних виплат; джерела формування коштів, що спрямовуються на 

пенсійне забезпечення; умови, норми та порядок пенсійного забезпечення; 

організація та порядок здійснення управління в системі пенсійного 

забезпечення. Крім того, цей Закон регулює відносини, що виникають між 

суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного 
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страхування. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на 

ці відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що 

не суперечить цьому Закону. Лише цим Законом визначаються: принципи та 

структура системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування; коло осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному 

пенсійному страхуванню; види пенсійних виплат; умови набуття права та 

порядок визначення розмірів пенсійних виплат; пенсійний вік чоловіків та 

жінок, при досягненні якого особа має право на призначення пенсії за віком; 

мінімальний розмір пенсії за віком; порядок здійснення пенсійних виплат за 

загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням; порядок 

використання коштів Пенсійного фонду та накопичувальної системи 

пенсійного страхування; організація та порядок здійснення управління в 

системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Принцип єдності та диференціації правового регулювання відносин 

соціального захисту осіб з інвалідністю передбачає урахування окремих 

особливостей таких осіб [232, с. 224-226]. Так, наприклад, особа з 

інвалідністю першої групи потребує значно більшого за змістом та обсягом 

соціального захисту (видів та форм підтримки), ніж особа, яка має третю 

групу інвалідності. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на отримання 

пенсійних виплат та соціальних послуг із солідарної системи мають 

громадяни України, які застраховані згідно із цим Законом та досягли 

встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані особами з 

інвалідністю в установленому законодавством порядку і мають необхідний 

для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих 

осіб –  члени їхніх сімей, зазначені у статті 36 цього Закону, та інші особи, 

передбачені цим Законом. У ст. 32 закріплена норма, відповідно до якої 

особи, яким установлено інвалідність, мають право на пенсію по інвалідності 

залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час 
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настання інвалідності або на день звернення за пенсією: 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 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. 

Принцип універсальності, доступності, достатності та адресності 

соціального захисту осіб з інвалідністю означає те, що такі особи мають бути 

забезпечені необхідним обсягом видів підтримки (пенсій, допомог, послуг 

тощо) у безумовному порядку. Цей принцип передбачає, що види 

соціального захисту, які обчислюються у грошовому вигляді, не можуть 

бути меншими за прожитковий мінімум. 

Принцип ефективності соціально-правового статусу осіб з 

інвалідністю означає доступність, достатність, гарантованість, дієвість та 

ефективність права на соціальний захист та тісно пов’язаних із ним прав. 

Цей принцип передбачає неможливість звуження права на встановлений 

обсяг та зміст соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Важливу роль у здійсненні соціального захисту відіграє принцип 

оптимального поєднання державного, територіального, недержавного 

соціального захисту осіб з інвалідністю та соціального страхування. 

В умовах сьогодення відбувається складний процес доповнення 

державного соціального захисту територіальним та недержавним. 

Утвердження децентралізації влади, інституалізація місцевого 

самоврядування, територіальних громад передбачає їх участь у соціальному 

захисті осіб з інвалідністю. Декларована реформа соціального страхування 
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має на меті підвищення його ролі у забезпеченні соціального захисту 

застрахованих осіб. 

Принцип розвитку соціального захисту осіб з інвалідністю враховує 

міжнародні та європейські соціальні стандарти [164, с. 535-540; 147, с. 119-

215]. Наша держава розвиває та має забезпечувати подальший розвиток 

законодавства про права осіб з інвалідністю, враховуючи напрацювання 

міжнародного співтовариства, держав-членів ЄС та інших суб’єктів 

міжнародного права. 

Таким чином, принципи соціального захисту осіб з інвалідністю – це 

сукупність основоположних засад та ідей, спрямованих на забезпечення 

ефективної моделі соціального захисту осіб з інвалідністю, ефективного та 

сучасного правового регулювання у цій царині. 

Принципи соціального захисту осіб з інвалідністю повинні:               

1) відповідати тенденціям гуманістичного, інклюзивного розвитку 

суспільства та держави; 2)  відповідати засадам розбудови демократичної, 

соціальної та правової держави; 3) мати концептуальний соціально-правовий 

характер; 4) відповідати потребам та інтересам осіб з інвалідністю, їх 

нормативно-правовому забезпеченню; 5)  сприяти ефективності соціально-

правового статусу осіб з інвалідністю. 

Загальноправові принципи соціального захисту осіб з інвалідністю – 

це система основоположних засад, ідей щодо функціонування соціального 

захисту осіб з інвалідністю відповідно до гуманістичного розвитку 

суспільства та держави. До загальноправових принципів соціального захисту 

осіб з інвалідністю належать: принципи демократичності, гуманізму, 

інклюзивності, у тому числі рівності та недискримінації, доступності, 

соціальної справедливості, соціальної захищеності, верховенства права, 

верховенства прав та свобод людини тощо. 

Конституційні принципи соціального захисту осіб з інвалідністю – це 

система основоположних засад, ідей щодо функціонування соціального 
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захисту осіб з інвалідністю відповідно до положень Конституції України. До 

конституційних принципів соціального захисту осіб з інвалідністю належать 

такі: принцип демократичної, соціальної, правової держави; принцип 

верховенства права; принцип верховенства прав та свобод людини; принцип 

інклюзивності, у тому числі рівності та недискримінації; принцип 

соціального захисту; принцип відповідності видів соціального захисту 

прожитковому мінімуму тощо. 

Спеціально-правові принципи соціального захисту осіб з інвалідністю 

– це система основоположних положень (засад, ідей) щодо функціонування 

соціального захисту осіб з інвалідністю, ураховуючи тенденції 

інституційного розвитку відповідно до національного та міжнародного 

досвіду. До спеціально-правових принципів соціального захисту осіб з 

інвалідністю належать такі: принцип пріоритетності законодавчого 

регулювання; принцип єдності та диференціації правового регулювання; 

принцип універсальності, доступності, достатності та адресності; принцип 

оптимального поєднання державного, територіального, недержавного 

соціального захисту осіб з інвалідністю та соціального страхування; принцип 

ефективності соціально-правового статусу осіб з інвалідністю; принцип 

розвитку соціального захисту осіб з інвалідністю, враховуючи міжнародні та 

європейські соціальні стандарти. 
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2.3 Теоретико-правові аспекти соціально-правового статусу осіб з 

інвалідністю: поняття, ознаки та зміст 

Одним із важливих та перспективних напрямів здійснення соціальних 

реформ в Україні є проведення якісного і системного реформування 

правового становища осіб з інвалідністю. Переосмислення правового 

становища осіб з інвалідністю є однією із ключових проблем, пов’язаних із 

забезпеченням інституційних реформ державної влади, розвитком 

безбар’єрного суспільного середовища, забезпеченням їх доступності до усіх 

сфер суспільного життя, посиленням ефективності усієї системи соціальних 

прав [110, с. 18]. Його реальне реформування ускладнене неузгодженістю 

законодавства, непрозорістю та неефективністю механізмів реалізації права 

на соціальний захист (соціальне забезпечення) [21, с. 21-22], інших 

пов’язаних із ним прав. Як відомо, в умовах подолання наслідків фінансово-

економічної кризи спостерігається тенденція до звуження наявної системи 

соціального захисту, що проявляється, наприклад, у запровадженні 

оподаткування пенсій окремих категорій осіб з інвалідністю, низці обмежень 

щодо пенсійного забезпечення працюючих пенсіонерів, а також скасуванні 

окремих видів пенсій, їх оподаткуванні [280; 320; 325]. Таким чином, наразі 

вона не спроможна виступити дієвим гарантом якісного рівня життя осіб з 

інвалідністю, а отже, потребує концептуальної модернізації [271; 243]. 

Враховуючи тенденції до зростання чисельності осіб з інвалідністю, слід 

зазначити, що необхідним є переосмислення традиційних підходів до 

розуміння правового (соціально-правового) статусу осіб з інвалідністю, 

через призму якого визначається їхнє правове становище, можливість участі 

у правовідносинах із соціального захисту (соціального забезпечення). Також 

реформування соціально-правового статусу осіб з інвалідністю є чинником 

їх адаптації у суспільстві, розвитку інклюзивного суспільного середовища. 
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Водночас слід констатувати, що соціально-правовий статус осіб з 

інвалідністю має декларативний характер, ураховуючи такі чинники: 

1) невідповідність стану соціального розвитку суспільства і держави; 

2) відсутність належного законодавчого забезпечення; 3) недосконалість та 

суперечливість механізмів реалізації, гарантування та правової охорони 

прав, гарантій і пільг осіб з інвалідністю; 4) правообмежувальний характер 

правового становища осіб з інвалідністю; 5) відсутність належної системи 

державних соціальних гарантій та стандартів; 6) відсутність системного 

державного нагляду та громадського контролю з питань правосуб’єктності; 

7) відсутність механізмів імплементації міжнародних та європейських 

стандартів з питань прав осіб з інвалідністю. Достатньо слушною є позиція 

О.В. Тищенко стосовно того, що очевидним і закономірним кроком з 

реформування правового становища осіб з інвалідністю є забезпечення його 

доступності та адекватності рівню життя у суспільстві й державі, 

враховуючи, у тому числі, міжнародні, зокрема європейські, 

стандарти [463, с. 253-265]. 

Слід зауважити, що питання соціально-правового статусу осіб з 

інвалідністю недостатньо системно та повно досліджені у правовій доктрині. 

Окремі аспекти соціального захисту осіб з інвалідністю, їхніх прав і гарантій 

розкривають у своїх публікаціях такі вчені: В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, 

В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.Я. Вавженчук, С.В. Вишновецька, 

Ю.М. Гришина, І.В. Зуб, М.І. Іншин, О.Л. Кучма, В.Л. Костюк, С.С. Лукаш, 

А.Р. Мацюк, Н.О. Мельничук, П.Д. Пилипенко, С.В. Попов, С.М. Прилипко, 

О.І. Процевський, В.О. Процевський, О.М. Обушенко, С.М. Синчук, 

О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко 

та інші. Варто також зазначити, що на тему соціально-правового захисту осіб 

з інвалідністю написано і захищено кілька дисертаційних досліджень, 

зокрема такими науковцями, як Н.П. Коробенко [138, с. 20], 

Р.О. Павлюков [273], В.М. Тарасенко [459], М.В. Чічкань [490], 
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Л.П. Шумна [501, с. 10-15] та ін. Водночас, ураховуючи тенденції розвитку 

суспільства та держави, необхідність посилення соціалізації та адаптації осіб 

з інвалідністю, слід зазначити, що проблематика їх соціально-правового 

статусу набуває нової актуальності та важливості. 

Відповідно до положень Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (ст. 1) особи з інвалідністю 

володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих 

прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. З метою реалізації цієї фундаментальної норми центральні і 

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи і організації (незалежно від форми власності і 

господарювання, виду діяльності і галузевої належності), їх філії, відділення, 

представництва, що ведуть окремий облік результатів фінансової та 

господарської діяльності, банки та інші фінансові установи, а також 

представництва іноземних юридичних осіб, які використовують працю 

найманих працівників-громадян України, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, фізичні особи, які використовують найману 

працю, залучають представників громадських організацій осіб з інвалідністю 

до підготовки рішень, що стосуються прав та інтересів осіб з інвалідністю. 

З правової точки зору, соціально-правовий статус осіб з інвалідністю, 

по-перше, має на меті забезпечення доступу осіб з інвалідністю до усіх сфер 

суспільного життя, по-друге, включає систему прав і пов’язаних із ними 

гарантій та пільг, по-третє, характеризується вичерпним переліком 

обов’язків, по-четверте, характеризується системою механізмів правової 

охорони та захисту прав осіб з інвалідністю. Водночас соціально-правовий 

статус осіб з інвалідністю є достатньо вразливим правовим явищем з огляду 

на наступні чинники: 1) не відповідає тенденціям розвитку безбар’єрного 
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суспільства та держави; 2) повною мірою не враховує міжнародні соціальні 

стандарти; 3) регулюється суперечливим законодавством з питань прав осіб з 

інвалідністю; 4) має непрозору та недоступну систему прав осіб з 

інвалідністю, у тому числі їх гарантій та пільг; 5) не містить чіткої системи 

обов’язків осіб з інвалідністю; 6) характеризується відсутністю чітких, 

дієвих та прозорих механізмів реалізації та гарантування прав осіб з 

інвалідністю; 7) не забезпечується механізмами правової охорони та захисту 

прав осіб з інвалідністю; 8) відзначається недосконалістю державного 

нагляду та громадського контролю. 

Насамперед слід наголосити, що соціально-правовий статус осіб з 

інвалідністю у правовій доктрині трактується неоднозначно, що в основному 

пов’язано із його співвідношенням із категоріями «правовий статус» [508, 

с. 8-12; 151, с. 365-370] та «правосуб’єктність» [140, с. 35-40; 152, с. 65-70]. 

Безперечно, соціально-правовий статус осіб з інвалідністю пов’язаний із 

категорією «правовий статус». Професор О.М. Ярошенко наголошує, що 

разом із системою основних прав та обов’язків у правовий статус суб’єкта 

права в якості його самостійних елементів включають громадянство, 

правосуб’єктність, юридичні гарантії, законні інтереси, юридичну 

відповідальність, принципи трудового права тощо. При цьому вчений 

відзначає, що правовий статус – це визнаний нормами права правовий стан 

суб’єкта права, який відображає його становище у взаємовідносинах із 

іншими суб’єктами права [508, с. 8]. Професор Н.М. Хуторян, 

проаналізувавши низку наукових позицій щодо визначення поняття 

правового статусу, дійшла висновку, що «найбільш поширеним визначенням 

правового статусу в науковій літературі є законодавчо закріплена сукупність 

прав і обов’язків, яка визначає стан особи у певній суспільній сфері» [482, 

с. 127]. Такі підходи, на наш погляд, достатньо конструктивні та варті 

підтримки. Правовий статус осіб з інвалідністю трактується вченими як 

«сукупність загальних, спеціальних та індивідуальних прав і обов’язків осіб 
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зі стійким розладом функцій організму, закріплених державою в юридичних 

нормах, які відображають специфічні потреби інвалідів, рівень і правові 

гарантії їх забезпечення» [501, с. 15]. 

Крім того, вчені з правовим статусом пов’язують категорію 

«соціально-правовий захист». Зокрема у юридичній літературі 

наголошується, що соціально-правовий захист – це діяльність державно-

організованого суспільства щодо встановлення та реалізації гарантій прав 

інвалідів в усіх сферах життєдіяльності, спрямована на забезпечення процесу 

їх інтегрування у суспільне життя та задоволення відповідних матеріальних і 

моральних потреб [273, с. 9-10]. 

Р.О. Павлюков зазначає, що «необхідно розрізняти правовий статус 

особистості в широкому сенсі та правовий статус особистості у вузькому 

сенсі. Отже, в широкому сенсі до правового статусу належать такі елементи, 

як громадянство, правосуб’єктність, гарантії реалізації прав і свобод, 

юридична відповідальність, законні інтереси, а також такі стрижневі 

елементи правового статусу, які складають його зміст у вузькому розумінні: 

права, свободи та обов’язки, закріплені в конституціях та інших 

законодавчих актах» [272, с. 138]. Акцентуємо увагу на тому, що наведена 

вище позиція не відповідає сучасному стану розвитку суспільних відносин 

та правового регулювання щодо прав осіб з інвалідністю. Очевидно, що 

Р.О. Павлюков мав на увазі правовий статус особи, а не особистості. Адже 

особистість – це соціальне і психологічне відображення особи, її проекція у 

суспільних відносинах. Тому правильно, з точки зору термінології, говорити 

про правовий статус особи (лат. persona), а не особистості (лат. personalitas), 

яка є категорією багатьох суспільних наук, однак правами наділена людина 

або особа. У юридичній літературі також наголошується, що необхідною 

умовою виникнення правовідносин є правосуб’єктність їх учасників. У 

державних і громадських організаціях правосуб’єктність знаходить свій 

вираз у компетенції їх органів, тобто в сукупності прав і обов’язків, що їм 
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надаються для виконання відповідних функцій [490, с. 9]. Можна погодитися 

з тим, що категорія «правосуб’єктність» є більш універсальною та повною 

мірою охоплює соціально-правовий статус [465, с. 110-111]. 

Теоретико-правовий аналіз зазначених та інших доктринальних 

положень дозволяє констатувати наступне. По-перше, порівняння категорій 

«правосуб’єктність» та «соціально-правовий статус» варто провадити, 

виходячи з того, що правосуб’єктність охоплює соціально-правовий статус, 

який є її головним елементом. Водночас виділення соціально-правового 

статусу є виправданим, ураховуючи те, що до нього відноситься комплекс 

прав та обов’язків, а також інших пов’язаних із ними елементів (гарантії, 

пільги тощо). По-друге, ключовими елементами соціально-правового статусу 

виступають права та обов’язки. Цілком закономірно, що у контексті 

правового статусу осіб з інвалідністю визначальне місце посідає право на 

соціальний захист (забезпечення). 

Можна підтримати позицію професора С.М. Прилипка, який відзначає, 

що право на соціальне забезпечення – це визнана Конституцією України, 

міжнародним співтовариством і гарантована державою Україна можливість 

людини одержати соціальну допомогу та підтримку для задоволення 

фізіологічних, соціальних і духовних потреб в обсязі, необхідному для 

гідного життя у тих випадках, якщо внаслідок впливу соціального ризику 

громадянин з незалежних від нього причин не має джерел та засобів до 

існування [308, с. 29]. По-третє, допоміжними елементами соціально-

правового статусу осіб з інвалідністю виступають соціальні гарантії та 

пільги, покликані посилювати систему прав. 

Отже, соціально-правовий статус осіб з інвалідністю – це система 

визначених нормами права прав, пов’язаних із ними гарантій та пільг осіб з 

інвалідністю, а також їх обов’язків, механізмів реалізації і правової охорони. 

Основними ознаками правового статусу осіб з інвалідністю є такі: 

1) визначає правове становище осіб з інвалідністю; 2) ґрунтується на нормах 
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Конституції, міжнародних договорів, законів та інших актів законодавства 

України; 3) його ключовим змістовим елементом є соціальні права та 

обов’язки (мають вичерпний характер); 4) допоміжними елементами 

виступають соціальні гарантії та пільги [227, с. 6]. 

У юридичній літературі неодноразово зверталася увага на 

конституційні соціальні права. Безперечно, права осіб з інвалідністю теж 

належать до соціальних та на них поширюються гарантії, встановлені 

Конституцією України. В.М. Попова пропонує визначення конституційних 

соціальних прав людини і громадянина як «гарантованих державою 

можливостей задоволення життєвих потреб людини, її гідного життя і 

вільного розвитку. Вони стосуються підтримки і нормативного закріплення 

соціального життя індивіда, визначають положення людини у сфері праці та 

побуту, зайнятості, добробуту, соціальної захищеності з метою створення 

умов, за яких люди можуть бути вільні від страху і нужди» [284, с. 74].  

Розширюючи наведене визначення, зазначимо, що особи з інвалідністю є 

суб’єктом конституційних соціальних прав, які особливо потребують 

залучення до активної участі у життєдіяльності громади нарівні з іншими її 

членами. Коли йдеться про конституційні соціальні права осіб з 

інвалідністю, то насамперед вказують на ст. 46 Основного Закону України, 

якою закріплено право громадян на соціальний захист, що включає 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 інших випадках, передбачених законом. 

Право на соціальний захист, закріплене в Конституції, забезпечується за 

рахунок загальнообов’язкового державного соціального страхування за 

рахунок внесків фізичних та юридичних осіб, а також створенням мережі 

державних та приватних закладів для догляду за непрацездатними. 

Частиною третьою ст. 46 Конституції України закріплено, що пенсії, інші 

види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, 
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мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом. Правову основу встановлення прожиткового 

мінімуму, його вартісної величини закладено Законом України «Про 

прожитковий мінімум» [399]. 

З правом на соціальний захист системно пов’язане право на достатній 

життєвий рівень. Як право на соціальний захист, так і право на достатній 

рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло 

(ст. 48 Конституції України) належать до блоку соціально-економічних прав, 

а тому вони взаємопов’язані. Як зазначається у науково-практичній 

літературі, це право є гуманним наміром українського суспільства та 

держави забезпечити належний мінімальний рівень соціальних гарантій та 

соціальних стандартів [21, с. 20]. Відповідним Законом передбачено, що 

державні соціальні стандарти – це встановлені законами, іншими 

нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, 

на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій. У 

свою чергу, державні соціальні гарантії – це встановлені законами 

мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного 

забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, 

встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які 

забезпечують рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму 

(ст. 1) [352]. Однією із цілей встановлення державних соціальних стандартів 

і нормативів є визначення механізму реалізації соціальних прав та 

державних соціальних гарантій громадян, закріплених Конституцією 

України, визначення розмірів державних соціальних гарантій у сфері оплати 

праці, виплат за обов’язковим державним соціальним страхуванням, права 

на отримання інших видів соціальних виплат і державної соціальної 

допомоги та їх розмірів, а також визначення пріоритетності напрямів 

державної соціальної політики [224, с. 163-166]. 
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Особи з інвалідністю часто потребують медичної допомоги, щоб мати 

змогу жити і самореалізовуватися в суспільстві. Згідно з ч. 3 ст. 49 

Основного Закону держава створює умови для ефективного і доступного для 

всіх громадян медичного обслуговування. У Конституції зазначено, що у 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога 

надається безоплатно, наявна мережа таких закладів не може бути 

скорочена. Водночас ми можемо спостерігати якраз протилежні процеси і 

явища, коли безкоштовну медичну допомогу отримати практично 

неможливо, а мережа державних лікувальних закладів, так само як і 

спеціалізованих та загальноосвітніх шкіл, скорочується. Більше того, 

поняття безоплатної медичної допомоги трактується різними державними 

органами по-різному, що підтверджується Рішенням Конституційного Суду 

України щодо тлумачення ч. 3 ст. 49 Конституції. У прийнятому Рішенні 

Суд, зокрема, зазначив, що відповідно до вказаних положень Основного 

Закону «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична 

допомога надається безоплатно». Це слід розуміти так, що у державних та 

комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається всім 

громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або 

наступного розрахунку за надання такої допомоги [427, с. 19]. 

Варто відзначити, що ключові елементи соціально-правового статусу 

осіб з інвалідністю регламентуються актами чинного законодавства. Окрім 

системи загальних прав, свобод, гарантій та обов’язків, які визначені чинним 

законодавством України, особи з інвалідністю мають такі основні права, 

гарантії та пільги [200, с. 2; 211, с. 8; 14, с. 233-247]: право на працю, у тому 

числі право на зайнятість і працевлаштування за рахунок запровадження для 

роботодавців квот; право на дошкільне виховання та право на освіту,  

ураховуючи індивідуальні потреби, нарівні з іншими; право на інклюзивну 

освіту; право на професійну підготовку або перепідготовку осіб з 

інвалідністю, що здійснюється з урахуванням медичних показань і 
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протипоказань для наступної трудової діяльності; право на вищу освіту та 

професійно-технічну освіту, ураховуючи індивідуальні потреби особи з 

інвалідністю; право на жестову мову, яке надається особам з вадами слуху; 

право на безпечні і нешкідливі для здоров’я умови праці з метою запобігання 

інвалідності, відновлення працездатності осіб з інвалідністю; право на 

розумне пристосування робочих місць; право безперешкодного доступу осіб 

з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби 

пересування та собак-поводирів) до об’єктів фізичного оточення; право на 

пристосування до використання особами з інвалідністю під час планування і 

забудови населених пунктів, формування мікрорайонів, проектування, 

будівництва і реконструкції об’єктів фізичного оточення; право на 

забезпечення спеціальним обладнанням транспортних засобів, вокзалів, 

аеропортів та інших об’єктів, яке б дало змогу особам з інвалідністю 

безперешкодно користуватися їх послугами; право на забезпечення житлом, 

у тому числі надання особам з інвалідністю, сім’ям, в яких є діти з 

інвалідністю, переважного права на поліпшення житлових умов; право на 

обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями житлових приміщень, 

які зайняті особами з інвалідністю, під’їздів, сходових площадок будинків 

відповідно до індивідуальної програми реабілітації, а також телефонним 

зв’язком; право на відведення майданчиків для паркування, що 

забезпечується виділенням та облаштуванням у межах майданчиків місць 

для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з 

інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю; право дітей з 

інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, 

дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних 

установах, після досягнення повноліття на позачергове одержання житла і 

матеріальну допомогу на його упорядження у разі, якщо за висновком 

медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати 
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самообслуговування і вести самостійний спосіб життя; право вільного 

доступу та користування культурно-видовищними закладами і спортивними 

спорудами для занять фізкультурою і спортом, а також забезпечення надання 

спеціального спортивного інвентаря; право на забезпечення засобами 

спілкування, що полегшують їх взаємодію між собою та з іншими 

категоріями населення; право осіб з інвалідністю першої та другої груп на 

позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок 

видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються під час 

визначення обсягу міжбюджетних трансфертів; право на матеріальне, 

соціально-побутове і медичне забезпечення 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 

надання послуг по медичній, соціальній, трудовій і професійній реабілітації, 

побутовому та торговельному обслуговуванню; право осіб з інвалідністю і 

дітей з інвалідністю на послуги безоплатно або на пільгових умовах на 

підставі індивідуальної програми реабілітації із соціально-побутового і 

медичного обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації (засоби для 

пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для 

письмового спілкування тощо), вироби медичного призначення 

(індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та 

голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо), а 

також автомобілі, крісла колісні з електроприводом – за наявності 

відповідного медичного висновку; право осіб з інвалідністю першої і другої 

груп при амбулаторному лікуванні на придбання лікарських засобів за 

рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їх вартості; право осіб з 

інвалідністю і дітей з інвалідністю за наявності медичних показань на 

безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками; право осіб з 

інвалідністю першої та другої груп на позачергове обслуговування в касах 
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міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, в установах 

та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які 

послуги населенню; право осіб з інвалідністю I та II групи, дітей з 

інвалідністю на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті 

(крім таксі) за наявності посвідчення чи довідки; право на 50-відсоткову 

знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, 

залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 01 жовтня 

по 15 травня; право на вибір соціальної пільги; право на отримання 

соціальних послуг, у тому числі з урахуванням індивідуальної програми 

реабілітації [197, с. 4]; право на соціальні допомоги [195, с. 255-264; 

193, с. 593-597] та пенсії [153; 209, с. 3; 150, с. 17-28] тощо. Також особи з 

інвалідністю мають інші права, пільги та гарантії відповідно до 

законодавства України. 

Враховуючи зазначене, зробимо висновок, що основними тенденціями 

удосконалення соціально-правового статусу осіб з інвалідністю є: 

1) формування та затвердження Національної стратегії реформування 

системи соціального захисту осіб з інвалідністю; 2) формування 

Національного реєстру людей з інвалідністю, переліку нозологій, основних 

їх потреб та інтересів; 3) формування та законодавче закріплення соціально-

правового статусу осіб з інвалідністю через призму їхніх прав, пільг та 

гарантій, обов’язків, ураховуючи міжнародні, у тому числі європейські, 

соціальні стандарти; 4) розробка дієвих, ефективних та доступних механізмів 

реалізації, гарантування прав, пільг та гарантій осіб з інвалідністю; 

5) гармонізація та упорядкування діяльності уповноважених з прав людей з 

інвалідністю, запровадження їхньої звітності про дотримання прав людей з 

інвалідністю у державі; 6) запровадження державного та громадського 

моніторингу щодо дотримання прав осіб з інвалідністю; 7) запровадження 

ефективного державного нагляду та громадського контролю з питань прав 
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осіб з інвалідністю; 8) посилення юридичної відповідальності за порушення 

прав осіб з інвалідністю. 

У контексті удосконалення соціально-правового статусу осіб з 

інвалідністю видається доречним переосмислити місце та роль у цьому 

процесі інституту уповноважених з прав таких осіб. Слід зауважити, що на 

сьогодні інститут уповноваженого з прав людей з інвалідністю діє як 

інституція Президента України та Кабінету Міністрів України [198, с. 59-63]. 

Коректним було б гармонізувати діяльність цих інституцій та якісно 

посилити в аспекті забезпечення ними неухильного дотримання прав людей 

з інвалідністю на території України. Доречно наголосити, що в умовах, коли 

права осіб з інвалідністю залишаються переважно формально-

декларативними, неефективними, роль інституту уповноваженого з прав 

людей з інвалідністю потребує якісного посилення шляхом: 1) формування 

адміністративно-територіальної організації роботи такої інституції; 

2) розширення повноважень щодо здійснення моніторингу з питань 

дотримання прав осіб з інвалідністю; 3) розширення повноважень із 

взаємодії з іншими органами влади, у тому числі правоохоронними 

органами; 4) розширення повноважень стосовно взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства. 

Крім того, важливо відзначити, що діяльність інституту 

уповноваженого з прав осіб з інвалідністю має бути максимально прозорою, 

відкритою та доступною. 

В умовах утвердження в Україні ефективної моделі держави, 

посилення соціальної стратегії розвитку суспільства видається доцільним 

ініціювати розробку проекту Кодексу про права осіб з інвалідністю через 

призму загальносуспільного консенсусу, враховуючи міжнародні та 

європейські соціальні стандарти, та його подальше ухвалення Парламентом 

України як основоположного кодифікованого закону. 
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Кодекс про права осіб з інвалідністю має стати своєрідною 

«соціальною конституцією», яка повинна консолідувати суспільство та 

державу у забезпеченні прав таких осіб, гарантій їх реалізації та правової 

охорони. 
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Висновки до розділу 2 

1. Ключові теоретико-правові проблеми соціального захисту осіб з 

інвалідністю пов’язані з розумінням понять «соціальний захист», 

«соціальний захист осіб з інвалідністю». Поняття «соціальний захист», по-

перше, є багатоаспектною правовою категорією, по-друге, охоплює 

широкий спектр правових зв’язків, спрямованих на виконання 

суспільством і державою своїх завдань та функцій, по-третє, включає види 

та механізм надання окремим вразливим категоріям населення допомоги 

та підтримки, по-четверте, повною мірою поширюється на осіб з 

інвалідністю, які в силу наявних вад потребують адекватної підтримки, 

допомоги з боку суспільства та держави. Соціальний захист осіб з 

інвалідністю є складовою моделі соціального захисту, яка реалізується у 

суспільстві та державі. 

2. Соціальний захист осіб з інвалідністю характеризується тим, що: 

1) є складною правовою категорією у праві соціального забезпечення; 

2) його конституційно-правовим підґрунтям виступає право на соціальний 

захист (соціальне забезпечення); 3) спрямований на забезпечення 

безбар’єрного суспільного середовища; 4) забезпечення та належне 

функціонування покладається переважно на державу, органи місцевого 

самоврядування (територіальні громади), систему соціального 

страхування, фізичних та юридичних осіб; 5) передбачає та допускає 

надання особам з інвалідністю системи адекватних допомог і підтримки з 

метою попередження або подолання інвалідизації; 6) включає систему 

основоположних прав на певні види соціального захисту (соціального 

забезпечення). 

3. Поняття «соціальний захист осіб з інвалідністю» можна 

розглядати в широкому та вузькому значеннях. У широкому значенні 

соціальний захист осіб з інвалідністю – це основоположний напрям 

діяльності суспільства та держави, зокрема органів місцевого 
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самоврядування, що передбачає забезпечення належних та доступних 

механізмів реалізації, гарантування та правової охорони усього комплексу 

прав осіб з інвалідністю. У такому сенсі соціальний захист осіб з 

інвалідністю – це складова належного функціонування суспільства і 

держави. У вузькому розумінні соціальний захист осіб з інвалідністю – це 

система організаційно-правових форм та видів підтримки осіб з 

інвалідністю уповноваженими на те суб’єктами (органами) за рахунок, як 

правило, спеціальних джерел з метою попередження або подолання 

наслідків інвалідизації. Тобто у такому аспекті соціальний захист осіб з 

інвалідністю співмірний з їх соціальним забезпеченням. 

4. Основні особливості соціального захисту осіб з інвалідністю такі: 

1) переслідує мету – попередження або подолання наслідків інвалідизації 

у суспільстві; 2) поширюється винятково на осіб з інвалідністю; 

3) основна відповідальність щодо його належного функціонування 

покладається на уповноважені інститути державної влади, місцевого 

самоврядування, територіальних громадах та громадянського суспільства; 

4) реалізується через взаємодію інститутів державної влади, органів 

місцевого самоврядування й інститутів громадянського суспільства з 

питань соціального захисту осіб з інвалідністю; 5) його правове 

регулювання здійснюється переважно на підставі законодавчих актів про 

права осіб з інвалідністю; 6) спрямований на формування дієвих 

механізмів реалізації, гарантування та правової охорони права на 

соціальний захист (соціальне забезпечення); 7) гарантується шляхом 

забезпечення особам з інвалідністю достатнього життєвого рівня з 

урахуванням встановленого у державі прожиткового мінімуму; 

8) реалізується через систему організаційно-правових форм та видів 

соціального захисту; 9) виступає соціально-правовою основою 

правосуб’єктності, у тому числі соціально-правового статусу, осіб з 

інвалідністю; 10) як правило, не підлягає правообмежувальному впливу 
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держави або суспільства; 11) підлягає державному нагляду (контролю) з 

боку уповноважених інститутів державної влади; 12) підлягає 

громадському контролю, який здійснюється інститутами громадянського 

суспільства, зокрема громадськими організаціями осіб з інвалідністю та 

професійних спілок; 13) спори, як правило, вирішуються у судовому 

порядку. 

5. Конституційне право осіб з інвалідністю на соціальний захист – 

це визнане Основним Законом України право особи з інвалідністю на 

отримання забезпечення (адекватну підтримку та допомогу) у випадках, 

передбачених законом, з метою приведення їхнього рівня життя у 

відповідність із рівнем розвитку суспільства і держави. 

6. Основними ознаками конституційного права осіб з інвалідністю 

на соціальний захист можна назвати такі: 1) спрямоване на забезпечення 

належного рівня життя осіб з інвалідністю відповідно до рівня 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 стосовно 

механізмів реалізації, 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. 

7. Принципи соціального захисту осіб з інвалідністю – це сукупність 

основоположних засад та ідей, спрямованих на сутність суспільних 

відносин у сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю, за 
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допомогою яких формується ефективна модель соціального захисту осіб з 

інвалідністю, а також здійснюється її законодавче забезпечення. 

8. За своєю суттю принципи соціального захисту осіб з інвалідністю 

спрямовані на: 1) розвиток інклюзивного суспільства та соціальної 

держави; 2) ефективність, доступність і дієвість права на соціальний 

захист та інших тісно пов’язаних із ним прав; 3) забезпечення гідного 

рівня та якості життя осіб з інвалідністю; 4) імплементацію міжнародних 

(європейських) соціальних стандартів; 5) забезпечення оптимального 

поєднання державного, недержавного соціального захисту, соціального 

страхування осіб з інвалідністю; 6) розвиток новітнього законодавства про 

права осіб з інвалідністю; 7) формування якісного та сучасного 

моніторингу, нагляду та контролю з питань прав осіб з інвалідністю. 

9.  До загальноправових принципів соціального захисту осіб з 

інвалідністю належать: принципи демократичності, гуманізму, 

інклюзивності, у тому числі рівності та недискримінації, доступності, 

соціальної справедливості, соціальної захищеності, верховенства права, 

верховенства прав та свобод людини тощо. 

10.  До конституційних принципів соціального захисту осіб з 

інвалідністю належать такі: принципи демократичної держави, соціальної 

держави, правової держави, верховенства права, верховенства прав та 

свобод людини, інклюзивності, у тому числі рівності та недискримінації, 

соціального захисту, відповідності видів соціального захисту 

прожитковому мінімуму тощо. 

11.  До спеціально-правових принципів соціального захисту осіб з 

інвалідністю належать такі: принципи пріоритетності законодавчого 

регулювання, єдності та диференціації правового регулювання, 

універсальності, доступності, достатності та адресності, оптимального 

поєднання державного, територіального, недержавного соціального 

захисту осіб з інвалідністю та соціального страхування, ефективності 
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соціально-правового статусу осіб з інвалідністю, розвитку соціального 

захисту осіб з інвалідністю, враховуючи міжнародні та європейські 

соціальні стандарти. 

12. Соціально-правовий статус осіб з інвалідністю – це система 

визначених нормами права прав, пов’язаних із ними гарантій та пільг осіб 

з інвалідністю, а також їх обов’язків, механізмів реалізації і правової 

охорони. 
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РОЗДІЛ 3  

 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

3.1 Основоположні міжнародні соціальні стандарти з питань прав 

осіб з інвалідністю 

Розробка та утвердження в Україні сучасної моделі соціального 

захисту осіб з інвалідністю передбачає дослідження та оптимальне 

врахування міжнародно-правового регулювання відносин з відповідних 

питань, напрацювання конструктивних пропозицій щодо розвитку 

національного законодавства. Принагідно відзначимо, що у світі проживає 

понад мільярд людей з інвалідністю [142; 478; 440] і спостерігається  

тенденція до зростання їх чисельності, враховуючи негативні соціальні, 

техногенні, військові, екологічні та інші чинники. За таких обставин 

міжнародна спільнота активізує свою діяльність у напрямі забезпечення 

міжнародно-правового регулювання відносин із соціального захисту осіб з 

інвалідністю. 

Просування України шляхом системних соціально-економічних 

перетворень, спрямованих на посилення ефективності системи 

конституційних соціальних прав, забезпечення належного рівня та якості 

життя кожної людини, тісно пов’язано з процесами глобалізації, у тому числі 

інтеграції України до міжнародної спільноти, адже як суб’єкт міжнародного 

права Україна займає активну позицію щодо формування ефективної 

системи міжнародних правовідносин з іншими державами, міжнародними 

інституціями з широкого кола соціальних питань, які відображають сучасні 

тенденції міжнародного співіснування. Зокрема М.І. Іншин та Д.І. Сіроха 

наголошують, що глибинна та системна трансформація суспільства і 

держави, викликана нагальною потребою якісних та системних змін у 

державно-правовій сфері реагування на виклики політичного, фінансово-
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економічного характеру, вимагає належного соціального захисту як важливої 

складової соціального благополуччя суспільства, у тому числі підтримки 

соціально вразливих категорій громадян [111, с. 14]. 

Теоретико-правовий аналіз положень доктрини права соціального 

забезпечення дозволяє констатувати неоднозначність підходів до оцінки 

сучасного стану міжнародно-правового регулювання соціального захисту 

прав осіб з інвалідністю, а також напрямів імплементації його 

найважливіших положень у національне законодавство. Так, проблемам 

соціального захисту осіб з інвалідністю присвятили свої дослідження такі 

вчені: 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, 

А.М. Слюсар, О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, О.М. Ярошенко 

та інші. З огляду на питання цього розділу, окремо потрібно виділити 

колективну працю «Міжнародні соціальні стандарти» за загальною 

редакцією В.В. Жернакова [506, с. 121], наукову публікацію 

В.Л. Костюка [21] та публікації, які присвячені проблемам імплементації 

положень Конвенції про права осіб з інвалідністю у національне 

законодавство України [143, с. 127-130]. Проте проблеми соціального 

захисту осіб з інвалідністю не втрачають своєї гостроти і потребують 

ретельних досліджень, зокрема у зв’язку з викликами, які стоять перед 

Україною, щодо соціального захисту та гарантування прав учасників та 

ветеранів антитерористичної операції, які отримали інвалідність внаслідок 

поранення, захищаючи нашу державу від зовнішніх загроз. 

Зауважимо, що у теорії права правове регулювання трактується як 

один із видів соціального регулювання, який полягає у «впорядкуванні 

поведінки учасників суспільних відносин за допомогою спеціальних 

юридичних засобів і способів» [89, с. 95]. Так, міжнародно-правове 

регулювання передбачає нормативний вплив на поведінку суб’єктів 

міжнародного права з метою вироблення, імплементації та дотримання 
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взаємно визнаних правил правомірної поведінки та механізмів їх 

забезпечення для досягнення та підтримки міжнародного миру і соціального 

благополуччя. Тому міжнародно-правове регулювання соціального захисту 

осіб з інвалідністю має на меті узгодження волі суб’єктів міжнародного 

права щодо соціального захисту інвалідів, яка формулюється у міжнародно-

правових актах (договорах), є обов’язковою для сторін міжнародного 

договору та передбачає імплементацію у національне законодавство щодо 

соціального захисту. Основними ознаками міжнародно-правового 

регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю є те, що воно: 

1) ґрунтується на нормах основоположних міжнародно-правових актів; 

2) спрямовується на розвиток інклюзивної міжнародної спільноти; 

3) передбачає запровадження міжнародних соціальних стандартів щодо осіб 

з інвалідністю; 4) спрямовується на забезпечення ефективності, дієвості та 

доступності соціально-правового статусу осіб з інвалідністю; 

5) спрямовується на чітке міжнародно-правове забезпечення прав, гарантій 

та пільг особам з інвалідністю; 6) потребує громадського та державного 

моніторингу і контролю за імплементацією у національне законодавство; 

7) базується на принципах недискримінації, рівності, пріоритету прав 

людини та соціальної спрямованості держави; 8) виступає міжнародно-

правовим базисом національної моделі соціального захисту осіб з 

інвалідністю [231, с. 9]. 

Доречно вказати, що у процесі міжнародно-правового регулювання 

відносин з питань соціального захисту зафіксовано низку концептуальних, 

фундаментальних положень, які визначають основні вектори його розвитку. 

За своєю суттю, вони є міжнародними соціальними стандартами. 

У правовій доктрині відсутні єдині науково обґрунтовані підходи до 

розуміння міжнародних соціальних стандартів [522, с. 8-11]. По-перше, у 

юридичній літературі наголошується, що міжнародний соціальний стандарт 

– це закріплений у міжнародному нормативному акті (договорі) 
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загальновизнаний рівень реалізації прав у сфері праці, соціального 

забезпечення та освіти [506, с. 20]. По-друге, дослідниками акцентується 

увага на тому, що міжнародний соціальний стандарт – це упорядкована 

система універсальних міжнародних норм та принципів, розроблених на 

основі взаємних угод між державами щодо питань, пов’язаних із створенням 

економічного, політичного, соціального, культурного і правового 

середовища, яке б дозволило людям досягти соціального розвитку [93]. По-

третє, окремі вчені розглядають його через соціальний мінімум, 

встановлений міжнародно-правовими актами та обов’язковий для країн-

підписантів, наявність якого надає можливість непрацездатним реалізувати 

свої права та свободи у повному обсязі нарівні з працездатними [497, с. 243-

244]. Такі твердження у цілому є достатньо конструктивними, однак 

потребують певного уточнення. По-четверте, міжнародні соціальні 

стандарти тісно пов’язані з основоположними соціальними правами людини. 

Варто підтримати позицію професора С.М. Прилипка, який наголошує, що 

соціальне забезпечення як особливий соціальний інститут сучасної 

демократичної, правової, соціальної держави є показником соціальної 

впевненості, виступає соціальною гарантією гідного існування і розвитку 

кожного члена суспільства, здійснюється в певних організаційно-правових 

формах (з чітким визначенням джерел фінансування) залежно від настання 

певного соціального ризику. При цьому вчений додає, що право на соціальне 

забезпечення – одне з основних прав громадян, воно гарантується 

відповідними організаційно-правовими формами, впровадження яких має 

забезпечити рівень життя, не нижчий за прожитковий мінімум [308, с. 8-9]. 

По-п’яте, В.Л. Костюк розглядає міжнародні соціальні стандарти у 

широкому та вузькому значеннях. У широкому розумінні міжнародні 

соціальні стандарти – це сукупність означених та упорядкованих 

міжнародною спільнотою норм та положень концептуального характеру з 

широкого кола соціальних питань. У вузькому значенні – це сукупність 
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визначених на підставі міжнародно-правових актів фундаментальних 

соціальних прав людини [147, с. 199-215]. 

Науково-теоретичне дослідження цих та інших підходів провідних 

теоретиків права соціального забезпечення дозволяє констатувати, що 

міжнародні соціальні стандарти – це: а) концептуальні норми універсального 

характеру; б) норми-принципи; в) норми-права. 

Найбільш фундаментальні міжнародні соціальні стандарти закріплені 

в ухваленій Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року Загальній 

декларації прав людини [88], яка визначила основоположні напрями 

розвитку міжнародного співтовариства на перспективу. Відповідно до 

положень ст. 2  Декларації кожна людина повинна мати всі права і свободи, 

проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, 

мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи 

соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Крім 

того, не повинно проводитися ніякої відмінності на основі політичного, 

правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина 

належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, 

несамоврядованою або як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті. 

Також Декларація (ст. 22) проголошує, що кожна людина як член 

суспільства має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних 

для підтримання її гідності та 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. 

Відповідні положення містить ухвалений Генеральною Асамблеєю 

ООН 16.12.1966 Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні 

права [246]. Згідно із ст. 4 цього Пакту держави, які беруть участь у ньому, 

визнають, що вони можуть встановлювати тільки такі обмеження цих прав, 

які визначаються законом, і лише остільки, оскільки це є сумісним з 
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природою зазначених прав, і винятково з метою сприяння загальному 

добробуту в демократичному суспільстві. Також Пакт (ст. 9) проголошує, що 

держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на 

соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування. Крім того, Пакт 

(ст. 11) встановлює, що держави, які беруть участь у ньому, визнають право 

кожного на достатній життєвий рівень для нього і його сім’ї, що включає 

достатнє харчування, одяг і житло, неухильне поліпшення умов життя. 

В ухваленій Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1959 Декларації про 

права дитини [62] передбачено низку положень щодо прав дитини, які за 

своєю суттю є принципами. Так, у ст. 2 Декларації зазначено, що дитині 

законом та іншими засобами має бути забезпечений спеціальний захист і 

надані можливості та сприятливі умови, що дадуть їй змогу розвиватися 

фізично, розумово, морально, духовно та соціально, здоровим і нормальним 

шляхом, в умовах свободи та гідності. При цьому Декларація (ст. 5) 

встановлює, що дитині, яка має особливі потреби – фізичні, психічні або 

соціальні – мають бути забезпечені спеціальні режим, освіта і піклування, 

необхідні з огляду на її особливий стан. 

Науково-теоретичне дослідження зазначених міжнародно-правових 

актів ООН дає підстави констатувати, що вони містять: 1) норми-принципи; 

2) норми-соціальні права; 3) норми-соціальні гарантії. 

Ще одним важливим кроком на шляху утвердження міжнародних 

соціальних стандартів щодо прав осіб з інвалідністю стало ухвалення 

Генеральною Асамблеєю ООН 09 грудня 1975 року Декларації про права 

інвалідів [63]. У цій Декларації зафіксовано, що «інвалід» – це будь-яка 

особа, яка не може самостійно забезпечити повністю або частково потреби 

нормального особистого і/або соціального життя внаслідок вади, вродженої 

чи ні, фізичних або розумових здібностей. При цьому такі особи повинні 

користуватися всіма правами, викладеними в цій Декларації. Ці права мають 

бути визнані за всіма особами без жодних винятків і без дискримінації за 
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ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, віросповідання, політичних чи 

інших переконань, національного або соціального походження, 

матеріального стану, народження або будь-якого іншого фактора, незалежно 

від того, стосується це самого інваліда чи його сім’ї. Декларація передбачає, 

що інваліди мають право на медичне, психічне або функціональне лікування, 

включаючи протезні та ортопедичні апарати, на відновлення здоров’я і 

положення в суспільстві, на освіту, ремісничу професійну підготовку та 

відновлення працездатності, на допомогу, консультації, на послуги з 

працевлаштування та інші види обслуговування, які дозволять їм 

максимально проявити свої можливості та здібності і прискорять процес їх 

соціальної інтеграції або реінтеграції. Також люди з інвалідністю мають 

право на економічне і соціальне забезпечення і задовільний рівень життя. 

Вони мають право відповідно до своїх можливостей отримати і зберегти за 

собою робоче місце або займатися корисною, продуктивною і оплатною 

діяльністю та бути членами профспілкових організацій. 

До спеціальних міжнародно-правових актів правового регулювання 

соціального захисту осіб з інвалідністю належать, зокрема, наступні: 

Всесвітня програма дій відносно інвалідів (1981 р.) [44]; Декларація про 

права інвалідів (1975 р.) [63]; Конвенція МОП про професійну реабілітацію 

та зайнятість інвалідів № 159 (1983 р.) [402; 392]; Стандартні правила 

забезпечення рівних можливостей для інвалідів (1993 р.) [451]. Зазначені 

нормативні акти мали рамковий характер, оскільки не передбачали реальних 

механізмів розбудови інклюзивного суспільства та держави. 

Ключового значення для формування системи міжнародних 

соціальних стандартів набуло ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН 

13 грудня 2006 року Конвенції про права осіб з інвалідністю [124]. Метою 

цієї Конвенції є заохочення, захист, забезпечення повного й рівного 

здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й 

основоположних свобод, а також заохочення поваги до притаманної їм 
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гідності. При цьому до осіб з інвалідністю належать особи із стійкими 

фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, 

які при взаємодії з різними бар’єрами можуть заважати їхній повній та 

ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими. Ця фундаментальна 

та ключова подія для міжнародної спільноти спрямована на визнання та 

гарантування прав осіб з інвалідністю у всіх сферах суспільного життя. 

Ратифікація цієї Конвенції Верховною Радою України [405] заклала 

правові основи імплементації її положень у національне законодавство. 

Можна погодитися із В.Л. Костюком, який акцентує увагу на тому, що 

зазначена Конвенція: виступає міжнародно-правовим підґрунтям існування 

та закріплення найважливіших прав осіб з інвалідністю; визначає міжнародні 

стандарти та соціальні орієнтири у сфері захисту прав інвалідів; виступає 

основним міжнародним договором у системі джерел права соціального 

забезпечення, в тому числі прав осіб з інвалідністю; виступає міжнародно-

правовим базисом розвитку внутрішнього законодавства про права осіб з 

інвалідністю; потребує глибокої імплементації у національне 

законодавство [144; 143, с. 127-130]. 

Коротко охарактеризуємо положення Конвенції.  

По-перше, основоположними принципами Конвенції є: повага до 

притаманної людині гідності, її особистої самостійності, зокрема свободи 

робити власний вибір, і незалежності, недискримінація, повне й ефективне 

залучення та включення до суспільства, повага до особливостей осіб з 

інвалідністю і прийняття їх як компонента людської різноманітності й 

частини людства, рівність можливостей, доступність, рівність чоловіків і 

жінок, повага до здібностей дітей з інвалідністю, що розвиваються, і повага 

до права дітей з інвалідністю зберігати свою індивідуальність. 

По-друге, держави-учасниці визнають, що всі особи є рівними перед 

законом і, відповідно, мають право на рівний захист закону й рівне 

користування ним без будь-якої дискримінації, а також забороняють будь-
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яку дискримінацію за ознакою інвалідності й гарантують особам з 

інвалідністю рівний та ефективний правовий захист від дискримінації на 

будь-якому ґрунті. 

По-третє, Конвенція запроваджує заходи безбар’єрності щодо жінок з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю, здійснення просвітно-виховної роботи у 

суспільстві. Так, наприклад, у ній закріплено, що держави-учасниці 

визнають, що жінки з інвалідністю та дівчата з інвалідністю піддаються 

множинній дискримінації, і у зв’язку з цим вживають заходів для 

забезпечення повного і рівного здійснення ними всіх прав людини й 

основоположних свобод. Також держави-учасниці вживають усіх належних 

заходів для забезпечення всебічного розвитку, поліпшення становища та 

розширення прав і можливостей жінок, щоб гарантувати їм здійснення й 

реалізацію прав людини й основоположних свобод, закріплених у цій 

Конвенції. Що ж стосується прав дітей з інвалідністю, то згідно із 

Конвенцією держави-учасниці вживають усіх необхідних заходів для 

забезпечення повного здійснення дітьми з інвалідністю всіх прав людини й 

основоположних свобод нарівні з іншими дітьми. В усіх діях стосовно дітей 

з інвалідністю першочергова увага приділяється вищим інтересам дитини. 

Крім того, держави-учасниці забезпечують право дітей з інвалідністю вільно 

висловлювати з усіх питань, що їх зачіпають, свої погляди, які отримують 

належне врахування, відповідне їхньому вікові та зрілості, нарівні з іншими 

дітьми, і допомогу у реалізації цього права, яка відповідає інвалідності та 

вікові. 

Слід наголосити, що Конвенція покладає на держави-учасниці 

зобов’язання вживати невідкладних, ефективних та належних заходів, щоб: 

a) підвищувати освіченість усього суспільства, зокрема на рівні сім’ї, у 

питаннях інвалідності й зміцнювати повагу до прав і гідності осіб з 

інвалідністю; b) вести боротьбу із стереотипами, забобонами та шкідливими 

звичаями стосовно осіб з інвалідністю, зокрема на ґрунті статевої належності 
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й віку, в усіх сферах життя; c) пропагувати потенціал і внесок осіб з 

інвалідністю. Уживані із цією метою заходи включають: розгортання та 

ведення ефективних суспільно-просвітних кампаній, покликаних виховувати 

сприйняття прав осіб з інвалідністю, заохочувати позитивні уявлення про 

осіб з інвалідністю і глибше розуміння їх суспільством, сприяти визнанню 

навичок і здібностей осіб з інвалідністю, а також їхнього внеску на робочому 

місці та на ринку праці, виховання на всіх рівнях системи освіти, зокрема в 

усіх дітей, починаючи з раннього віку, шанобливого ставлення до прав осіб з 

інвалідністю, спонукання всіх органів масової інформації до такого 

зображення осіб з інвалідністю, яке узгоджується з метою цієї Конвенції, 

просування виховно-ознайомчих програм, присвячених особам з 

інвалідністю та їхнім правам. 

По-четверте, Конвенція передбачає заходи щодо доступності з метою 

вести незалежний спосіб життя й усебічно брати участь у всіх аспектах 

життя. Держави-учасниці вживають належних заходів для забезпечення 

особам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, до 

транспорту, до інформації та зв’язку, зокрема інформаційно-комунікаційних 

технологій і систем, а також до інших об’єктів і послуг, відкритих або таких, 

що надаються населенню як у міських, так і в сільських районах. 

По-п’яте, норми Конвенції декларують такі основоположні права осіб 

з інвалідністю: право на життя; право на забезпечення захисту й безпеки у 

ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, надзвичайних 

гуманітарних ситуаціях тощо; право на рівний правовий захист; право на 

доступ до правосуддя; право на свободу та особисту недоторканність; право 

на свободу від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження та покарання; право на свободу від експлуатації, 

насилля, наруги; право на захист особистої цілісності; право на свободу 

пересування та громадянство; право на самостійний спосіб життя та 

залучення до місцевої спільноти; право на індивідуальну мобільність; право 
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на свободу висловлення думки та переконань і доступу до інформації; право 

на недоторканність приватного життя; право на повагу до дому та сім’ї; 

право на освіту, у тому числі на інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання 

протягом усього життя, прагнучи при цьому до повного розвитку людського 

потенціалу, а також почуття гідності та самоповаги та до посилення поваги 

до прав людини, основоположних свобод і людської багатоманітності, до 

розвитку особистості, талантів і творчості осіб з інвалідністю, а також їхніх 

розумових і фізичних здібностей у найповнішому обсязі, до надання особам 

з інвалідністю можливості брати ефективну участь у житті вільного 

суспільства; право на найбільш досяжний рівень здоров’я без дискримінації 

за ознакою рівності; право на абілітацію та реабілітацію; право на працю та 

зайнятість; право на участь у політичному та суспільному житті; право на 

участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях 

спортом. 

По-шосте, Конвенція гарантує право на достатній життєвий рівень, що 

включає достатнє харчування, одяг та житло, і на безперервне поліпшення 

умов життя. Держави-учасниці вживають належних заходів для забезпечення 

та заохочення реалізації цього права без дискримінації за ознакою 

інвалідності. 

По-сьоме, Конвенція гарантує право на соціальний захист і на 

користування цим правом без дискримінації за ознакою інвалідності. 

Держави-учасниці вживають належних заходів для забезпечення та 

заохочення реалізації цього права, зокрема таких: забезпечення особам з 

інвалідністю рівного доступу до отримання чистої води; забезпечення 

доступу до належних і недорогих послуг, пристроїв та іншої допомоги для 

задоволення потреб, пов’язаних з інвалідністю; забезпечення особам з 

інвалідністю, зокрема жінкам, дівчатам і людям похилого віку з 

інвалідністю, доступу до програм соціального захисту й програм скорочення 

масштабів бідності; забезпечення особам з інвалідністю та їхнім сім’ям, що 
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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; забезпечення особам з інвалідністю доступу до програм державного 

житла; забезпечення особам з інвалідністю доступу до пенсійних допомог та 

програм. 

Таким чином, положення Конвенції характеризуються тим, що 

встановлюють: 1) норми-принципи щодо прав осіб з інвалідністю; 2) норми-

процедури щодо забезпеченості та гарантованості прав осіб з інвалідністю; 

3) норми-права (соціальні стандарти) осіб з інвалідністю; 4) норми 

моніторингу, нагляду та контролю. Варто вказати, що означені у Конвенції 

міжнародні стандарти-права осіб з інвалідністю потребують належної 

імплементації та реалізації [217, с. 102-104]. 

Доречно нагадати, що Кабінетом Міністрів України ще у 2012 році 

було затверджено Державну цільову програму «Національний план дій з 

реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року [365], метою 

якої стало забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з 

інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх 

життєдіяльності згідно з Конвенцією. Проте така програма видається 

рамковою та декларативною, оскільки вона навіть погіршує соціально-

правове становище осіб з інвалідністю через недостатню виваженість, 

конструктивність та дієвість визначених у ній заходів, відсутність 

ефективних механізмів моніторингу, нагляду та контролю. 

Варто наголосити, що система прав людей з інвалідністю 

характеризується тим, що відображає та включає загальну систему прав 

людини, а також систему прав, які спрямовані на адаптацію таких людей у 

суспільстві та державі. 

Свого часу на підставі Всесвітньої доповіді щодо інвалідності (2011 

р.), підготовленої Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Світовим 
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банком, над якою працювали більше 380 експертів з різних країн світу, 

визначено основні бар’єри у суспільстві, пов’язані з інвалідністю, а саме: 

1) неадекватні політичні заходи і стандарти. При розробці відповідної 

політики не завжди враховуються потреби людей з інвалідністю або не 

застосовуються на практиці наявні заходи політики і стандарти; 

2) нестача послуг. Люди з інвалідністю значно уразливіші перед 

дефіцитом таких послуг, як медико-санітарне обслуговування, реабілітація, а 

також підтримка і допомога; 

3) проблеми з наданням послуг. Слабка координація послуг, 

недостатнє кадрове забезпечення та низький рівень професійної підготовки 

персоналу можуть позначитись на якості, доступності та адекватності послуг 

для людей з інвалідністю; 

4) недостатнє фінансування. Ресурси, що виділяються на здійснення 

заходів політики та планів, часто недостатні; 

5) відсутність доступності. Багато будинків (у тому числі місця 

загального користування), транспортні системи й інформація не є 

доступними для всіх; 

6) неадекватна інформація і комунікація. Інформації у доступних 

форматах є мало, не задовольняються багато потреб людей з інвалідністю в 

галузі комунікації; 

7) відсутність консультування та інтеграції в суспільне життя. 

Більшість людей з інвалідністю не беруть участі в процесах прийняття 

рішень з питань, що безпосередньо торкаються їхнього життя; 

8) відсутність даних і досвіду. Нестача точних, достовірних і 

порівняльних даних про інвалідність, а також досвіду здійснення ефективних 

програм може перешкоджати розумінню проблем і практичних дій [415]. 

Слід підтримати думку І.І. Яцкевича, який справедливо наголошує на 

поступовій реалізації положень Конвенції через внесення змін до чинного та 

прийняття нового законодавства про права осіб з інвалідністю, зокрема щодо 
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їх працевлаштування. Водночас автор наводить кілька рекомендацій, 

спрямованих на удосконалення системи захисту прав осіб з інвалідністю в 

Україні, зокрема: 1) розробити механізми адміністративної відповідальності 

та введення санкцій за допущення випадків дискримінації, встановлення 

розміру компенсації за моральну шкоду у разі недотримання заборони 

дискримінації; 2) сформувати правозахисну юридичну службу для захисту 

інтересів осіб з інвалідністю, які зазнали ущемлення своїх прав у сфері 

соціального захисту, зокрема у сфері праці; 3) забезпечити пріоритетність 

вирішення питань дискримінації у сфері праці найбільш уразливих категорій 

осіб з інвалідністю: жінок, молоді, осіб похилого віку та ін. [509, с. 77]. 

Очевидно, що реалізація положень Конвенції потребуватиме розробки більш 

конструктивних та якісних документів щодо принципів, напрямів, 

механізмів імплементації її норм. 

Можна погодитися із позицією В.Л. Костюка, на думку якого 

міжнародні стандарти-права осіб з інвалідністю – це визначені на основі 

фундаментальних міжнародно-правових актів основоположні права осіб з 

інвалідністю, які виступають соціальними орієнтирами розвитку суспільства 

і держави по забезпеченню доступності, ефективності правосуб’єктності 

таких осіб на основі урахування їх потреб та інтересів нарівні з іншими. 

Вчений також виділяє такі особливості міжнародних стандартів-прав осіб з 

інвалідністю: є специфічним видом міжнародних соціальних стандартів; 

регламентуються на основі фундаментальних міжнародно-правових актів, 

зокрема Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; виступають 

соціальним орієнтиром розвитку суспільства та держави, розбудови 

новітнього законодавства про права осіб з інвалідністю; сприяють 

безбар’єрності суспільного середовища; потребують належних та дієвих 

організаційно-правових механізмів імплементації; спрямовуються на 

забезпечення доступності, дієвості, прозорості правосуб’єктності осіб з 

інвалідністю на основі урахування їхніх потреб та інтересів; виступають 
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базисом національного забезпечення системи прав, гарантій, пільг осіб з 

інвалідністю; сприяють формуванню дієвих, ефективних, прозорих 

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

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

перебувають під особливою міжнародно-правовою охороною; їх реалізація, 

дотримання покладається на уповноважені інституції державної влади, 

місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства; 

підлягають нагляду та контролю; забезпечуються через механізми 

юрисдикційного та позаюрисдикційного захисту [147, с. 199-215]. 

Таким чином, міжнародні соціальні стандарти з питань прав осіб з 

інвалідністю варто розглядати у широкому та вузькому значеннях. У 

широкому значенні міжнародні соціальні стандарти з питань прав осіб з 

інвалідністю – це система норм, засад, принципів, положень щодо сутності, 

змісту, механізмів реалізації, гарантування та правової охорони прав осіб з 

інвалідністю. У вузькому значенні – це система визначених та гарантованих 

міжнародним співтовариством прав осіб з інвалідністю [202, с. 433-435]. 

Основними тенденціями імплементації міжнародних соціальних 

стандартів з питань прав осіб з інвалідністю є такі: 1) розробка та 

затвердження Комплексної національної програми імплементації Конвенції з 

урахуванням міжнародного та національного досвіду; 2) визначення єдиного 

інституційного державного центру координації щодо реалізації положень 

Конвенції; 3) посилення ролі інститутів громадянського суспільства щодо 

моніторингу дотримання та виконання норм Конвенції; 4) гармонізація 

законодавства України про права осіб з інвалідністю з нормами Конвенції, 

враховуючи, зокрема, норми та приписи Комплексної національної програми 

імплементації Конвенції; 5) запровадження дієвих механізмів моніторингу за 

дотриманням положень Конвенції; 6) запровадження ефективних механізмів 

нагляду та контролю за дотриманням положень Конвенції; 7) підвищення 
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ролі та значення Уповноваженого Президента України з прав осіб з 

інвалідністю щодо дотримання та виконання норм та приписів Конвенції. 
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3.2  Правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю 

у Європейському Союзі      

Утвердження України як соціальної та правової держави вимагає 

проведення системних реформ, зважаючи на необхідність підвищення 

ефективності прав, свобод людини, зокрема осіб з інвалідністю, зростання 

соціальних стандартів та гарантій. При цьому, враховуючи незворотність 

соціальних реформ в Україні, ключового значення набуває міжнародний, у 

тому числі європейський, досвід [147, с. 199]. 

Фундаментальне значення для формування Європейської Спільноти та 

єдиного європейського соціального простору мало заснування Ради Європи 

(1949 р.) [452] з метою досягнення більшого єднання між її членами для 

збереження та втілення в життя ідеалів i принципів, які є їхнім спільним 

надбанням, а також сприяння їхньому економічному та соціальному 

прогресу. Щоб сформувати європейську соціальну стратегію, держави-

членами Ради Європи ухвалили Європейську тимчасову угоду про соціальне 

забезпечення по старості, інвалідності та у разі втрати годувальника 

(1953 р.) [84], Європейську конвенцію про соціальну та медичну допомогу 

(1953 р.) [81]. 

Принагідно зазначимо, що з моменту заснування Європейського 

Співтовариства значна увага приділялась проблемам соціальної політики. У 

Договорі про заснування Європейської Спільноти (1957 р.) [71] було 

встановлено, що завданням Спільноти є: запроваджуючи спільний ринок, 

економічний та валютний союз, а також проводячи спільну політику та 

діяльність, поширювати в межах усієї Спільноти гармонійний, 

збалансований і стабільний розвиток економічної діяльності, високий рівень 

зайнятості й соціального захисту, високий рівень захисту й поліпшення 

стану довкілля, підвищення рівня та якості життя, економічну й соціальну 

згуртованість та солідарність держав-членів. Тому, по суті, цей Договір 
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визначив загальні контури соціальної політики Співтовариства, виходячи із 

двох цілей: пов’язати економічну інтеграцію із соціальним розвитком і 

нейтралізувати її негативні соціальні наслідки [507]. 

Варто звернути увагу, що соціальна політика ЄС системно була 

легалізована у Європейській соціальній хартії (далі – ЄСХ) (1961 р.) [83], 

Європейському кодексі соціального забезпечення (далі – ЄКСЗ) 

(1964 р.) [85]. Слід наголосити, що у ЄСХ було зазначено, що Договірні 

Сторони мають на меті своєї політики, до здійснення якої вони 

прагнутимуть усіма відповідними засобами як національного, так і 

міжнародного характеру, досягнення умов, за яких можуть ефективно 

здійснюватися такі права та принципи: діти та підлітки мають право на 

особливий захист від фізичних та моральних ризиків, на які вони 

наражаються; працюючі жінки у випадку материнства та інші працюючі 

жінки у відповідних випадках мають право на особливий захист за місцем 

їхньої роботи; кожна людина має право на належні умови професійної 

орієнтації, які допомагають їй обрати професію згідно із своїми особистими 

здібностями та інтересами; кожна людина має право на належні умови 

професійної підготовки; кожна людина має право користуватися будь-якими 

заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров’я; всі 

працівники та їхні утриманці мають право на соціальне забезпечення; кожна 

малозабезпечена людина має право на соціальну та медичну допомогу; 

кожна людина має право користуватися соціальними службами; особи з 

інвалідністю мають право на професійне навчання, перекваліфікацію та 

соціальну реадаптацію незалежно від причин і характеру їхньої інвалідності; 

сім’я як головний осередок суспільства має право на відповідний 

соціальний, правовий та економічний захист, який забезпечує її всебічний 

розвиток; матері та діти незалежно від сімейного стану і родинних відносин 

мають право на відповідний соціальний та економічний захист. У преамбулі 

ж до ЄКСЗ було декларовано, що держави-члени Ради Європи, які підписали 
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цей Кодекс, враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого 

єднання між її членами з метою, крім іншого, сприяння їхньому соціальному 

прогресу, враховуючи, що одним із завдань соціальної програми Ради 

Європи є заохочення всіх її членів до розвитку їхніх систем соціального 

забезпечення, визнаючи доцільність узгодження відрахувань на соціальне 

забезпечення в країнах-членах, переконані у доцільності піднесення ЄКСЗ на 

більш високий рівень ніж мінімальні норми, що визначені у Конвенції про 

мінімальні норми соціального забезпечення № 102 [123; 390]. У частині IX 

цього Кодексу (статті 53-58) передбачено соціальну допомогу по 

інвалідності. У Кодексі також зазначено, що кожна Договірна Сторона, для 

якої ця частина Кодексу є чинною, забезпечує захищеним особам надання 

допомоги по інвалідності відповідно до нижченаведених статей цієї частини. 

При цьому обставиною, за якої надається допомога, є неспроможність 

визначеного ступеня займатися будь-якою прибутковою діяльністю, якщо 

така неспроможність ймовірно буде постійною чи продовжуватиметься після 

припинення допомоги по хворобі. 

Слід зауважити, що з огляду на очевидні наслідки соціально-

економічної кризи, яка охопила держави-члени ЄС у сімдесятих роках 

минулого сторіччя та зумовила зростання безробіття, Європейським 

Співтовариством було розроблено низку заходів щодо поліпшення 

соціальної політики. Зокрема наголошено на необхідності розробки єдиної 

соціальної політики Співтовариства та прийняття програми соціальних 

дій [55]. 

Процес утвердження ефективної соціальної політики ЄС пов’язаний із 

ухваленням Хартії про основні соціальні права працівників (1989 р.), що 

стала своєрідною політичною декларацією держав-членів [511, с. 221]. 

Водночас положення Хартії були імплементовані у правову систему ЄС з 

прийняттям Маастрихтського договору про Європейський Союз 

(1992 р.) [126]. Слід також зауважити, що Комітет міністрів Ради Європи 
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рекомендував державам-учасницям проводити послідовну, глобальну і 

всеохоплюючу політику у співпраці з особами з інвалідністю та 

організаціями, які об’єднують таких осіб, для того, щоб забезпечити всю 

необхідну підтримку та допомогу. Зазначена політика охоплює, в тому числі, 

професійну підготовку та орієнтацію, працевлаштування, соціальну 

інтеграцію та побут, соціальну, економічну та правову допомогу тощо [426]. 

Принагідно нагадаємо, що 03.05.1996 Радою Європи було переглянуто 

Європейську соціальну хартію [82], що стало закономірним кроком у 

розвитку соціальної політики Європейської Спільноти, посилення ролі та 

значення системи соціальних прав, у тому числі прав людей з інвалідністю. 

Відповідно, Україною, яка означила серед своїх зовнішньополітичних 

орієнтирів європейську інтеграцію, було ратифіковано цей фундаментальний 

міжнародно-правовий акт [389; 325]. 

Концептуальними новелами ЄСХ є: закріплення права на професійну 

орієнтацію, зокрема мрва йде про створення у разі необхідності служби або 

сприяння діяльності служби, яка допомагатиме всім особам, включаючи осіб 

з інвалідністю, у вирішенні проблем, пов’язаних із вибором професії та 

набуттям професійних навичок, з належним урахуванням здібностей кожної 

особи та потреби в них на ринку праці. Така допомога повинна надаватись 

безкоштовно як підліткам, включаючи школярів, так i повнолітнім особам 

(ст. 9); закріплення права на професійну підготовку, яке реалізовується 

шляхом консультування (у разі необхідності)  з організаціями роботодавців і 

працівників, започаткування професійно-технічної підготовки або сприяння 

професійно-технічній підготовці всіх осіб, включаючи осіб з інвалідністю, а 

також створення умов для доступу до вищої технічної та університетської 

освіти винятково на основі особистих здібностей (ст. 10); визначення права 

на охорону здоров’я. Для цього самостійно або у спiвробiтництвi з 

громадськими чи приватними організаціями вживати відповідних заходів 

для того, щоб, серед іншого, усунути (у міру можливості) причини слабкого 
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здоров’я, забезпечити діяльність консультативно-просвiтницьких служб, які 

сприяли б поліпшенню здоров’я i підвищенню особистої відповідальності у 

питаннях здоров’я, запобігати епідемічним, ендемічним та іншим 

захворюванням, а також нещасним випадкам (ст. 11); закріплення права на 

соціальне забезпечення, з метою реалізації якого започаткувати систему 

соціального забезпечення або підтримувати її функціонування, підтримувати 

систему соціального забезпечення на задовільному рiвнi, принаймні на 

такому, який відповідає рівню, необхідному для ратифікації Європейського 

кодексу соціального забезпечення, докладати зусиль для поступового 

піднесення системи соціального забезпечення на більш високий рівень, 

вживати заходів шляхом укладання відповідних двосторонніх i 

багатосторонніх угод або в інший спосіб i відповідно до умов, визначених у 

таких угодах, для забезпечення: a) рівності між власними громадянами та 

громадянами інших Сторін у тому, що стосується прав на соціальне 

забезпечення, включаючи збереження пільг, які надаються законодавством 

про соціальне забезпечення, незалежно від пересування захищених осіб по 

територіях держав Сторін, b) надання, збереження та поновлення прав на 

соціальне забезпечення такими засобами, як сумарний залік періодів 

страхування або роботи, що були здійснені за законодавством кожної із 

Сторін (ст. 12); закріплення права на соціальну та медичну допомогу, у тому 

числі забезпечення будь-якій малозабезпеченій особі, яка неспроможна 

отримати достатньо коштів своїми власними зусиллями або з інших джерел, 

зокрема за рахунок допомоги по соціальному забезпеченню, належної 

допомоги, а у разі захворювання – догляду, якого вимагає стан її здоров’я, 

також забезпечити, щоб політичні або соціальні права осіб, які отримують 

таку допомогу, на цій підставі не обмежувалися, передбачити, що кожна 

людина може отримувати у відповідних державних чи приватних службах 

такі поради та персональну допомогу, які можуть бути необхідними для 

запобігання виникненню особистого або сімейного нужденного становища, 
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його подолання чи полегшення, застосовувати положення на засадах 

рівності між своїми громадянами та громадянами інших Сторін, які на 

законних підставах перебувають на території їхніх держав, відповідно до 

своїх зобов’язань за Європейською конвенцією про соціальну та медичну 

допомогу (11.12.1953) [125] (ст. 13); надання права на користування 

послугами соціальних служб, у тому числі сприяння функціонуванню служб 

або створення служб, які завдяки використанню методів соціальної роботи 

підвищували добробут i розвиток як окремих осіб, так i груп осіб у 

суспільстві, а також допомагали адаптації до соціального середовища, 

заохочення окремих осіб та добровільних або інших організацій до участі у 

створенні та функціонуванні таких служб (ст. 14). 

Також у Хартії передбачено право осіб з інвалідністю на 

самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства (ст. 15). 

При цьому незалежно від їхнього віку та характеру і походження їхньої 

інвалідності, ефективного здійснення права на самостійність, соціальну 

інтеграцію та участь у житті суспільства Сторони, зокрема, зобов’язуються: 

вжити необхідних заходів для забезпечення особам з інвалідністю 

орієнтування, освіти та професійної підготовки, коли це можливо, у межах 

загальних програм або, коли це видається неможливим, у державних або 

приватних спеціалізованих закладах, сприяти їхньому доступові до роботи 

усіма засобами, які можуть заохочувати роботодавців приймати на роботу 

осіб з інвалідністю і утримувати їх у звичайному виробничому середовищі та 

пристосовувати умови праці до потреб осіб з інвалідністю, або, коли це 

видається неможливим у зв’язку з інвалідністю, шляхом облаштування або 

створення спеціальних робочих місць з урахуванням ступеня інвалідності. У 

деяких випадках такі заходи можуть вимагати використання спеціалізованих 

служб працевлаштування та надання допомоги, сприяти їхній всебічній 

соціальній інтеграції та участі у житті суспільства, зокрема шляхом вжиття 

заходів, включаючи технічну допомогу, що спрямовані на усунення 
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перешкод для спілкування і пересування і що надають доступ до транспорту, 

житла, культурної діяльності і відпочинку. Крім того, Хартія закріплює 

право сім’ї та підлітків на соціальний захист (статті 16, 17). 

З метою реалізації норм ЄСХ Урядом було затверджено план заходів 

щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії 

(переглянутої) на 2015-2019 роки [367]. Щоб здійснити у повному об’ємі 

положення ЄСХ, потрібні належні зусилля уповноважених органів 

державної влади, інститутів громадянського суспільства, у тому числі у 

контексті розвитку законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю. 

На виконання положень ст. 12 ЄСХ (переглянутої) Україна підписала 

10.11.2016 ЄКСЗ [85], який є орієнтиром для формування в Україні 

європейської моделі соціального забезпечення. Нагадаємо, що Україна як 

член Ради Європи, під час ратифікації ЄСХ (переглянутої) не взяла на себе 

зобов’язання, передбачені ст. 12, зокрема «підтримувати систему 

соціального забезпечення на задовільному рівні, принаймні на такому, який 

дорівнює рівню, необхідному для ратифікації Європейського кодексу 

соціального забезпечення». Ратифікація Кодексу та приєднання до ст. 12 

Хартії будуть можливими в результаті кропіткої роботи по впровадженню 

європейських стандартів соціального забезпечення, в тому числі і 

соціального захисту осіб з інвалідністю. Питанням соціального захисту осіб 

з інвалідністю присвячено частину ІХ «Допомога по інвалідності» 

Європейського кодексу соціального забезпечення (статті 53-58). Крім 

Європейського кодексу соціального забезпечення, до регіональних актів 

міжнародно-правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю, 

ухвалених Радою Європи, належить Європейська конвенція про соціальне 

забезпечення (ETS № 78) [80]. У цій Конвенції передбачено, що вона 

застосовується щодо всього законодавства, яке регулює, зокрема, допомогу 

по інвалідності (п. b частини 1 ст. 2), однак ця Конвенція не ратифікована 

Україною. 
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У юридичній літературі наголошується, що сутність ЄКСЗ 

характеризується такими особливостями: «містить загальні засади та 

принципи соціального забезпечення; визначає загальний перелік видів 

соціального забезпечення та умов їх надання відповідним правомочним 

особам; визначає базову систему європейських соціальних стандартів; 

стимулює держави-учасниці розвивати відповідні внутрішні моделі 

соціального забезпечення, ураховуючи національні особливості соціально-

економічного розвитку. За таких обставин подальша процедура ухвалення 

ЄКСЗ вимагатиме від України розбудови внутрішньої системи джерел права 

соціального законодавства і насамперед відповідного 

законодавства» [164, с. 535-540]. 

Варто також зазначити, що Європейська комісія прийняла 

Європейську стратегію інвалідності на період 2010-2020 рр. (2010 р.) [519], 

спрямовану на розширення прав і можливостей людей з обмеженими 

можливостями, щоб вони могли повною мірою брати участь у житті 

суспільства та економіці ЄС. Слід наголосити, що дана Стратегія спрямована 

на повну імплементацію Конвенції про права осіб з інвалідністю та 

передбачає низку дій, об’єднаних у вісім основних напрямів,а саме: 

1) доступність – передбачення доступності до товарів і послуг осіб з 

інвалідністю, а також розвиток ринку допоміжних приладів для таких осіб; 

2) залучення – сприяння та забезпечення можливості людям з інвалідністю 

скористатися усіма перевагами громадянства ЄС, що передбачає усунення 

бар’єрів на шляху до повної участі таких осіб у суспільному житті та 

дозвіллі, сприяння наданню якісних громадських послуг; 3) рівність – 

протидія дискримінації за ознакою інвалідності на ринку праці; 

4) працевлаштування – підвищення кількості осіб з інвалідністю, які 

працюють в умовах відкритого ринку праці (люди з інвалідністю становлять 

одну шосту частину від загальної кількості працездатного населення ЄС, 

однак рівень зайнятості таких осіб значно нижчий); 5) освіта та стажування – 
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рівний доступ до освіти і постійного навчання та підвищення кваліфікації, 

що дасть можливість особам з інвалідністю брати повноцінну участь у житті 

суспільства та підвищить якість їхнього життя; 6) соціальний захист – гідні 

умови життя, боротьба з бідністю та соціальною ізоляцією; 7) здоров’я – 

забезпечення рівного доступу до послуг з охорони здоров’я та відповідних 

установ; 8) зовнішній вплив – пропагування прав осіб з інвалідністю під час 

розширення ЄС та міжнародних програм розвитку. При цьому відповідно до 

звіту Європейської Комісії про прогрес в імплементації Європейської 

стратегії щодо інвалідності на 2010-2020 роки [525] задля забезпечення прав 

осіб з інвалідністю, їх активної участі у житті суспільства у 2015 році 

Європейською Комісією було розроблено та запропоновано Європейський 

акт доступності (European Accessibility Act), спрямований на гармонізацію 

вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю товарів і послуг, а також 

внесено низку змін та доповнень до чинного законодавства ЄС щодо 

доступності залізничного, морського та дорожнього транспорту (стосовно 

авіатранспорту тривають консультації). Також було закріплено нові 

зобов’язання для уповноважених суб’єктів у сфері публічних закупівель 

щодо вимоги доступності товарів і послуг для осіб з інвалідністю. Загальний 

аналіз Європейської стратегії щодо інвалідності на 2010-2020 роки та 

конкретних заходів її реалізації дає можливість вказати на активне залучення 

інститутів громадянського суспільства як до розробки програм та інших 

інструментів забезпечення прав осіб з інвалідністю, так і до їх імплементації 

та моніторингу. З одного боку, правове регулювання прав осіб з інвалідністю 

виглядає досить забюрократизованим, а з іншого – спостерігається 

залучення якнайширших кіл суспільства до обговорення, популяризації, 

вивчення суспільної думки стосовно стану гарантування прав осіб з 

інвалідністю в Європейському Союзі. Тож інвалідність як соціальна 

проблема є одним із пріоритетних напрямків соціальної політики ЄС. 

Останнім часом спостерігається тенденція до послаблення вимогливості 
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державної політики щодо закликів до соціальної відповідальності бізнесу, 

розробляється більш гнучка соціально-економічна політика, спрямована на 

збалансування інтересів усіх зацікавлених сторін, які стосуються проблем 

інвалідності в європейському соціальному просторі. 

У системі актів чинного законодавства ЄС стосовно соціального 

захисту осіб з інвалідністю важливу роль відіграє Директива ЄС 2016/2102 

(2016) щодо доступності веб-сайтів та мобільних додатків установ 

публічного сектору [517]. Розроблено та затверджено новий європейський 

стандарт щодо доступності [518], який встановлює відповідні технічні 

вимоги в галузі інформації, комунікації та технологій з урахуванням потреб 

осіб з інвалідністю. Відповідно до Директиви 2010/64/EU (ст. 3) про право на 

роз’яснення та переклад у кримінальному провадженні [519] особам з 

вадами слуху і мови має гарантуватися надання належної допомоги. 

Права осіб з інвалідністю на зайнятість в ЄС гарантує Директива 

2000/78/ЕС, якою встановлюються загальні умови для рівного ставлення у 

працевлаштуванні та зайнятості [514]. Так, ст. 5 вказаної Директиви 

передбачено, що з метою гарантування дотримання принципу рівного 

ставлення до осіб з інвалідністю має бути впроваджено розумне 

пристосування. А це означає, що роботодавці повинні вживати належних 

заходів для надання можливості особі з інвалідністю мати доступ до 

працевлаштування, а також розвитку кар’єри, підвищення кваліфікації. 

Однак від вимог щодо розумного пристосування допускається відступати, 

якщо заходи в межах такого пристосування становитимуть непропорційний 

тягар для роботодавця. 

Крім того, відповідно до Регламенту № 235/2014 щодо запровадження 

фінансових інструментів для демократії та прав людини в усьому світі [526] 

права осіб з інвалідністю належать до пріоритетних напрямів фінансової 

підтримки. Таким чином, законодавство ЄС у сфері прав осіб з інвалідністю 

передбачає заходи, спрямовані не лише на відносини в межах Союзу, а й  на 
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взаємодію з іншими державами на міжнародному рівні. Також належне 

фінансування забезпечення прав осіб з інвалідністю, як і ефективне 

використання такого фінансування, відіграє вирішальну роль у досягненні 

цілей Європейської стратегії щодо інвалідності на період 2010-2020 років. 

Тому нині в ЄС діють кілька програм фінансування проектів у сфері прав 

осіб з інвалідністю. Наприклад, згідно з Рішенням Європейської комісії 

бюджет фінансування імплементації програми «Права, рівність та 

громадянство» на 2017 року складає понад 61,5 млн євро (ст. 2 

Рішення) [513]. 

У контексті формування єдиного європейського соціального простору 

важливе значення має Конвенція Ради Європи про захист прав людини і 

основоположних свобод (1950 р.) [122], яка засвідчує рішучість урядів 

європейських держав, що є однодумцями і мають спільну спадщину 

політичних традицій, ідеалів, свободи і верховенства права, зробити перші 

кроки для забезпечення колективного гарантування певних прав, 

проголошених у Загальній декларації прав людини. При цьому предметною 

особливістю Конвенції є запровадження права на справедливий суд (ст. 6), 

заборону дискримінації (ст. 14), права на ефективний засіб юридичного 

захисту (ст. 13) тощо, а також формування Європейського суду з прав 

людини (розділ ІІ). Тому можливим способом захисту порушених прав у 

сфері соціального захисту осіб з інвалідністю є звернення до Європейського 

суду з прав людини, до якого можна оскаржити невиконання державою 

положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

До системи актів міжнародно-правового регулювання соціального 

захисту осіб з інвалідністю також належать двосторонні міжнародні 

договори України з окремими державами ЄС, які у ряді випадків 

передбачають навіть вищий рівень соціального захисту громадян сторін 

такого договору порівняно з міжнародними конвенціями. Такими 

договорами також закріплюються певні стандарти соціального захисту, 
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зокрема й для осіб з інвалідністю, на двосторонній міждержавній основі. 

Так, Угодою між Україною та Республікою Польща про соціальне 

забезпечення (ратифікована 05.09.2013) [408] передбачено, що вона накладає 

на Україну зобов’язання, які стосуються законодавства щодо 

загальнообов’язкового державного соціального страхування (пенсії по 

інвалідності) (ст. 2 Угоди). Ст. 6 Угоди між Україною та Португальською 

Республікою про соціальне забезпечення (ратифікована 21.12.2011) 

передбачено, що згідно з положеннями розділу III цієї Угоди допомога по 

інвалідності, яка одержується відповідно до законодавства однієї Договірної 

Держави, безпосередньо виплачується відповідним особам, навіть якщо вони 

проживають на території іншої Договірної Держави, і не підлягає 

зменшенню, призупиненню чи скасуванню через те, що особа з інвалідністю 

проживає на території іншої Договірної Держави. Частиною І цієї 

міждержавної Угоди передбачено взаємні правила встановлення пенсії по 

інвалідності [407].  

Варто зазначити, що першочерговим, ключовим кроком на шляху 

інтеграційних процесів України до Європейської Спільноти стало укладення 

14 червня 1994 року Угоди про партнерство та співробітництво між 

Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами [476; 

396]. Статтями 25, 26 цієї Угоди передбачалось, що Сторони укладають 

угоди з тим, щоб: 1) прийняти, дотримуючись умов і порядку, що 

застосовуються в кожній державі-члені, положення, необхідні для 

координації систем соціального забезпечення робітників, які мають 

українське громадянство і працюють на законних засадах на території 

держави-члена. Ці положення, зокрема, забезпечуватимуть, щоб: усі періоди 

страхування, праці або проживання таких робітників у різних державах-

членах складалися разом з метою отримання пенсії за віком у випадку 

інвалідності та смерті і з метою медичного обслуговування таких робітників, 

будь-які пенсії за віком у разі смерті, інвалідності у зв’язку з нещасним 
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випадком на виробництві або професійним захворюванням, за винятком 

спеціальних пільг, що не передбачають внесків до пенсійного фонду, вільно 

переводилися за курсом, який застосовується за законом дебітора – держави-

члена або держав-членів; 2) прийняти, дотримуючись умов і порядку, що 

застосовується в Україні, положення, необхідні для надання робітникам, які 

є громадянами держави-члена і на законних засадах працюють в Україні, 

режиму, подібного до визначеного цією Угодою. Також даною Угодою 

встановлено, що заходи, які здійснюються згідно з її приписами, не 

зачіпають будь-яких прав чи зобов’язань, що виникають з двосторонніх угод 

між Україною і державами-членами, де ці угоди передбачають більш 

сприятливий режим для громадян України або держав-членів. 

Крім того, норми зазначеної Угоди мали на меті зближення 

законодавства України із законодавством ЄС. 

На виконання положень зазначеної Угоди було ухвалено низку актів 

законодавства [380; 343]. Однак їх прийняття не сприяло активним процесам 

зближення законодавства України та ЄС з питань прав осіб з інвалідністю. 

Подальший розвиток міжнародно-правової регламентації прав осіб з 

інвалідністю в Україні сприятиме поглибленню співпраці з ЄС, зокрема в 

межах реалізації положень Угоди про асоціацію України з ЄС [409]. Згідно із 

ст. 424  цієї Угоди [471] Україна забезпечує поступове наближення до права, 

стандартів та практики ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних 

можливостей. Наприклад, Україна зобов’язалася наблизити національне 

законодавство до європейського, зокрема стосовно положень ст. 9 

Директиви Ради ЄС 2000/78/ЄС [347] про встановлення загальної системи 

рівного відношення у сфері зайнятості та професійної діяльності, 

недопущення дискримінації осіб з інвалідністю щодо реалізації права на 

соціальний захист та права на працю. 

У науковій літературі неодноразово наголошувалося на важливості 

вивчення досвіду держав-членів ЄС щодо захисту прав осіб з 
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інвалідністю [26, с. 120-124; 158, с. 47-54]. Можна погодитися із 

В.Л. Костюком, який виділив низку тенденцій до гармонізації законодавства 

України та ЄС з питань прав осіб з інвалідністю,а саме: запровадження 

постійного моніторингу за дотриманням прав осіб з інвалідністю за участі 

держави, інститутів громадянського суспільства та міжнародних експертів; 

запровадження посиленого механізму співробітництва з ЄС з питань 

дотримання прав осіб з інвалідністю; проведення просвітницької, виховної 

та роз’яснювальної роботи з питань прав осіб з інвалідністю; розробка на 

основі Конвенції про права осіб з інвалідністю та європейських стандартів 

проекту Кодексу про права осіб з інвалідністю; запровадження соціально-

правової експертизи проектів нормативно-правових актів з питань прав осіб 

з інвалідністю; запровадження публічних і відкритих звітів держави з питань 

прав осіб з інвалідністю [158, с. 52]. 

Таким чином, слід наголосити, що у ЄС права осіб з інвалідністю 

забезпечуються шляхом використання системного підходу, що включає 

низку нормативних актів, спрямованих на формування необхідних 

управлінських, фінансових, технічних умов для належної імплементації 

Європейської стратегії щодо інвалідності на 2010-2020 роки. Правове 

регулювання ЄС у цій сфері побудоване на засадах пріоритету прав людини 

та передбачає імплементацію положень Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю. Питання правового регулювання реалізації особами з 

інвалідністю своїх прав лежить у площині складної та багатоманітної 

системи рівнів впливів на проблеми інвалідності, однак передбачає 

щорічний ґрунтовний моніторинг з виконання Стратегії [214, с. 164]. 

З огляду на зазначене вище, можна констатувати, що правове 

регулювання відносин соціального захисту осіб з інвалідністю ЄС – це 

складний політико-правовий процес розробки та затвердження 

уповноваженими інституціями ЄС нормативно-правових актів з питань 

соціального захисту осіб з інвалідністю. Основними ознаками правового 
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регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю ЄС є: 1) спрямованість 

на забезпечення належного рівня та якості життя осіб з інвалідністю; 

2) здійснюється відповідними інституціями ЄС за відповідною процедурою; 

3) здійснюється у формі міжнародно-правових актів Ради Європи та ЄС; 

4) передбачає утвердження ефективної та доступної системи соціальних прав 

та гарантій осіб з інвалідністю; 5) визначає систему європейських соціальних 

стандартів; 6) виступає правовим базисом формування законодавства про 

соціальний захист осіб з інвалідністю окремих держав-членів ЄС. 

Основоположними загальними принципами правового регулювання 

соціального захисту осіб з інвалідністю ЄС є наступні: 1) гуманізм; 

2) демократизм; 3) інклюзивність; 4) доступність; 5) верховенство права; 

6) соціальна справедливість. 

Спеціальними принципами правового регулювання соціального 

захисту осіб з інвалідністю ЄС є: 1) універсального дизайну; 2) соціальної 

захищеності; 3) ефективності соціальних прав; 4) доступності соціальних 

прав; 5) ефективності та доступності соціальних гарантій; 6) ефективності 

правової охорони та захисту соціальних прав. 
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3.3 Правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю в 

окремих державах-членах ЄС та СНД 

Утвердження європейської соціальної стратегії щодо розвитку 

сучасної моделі соціального захисту осіб з інвалідністю тісно пов’язане з 

досвідом та практикою окремих держав-членів ЄС, які, по-перше, 

акумулюють досвід формування та розвитку інклюзивного суспільства та 

держави, по-друге, забезпечують практичну реалізацію положень 

законодавства ЄС щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, по-третє, 

поглиблюють та розвивають положення законодавства ЄС щодо соціального 

захисту осіб з інвалідністю, по-четверте, формують внутрішнє законодавство 

про соціальний захист осіб з інвалідністю на основі загальноєвропейських 

соціальних стандартів, по-п’яте, використовують досвід та практику окремих 

держав-членів ЄС при формуванні та розвитку внутрішньої моделі 

соціального захисту осіб з інвалідністю. У такій ситуації видається 

важливим дослідження досвіду та практики провідних держав-членів ЄС. 

Аналізуючи зарубіжний досвід соціального забезпечення населення в 

країнах Європи та Америки, О.В. Тищенко робить висновок, що в основу 

соціальної політики європейських країн покладена ідея людиноцентризму, 

коли функціонування всього державного механізму спрямоване на 

покращення добробуту населення. При цьому така політика сприяє дієвій 

реалізації соціального забезпечення членів суспільства, регулює стан на 

ринку праці, слугує стабілізатором соціальної ситуації в країні [463, c. 287]. 

Принагідно відзначимо, що система соціального захисту в державах 

ЄС будується на політиці соціальної єдності та рівності через адекватний, 

доступний та фінансово надійний соціальний захист, а також принципи 

соціальної інклюзивності щодо осіб з інвалідністю. Основною особливістю 

та проблемою соціального захисту осіб з інвалідністю за законодавством ЄС 

є проблема координації соціального захисту за національними 
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законодавствами держав-членів. Водночас встановлені соціальні стандарти у 

аналізованих нижче державах ЄС значно відрізняються, оскільки 

диференціюються залежно від соціального страхового стажу та певних 

особливих умов. Спільною ознакою є заміна пенсії по інвалідності пенсією 

за віком з досягненням особою пенсійного віку. Право на пенсію 

зберігається за особою у випадку переїзду на проживання в іншу державу. 

Варто наголосити, що питання правового регулювання соціального 

захисту осіб з інвалідністю у ЄС досліджували у наукових працях такі вчені: 

Л.І. Березовська К.П. Бондарчук, Н.Б. Болотіна, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, 

Є.О. Максимчук, Л.Ю. Малюга, В.С. Тарасенко, О.В. Тищенко, 

В.Г. Шитченко, О.М. Ярошенко, Г.Л. Яшник та ін., а також зарубіжні 

дослідники, зокрема: Г. Альбрехт, П. Бланк, М. Бюрі, А. Веліховскі, 

М. Карлі, К. Сільман, Дж. Шмелінг та ін. Проте питанням зарубіжного 

досвіду щодо соціального захисту осіб з інвалідністю приділено, на нашу 

думку, недостатньо уваги. Водночас стан соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні потребує додаткової уваги наукової спільноти, в тому 

числі врахування кращого зарубіжного досвіду правового регулювання 

відносин соціального захисту людей з інвалідністю. 

Насамперед варто наголосити, що в ЄС встановлено загальні правила 

щодо забезпечення прав у сфері соціального захисту в межах держав-членів, 

а також Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії. Водночас положення 

щодо координації соціального захисту в контексті принципу вільного руху в 

межах ЄС не замінює національних систем соціального захисту, а тому 

конкретні норми щодо соціального забезпечення, в тому числі осіб з 

інвалідністю, містяться саме в національному законодавстві окремих 

європейських держав. 

Для призначення грошових виплат у зв’язку з інвалідністю у країнах 

ЄС використовують три підходи: процедурний підхід – виявлення причин, 

через які особа припинила працювати, та перешкод, які заважали особі 
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продовжувати працювати за попереднім місцем роботи; профільний підхід – 

виявлення причин нездатності особи отримати роботу відповідно до її 

продуктивності і попиту на ринку праці; функціональний підхід – виявлення 

рівня функціональних недоліків особи [515; 26, с. 121]. Як зазначає 

Н.О. Боднар, у країнах ЄС право на виплати у разі настання інвалідності у 

межах соціального страхування має усе населення, тобто і особи, які 

працюють за контрактом, і самозайняті особи віком від 16 років до віку 

виходу на пенсію. Крім того, у деяких державах можливе добровільне 

страхування. Наприклад, у Німеччині воно передбачене для осіб, які 

проживають у країні тимчасово або працюють за кордоном, у Чехії, Словенії 

та Словаччині – для безробітних, студентів і працюючих за кордоном, у 

Франції, Іспанії, Португалії – для певних груп населення [26, с. 122-123]. 

Достатньо вагомим та конструктивним видається досвід 

Великобританії щодо соціального захисту осіб з інвалідністю. У літературі 

наголошується, що особливістю функціонування системи соціального 

захисту у Великій Британії є: відсутність спеціальних, організаційно 

оформлених інститутів, що займаються страхуванням конкретних видів 

соціальних ризиків: страхування через старість, хворобу, від безробіття, від 

нещасних випадків на виробництві тощо. Британська система не передбачає 

існування цільових страхових внесків, призначених для утримання 

конкретних страхових програм: пенсійного, медичного страхування, пенсій 

по інвалідності тощо. Структура фінансування системи соціального захисту 

у Великій Британії визначається її поділом на дві частини: національну 

охорону здоров’я та національне соціальне страхування [268, с. 76-82]. 

Слід відзначити, що система соціального захисту Великобританії 

включає дві складові: національну систему соціального страхування 

(National Insurance); національну систему охорони здоров’я (National Health 

Service). По-перше, національна система соціального страхування 

Великобританії передбачає формування єдиного страхового фонду та 
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включає три основні програми: соціальні програми, що обумовлені 

попередніми внесками; соціальні програми, які не базуються на попередніх 

внесках та пов’язані з перевіркою матеріального становища (соціальна 

допомога); страхові схеми які базуються на внесках у соціальні програми, 

орієнтовані на певні групи населення [91, с. 150-154; 235, с. 120-142]. 

Наприклад, за рахунок бюджету цього Фонду фінансуються видатки на 

соціальне, у тому числі пенсійне, забезпечення, медичне страхування, 

допомоги по інвалідності тощо. Також у Великобританії діє система 

державного соціального захисту. Однак рівень соціальних виплат у ній є 

достатньо низьким. Натомість відповідні обмеження компенсуються через 

приватні соціальні програми [444, с. 145-146; 187, с. 12-24]. При цьому 

прикметною рисою соціального страхування Великобританії є те, що вона 

соціально орієнтована та спрямована на високий рівень соціальної 

захищеності осіб і, як правило, не передбачає залежності розміру страхових 

виплат від обсягу страхових внесків. По-друге, на відміну від системи 

соціального страхування, Національна охорона здоров’я (National Health 

Service, NHS) спрямована на забезпечення населення якісними та 

доступними медичними послугами. Її особливістю є те, що вона, включаючи 

її місцеві осередки, надає медичні послуги всім жителям країни, тобто й 

іноземцям, які протягом тривалого строку проживають на території 

Англії [76, с. 150-163]. Крім того, особливе місце в системі соціального 

захисту Великобританії займають виплати, що надаються особам з 

інвалідністю або ж у зв’язку з інвалідністю. Так, наприклад, особам може 

надаватися допомога на догляд за особою з інвалідністю (Invalid care 

allowance), а також допомоги на проживання особи з інвалідністю, (Disability 

living allowance) та на піклування (Attendance allowance). 

Дещо інший досвід соціального захисту осіб з інвалідністю 

характерний для Франції. У літературі наголошується, що особливостями 

французької системи соціального захисту населення є розгалужена система 
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професійно-галузевих схем соціального страхування, розвинена система 

сімейних виплат, яка стала результатом тривалої еволюції, значна роль 

додаткових систем соціального захисту, особливо у сфері пенсійного й 

медичного страхування. При цьому управління соціальним захистом у 

Франції організовано ієрархічно у вигляді діючих на національному й 

регіональному рівнях страхових кас, відповідальних за той чи інший вид 

соціального захисту [255, с. 78-79]. Варто зауважити, що окремим видом 

соціального захисту осіб з інвалідністю у Франції є надання соціальних 

послуг. Так, соціальні послуги надаються, у тому числі особам з 

інвалідністю, за такими напрямами: охорона здоров’я, освіта, молодь, спорт, 

професійна підготовка та ін. [15, с. 204-209]. Слід також додати, що 

соціальне обслуговування у Франції має універсальний характер та 

спрямоване на надання індивідуальних соціальних послуг, які відповідають 

потребам та інтересам їх отримувачів. 

Правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю в 

окремих державах-членах ЄС має низку принципових особливостей. 

Система соціального захисту осіб з інвалідністю у Республіці 

Австрія [510] характеризується тим, що у ній діє принцип передування 

реабілітаційних заходів встановленню пенсії у зв’язку з інвалідністю. Це 

значить, що встановленню постійної втрати працездатності має передувати 

комплекс реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення 

працездатності особи. Варто також зазначити, що у тих випадках, коли 

реабілітація є потенційно успішною, заклади пенсійного страхування в 

Австрії можуть оплачувати заходи медичної, трудової чи соціальної 

реабілітації. Крім того, реабілітація вважатиметься успішною, якщо вона 

допоможе особі відновити її становище у трудовому, економічному та 

соціальному аспектах. Відповідне забезпечення надається тільки за 

зверненням особи. При цьому встановлення інвалідності залежить від виду 

трудової діяльності особи – кваліфікованої чи некваліфікованої праці. 
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Кваліфіковані працівники визнаються непрацездатними у зв’язку з 

інвалідністю, якщо така особа втратила працездатність більше ніж на 

половину порівняно із здоровими застрахованими працівниками 

відповідного рівня кваліфікації. Водночас некваліфіковані працівники або 

самозайняті особи вважатимуться такими, що мають інвалідність, якщо вони 

не здатні заробляти хоча б половину доходу, який мають зазвичай 

можливість заробляти здорові особи, здійснюючи відповідний вид 

діяльності. Дещо знижені критерії щодо ступеня втрати працездатності 

застосовуються до осіб віком понад 50 років, а щодо осіб віком понад 

60 років, враховується також можливість їхньої зайнятості за професією чи 

справою, якою вони займалися до цього. 

Пенсія у зв’язку з інвалідністю встановлюється лише у випадку 

постійної втрати працездатності. У разі тимчасової втрати працездатності 

особі може бути призначена допомога у зв’язку з реабілітацією або допомога 

у зв’язку із перенавчанням. Цікаво, що в Австрії відсутнє поняття часткової 

інвалідності, тобто особа або працездатна, або непрацездатна. Тож 

тимчасова інвалідність передбачає можливість отримання допомоги у 

зв’язку з проходженням реабілітації у межах системи страхування здоров’я 

або ж допомоги у зв’язку з перенавчанням у межах виплат за страхуванням 

від безробіття. 

Слід зауважити, що відповідно до принципу передування 

реабілітаційних заходів пенсійному забезпеченню у зв’язку з інвалідністю 

пенсія призначається лише тоді, коли працездатність застрахованої особи 

неможливо відновити. Право на пенсію у зв’язку з інвалідністю 

(Invaliditätsrente – нім.) виникає за умови наявності щонайменше 60 місяців 

страхового стажу впродовж 120 календарних місяців (Rahmezeitraum – нім.), 

що передують призначенню пенсії. До осіб, які досягли п’ятдесятирічного 

віку, застосовується умова про наявність 61 місяця страхового стажу 

впродовж 122 календарних місяців. Водночас за наявності 180 місяців 
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страхового стажу період страхування не враховується. Жодні умови щодо 

страхового стажу для призначення пенсії у зв’язку з інвалідністю не 

висуваються, якщо інвалідність настала внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання. Для осіб з інвалідністю віком 

до 27 років необхідний страховий період становить 6 місяців. Водночас до 

страхового стажу, необхідного для призначення пенсії по інвалідності, 

зараховуються також періоди, коли соціальні внески здійснюються владою 

на користь застрахованої особи, зокрема час догляду за дитиною 

(Kindererziehungszeiten – нім.) до досягнення нею чотирирічного віку 

(п’ятирічного, у випадку наявності кількох дітей), періоди військової 

строкової чи альтернативної служби, період відпустки у зв’язку з вагітністю 

та пологами (Wochengeld – нім.), коли особа отримує відповідну допомогу, а 

також періоди тимчасового безробіття (Arbeitslosengeld – нім.), коли особа 

отримує відповідну допомогу, чи періоди виплати допомоги у зв’язку з 

тимчасовою непрацездатністю через хворобу (Krankengeld – нім.). 

Варто вказати, що розмір пенсійних виплат у зв’язку з інвалідністю за 

законодавством Австрії залежить від багатьох критеріїв. Він розраховується 

індивідуально з урахуванням віку особи, страхового періоду та страхового 

стажу. Розрахунковою базою для визначення розміру пенсії по інвалідності є 

середній заробіток упродовж найкращих 28 років (згідно з реформою 

пенсійного забезпечення з 2005 року період, за який розраховується середній 

заробіток для визначення розміру пенсії, поступово збільшується – по 

12 місяців щороку – аж до 40 років у 2028 році) і становить до 4121,13 євро. 

Водночас максимальний розмір пенсії по інвалідності складає 60% 

середнього заробітку. Законодавством Республіки Австрії передбачається 

можливість зменшення повного розміру пенсії залежно від середнього 

заробітку особи [530, с. 42]. 

Також особам з інвалідністю, які потребують постійного догляду, 

передбачена низка доплат до пенсії. Розмір соціальних виплат особам з 
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інвалідністю (14 виплат на календарний рік) переглядається щорічно. Згідно 

із змінами до пенсійного законодавства у зв’язку з гармонізацією пенсій, 

прийнятими у 2004 році, відбулась уніфікація соціальних виплат за 

спеціальними системами забезпечення. 

Система соціального захисту осіб з інвалідністю Республіки Болгарія 

також має низку особливостей [512]. Так, на пенсію по інвалідності у зв’язку 

із загальним захворюванням можуть претендувати особи, які втратили 

працездатність на 50% і більше з моменту втрати працездатності. Для осіб 

слабозрячих від народження або для тих людей, які втратили працездатність 

до працевлаштування, пенсія призначається з дати звернення. Крім пенсій по 

інвалідності внаслідок загального захворювання, у Болгарії існують також 

пенсії по інвалідності внаслідок цивільної чи військової служби, яка 

виплачується із державної системи страхування. Особи з інвалідністю, 

ступінь втрати працездатності яких складає понад 90%, отримують доплату 

до пенсії за віком у розмірі 75%. Також пенсія по інвалідності у зв’язку із 

загальним захворюванням у Болгарії призначається за умови сплати 

страхових внесків упродовж встановленого періоду до настання інвалідності. 

Особи молодше 20 років з частковою втратою зору від народження, а також 

особи, які втратили зір до початку трудової діяльності, мають право на 

пенсію по інвалідності незалежно від страхового стажу та розміру внесків до 

страхового фонду (це стосується осіб з інвалідністю по зору та осіб з 

інвалідністю віком до 20 років, однак інші особи з інвалідністю повинні мати 

принаймні 1 рік страхового стажу). Вимоги до наявності страхового стажу 

такі: особи віком до 25 років для отримання права на пенсію по інвалідності 

повинні мати принаймні 1 рік страхового стажу, до 30 років – 3 роки 

страхового стажу, понад 30 років – 5 років страхового стажу. Пенсія по 

інвалідності не надається, якщо в особи є право на пенсію за віком [512; 

530, с. 60]. Варто наголосити, що мінімальний розмір пенсії по інвалідності у 

зв’язку із загальним захворюванням встановлюється у відсотковому 
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відношенні до пенсії за віком, яка з січня 2017 року становить 161,38 

болгарських левів (біля 2500 грн). Проте залежно від ступеня втрати 

працездатності розмір цього виду пенсійного забезпечення збільшується. 

Так, наприклад, при втраті працездатності понад 90% пенсія по інвалідності 

внаслідок загального захворювання становить 115% мінімальної пенсії за 

віком, а пенсія по інвалідності внаслідок цивільної чи військової служби за 

болгарським законодавством – 150% (160% для офіцерів) мінімальної пенсії 

за віком. Крім пенсій, особа з інвалідністю за болгарським законодавством 

має також право на пільги та доплати на проїзд (15% від гарантованого 

мінімального доходу, який становить 65 болгарських левів станом на 

2017 рік), телефонний зв’язок (20%), медичне обслуговування (15%), 

санаторно-курортне обслуговування (один раз на рік). Водночас питання 

соціального захисту осіб з інвалідністю в Болгарії регулюються Кодексом 

соціального страхування, а також законами про соціальне страхування та 

пенсійне забезпечення 2000 року [118]. 

Система соціального захисту осіб з інвалідністю ФРН має низку 

особливостей, пов’язаних із наступним. Так, для отримання соціального 

захисту особа з інвалідністю має відповідати таким критеріям: 1) не може 

працювати впродовж шестимісячного строку (у випадку часткової втрати 

працездатності); 2) не може виконувати трудову функцію щонайменше 

протягом трьох годин на день (для осіб з повною втратою працездатності); 

3) сплачує внески за пенсійною схемою впродовж 5 років; 4) сплачує 

впродовж трьох років внески за системою обов’язкового соціального 

страхування за період останніх п’яти років, що передують моменту втрати 

працездатності [533, с. 24]. Водночас до кваліфікаційних строків, 

перелічених вище, не враховуються періоди неможливості виконувати 

роботу у зв’язку з важкою хворобою, безробіттям, періоди навчання чи 

відсутність трудової зайнятості за сімейними обставинами за умови, що під 

час вказаних періодів не здійснюються обов’язкові соціальні внески. За 
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певних умов можливе врахування до страхового стажу періодів, що виходять 

за межі п’ятирічного строку. Особливі умови встановлені для осіб, які 

отримали інвалідність внаслідок нещасного випадку на роботі, або ж коли 

зниження працездатності сталося у шестирічний період після стажування. 

Варто відзначити, що у німецькому соціальному праві ступінь 

інвалідності трактується як постійне зменшення тілесних або психологічних 

можливостей, викликаних іншими причинами, ніж тимчасова хвороба, чи 

вікові особливості. Пенсійні виплати по інвалідності залежать від ступеня 

інвалідності (втрати працездатності), який визначається у відсотках від 20 до 

100 % на підставі поданих документів чи медичного огляду. Особи з 

високим ступенем інвалідності (понад 50%) (Schwerbehinderte – нім.) 

отримують картку інвалідності (Schwerbebehindertenausweis – нім.), в якій 

вказується ступінь та сутність інвалідності. Водночас право на пенсію по 

інвалідності щодо трудової зайнятості мають особи, які народилися до 

02 січня 1962 року та не здатні працювати за своєю професією понад шість 

годин на день. Проте розмір пенсійного забезпечення по інвалідності може 

бути зменшено залежно від розміру інших доходів (від роботи за трудовим 

договором та діяльності як самостійно зайнятої особи, що отримує пенсію по 

інвалідності) аж до скасування пенсії у повному розмірі. Крім того, до сфери 

спеціального соціального захисту осіб з інвалідністю законодавство ФРН 

відносить пенсійне забезпечення осіб з інвалідністю з числа осіб шахтарської 

праці. До спеціальних положень у цій частині соціального забезпечення 

належить, наприклад, такий критерій для встановлення шахтарської пенсій 

по інвалідності, як наявність трирічного страхового стажу щодо участі в 

системі обов’язкового соціального страхування за п’ять років, що передують 

зниженню працездатності. 

Також слід наголосити, що особи з інвалідністю відповідно до 

положень німецького законодавства мають право на такі види соціального 

забезпечення: 1) податкові пільги, зокрема зменшення податку на автомобілі 
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залежно від ступеня інвалідності; 2) спеціальний порядок звільнення осіб з 

інвалідністю, який передбачає отримання згоди Офісу з інтеграції 

(Integrationsamt – нім.) на повідомлення особи з інвалідністю про наступне 

звільнення. Невиконання цією умови є підставою для поновлення особи з 

інвалідністю на роботі трудовим судом за її зверненням впродовж трьох 

тижнів. Зазначена гарантія поширюється на особу і в тому випадку, коли 

роботодавець не знав про інвалідність працівника або інвалідність 

встановлено ретроспективно; 3)  додаткова щорічна відпустка тривалістю 5 

днів; 4) право на працевлаштування (встановлена 5% квота для роботодавців 

з чисельністю працівників понад 20 осіб); 5) місця для паркування, 

призначені для осіб з інвалідністю. Водночас особи з інвалідністю з вадами 

зору та слуху мають право на державну допомогу на догляд 

(Landespflegegeld – нім.), яка призначена для компенсації додаткових витрат, 

пов’язаних з інвалідністю, залежно від ступеня інвалідності. Крім того, 

застраховані особи з інвалідністю, а також особи, які здійснюють догляд за 

ними, мають право на відповідні страхові виплати (Pflegeversicherung – нім.). 

У Німеччині особи з інвалідністю мають право на часткову компенсацію 

вартості житла з урахуванням ступеня інвалідності, кількості співмешканців 

та розміру щомісячної орендної плати. 

Пенсія по інвалідності виплачується у повному розмірі, якщо особа з 

інвалідністю здатна працювати не більше трьох годин на день. Неповна 

пенсія по інвалідності виплачується у тому випадку, коли особа здатна 

працювати від 3 до 6 годин на день [534, с. 120]. Розмір пенсії 

розраховується за індивідуальним коефіцієнтом та залежить від зміни рівня 

заробітної плати, достроковості виходу на пенсію. Доречним буде 

відзначити, що при досягненні загального пенсійного віку 65 років, який 

поступово збільшується до 67 у 2029 р., пенсія по інвалідності замінюється 

пенсією за віком, розмір якої не може бути нижчим за розмір пенсії по 

інвалідності. 
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Система соціального захисту осіб з інвалідністю у Республіці Румунія 

має низку особливостей. Так, пенсійне забезпечення надається у випадку 

втрати працездатності понад 50% внаслідок хвороби (в тому числі 

професійного захворювання) чи нещасного випадку (в тому числі нещасного 

випадку на виробництві). Залежно від ступеня втрати працездатності в 

Румунії розрізняють інвалідність І категорії (особа не здатна працювати і 

потребує постійного догляду), ІІ категорії (особа не здатна працювати, але не 

потребує постійного догляду), ІІІ категорії (нездатність виконувати звичайну 

роботу). За загальним правилом для призначення пенсії по інвалідності 

застрахована особа з інвалідністю повинна мати певний страховий стаж, 

крім трудового каліцтва, професійного захворювання, військової служби та 

таких захворювань, як неоплазія, шизофренія, ВІЛ/СНІД. Як зазначається в 

огляді соціального забезпечення в країнах Європи, в Румунії функціонують 

дві програми соціального забезпечення: соціальне страхування та система, в 

основі якої лежить обов’язковий індивідуальний накопичувальний 

рахунок [530, с. 262]. Тож пенсія по інвалідності може встановлюватися за 

системою соціального страхування або ж виплачуватися з акумульованих на 

персональних рахунках коштів. Причому пенсія з персонального пенсійного 

рахунку виплачуватиметься лише у випадку повної втрати працездатності. 

Якщо місячна пенсія за системою індивідуального накопичувального 

рахунку менша встановленого мінімуму, то можлива одноразова виплата 

усієї суми накопичень. Зазначимо, що з досягненням пенсійного віку пенсія 

по інвалідності, так само як і в Болгарії та Німеччині, замінюється пенсією за 

віком. Застраховані особи з інвалідністю, що мають право на пенсію за 

румунським законодавством, можуть отримувати її і за межами 

Румунії [530, с. 263]. 

Низка особливостей притаманна і системі соціального захисту осіб з 

інвалідністю Швеції [531]. Вона включає різні види соціального 

забезпечення, зокрема соціальні послуги від Шведського агентства 



226 

соціального страхування або від муніципальної влади, допомоги по 

інвалідності, допомоги батькам дітей з інвалідністю, допомога на купівлю 

або переобладнання автомобіля чи іншого транспортного засобу, а також 

компенсації роботодавцям, у яких працюють особи з інвалідністю. 

Основним нормативно-правовим актом, що регулює відносини соціального 

захисту осіб з інвалідністю в Швеції, є Кодекс соціального страхування 

(2010 р.) [528], а також Акт (1993:387) щодо підтримки та послуг для осіб з 

певними функціональними розладами [527]. 

Враховуючи положення зазначених законодавчих актів, слід 

відзначити, що право на соціальний захист мають такі особи: 1) з вадами, що 

перешкоджають навчанню, такі як аутизм або подібні до аутизму стани; 2) із 

значною та постійною розумовою інвалідністю внаслідок ушкодження 

мозку, якого особа зазнала в дорослому віці внаслідок насильства або 

хвороби; 3) з іншою постійною фізичною чи ментальною інвалідністю, яка є 

очевидною та не є результатом природного старіння. 

Слід зауважити, що допомога по інвалідності (handikappersättning – 

швед.) надається в тому випадку, коли особа потребує допомоги: 1) щоденно 

для задоволення звичайних життєвих потреб; 2) для навчання або роботи; 

3) на покриття додаткових витрат, викликаних хворобою чи інвалідністю. 

Допомога по інвалідності надається за умови, що перелічені ознаки 

тривають понад один рік. Допомога по інвалідності надається з липня місяця 

року, в якому особі виповнилося 19 років і до досягнення нею 65-річного 

віку. 

Також особа з інвалідністю або її роботодавець може отримувати 

компенсацію у зв’язку із зайнятістю особи з інвалідністю (arbetshlälpmedel – 

швед.). Компенсація призначена для підтримки трудових відносин між 

особою з інвалідністю та її роботодавцем, зокрема через адаптацію робочого 

місця. Самозайняті особи з інвалідністю також можуть отримувати таку 

допомогу до досягнення ними віку 67 років. Якщо внаслідок інвалідності 
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особа не може працювати повний робочий час, вона може отримувати 

компенсацію за час непрацездатності у зв’язку з хворобою або компенсацію 

за знижену трудову активність за умови, що особі не виповнилося 30 років. 

Максимальний розмір допомог щодо зайнятості особи з інвалідністю 

становить 50000 шведських крон. Водночас розмір допомоги особі з 

інвалідністю на придбання автомобіля залежить від її доходу. Крім того, 

розмір пенсії по інвалідності також розраховується з урахуванням ступеня 

втрати працездатності та переглядається щорічно відповідно до зміни 

індексу цін [530]. 

З метою удосконалення соціального захисту осіб з інвалідністю в 

Україні А.М. Куца пропонує здійснити такі заходи: закріпити у 

законодавстві такі форми підтримки осіб з функціональними обмеженнями, 

як персональний асистент, контактна особа чи супроводжуючий 

(Королівство Швеція); впровадити практику надання особам з інвалідністю 

соціальних послуг громадськими організаціями інвалідів, у тому числі 

всеукраїнськими, з подальшою компенсацією їх вартості за рахунок коштів, 

що передбачаються на спеціальні програми, які фінансуються з державного 

та місцевих бюджетів (Федеративна Республіка Німеччина); створити сайт 

«Інформація для інвалідів», який би мав характер «гарячої лінії», завдяки 

якому інваліди мали б змогу отримати необхідну інформацію про заходи  їх 

соціального захисту, а в разі виникнення питань – оперативну відповідь 

(Сполучені Штати Америки) [165, с. 10]. 

Таким чином, здебільшого програми соціального захисту осіб з 

інвалідністю в державах ЄС, положення законодавства щодо пенсійного 

забезпечення осіб з інвалідністю, не пов’язаною із трудовою діяльністю, 

дуже подібні до пенсійного забезпечення за віком. В обох випадках 

застосовується схожа формула для обрахування розміру пенсійного 

забезпечення, тобто розмір пенсії встановлюється у відсотковому 

відношенні до середнього заробітку. Особи з інвалідністю, які потребують 
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постійного догляду, також можуть розраховувати на доплату до пенсії у 

розмірі до 50%. Часткова інвалідність передбачає зменшений розмір 

пенсійного забезпечення або ж взагалі не передбачає встановлення пенсії у 

зв’язку з частковою втратою працездатності. Система соціального захисту 

осіб з інвалідністю може містити низку заходів із їх реабілітації та 

перенавчання. В окремих державах встановлюються підвищені пенсійні 

виплати для осіб з інвалідністю з числа працівників, зайнятих на 

небезпечних та шкідливих роботах, службовців цивільної чи військової 

служби. 

Варто зауважити, що достатньо конструктивним для України буде не 

лише досвід реформування системи соціального захисту у провідних у 

соціально-економічному відношенні державах ЄС, а й тих, які вступили до 

Союзу відносно недавно, зокрема Румунії та Болгарії, оскільки наші 

соціально-економічні умови є релевантними, а тому й процес гармонізації 

законодавства з соціального захисту осіб з інвалідністю у випадку успішної 

реформи буде для України релевантним. Водночас аналіз зарубіжного 

досвіду правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю в 

державах-членах ЄС дозволяє стверджувати про поєднання спільних 

(загальних) та особливих (національних) нормативних положень у 

встановленні пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю. Зокрема при 

розрахунку розміру пенсії береться до уваги як страховий стаж, так й інші 

чинники, які впливають на сукупний дохід особи з інвалідністю, що може 

призводити до зменшення пенсії або навіть до її скасування. Завдяки цьому 

досягається економічна обґрунтованість та соціальна справедливість у 

соціальному захисті осіб з інвалідністю на засадах недискримінації та 

соціальної інклюзії [223, с. 133-138]. 

Розбудова системи соціального захисту осіб з інвалідністю на теренах 

пострадянських держав колишнього Радянського Союзу тісно пов’язана з 

досвідом та практикою окремих держав-членів СНД. По-перше, 
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акумулюється досвід формування та розвитку соціального захисту осіб з 

інвалідністю в державах пострадянського простору. По-друге, окремі 

держави-члени СНД мають подібні до українських проблеми соціального 

захисту осіб з інвалідністю та передбачають систему кроків щодо його 

оптимізації. По-третє, формують внутрішнє законодавство про соціальний 

захист осіб з інвалідністю на основі означених у межах СНД стандартів та 

практик. По-четверте, досвід та практика окремих держав-членів СНД є 

достатньо вагомими та корисними у контексті формування та розвитку 

внутрішньої моделі соціального захисту осіб з інвалідністю. По-п’яте, 

державами-членами СНД ухвалено Модельний закон щодо соціального 

захисту інвалідів [236], відповідно до якого соціальний захист осіб з 

інвалідністю – це система гарантованих державою економічних, правових 

заходів соціальної підтримки, які забезпечують інвалідам умови для 

подолання, заміщення (компенсації) обмежень життєдіяльності, спрямовані 

на створення рівних з іншими громадянами можливостей участі в 

життєдіяльності суспільства. Відповідний Модельний закон є базовим щодо 

розвитку законодавства про соціальний захист на теренах окремих держав-

членів СНД. 

До основних міжнародних договорів у сфері соціального захисту осіб з 

інвалідністю, прийнятих у межах СНД, слід віднести Угоду про гарантії прав 

громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі 

пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року [474], Угоду про взаємне 

визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної 

війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих 

військовослужбовців від 15 квітня 1994 року [476], Угоду про соціальний 

захист і охорону здоров’я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті 

Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних 

випробувань від 09 вересня 1994 року [477], Угоду про гарантії прав 

громадян у галузі виплати соціальної допомоги, компенсаційних виплат 



230 

сім’ям із дітьми та аліментів від 09 вересня 1994 року [475], Угоду про 

взаємне визнання прав на відшкодування шкоди, заподіяної працівникам 

каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров’я, 

пов’язані з виконанням ними трудових обов’язків, від 09.09.1994  [473]. 

У науковій літературі вже вивчався досвід реформування систем 

соціального страхування в постсоціалістичних країнах [54, с. 144], зокрема й 

окремі питання соціального захисту осіб з інвалідністю. Низку особливостей 

має система соціального захисту Республіки Білорусь (далі – РБ). Відповідно 

до Закону РБ «Про соціальний захист інвалідів у Республіці Білорусь» [260], 

який є базовим у цій сфері, соціальний захист осіб з інвалідністю – це 

система гарантованих державою правових, організаційних заходів та заходів 

соціальної підтримки, які забезпечують інвалідам умови для подолання, 

заміщення (компенсації) обмежень життєдіяльності та спрямовані на 

створення для них рівних з іншими громадянами можливостей участі в житті 

суспільства. Норми цього Закону регламентують питання соціального 

захисту осіб з інвалідністю, встановлення інвалідності, реабілітації та 

медичного обслуговування, засобів міжособистісного спілкування (жестова 

мова для осіб з вадами слуху), освіти, участі осіб з інвалідністю в трудових 

відносинах, створення безбар’єрного середовища для життєдіяльності, 

соціальної підтримки осіб з інвалідністю, діяльності громадських організацій 

інвалідів. 

Згідно із Законом РБ «Про соціальний захист інвалідів у Республіці 

Білорусь» державна політики в Білорусі спрямована на забезпечення 

повноправної участі осіб з інвалідністю у житті суспільства та проводиться 

на основі таких принципів: 1) дотримання прав людини; 2) заборони 

дискримінації за ознакою інвалідності; 3) забезпечення доступності 

медичної, соціальної, професійної та трудової реабілітації; 4) рівних прав 

осіб з інвалідністю з іншими громадянами на охорону здоров’я, освіту та 
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вільний вибір трудової діяльності; 5) взаємодії державних органів з 

громадськими організаціями, які об’єднують осіб з інвалідністю. 

Також варто відзначити, що соціальний захист осіб з інвалідністю 

передбачає гарантовану підтримку у вигляді грошових виплат (пенсії, 

допомоги, державної адресної соціальної допомоги), забезпечення 

технічними засобами соціальної реабілітації, а також надання соціальних 

послуг та послуг житлово-побутового обслуговування. Водночас умови та 

порядок пенсійного обслуговування осіб з інвалідністю, забезпечення 

допомогами та надання державної адресної соціальної допомоги, а також 

надання соціальних послуг встановлюються спеціальними законодавчими 

актами РБ. 

Низку особливостей має система соціального захисту Республіки 

Казахстан (далі – РК). Законодавство РК про соціальний захист осіб з 

інвалідністю ґрунтується на положеннях Конституції, Закону «Про 

соціальний захист інвалідів у Республіці Казахстан» (2005 р.) та інших 

нормативно-правових актів [248]. Державна політика цієї країни в сфері 

соціального захисту осіб з інвалідністю спрямована на профілактику 

інвалідності, соціальний захист (в тому числі реабілітацію) та інтеграцію 

осіб з інвалідністю у суспільство. 

Варто відзначити, що система соціального захисту осіб з інвалідністю 

базується на основі таких основних принципів: 1) законності, гуманності, 

дотримання прав людини; 2) гарантованості соціального захисту, 

забезпечення доступності медичної, соціальної та професійної реабілітації; 

3) доступності та рівних прав з іншими громадянами на охорону здоров’я, 

освіту та вільний вибір роду діяльності, в тому числі трудової; 4) взаємодії 

державних органів з громадськими об’єднаннями та іншими організаціями, 

що виконують функції захисту прав та законних інтересів осіб з 

інвалідністю; 5) заборони дискримінації за однакою інвалідності. 
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Крім того, соціальний захист осіб з інвалідністю у РК забезпечується 

шляхом надання соціальної, благодійної допомоги, медичної, соціальної та 

професійної реабілітації, доступу до одержання освіти та інших заходів, 

спрямованих на створення особам з інвалідністю рівних з іншими 

громадянами можливостей участі в житті суспільства. Серед новел у сфері 

правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у РК, до 

кола яких входять громадяни, іноземці та особи без громадянства, які 

постійно проживають в країні, є надання соціальних послуг відповідно до 

індивідуальної програми реабілітації, які включають надання 

індивідуального помічника для інвалідів першої групи, які мають труднощі з 

пересуванням, а також надання спеціаліста жестової мови для осіб з 

інвалідністю по слуху – шістдесят годин на рік. 

З огляду на викладене, зазначимо, що необхідно враховувати такі 

ключові напрями розвитку соціального захисту в окремих зарубіжних 

державах-членах ЄС: 1) загальна спрямованість на розвиток інклюзивного 

суспільства; 2) пріоритет підвищення рівня та якості життя осіб з 

інвалідністю; 3) адресність соціального захисту; 4) мотивація долучення до 

ринку праці; 5) доступність видів соціального захисту; 6) єдність загальних 

принципів правового регулювання. 

Що ж стосується особливостей окремих держав-членів ЄС, то варто 

відзначити наступні з них: 1) активний розвиток державного соціального 

захисту осіб з інвалідністю (Франція, Італія, Польща, Болгарія, Румунія); 

2) активна система соціального страхування осіб з інвалідністю (Німеччина, 

Великобританія, Чехія, Швеція); 3) недержавний соціальний захист осіб з 

інвалідністю (Німеччина, Великобританія, Данія, Швейцарія). 

До основних особливостей соціального захисту осіб з інвалідністю в 

окремих державах-членах СНД варто віднести такі: 1) домінування 

державного соціального захисту осіб з інвалідністю; 2) становлення системи 

соціального страхування осіб з інвалідністю; 3) низький рівень соціальних 
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гарантій та соціальних стандартів; 4) нерозвиненість недержавного 

соціального захисту осіб з інвалідністю; 5) відсутність якісного 

законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю; 6) декларування 

концепцій реформ соціального захисту осіб з інвалідністю. 
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Висновки до розділу 3 

1. Міжнародні соціальні стандарти – це: а) концептуальні норми 

універсального характеру; б) норми-принципи; в) норми-права. 

Міжнародні соціальні стандарти з питань прав осіб з інвалідністю 

варто розглядати у широкому та вузькому значеннях. У широкому 

значенні міжнародні соціальні стандарти з питань прав осіб з інвалідністю 

– це система норм, засад, принципів, положень щодо сутності, змісту, 

механізмів реалізації, гарантування та правової охорони прав осіб з 

інвалідністю. У вузькому значенні – це система визначених та 

гарантованих міжнародним співтовариством прав осіб з інвалідністю. 

2. Основними тенденціями імплементації міжнародних соціальних 

стандартів з питань прав осіб з інвалідністю є такі: 1) розробка та 

затвердження Комплексної національної програми імплементації 

Конвенції з урахуванням міжнародного та національного досвіду; 

2) визначення єдиного інституційного державного центру координації 

щодо реалізації положень Конвенції; 3) посилення ролі інститутів 

громадянського суспільства щодо моніторингу дотримання та виконання 

норм Конвенції; 4) гармонізація законодавства України про права осіб з 

інвалідністю з нормами Конвенції, враховуючи, зокрема, норми та 

приписи Комплексної національної програми імплементації Конвенції; 

5) запровадження дієвих механізмів моніторингу за дотриманням 

положень Конвенції; 6) запровадження ефективних механізмів нагляду та 

контролю за дотриманням положень Конвенції; 7) підвищення ролі та 

значення Уповноваженого Президента України з прав осіб з інвалідністю 

щодо дотримання та виконання норм і приписів Конвенції. 

3. Правове регулювання відносин соціального захисту осіб з 

інвалідністю ЄС – це складний політико-правовий процес розробки та 

затвердження уповноваженими інституціями ЄС нормативно-правових 

актів з питань соціального захисту осіб з інвалідністю. Основними 
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ознаками правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю 

ЄС є: 1) спрямовується на забезпечення належного рівня та якості життя 

осіб з інвалідністю; 2) здійснюється відповідними інституціями ЄС за 

законодавчо встановленою процедурою; 3) реалізовується за допомогою 

міжнародно-правових актів Ради Європи та ЄС; 4) передбачає 

утвердження ефективної та доступної системи соціальних прав та гарантій 

осіб з інвалідністю; 5) визначає систему європейських соціальних 

стандартів; 6) виступає правовим базисом формування законодавства про 

соціальний захист осіб з інвалідністю окремих держав-членів ЄС. 

4. Основоположними загальними принципами правового 

регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю ЄС є наступні: 

1) гуманізм; 2) демократизм; 3) інклюзивність; 4) доступність; 

5) верховенство права; 6) соціальна справедливість. 

5. До спеціальних принципів правового регулювання соціального 

захисту осіб з інвалідністю ЄС належать наступні: 1) принцип 

універсального дизайну; 2) принцип соціальної захищеності; 

3) принцип ефективності соціальних прав; 4) принцип доступності 

соціальних прав; 5) принцип ефективності та доступності соціальних 

гарантій; 6) принцип ефективності правової охорони та захисту 

соціальних прав. 

6. Необхідно враховувати такі ключові напрями розвитку 

соціального захисту в окремих зарубіжних державах-членах ЄС: 

1) загальна спрямованість на розвиток інклюзивного суспільства; 

2) пріоритет підвищення рівня та якості життя осіб з інвалідністю; 

3) адресність соціального захисту; 4) мотивація долучення до ринку праці; 

5) доступність видів соціального захисту; 6) єдність загальних принципів 

правового регулювання. 

7. Особливостями правового регулювання соціального захисту осіб з 

інвалідністю окремих держав-членів ЄС є: 1) активний розвиток 
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державного соціального захисту осіб з інвалідністю (Франція, Італія, 

Польща, Болгарія, Румунія та ін.); 2) активна система соціального 

страхування осіб з інвалідністю (Німеччина, Велика Британія, Чехія, 

Швеція та ін.); 3) недержавний соціальний захист осіб з інвалідністю 

(Німеччина, Велика Британія, Данія, Швейцарія та ін.). 

8. Серед основних особливостей соціального захисту осіб з 

інвалідністю в окремих державах-членах СНД варто виділити такі: 

1) домінування державного соціального захисту осіб з інвалідністю; 

2) становлення системи соціального страхування осіб з інвалідністю; 

3) низький рівень соціальних гарантій та соціальних стандартів; 

4) нерозвиненість недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю; 

5) відсутність якісного законодавства про соціальний захист осіб з 

інвалідністю; 6) декларативний характер концепцій реформ соціального 

захисту осіб з інвалідністю. 
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РОЗДІЛ 4  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПРАВОВИХ ФОРМ ТА ВИДІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

4.1 Правове регулювання організаційно-правових форм 

соціального захисту осіб з інвалідністю 

Ключові та фундаментальні соціально-економічні реформи і 

перетворення, які постійно декларуються в нашій державі, тісно пов’язані з 

необхідністю якісного та системного реформування організаційно-правових 

форм соціального захисту осіб з інвалідністю [111, с. 13-16; 433, с. 107-109; 

207, с. 215-230]. Як відомо, історично такі організаційно-правові форми 

зумовлені 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 особами усіх належних прав та 

свобод [110, с. 18]. Водночас слід наголосити, 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 [21, с. 7-8, 21-22; 19, с. 8-10; 505, с. 10-12; 493, с. 8-

9; 265, с. 10-13]. 

У юридичній літературі відзначається, що організаційно-правові 

форми соціального забезпечення включають способи його фінансування і 

здійснення. Організаційно-правові форми соціального забезпечення 

розрізняють за такими ознаками: 1) за способом акумуляції грошових 

засобів, за рахунок яких здійснюється соціальне забезпечення; 2) за колом 
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суб’єктів, які отримують соціальне забезпечення за рахунок вказаного 

фінансового джерела; 3) за видами забезпечення за рахунок певної 

організаційно-правової форми; 4) за системою органів, які надають соціальне 

забезпечення [435, с. 100]. 

Сутність та особливості організаційно-правових форм соціального 

захисту осіб з інвалідністю випливають із змісту основоположних 

міжнародних та національних нормативно-правових актів. Зокрема Загальна 

декларація прав людини (ст. 22) [88] проголошує, 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. Також Декларація (ст. 25) встановлює, 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. У ч. 2 ст. 46 

Конституції України закріплена норма, відповідно до якої право на 

соціальний захист «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». Цілком закономірно, 

що окреслені на міжнародно-правовому та конституційному рівнях 

засадничі положення щодо організаційно-правових форм соціального 

захисту осіб з інвалідністю потребують належної конкретизації у 

національному законодавстві [493, с. 7-10; 490, с. 9-11; 285, с. 9-13; 

431, с. 11-14]. 
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Особливо гостро проблема ефективності організаційно-правових 

соціального захисту осіб з інвалідністю постає в умовах сьогодення, 

оскільки держава, яка свого часу взяла весь тягар відповідальності щодо цих 

питань [387], за сучасних умов не спроможна виступити дієвим їх 

гарантом [271]. Тому організаційно-правові форми соціального захисту 

спрямовані на попередження та/або запобігання інвалідності, а також на 

забезпечення компенсації втрат, яких зазнала особа у результаті інвалідності. 

У юридичній літературі наголошується, що підставами встановлення 

інвалідності є патологічні порушення в організмі особи (повнолітньої або 

дитини), спричинені захворюванням, травмою, уродженою вадою, які 

призводять до обмеження життєдіяльності особи, її самообслуговування і 

зумовлюють виникнення потреби у наданні передбачених законодавством 

соціально-забезпечувальних благ для тієї чи іншої категорії осіб з 

особливими потребами [189, с. 270]. 

В умовах сьогодення, особливо коли відбувається складний процес 

подолання наслідків складної фінансово-економічної кризи, протидія 

викликам та загрозам щодо територіальної цілісності держави, 

спостерігається стійка тенденція до зростання чисельності людей з 

інвалідністю. За таких обставин суспільство і держава мають об’єднатися з 

метою реформування системи організаційно-правових форм соціального 

захисту осіб з інвалідністю, у тому числі з метою гарантування основних 

конституційних, соціальних прав [161, с. 21-25; 137, с. 38-46; 108, с. 17-22]. 

Слід додати, що значення організаційно-правових форм соціального 

забезпечення полягає в тому, що вони дають змогу найбільш раціонально 

розподіляти через систему соціального забезпечення грошові засоби на 

основі принципу соціальної справедливості [435, с. 100]. 

Враховуючи зазначені та інші чинники, зробимо висновок, що в 

Україні існує проблема дослідження організаційно-правових форм 

соціального захисту осіб з інвалідністю через призму сьогодення. У 
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юридичній літературі цю проблематику частково розглядали такі вчені-

юристи: В.М. Андріїв, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.Я. Вавженчук, 

С.В. Вишновецька, І.В. Зуб, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, 

С.С. Лукаш, А.Р. Мацюк, П.Д. Пилипенко, С.В. Попов, С.М. Прилипко, 

О.І. Процевський, О.М. Обушенко, Л.М. Сіньова, С.М. Синчук, 

О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко 

та інші. Буде доречним наголосити, що наукові та доктринальні позиції цих 

науковців є концептуально важливими і заслуговують на підтримку, однак, 

беручи до уваги нагальність, об’єктивну необхідність системного 

реформування соціального захисту осіб з інвалідністю, вони потребують 

належного подальшого розвитку та удосконалення, насамперед, з огляду на 

реалії сьогодення [310, с. 35-45, 89-110; 490, с. 11-13; 458, с. 7-10; 59, с. 8-10]. 

Організаційно-правові форми соціального захисту осіб з інвалідністю 

включають систему організаційних, правових, економічних та інших 

механізмів реалізації і гарантування права на соціальний захист та інших 

пов’язаних із ним прав на окремі його види. Отже, основні особливості 

організаційно-правових норм соціального захисту такі: 1) спрямовані на 

посилення ефективності та доступності реалізації і гарантування права осіб з 

інвалідністю на соціальний захист та пов’язаних із ним прав на окремі види 

соціального захисту; 2) включають широкий спектр організаційних, 

правових, економічних та інших механізмів щодо посилення ефективності та 

доступності соціального захисту осіб з інвалідністю; 3) гарантуються 

державою на підставі, як правило, законодавчих актів; 4) передбачають 

спрямування на посилення соціальних стандартів та гарантій; 5) їх 

правомочними особами виступають особи з інвалідністю; 

6) уповноваженими суб’єктами виступають держава, роботодавці, 

працівники, інститути громадянського суспільства; 7) розвиваються через 

такі види, як соціальне страхування, державний соціальний захист, змішаний 

соціальний захист, недержавний соціальний захист. 
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Історично чи не найбільш ефективною організаційно-правовою 

формою соціального захисту виступає соціальне страхування як соціально-

економічна модель співпраці роботодавців, працівників та держави з 

соціальних питань. За своєю суттю, соціальне страхування – це комплексне 

правовідношення, яке охоплює соціально-забезпечувальні, фінансові, 

організаційно-управлінські відносини, спрямоване на компенсацію 

застрахованій особі (іншій визначеній особі) упущеного доходу, здійснення 

інших виплат, надання соціальних послуг внаслідок настання страхового 

випадку та проведення заходів з профілактики страхових випадків [177, 

с. 15]. 

Принагідно зауважимо, що історичною батьківщиною соціального 

страхування є Німеччина, а одним із ефективних реформаторів – Отто фон 

Бісмарк. Система соціального страхування Бісмарка була започаткована 

багатьма країнами Європи, так воно служила за основу таким країнам як  

Австрії, Бельгії, Люксембурзі, Німеччині, Нідерландах, Франції та 

Швейцарії. Утність такої системи поялгала в тому, що вона фінансується за 

допомогою відрахувань із заробітної плати й інших державних фондів, які 

становлять майже % сукупних видатків на охорону здоров'я.  Основна мета 

соціальної політики Бісмарка полягала у створенні якомога міцнішого 

зв’язку громадян з державою. Як доречно наголошується у юридичній 

літературі, для соціального страхування характерне максимальне зближення 

для застрахованого працівника при настанні страхового випадку досягнення 

рівня та якості життя, а також соціального статусу [177, с. 17]. Спочатку 

було створено систему страхування від нещасних випадків, згодом створені 

системи медичного, пенсійного страхування та страхування від інвалідності 

(закон про медичне страхування (1883 р.), закон про соціальне страхування 

від нещасних випадків (1884 р.), закон про пенсійне страхування та 

страхування від інвалідності (1889 р.) [190, с. 134-149]. 



242 

В умовах сьогодення в Україні йде складний процес відновлення 

соціального страхування [59, с. 8-10; 13, с. 8-10; 248, с. 57-70; 463, с. 40-57; 

434, с. 195-198]. Основи законодавства про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (далі – Основи), ухвалені Верховною Радою України 

ще на початку 1998 року [267], заклали правове підґрунтя для розвитку в 

Україні загальнообов’язкового державного соціального страхування [45, с. 8-

11] та його видів. 

З правової точки зору, право на забезпечення за соціальним 

страхуванням мають застраховані громадяни України, іноземні громадяни, 

особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо 

інше не передбачено законодавством України, а також міжнародним 

договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою 

України. Повною мірою система соціального страхування як основоположна 

організаційно-правова форма соціального захисту стосується осіб з 

інвалідністю [359; 360; 358; 323]. 

Доречно зазначити, що відповідно до ст. 5 Основ соціальне 

страхування здійснюється за такими принципами: законодавчого визначення 

умов і порядку здійснення загальнообов’язкового державного соціального 

страхування; обов’язковості страхування осіб, які працюють на умовах 

трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених 

законодавством про працю, та осіб, які забезпечують себе роботою 

самостійно, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності; надання права 

отримання виплат за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням особам, зайнятим підприємницькою, творчою діяльністю 

тощо; обов’язковості фінансування страховими фондами витрат, пов’язаних 

із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, 

передбачених законами про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; солідарності та субсидування; державних гарантій реалізації 

застрахованими громадянами своїх прав; забезпечення рівня життя, не 
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нижчого за прожитковий мінімум, встановлений законом, шляхом надання 

пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги, які є основним 

джерелом існування; цільового використання коштів соціального 

страхування; паритетності представників усіх суб’єктів соціального 

страхування в управлінні соціальним страхуванням. 

Беручи до уваги зазначене, враховуючи положення чинного 

законодавства України, зробимо висновок, що соціальне страхування осіб з 

інвалідністю – це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання 

соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення особам з 

інвалідністю у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за 

рахунок фондів соціального страхування, що формуються шляхом сплати 

страхових внесків роботодавцями, громадянами, а також за рахунок 

бюджетних та інших джерел, передбачених законом. 

Основними ознаками соціального страхування осіб з інвалідністю є 

такі: 1) виступає ключовою організаційно-правовою формою соціального 

захисту осіб з інвалідністю; 2) спрямовується на посилення ефективності та 

доступності реалізації і гарантування права осіб з інвалідністю на соціальний 

захист та пов’язаних із ним прав на окремі його види; 3) його правомочними 

суб’єктами є застраховані особи з інвалідністю, які отримують єдине 

страхове свідоцтво, а уповноваженими суб’єктами виступають фонди 

соціального страхування; 4) охоплює систему прав, обов’язків і гарантій 

(правомочних застрахованих осіб з інвалідністю), яка передбачає надання 

соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі 

хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

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

та в інших випадках, передбачених законом (страхових соціальних ризиків); 

5) управління соціальним страхуванням здійснюється за участю держави, 
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роботодавців та працівників; 6) характеризується окремими видами, як 

правило, залежно від страхового випадку; 7) функціонує за рахунок 

страхових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків 

роботодавцями, громадянами, а також за рахунок бюджетних та інших 

джерел, передбачених законом; 8) гарантується державою, як правило, на 

підставі законодавчих актів; 9) спрямовується на підвищення державних 

соціальних гарантій та стандартів; 10) підлягає нагляду та контролю; 

11) права підлягають юрисдикційному та позаюрисдикційному захисту. 

Залежно від страхового випадку є такі види соціального страхування 

осіб з інвалідністю: 1) пенсійне страхування; 2) страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності; 3) медичне страхування; 

4) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності; 5) страхування на 

випадок безробіття; 6) інші види страхування, передбачені законами 

України [265, с. 8-11; 178, с. 10-12]. 

Доречно відзначити, що відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у межах пенсійного 

страхування особи реалізують право на пенсію по інвалідності (статті 30-35). 

При цьому пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, 

що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок 

загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, 

інвалідності з дитинства) за наявності встановленої тривалості страхового 

стажу. Так, особи, визнані особами з інвалідністю, мають право на пенсію по 

інвалідності залежно від групи інвалідності за наявності відповідного 

страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за 

пенсією. 

Сьогодні система соціального страхування осіб з інвалідністю 

перебуває у стадії реформування [3336; 329; 318], зважаючи на об’єктивну 

необхідність: 1) забезпечення ефективності, доступності та прозорості 
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системи функціонування соціального страхування; 2) удосконалення 

соціально-правового становища осіб з інвалідністю; 3) посилення 

ефективності, дієвості та доступності реалізації, гарантування та правової 

охорони прав осіб з інвалідністю у системі соціального страхування. 

У системі організаційно-правових форм соціального захисту осіб з 

інвалідністю соціальне страхування доповнюється іншими видами. 

Насамперед йдеться про державний соціальний захист осіб з 

інвалідністю [273, с. 8-10; 431, с. 9-13; 489, с. 10-14]. По-перше, держава 

традиційно виконує соціальну функцію або здійснює соціально захисну 

діяльність по підтримці окремих категорій осіб, зокрема осіб з інвалідністю. 

По-друге, держава виступає ключовим та основоположним суб’єктом по 

гарантуванню права осіб з інвалідністю на соціальний захист та тісно 

пов’язаних із ним прав. По-третє, держава здатна акумулювати значні 

ресурси щодо організаційно-фінансової підтримки соціального захисту. 

Водночас в умовах складних процесів подолання наслідків соціальної, 

фінансово-економічної кризи очевидним ризиком є ефективність діяльності 

держави, що, як наслідок, спричиняє погіршення існуючої моделі 

соціального захисту осіб з інвалідністю. По-четверте, держава підтримує 

розвиток інших організаційно-правових форм соціального захисту через 

організаційні, економічні, фінансові, правові та інші механізми. 

Зауважимо, що генезис наявної моделі державного соціального 

захисту бере початок із часу посиленого впливу держави щодо захищеності 

соціально вразливих категорій осіб. Свого часу Петро І, прагнучи 

викоренити псевдожебрацтво, заборонив під погрозою штрафу до 5 крб 

подавати милостиню безпосередньо тим, хто її просить, а радив 

благодійникам робити це в шпиталях та інших подібних місцях, а також 

доручив Священному Синодові та державним адміністраціям приступити до 

облаштування лікарень, богаділень, сирітських притулків, інших соціальних 

установ. Російська імператриця Катерина II дещо реформувала систему 
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соціальної опіки, піднявши її на вищий рівень.  01 вересня 1763 року вона 

видала Маніфест про заснування виховних будинків для сиріт, а у 1775 році 

встановила державну систему опіки, якою було охоплено народні школи, 

сирітські будинки, аптеки, шпиталі, будинки для уражених невиліковними 

хворобами, для божевільних тощо [25, с. 29-45; 456, с. 61-62]. Очевидно, що 

такі складні та неоднозначні процеси сприяли формуванню системи 

державного соціального захисту. 

Доречно відзначити, що правове забезпечення державного соціального 

захисту осіб з інвалідністю здійснюється за принципами: 

– законодавчого визначення умов і порядку здійснення державного 

соціального захисту осіб з інвалідністю; 

– обов’язковості надання необхідної підтримки (допомоги) 

уповноваженими органами держави, місцевого самоврядування особам з 

інвалідністю; 

–  надання права на отримання соціальних виплат за державним 

соціальним захистом незастрахованим особам з інвалідністю; 

– обов’язковості фінансування витрат, пов’язаних із наданням 

матеріального забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, передбачених 

державним та місцевими бюджетами; 

– солідарності та субсидування, державних гарантій реалізації 

незастрахованими особами з інвалідністю своїх прав; 

– забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, 

встановлений законом, шляхом надання пенсій, інших видів соціальних 

виплат та допомоги, які є основним джерелом існування осіб з інвалідністю; 

– цільового використання коштів Державного та місцевих 

бюджетів на соціальні потреби; 

–  винятковості управління державним соціальним забезпеченням 

органами державної влади, місцевого самоврядування з питань соціальної 

політики [192, с. 152-163; 175, с. 9-13; 429, с. 8-11; 283, с. 9-11; 182, с. 9-12]. 
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Слід наголосити, що, наприклад, за рахунок коштів Державного 

бюджету здійснюються такі видатки на соціальний захист та соціальне 

забезпечення [29; 334]: 

– виплата пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та 

старшинського складу строкової служби та членам їхніх сімей, пенсій 

військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ, іншим особам, визначеним законом; 

–  сплата до Пенсійного фонду України страхових внесків за окремі 

категорії осіб, передбачених законом; 

–  виплата доплат, надбавок, підвищень до пенсій, додаткових 

пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, встановлених законом; 

– фінансування державних програм соціальної допомоги (грошова 

допомога особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують 

додаткового захисту, та особам, яким надано тимчасовий захист, компенсації 

на медикаменти, програма протезування, програми і заходи із соціального 

захисту інвалідів, у тому числі програми і заходи Фонду соціального захисту 

інвалідів, відшкодування збитків, заподіяних громадянам, заходи, пов’язані з 

поверненням в Україну кримськотатарського народу та осіб інших 

національностей, які були незаконно депортовані з України, розміщення 

іноземців і осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території 

України, щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам 

нацистських переслідувань, довічні державні стипендії, кошти, що 

передаються до фондів соціального страхування, програми соціального 

захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю, інші види цільової грошової допомоги, встановлені 

законом) тощо [166, с. 97-103]. 
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У контексті сьогодення у системі державного соціального захисту 

належну увагу варто приділити дітям з інвалідністю, а також дітям, батьки 

яких мають інвалідність першої або другої групи. 

Державний соціальний захист осіб з інвалідністю – це система прав, 

обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що 

включає матеріальне забезпечення осіб з інвалідністю у разі хвороби, повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом, за рахунок коштів Державного або 

місцевих бюджетів та інших джерел, передбачених законом [535]. 

Основними ознаками державного соціального захисту осіб з 

інвалідністю є: 

1) виступає базовою організаційно-правовою формою соціального 

захисту осіб з інвалідністю; 

2) спрямовується на посилення ефективності та доступності реалізації 

і гарантування права осіб з інвалідністю на соціальний захист, пов’язаних із 

ним прав на окремі види соціального захисту; 

3) його правомочними суб’єктами є незастраховані особи з 

інвалідністю, а уповноваженими суб’єктами виступають уповноважені 

органи соціальної політики (соціального) захисту; 

4) передбачає систему прав, обов’язків і гарантій (правомочних 

незастрахованих осіб з інвалідністю), яка визначає надання соціального 

захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, 

повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

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

та в інших випадках, передбачених законом (соціальних ризиків); 

5) його управління здійснюється за участю держави, органів місцевого 

самоврядування; 
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6) функціонує за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів 

відповідно до Бюджетного кодексу України; 

7) гарантується державою, як правило, на підставі законодавчих актів; 

8) спрямовується на забезпечення мінімальних державних соціальних 

гарантій та стандартів; 

9) підлягає нагляду та контролю; 

10) права підлягають юрисдикційному та позаюрисдикційному 

захисту. 

У державному соціальному захисті особи з інвалідністю реалізують 

низку прав на окремі його види. Так, наприклад, особи з інвалідністю з 

дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на державну 

соціальну допомогу на умовах та у порядку, передбаченому законом [355]. 

Наразі система державного соціального захисту осіб з інвалідністю 

потребує якісного та системного реформування, враховуючи такі напрями: 

1) забезпечення ефективності, доступності, прозорості та адресності системи 

державного соціального захисту; 2) удосконалення соціально-правового 

становища осіб з інвалідністю; 3) посилення ефективності, дієвості та 

доступності реалізації, гарантування та правової охорони прав осіб з 

інвалідністю у системі державного соціального захисту; 4) посилення 

нагляду та контролю з питань державного соціального захисту. 

Ще однією організаційно-правовою формою соціального захисту осіб 

з інвалідністю є недержавний соціальний захист. По-перше, недержавний 

соціальний захист покликаний доповнювати, розвивати та посилювати 

державний соціальний захист та соціальне страхування. По-друге, 

недержавний соціальний захист має договірну (добровільну) основу, що 

передбачає участь інститутів громадянського суспільства, юридичних та 

фізичних осіб, стимулюючи і забезпечуючи їх участь шляхом 

благодійництва, меценатства, спонсорства тощо. По-третє, інститути 
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громадянського суспільства найбільш наближені до потреб та інтересів 

соціально вразливих категорій осіб. 

Недержавний соціальний захист є первинною організаційно-правовою 

формою підтримки суспільством соціально вразливих категорій осіб. 

Доречно наголосити, що корені суспільної благодійності сягають ще часів 

античності, зокрема у творі відомого грецького філософа Гомера «Одіссея» 

йдеться про подаяння як первісну форму благодійності [496, с. 112-113]. 

Водночас на теренах українських земель допомога нужденним стає 

складовою церковної політики часів Володимира Великого. Як доречно 

наголошує О.В. Тищенко, у Статуті Володимира Великого 996 року під 

піклування церкви була передана особлива частина суспільства, яка 

виділилась із християнської пастви і отримала назву церковних або 

богадільних людей, котрими відала саме церковна влада [463, с. 33]. 

Доречно відзначити, що недержавний соціальний захист осіб з 

інвалідністю здійснюється на базі таких основних принципів: 

– договірного (добровільного) визначення умов і порядку 

здійснення недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю; 

– добровільного надання необхідної підтримки (допомоги) особам 

з інвалідністю юридичними та фізичними особами, інститутами 

громадянського суспільства; 

– надання права на отримання виплат за недержавним соціальним 

захистом особам з інвалідністю; 

– добровільності фінансування витрат, пов’язаних із наданням 

матеріального забезпечення та соціальних послуг особам з інвалідністю, за 

рахунок донорів; 

–  цільового використання коштів недержавного соціального 

захисту. 

Формування та розвиток недержавного соціального захисту осіб з 

інвалідністю в умовах сьогодення має дещо вразливий характер з огляду на 



251 

таке: невідповідність державного соціального захисту стану розвитку 

суспільства і держави; неадекватність державних соціальних гарантій та 

стандартів рівню та якості життя; складність та безсистемність 

законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю; складність та 

безсистемність недержавного управління соціальним захистом осіб з 

інвалідністю; складність механізмів реалізації особами з інвалідністю 

законних прав та інтересів; відсутність унормованих механізмів участі 

інститутів громадянського суспільства у розвитку недержавного соціального 

захисту; відсутність достатніх механізмів громадського контролю з питань 

соціального захисту осіб з інвалідністю. Тому наразі недержавний 

соціальний захист осіб з інвалідністю потребує системного 

удосконалення [22, с. 12-14]. 

Недержавний соціальний захист осіб з інвалідністю – це система прав, 

обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що 

включає матеріальне забезпечення осіб з інвалідністю за рахунок коштів 

юридичних або фізичних осіб (інститутів громадянського суспільства) та 

інших джерел, передбачених законом. 

Основними ознаками недержавного соціального захисту осіб з 

інвалідністю є такі: 

1) являє собою додаткову (добровільну) організаційно-правову форму 

соціального захисту осіб з інвалідністю; 

2) спрямовується на посилення ефективності та доступності реалізації 

і гарантування права на соціальний захист осіб з інвалідністю та пов’язаних 

із ним прав на окремі його види; 

3) його правомочними суб’єктами є особи з інвалідністю, а 

уповноваженими суб’єктами виступають юридичні (фізичні) особи, 

роботодавці, інститути громадянського суспільства; 

4) передбачає систему прав, обов’язків і гарантій (правомочних осіб з 

інвалідністю), яка включає надання соціального захисту у виді матеріального 
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забезпечення у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках; 

5) його основними видами є такі: спонсорство, благодійництво, 

меценатство та інші; 

6) фінансування здійснюється юридичними (фізичними) особами, 

роботодавцями, інститутами громадянського суспільства; 

7) гарантується державою, як правило, на підставі законодавчих актів; 

8) спрямовується на забезпечення мінімальних державних соціальних 

гарантій та стандартів; 

9) підлягає нагляду та контролю; 

10) права підлягають юрисдикційному та позаюрисдикційному 

захисту. 

Одним із ключових видів недержавного соціального захисту осіб з 

інвалідністю є благодійництво та меценатство. Відповідно до Закону 

України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [315] 

благодійна діяльність – це 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. При 

цьому благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати 

благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох 

таких її видів: 1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, 

іншого майна, а також безоплатна передача бенефіціарам майнових прав; 

2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових 

прав на майно і майнові права; 3) безоплатна передача бенефіціарам доходів 

від майна і майнових прав; 4) безоплатне надання послуг та виконання робіт 

на користь бенефіціарів; 5) благодійна спільна діяльність та виконання 

інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність; 6) публічний збір 
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благодійних пожертв; 7) управління благодійними ендавментами; 

8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для 

благодійної діяльності; 9) проведення благодійних аукціонів, негрошових 

лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом. 

Водночас меценатською діяльністю визнається підготовка чи 

підтримка благодійних заходів, пов’язаних із створенням, відтворенням чи 

використанням у встановленому законодавством порядку творів та інших 

об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема благодійних гастрольних 

заходів, за умови забезпечення вільного доступу до таких заходів. 

В умовах сьогодення благодійна та меценатська діяльність по 

відношенню до осіб з інвалідністю має низку проблемних питань через 

відсутність законодавчих механізмів щодо належного стимулювання та 

мотивації таких видів діяльності. 

Важливого значення для розвитку недержавного соціального захисту 

осіб з інвалідністю набувають громадські організації інвалідів [204, с. 155-

167; 205, с. 122-124]. Згідно із Законом України «Про громадські 

об’єднання» громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних 

осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав 

і свобод, задоволення суспільних інтересів (економічних, соціальних, 

культурних, екологічних та ін.) [334]. Закон № 875-XII (ст. 12) передбачає, 

що громадські організації інвалідів, їх спілки створюються з метою 

забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю та їх 

соціального захисту, виявлення, усунення перепон і бар’єрів, що 

перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб, у тому 

числі стосовно доступу їх нарівні з іншими громадянами до об’єктів 

фізичного оточення, транспорту, інформації та зв’язку, а також з 

урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до 

освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту, надання соціальних 

послуг, залучення осіб з інвалідністю до суспільної діяльності, здійснення 
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громадського контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю, 

представництва їхніх інтересів та усунення будь-яких проявів дискримінації 

стосовно осіб з інвалідністю та мають право користуватися пільгами і 

преференціями, передбаченими законодавством [148, с. 7-14]. 

Також варто наголосити, що представники всеукраїнських 

громадських організацій інвалідів, їх спілок залучаються (за їх зверненням) 

до складу колегій і консультативно-дорадчих органів центральних органів 

виконавчої влади. Водночас представники місцевих громадських організацій 

інвалідів, їх спілок залучаються (за їх зверненням) до складу колегій і 

консультативно-дорадчих органів місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування відповідно до свого статусу та території 

діяльності [317]. 

Доцільно зауважити, що центральні і місцеві органи виконавчої влади 

та органи місцевого самоврядування мають надавати допомогу і сприяти 

громадським організаціям інвалідів у їх діяльності. З метою виконання 

статутних завдань і цілей зареєстровані громадські організації інвалідів, їх 

спілки мають право здійснювати необхідну господарську діяльність без мети 

отримання прибутку, а також господарську та підприємницьку діяльність 

шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом 

юридичної особи, а також підприємств, заснованих на колективній власності 

громадських організацій [202, с. 65-66]. До всеукраїнських громадських 

організацій інвалідів, які системно розвивають недержавний соціальний 

захист осіб з інвалідністю, належать такі: Українське товариство сліпих; 

Українське товариство глухих; Всеукраїнська спілка громадських 

організацій інвалідів «Конфедерація громадських організацій інвалідів»; 

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз організацій інвалідів»; 

Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея інвалідів»; 

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Гармонія»; Всеукраїнська 

громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних 
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технологій»; Асоціація інвалідів-спинальників України [105; 57, с. 24-31] 

тощо. 

Слід наголосити, що у зв’язку з подіями останнього періоду, коли 

якісно зростають ризики інвалідизації суспільства через різного роду 

фактори об’єктивного та суб’єктивного характеру, роль інститутів 

соціального захисту у розвитку видів та форм підтримки осіб з інвалідністю 

зростає. Такі інститути громадського суспільства, вивчаючи потреби та 

інтереси осіб з інвалідністю, проводять конференції, круглі столи, навчальні 

семінари та інші заходи, спрямовані на активну їх соціалізацію, розвивають 

програми соціальних допомог, реабілітації. Останнім часом позитивного 

значення набувають програми психологічної, трудової, освітньої реабілітації 

тощо. Особи з інвалідністю також задіяні у громадському русі, здатні більш 

активно спілкуватись, здобувати навички та професійні знання, розвиватись, 

впливати на стан інклюзивності суспільства. 

Крім того, важлива роль у недержавному соціальному захисті осіб з 

інвалідністю належить роботодавцям [221, с. 65-66] – юридичним та 

фізичним особам, у тому числі суб’єктам недержавного пенсійного 

забезпечення [383]. 

Отже, система недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю 

потребує якісного та системного реформування, ураховуючи такі напрями: 

1) забезпечення ефективності, доступності, прозорості та мотивованості 

системи недержавного соціального захисту; 2) забезпечення належного 

законодавчого регулювання недержавного соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 3) удосконалення соціально-правового становища осіб з 

інвалідністю; 4) посилення ефективності, дієвості та доступності реалізації, 

гарантування та правової охорони прав осіб з інвалідністю у системі 

недержавного соціального захисту; 5) посилення нагляду та контролю з 

питань недержавного соціального захисту. 
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Також у системі організаційно-правових форм соціального захисту 

осіб з інвалідністю допоміжне значення має змішаний соціальний захист, 

який переважно відображає елементи державного соціального захисту та 

соціального страхування. Водночас в умовах сьогодення він потребує 

належного законодавчого визначення. 

Таким чином, можна констатувати, що організаційно-правові форми 

соціального захисту осіб з інвалідністю включають систему організаційних, 

правових, економічних та інших механізмів реалізації і гарантування права 

на соціальний захист та інших пов’язаних із ним прав. Основними їх 

особливостями є: 1) спрямованість на посилення ефективності та 

доступності реалізації і гарантування права осіб з інвалідністю на соціальний 

захист та пов’язаних із ним прав на окремі види соціального захисту; 

2) включають широкий спектр організаційних, правових, економічних та 

інших механізмів щодо посилення ефективності та доступності соціального 

захисту осіб з інвалідністю; 3) гарантуються державою на підставі, як 

правило, законодавчих актів; 4) передбачають спрямування на посилення 

соціальних стандартів та гарантій; 5) їх правомочними особами є особи з 

інвалідністю; 6) уповноваженими суб’єктами виступають держава, 

роботодавці, працівники, інститути громадянського суспільства; 

7) поділяються на такі види: соціальне страхування, державний соціальний 

захист, змішаний соціальний захист, недержавний соціальний захист. 

Основними тенденціями удосконалення організаційно-правових форм 

соціального захисту осіб з інвалідністю є: 1) належна законодавча 

регламентація як складова консенсусу суспільства та держави з питань прав 

осіб з інвалідністю; 2) посилення дієвості, прозорості та доступності 

соціального захисту осіб з інвалідністю та його видів; 3) посилення 

ефективності державного соціального захисту, насамперед, через адресну 

спрямованість бюджетних видатків та програм соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 4) посилення ефективності, дієвості та доступності системи 
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соціального страхування осіб з інвалідністю, особливо щодо забезпечення 

доступності пенсійного страхування; 5) стимулювання недержавного 

соціального захисту, запровадження дієвих державних програм підтримки 

всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю; 6) посилення 

ролі та значення соціального захисту осіб з інвалідністю через програми 

органів місцевого самоврядування; 7) підвищення ефективності, прозорості 

та доступності соціально-правового статусу осіб з інвалідністю; 

8) посилення дієвості механізмів реалізації особами з інвалідністю усього 

комплексу прав та свобод; 9) посилення нагляду та контролю за 

дотриманням прав осіб з інвалідністю. 
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4.2 Пенсії по інвалідності як окремий вид соціального захисту осіб 

з інвалідністю 

Одним із фундаментальних напрямів реформування існуючої моделі 

соціального захисту є сучасне та якісне удосконалення пенсійного 

страхування, його солідарної системи на основі посилення ефективності та 

доступності закріплених у ній соціальних прав [110, с. 17-18; 463, с. 156-

170]. Як відомо, солідарна система пенсійного страхування є 

основоположним та базовим рівнем пенсійного забезпечення, враховуючи 

те, що вона скерована на матеріальне забезпечення близько 12,2 млн 

осіб [275] у зв’язку з втратою працездатності, що, як правило, пов’язано із їх 

попередньою трудовою або іншою суспільно корисною діяльністю 

застрахованих осіб [245, с. 95-99; 241, с. 99-103]. 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» передбачено, що перший рівень пенсійного забезпечення – 

солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, яка базується на засадах солідарності та субсидування і 

здійснення виплати пенсій та надання соціальних послуг за рахунок коштів 

Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом [358]. 

В умовах сьогодення солідарна система пенсійного страхування є чи не 

найбільш недосконалою та вразливою, нездатною забезпечити належний, 

адекватний рівень соціальних стандартів, достатній рівень та якість життя 

осіб пенсійного віку. Слід відзначити, що на підставі Закону України «Про 

Державний бюджет на 2016 рік» [349] передбачено поступове зростання 

прожиткового мінімуму як базису для визначення гарантій у пенсійному 

забезпеченні. Відповідно до ст. 7 Закону Закону України «Про Державний 

бюджет на 2016 рік» прожитковий мінімум для осіб, які втратили 

працездатність, становить: з 01 січня 2016 року – 1074 гривні, з 01 травня – 

1130 гривень, з 01 грудня – 1247 гривень. Подібна тенденція зберігається і в 
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2017 році Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 

2017 рік» прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, 

становить: з 01 січня 2017 року – 1247 гривень, з 01 травня – 1312 гривень, з 

01 грудня – 1373 гривні [350]. 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» 

(ст. 7) прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, 

становить: з 01 січня 2018 року – 1373 гривні, з 01 липня – 1435 гривень, з 

01 грудня – 1497 гривень [351]. 

Очевидно, що подібна тенденція буде спостерігатися і щодо розробки 

та ухвалення Державного бюджету на 2020 рік. 

При цьому варто наголосити, що принциповим недоліком солідарної 

системи пенсійного страхування є недосконалість існуючих видів пенсій, які 

передбачені у ній. Насамперед, це стосується пенсій по інвалідності, 

зважаючи на особливості правомочних осіб, які у зв’язку із втратою 

працездатності не тільки неспроможні належним чином конкурувати на 

ринку праці, а й в окремих випадках не можуть самостійно забезпечувати 

свою життєдіяльність. 

З правової точки зору, пенсія по інвалідності є одним із 

основоположних видів пенсійного забезпечення. Свого часу у Законі 

України «Про пенсійне забезпечення» [392] пенсії по інвалідності були 

віднесені до трудових. Цим Законом було передбачено низку особливостей 

пенсій по інвалідності, зокрема: 1) призначаються в разі настання 

інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату здоров’я, внаслідок: 

а) трудового каліцтва або професійного захворювання, б) загального 

захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності 

з дитинства); 2) призначаються незалежно від того, коли настала 

інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після 

припинення роботи; 3) гарантуються залежно від ступеня втрати здоров’я та 

групи інвалідності (причини і групи інвалідності, а також час настання 
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інвалідності встановлюються органами медико-соціальної експертизи, що 

діють на підставі Положення про них, затверджуваного Кабінетом Міністрів 

України); 4) внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання 

призначаються незалежно від стажу роботи, а внаслідок загального 

захворювання призначаються при наявності стажу роботи на час настання 

інвалідності (від 1 до 15 років) залежно від віку та незалежно від групи 

інвалідності; 5) призначаються в таких розмірах: інвалідам I групи – 70%, 

інвалідам II групи – 60%, інвалідам III групи – 40% заробітку; 

6) мінімальний розмір встановлюється на рівні соціальної пенсії по 

відповідній групі інвалідності; 7) призначаються на весь час інвалідності, 

встановленої органами медико-соціальної експертизи, а інвалідам-чоловікам 

старше 60 років та інвалідам-жінкам старше 55 років призначаються довічно. 

Ураховуючи політичні, соціальні та інші тенденції розвитку 

суспільства та держави, наявні можливості, можна стверджувати, що у 

контексті функціонування солідарної системи пенсійного страхування пенсії 

по інвалідності до певної міри були удосконалені з прийняттям та набранням 

чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» [209, с. 10]. Водночас теоретико-правовий аналіз положень 

цього Закону свідчить, що його положення мали винятково перехідний 

характер, особливо щодо пенсій по інвалідності, через очевидні складнощі 

визначених умов, процедур та механізмів призначення і виплати пенсій. 

Натомість в умовах демократизації суспільства, соціальних перетворень 

пенсії по інвалідності мають відповідати таким ключовим засадам, як 

прозорість, відкритість, відповідність рівню та якості життя, доступність, 

відповідність міжнародним та європейським соціальним стандартам тощо. 

У юридичній літературі проблематику щодо пенсій по інвалідності 

частково розглядали у своїх працях такі вчені-юристи: В.М. Андріїв, 

В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.Я. Вавженчук, С.В. Вишновецька, 

І.В. Зуб, М.І. Іншин, Н.П. Коробенко, В.Л. Костюк, С. С. Лукаш, 
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А.Р. Мацюк, П.Д. Пилипенко, С.В. Попов, С.М. Прилипко, 

О. І. Процевський, О.М. Обушенко, С.М. Синчук, О.В. Тищенко, 

Г. І. Чанишева, В.І. Щербина, М.М. Шумило, Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко 

та інші. Варто відзначити, що в умовах новітніх прагнень суспільства та 

держави до сучасного реформування пенсійного страхування пенсії по 

інвалідністю потребують якісного та системного удосконалення, у першу 

чергу, з позицій адекватності та доступності, забезпечення належного рівня 

та якості життя осіб пенсійного віку. 

Нині пенсія по інвалідності як один із ключових видів пенсій у 

солідарній системі пенсійного страхування [499, с. 401-407] перебуває у 

складному процесі удосконалення, враховуючи положення доктрини права 

соціального забезпечення та чинного законодавства України. Закон України 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (статті 1, 

40) [387] передбачає, що особи з інвалідністю в Україні володіють усією 

повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, 

закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Слід відзначити, що такі критерії, як причина, група, час настання 

інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються 

органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством, а органи 

Пенсійного фонду та застрахована особа мають право в установленому 

законом порядку оскаржити рішення органів медико-соціальної 

експертизи [21; 279]. При цьому конкретні умови і порядок пенсійного 

забезпечення і надання допомоги та інших соціальних послуг визначаються 

законодавством про пенсійне забезпечення в Україні і актами Кабінету 

Міністрів України з відповідних питань. Тому право осіб з інвалідністю на 

пенсійне забезпечення (на пенсію) є основним правом у солідарній системі 

пенсійного страхування. За своєю суттю, пенсійне забезпечення являє собою 

форму матеріального забезпечення фізичних осіб, які виступають суб’єктами 
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як загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, так і 

недержавного пенсійного забезпечення у вигляді пенсій та соціальних 

послуг, що формуються за рахунок страхових внесків, котрі сплачуються за 

кошти юридичних та/або фізичних осіб, Державного й місцевого бюджетів, 

цільових фондів та акумулюються на банківських рахунках Пенсійного і 

Накопичувального фондів, недержавних пенсійних фондів, банківських 

установ [169, с. 7-8]. 

У юридичній літературі наголошується, що пенсія (від лат. pensio – 

платіж) – це форма соціального забезпечення, що полягає у регулярній 

виплаті державою або іншими суб’єктами в установленому законом порядку 

грошових коштів непрацездатним громадянам, як правило, пожиттєво (за 

винятком передбачених законом випадків), за умови настання визначених 

законом подій, що дають право на пенсію: досягнення певного віку; вислуга 

років; інвалідність; втрата годувальника та ін. [90, с. 238]. Т.В. Кравчук 

доречно відзначає, що пенсія – це передбачене законом або договором 

систематичне матеріальне забезпечення непрацездатних за рахунок 

спеціальних пенсійних фондів у зв’язку з настанням таких пенсійних 

ризиків, як старість, інвалідність, втрата годувальника, у розмірі, 

пропорційному їх трудовому (страховому) стажу [433, с. 13]. М.М. Шумило 

визначає пенсію як «один із правових інструментів реалізації державою своєї 

соціальної функції через органи спеціальної компетенції, що відображається 

у щомісячному матеріальному (грошовому) забезпеченні у порядку та 

випадках, визначених чинним законодавством, для саморозвитку та 

реалізації своїх прав особами, які повністю або частково втратили 

працездатність» [498, с. 15]. Враховуючи наявний термінологічний апарат 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

(ст. 1), законодавець виділяє два окремі терміни: «пенсійна виплата» і 

«пенсія». У цьому Законі зафіксовано, що пенсійні виплати – це грошові 

виплати в системі загальнообов’язкового державного пенсійного 
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страхування, які здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або 

одноразової виплати. Водночас пенсія – щомісячна пенсійна виплата в 

солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею 

передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом або 

отримують члени її сім’ї у випадках, визначених цим Законом. 

Н.П. Коробенко пропонує визначення терміна «пенсія по інвалідності 

внаслідок загального захворювання». На його переконання, це «передбачена 

солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування щомісячна грошова виплата, що гарантується правомочній 

особі за умови настання інвалідності внаслідок загального захворювання (у 

тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) та 

наявності страхового стажу встановленої законом тривалості, а також інших 

юридичних фактів, яка призначається на час інвалідності уповноваженими 

органами Пенсійного фонду за рахунок акумульованих у ньому коштів, а в 

окремих випадках – і Державного бюджету у порядку, встановленому актами 

пенсійного законодавства України» [138, с. 17-18]. Крім того, пенсія по 

інвалідності трактується як «вид трудової пенсії, що призначається особі в 

разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату 

здоров’я, внаслідок: а) трудового каліцтва або професійного захворювання, 

б) загального захворювання (в т.ч. каліцтва, не пов’язаного з роботою, 

інвалідності з дитинства)» [90, с. 239]. 

Доречно наголосити, що правове забезпечення пенсій по інвалідності у 

солідарній системі пенсійного страхування здійснюється Законом України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (статті 30-

35) [209, с. 8]. 

Теоретико-правовий аналіз положень зазначеного Закону дозволяє 

виділити такі законодавчі особливості пенсії по інвалідності: 
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1) призначається: а) в разі настання інвалідності, що спричинила повну 

або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в 

тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства); 

б) за наявності встановленого страхового стажу та незалежно від того, коли 

настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після 

припинення роботи; в) у разі нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання відповідно до законодавства; г) залежно від 

ступеня втрати працездатності та групи інвалідності; ґ) за наявності 

страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за 

пенсією (інвалідів І групи – від 1 до 10 років, інвалідів ІІ та ІІІ групи – від 1 

до 14 років); д) незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала в 

особи в період проходження строкової військової служби або внаслідок 

поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під 

час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 

2013 року до 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму 

Януковича (Революції Гідності), яка звернулася за медичною допомогою у 

період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року; е) залежно від групи 

інвалідності у таких розмірах: інвалідам I групи – 100 відсотків пенсії за 

віком, інвалідам II групи – 90 відсотків пенсії за віком, інвалідам III групи – 

50 відсотків пенсії за віком; є) непрацюючим інвалідам ІІ групи за їх 

вибором у розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до Закону (статті 

27, 28);           ж) на весь строк встановлення інвалідності, а інвалідам, які 

досягли пенсійного віку, – довічно; 

2) переводиться на пенсію за віком щодо осіб з інвалідністю, які 

досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж (ст. 26 

Закону); 

3) виплачується: у разі зміни групи інвалідності у новому розмірі з дня 

зміни групи інвалідності, а якщо особа визнана інвалідом нижчої групи, 

пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому 
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змінено групу інвалідності; у разі визнання особи, яка пройшла повторний 

огляд, здоровою, пенсія виплачується до кінця місяця, по який встановлено 

інвалідність, за попередньою групою інвалідності, якщо під час повторного 

огляду інваліда переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу);  

4)  якщо особа не з’явилася в органи медико-соціальної експертизи на 

повторний огляд у визначений для цього строк, виплата зупиняється з 

першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому вона мала з’явитися 

на повторний огляд; 

 5) виплата відновлюється у разі, якщо строк повторного огляду 

медико-соціальної експертизи інвалідом пропущено з поважних причин або 

в разі визнання його знову інвалідом з дня, з якого припинено виплату, до 

дня повторного огляду, але не більш як за три роки, якщо орган медико-

соціальної експертизи визнає її за цей період інвалідом [209, с. 5]. 

Крім того, якщо виплату пенсії особі з інвалідністю було припинено у 

зв’язку з відновленням здоров’я або якщо вона не отримувала пенсії 

внаслідок нез’явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі 

наступного визнання її особою з інвалідністю, виплата раніше призначеної 

пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що 

після припинення виплати пенсії минуло не більше п’яти років. Якщо 

минуло більше п’яти років, пенсія призначається знову на загальних 

підставах. При цьому органи медико-соціальної експертизи зобов’язані 

повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду в порядку, 

встановленому законодавством, про результати повторного огляду осіб, 

яким призначена пенсія по інвалідності, та про нез’явлення цих осіб на 

зазначений огляд [343]. 

Таким чином, пенсія по інвалідності у пенсійному страхуванні – це 

визначена у солідарній системі щомісячна пенсійна виплата у грошовій 

формі, що гарантується особам з інвалідністю внаслідок загального 

захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності 



266 

з дитинства) за наявності встановленої тривалості страхового стажу та/або 

інших юридичних фактів, яка призначається на умовах та у порядку 

передбаченому пенсійним законодавством. 

Основними ознаками пенсії по інвалідності у пенсійному страхуванні 

є наступні: 1) передбачена солідарною системою пенсійного страхування; 

2) являє собою щомісячну пенсійну виплату у грошовій формі; 3) основними 

умовами її призначення є наявність встановленої інвалідності (внаслідок 

загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, 

інвалідності з дитинства) відповідно до рішення органу МСЕК, віку, 

встановленої тривалості страхового стажу та/або інших юридичних фактів 

відповідно до закону; 4) обчислюється, нараховується, призначається 

уповноваженими органами Пенсійного фонду України; 5) розмір 

визначається відповідно до спеціальної формули у співвідношенні до пенсії 

за віком; 6) призначається на строк встановлення інвалідності або довічно; 

7) як правило, не підлягає обмеженню; 8) не передбачає звуження прав осіб з 

інвалідністю з питань соціального захисту; 9) виключає можливість 

призначення іншої пенсії у солідарній системі; 10) може бути переведена на 

інший вид пенсії у солідарній системі пенсійного страхування; 

11) виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України [210, с. 65]. 

Також пенсії по інвалідності можуть призначатися відповідно до 

спеціального законодавства України [400; 368]. Такі пенсії перебувають під 

суспільним впливом з метою забезпечення належного їх функціонування. 

Так, наразі для України характерним є процес скасування професійних 

(спеціальних) пенсій, у тому числі по інвалідності. Це стосується, у першу 

чергу, пенсій по інвалідності державних службовців, інших категорій осіб. 

На нашу думку, видається сумнівною тенденція до звуження права на пенсію 

по інвалідності окремим категоріям осіб [163, с. 248-252; 251, с. 485-488]. 

Важливим кроком на шляху пенсійної реформи [467] має бути 

розробка єдиної концепції, що передбачатиме ключові пріоритети 
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функціонування пенсійної системи, виходячи із необхідності оптимального 

поєднання державного, недержавного та професійного пенсійного 

забезпечення, пенсійного страхування. Конструктивним форматом 

проведення пенсійної реформи повинно стати забезпечення відкритості, 

прозорості, доступності та ефективності пенсійних виплат і пенсій, їх 

адекватності гідному рівню та якості життя, відповідності стану розвитку 

суспільства та держави. 

Подальший процес просування України по шляху демократичних 

перетворень солідарної системи пенсійного страхування має передбачати й 

реформування пенсій по інвалідності у частині механізмів та процедури 

призначення та виплати [229, c. 165-170]. Доцільно було б переглянути 

тривалість страхового стажу, ураховуючи об’єктивні складнощі участі осіб з 

інвалідністю на ринку праці, гарантувати призначення пенсій залежно від 

заробітку особи. У цьому контексті заслуговують на увагу питання щодо 

розробки новітнього пенсійного законодавства, зокрема проекту Пенсійного 

кодексу на основі та на виконання концепції пенсійної реформи, враховуючи 

міжнародний та національний досвід [536]. 
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4.3 Соціальні допомоги у системі видів соціального захисту осіб з 

інвалідністю 

Здійснення в Україні соціальних реформ, спрямованих на подолання 

наслідків фінансово-економічної кризи, бідності, та на цій основі посилення 

соціальних прав та свобод людини передбачає системне реформування 

державного соціального захисту осіб з інвалідністю. Проведення ефективних 

соціальних реформ має на меті вирішення питань щодо забезпечення 

доступності та дієвості прав осіб з інвалідністю у державному соціальному 

захисті, зважаючи на важливість удосконалення механізмів реалізації усієї 

системи соціальних прав [110, с. 17-21; 222, с. 260-266; 463, с. 183-203]. 

Державний соціальний захист осіб з інвалідністю випливає із змісту норм 

Конституції України. Згідно з ч. 1 ст. 46 Основного Закону України 

громадяни мають право на соціальний захист, що включає 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. 

При цьому Основним Законом України передбачено, що це право 

гарантується за рахунок «бюджетних джерел соціального забезпечення» (ч. 2 

ст. 46). 

У системі конституційних прав людини право на соціальний захист 

(соціальне забезпечення) є найбільш системним та фундаментальним. За 

своєю суттю, право на соціальне забезпечення – це визнане Конституцією 

України, міжнародним співтовариством і гарантоване державою Україна 

право людини на отримання соціальної допомоги та підтримки, задоволення 

фізіологічних, соціальних і духовних потреб в обсязі, необхідному для 

гідного життя, у тих випадках, якщо у зв’язку з впливом соціального ризику 

громадянин з незалежних від нього причин не має джерел та засобів до 

існування [308, с. 9-10]. 
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Доречно наголосити, що в умовах сьогодення держава залишається 

важливим та ключовим суб’єктом, який забезпечує соціальний захист осіб з 

інвалідністю як найбільш вразливої частини суспільства. Традиційно 

держава розвиває соціальний захист осіб з інвалідністю з метою 

забезпечення мінімальних соціальних гарантій. Водночас в умовах 

фінансово-економічної кризи, коли державні фінанси є обмеженими, 

втрачається ефективність та дієвість соціального захисту по відношенню до 

осіб з інвалідністю. Повною мірою це ж стосується окремих його видів, 

зокрема соціальних допомог, які є одним із основних видів державного 

соціального захисту осіб з інвалідністю [227, с. 9; 155, с. 112-115]. 

Характеризуючи особливості державних соціальних допомог, варто 

звернути увагу на наступні з них: 1) невідповідність сучасному стану 

розвитку суспільства та держави; 2) запровадження, як правило, без реальної 

соціально-економічної оцінки щодо рівня та якості життя; 3) відсутність 

системного законодавчого регулювання; 4) допустимість значного 

підзаконного правового регулювання, що ускладнює доступність державних 

соціальних допомог; 5) відсутність механізмів інформаційно-правової, 

роз’яснювальної роботи щодо осіб з інвалідністю з питань державних 

соціальних допомог; 6) складність механізмів щодо реалізації, гарантування 

та правової охорони права на державну соціальну допомогу; 7) складність 

механізмів захисту у разі порушення права на державну соціальну допомогу. 

Отже, зазначимо, що державні соціальні допомоги особам з інвалідністю 

потребують якісного та системного реформування, новітнього законодавчого 

закріплення, зважаючи на необхідність адекватної державної підтримки 

таких осіб [222, с. 260-266]. 

У юридичній літературі проблематика щодо соціальних допомог у 

системі соціального захисту осіб з інвалідністю частково розглядалася у 

працях таких вчених-юристів, як В. М. Андріїв, Н. Б. Болотіна, 

В. С. Венедіктов, С. В. Венедіктов, С. Я. Вавженчук, С. В. Вишновецька, 
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І. В. Зуб, М. І. Іншин, В. Л. Костюк, С. С. Лукаш, А. Р. Мацюк, 

О. В. Москаленко, П. Д. Пилипенко, С. В. Попов, С. М. Прилипко, 

О. І. Процевський, О. М. Обушенко, С. М. Синчук, О. В. Тищенко, 

Г. І. Чанишева, В. І. Щербина, М. М. Шумило, Н. М. Хуторян, 

О. М. Ярошенко та ін. Варто відзначити, що в умовах проведення новітніх 

соціальних реформ, стратегії подолання бідності правове забезпечення 

реформування державних соціальних допомог осіб з інвалідністю є 

провідною умовою подальшого удосконалення теорії права соціального 

забезпечення та законодавства. 

Згідно із ст. 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні» соціальний захист осіб з інвалідністю є 

складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей таких 

осіб нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, державної 

допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, 

здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або 

забезпеченні стороннього догляду. Цим Законом передбачено, що особа з 

інвалідністю має право вибору конкретного виду соціальної допомоги. Вона 

може відмовитися від того чи іншого виду соціальної допомоги, якщо така 

допомога не повною мірою відповідає її потребам. У такому разі правомочна 

особа вправі самостійно вирішувати питання про забезпечення себе 

конкретним видом допомоги за рахунок власних коштів з урахуванням 

компенсації вартості аналогічного виду соціальної допомоги, що надається 

державним органом [200, с. 3]. 

Державні соціальні допомоги осіб з інвалідністю призначаються у 

грошовій формі та покликані забезпечувати гідний рівень життя таких осіб. 

У юридичній літературі відзначається, що, втративши притаманні їм у 

радянські часи риси соціальної аліментарності, соціальні допомоги являють 

собою безповоротні грошові виплати, які надаються уповноваженими 

державою органами особам, котрі зазнали соціального ризику, з метою 
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підтримання їхнього життєвого рівня за рахунок бюджетних та інших 

джерел соціального забезпечення. При цьому право на допомоги виникає за 

наявності соціальних ризиків, тобто складних життєвих обставин 

об’єктивного порядку, що спричиняють зазвичай втрату людиною заробітку, 

погіршення стану здоров’я або настання інших соціально-небезпечних 

наслідків і не можуть бути подолані нею самостійно [442, с. 9]. Також 

вченими відзначається, що державними допомогами слід вважати всі, окрім 

пенсій, державні виплати, що являють собою допомогу громадянам у 

встановлених законом випадках. 

Нагадаємо, що важливим інститутом державної допомоги є інститут 

державної допомоги сім’ям з дітьми, суть якого полягає передусім у 

виконанні демографічної функції права соціального забезпечення, у 

поліпшенні матеріального становища сімей з дітьми та створенні 

найсприятливіших умов для розвитку підростаючого покоління [174, с. 8]. 

Окремі вчені справедливо відзначають, що домінуюча у теорії соціального 

забезпечення концепція аліментарності соціальних допомог втратила в 

умовах ринку своє значення, а в основу визначення цього виду забезпечення 

покладено теорію соціального ризику, яка відображає об’єктивні чинники 

виникнення права на соціальні допомоги та урізноманітнює джерела їх 

надання [12, с. 9]. 

Професори Т.А. Занфірова, С.М. Прилипко, М.І. Іншин та інші вчені 

доречно відзначають, що державна соціальна допомога – це встановлена 

законодавством безповоротна грошова виплата, яка надається громадянам за 

певних обставин та у визначених розмірах за рахунок Державного 

бюджету [92, с. 435; 107, с. 17-23]. Буде справедливим відзначити, що 

пропоновані підходи вчених-юристів заслуговують на увагу. Водночас варто 

зробити кілька застережень щодо розуміння державних соціальних допомог 

особам з інвалідністю. По-перше, такі допомоги призначаються у 

державному соціальному захисті. По-друге, вони гарантуються особам з 
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інвалідністю. У цьому контексті, варто наголосити, що державні соціальні 

допомоги особам з інвалідністю призначаються у співвідношенні до 

прожиткового мінімуму для непрацездатних відповідно до Державного 

бюджету України на відповідний рік. Закон України «Про прожитковий 

мінімум» передбачає, що прожитковий мінімум застосовується з метою 

загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для реалізації 

соціальної політики та розроблення окремих державних соціальних програм, 

встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за 

віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, 

допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат, 

виходячи з вимог Конституції України та законів України, визначення права 

на призначення соціальної допомоги тощо [399]. Відповідно до ст. 1 даного 

Закону до осіб, які втратили працездатність, відносяться особи, які досягли 

встановленого законом пенсійного віку, особи, які досягли пенсійного віку, 

що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, та непрацюючі 

особи, визнані особами з інвалідністю в установленому порядку. Таким 

чином, для даної категорії осіб прожитковий мінімум, які відповідно до 

законодавства підлягають обов’язковому державному соціальному 

страхуванню, збільшується на суму обов’язкових платежів. Як уже 

зазначалося у цьому дисертаційному дослідженні, питання щодо розміру 

прожиткового мінімуму визначається на підставі закону про Державний 

бюджет на відповідний рік. По-третє, їх надання пов’язується з таким 

ключовим соціальним ризиком, як інвалідність. По-четверте, вони надаються 

за рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів. 

Отже, державні соціальні допомоги особам з інвалідністю – це вид 

соціальних допомог, що призначаються у державному соціальному захисті 

особам з інвалідністю, які, як правило, не мають права на пенсію, за рахунок 

коштів Державного або місцевих бюджетів у порядку та на умовах, 

передбачених чинним законодавством. 
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Основними ознаками державних соціальних допомог особам з 

інвалідністю є: 1) виступають видом соціальних допомог; 2) призначаються 

у державному соціальному захисті; 3) гарантуються у співвідношенні до 

прожиткового мінімуму; 4) при їх призначенні основним соціальним 

ризиком виступає встановлена особі інвалідність; 5) призначаються особам з 

інвалідністю, які, як правило, не мають права на пенсію; 6) призначаються 

органами соціального захисту; 7) мають, як правило, строковий характер; 

8) надаються за рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів; 

9) процедура призначення та припинення визначається з урахуванням 

положень законодавства про соціальний захист [227, с. 8]. 

Чинне законодавство України гарантує низку державних соціальних 

допомог для осіб з інвалідністю. Йдеться, зокрема, про осіб з інвалідністю з 

дитинства та дітей з інвалідністю. Згідно із Законом України «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю» [355] право на державну соціальну допомогу мають особи з 

інвалідністю з дитинства і діти з інвалідністю віком до 18 років [397]. Серед 

основних особливостей такої соціальної допомоги варто виокремити такі: 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, з 

питань сім’ї та дітей, організовує роботу щодо призначення та виплати 

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які 

мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до 

цього Закону, на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із 

Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю» [356], призначається за вибором 

осіб з інвалідністю з дитинства (законних представників осіб з інвалідністю з 

дитинства, визнаних недієздатними, та дітей з інвалідністю) державна 

соціальна допомога відповідно до досліджуваного Закону або пенсія чи 
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державна соціальна допомога на підставі Закону України «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю» [194, с. 198-205]; якщо особа з інвалідністю з дитинства або 

дитина з інвалідністю має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника 

(державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену 

Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю») і державну соціальну допомогу 

відповідно до цього Закону, ці виплати призначаються одночасно; 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, на дітей з інвалідністю віком 

до 18 років – 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність; особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється 

надбавка на догляд за ними у розмірі: особам з інвалідністю з дитинства, 

віднесеним до підгрупи А I групи, – 75 відсотків прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність, особам з інвалідністю з дитинства, 

віднесеним до підгрупи Б I групи, – 50 відсотків прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність; одиноким особам з інвалідністю з 

дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії 

лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього 

догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 15 відсотків 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; надбавка на 

догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється в 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; 
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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; надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 

18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, 

піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми 

навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично 

здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю; надбавка на догляд за 

дитиною з інвалідністю віком до 18 років також призначається одному з 

батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці 

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у 

зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної 

плати у разі, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду і 

вони фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю; надбавка на 

догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А призначається одному з 

батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного 

типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику а також одинокій матері 

(одинокому батьку) незалежно від факту роботи, навчання, служби; 

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства 

призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-

соціальної експертизи [194, с. 198-206]; на дітей з інвалідністю державна 

соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному 

висновку, який видається у порядку, встановленому центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров’я, але не більш як по місяць досягнення дитиною з 

інвалідністю 18-річного віку; у разі зміни групи інвалідності, державна 

соціальна допомога у новому розмірі виплачується особі з інвалідністю з 

дитинства з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна призводить до 
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збільшення її розміру, але з місяця, наступного за тим, в якому встановлена 

нова група інвалідності; виплата державної соціальної допомоги зупиняється 

у випадку пропуску строку переогляду особою з інвалідністю з дитинства 

або дитиною з інвалідністю, а в разі її визнання знову особою з інвалідністю 

або дитиною з інвалідністю, виплата державної соціальної допомоги 

поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один місяць; якщо строк 

переогляду пропущено з поважної причини, виплата державної соціальної 

допомоги поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за 3 роки, 

за умови, що за цей період її визнано особою з інвалідністю або дитиною з 

інвалідністю; органи медико-соціальної експертизи та заклади охорони 

здоров’я у 3-денний строк зобов’язані надіслати копії акта огляду особи з 

інвалідністю з дитинства або медичного висновку про визнання дитиною з 

інвалідністю до місцевої державної адміністрації за місцем проживання 

особи з інвалідністю з дитинства або батьків, усиновителів, опікуна, 

піклувальника дитини з інвалідністю; заява про призначення державної 

соціальної допомоги подається особою з інвалідністю з дитинства до 

управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання; 

заява про призначення державної соціальної допомоги особі з інвалідністю I 

чи II групи, яку визнано недієздатною, а також на дитину з інвалідністю 

подається одним із батьків, усиновителем, опікуном або піклувальником за 

місцем свого проживання; державна соціальна допомога особам з 

інвалідністю з дитинства або на дітей з інвалідністю віком до 18 років 

призначається місцевою державною адміністрацією; державна соціальна 

допомога виплачується державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку 

за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або батьків, 

усиновителів, яким призначена допомога на дітей з інвалідністю, а опікуну 

або піклувальнику державна соціальна допомога виплачується за місцем їх 

проживання; покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді 
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субвенцій до місцевих бюджетів; рішення органу, що призначає державну 

соціальну допомогу, може бути оскаржене у відповідних органах виконавчої 

влади або у судовому порядку [200, с. 7]. 

Таким чином, державні соціальні допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю – це вид соціальних допомог, що 

призначаються у державному соціальному захисті особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю, які, як правило, не мають права на пенсію 

за рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів у порядку та на 

умовах, передбачених чинним законодавством. 

Основними ознаками державних соціальних допомог інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам є: 1) виступають видом державних соціальних 

допомог особам з інвалідністю; 2) призначаються у державному соціальному 

захисті; 3) гарантуються у співвідношенні до прожиткового мінімуму для 

непрацездатних осіб; 4) при їх призначенні основним соціальним ризиком 

виступає встановлена особі інвалідність та соціально-правовий статус «особа 

з інвалідністю з дитинства» або «дитина з інвалідністю»; 5) призначаються 

особам, які, як правило, не мають права на пенсію; 6) призначаються 

органами соціального захисту; 7) мають, як правило, строковий характер; 

8) надаються за рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів; 

9) процедура призначення та припинення визначається з урахуванням 

положень законодавства про соціальний захист [227, с. 6]. 

Також окремим видом державних соціальних допомог є допомоги 

особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію. Відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю» [356, 361] державна соціальна допомога 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю трактується 

як щомісячна державна допомога, що надається відповідно до норм цього 

Закону у грошовій формі особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю [194, с. 198-206]. Варто наголосити, що згідно із цим Законом 
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особа, яка не має права на пенсію, – дитина померлого годувальника (у тому 

числі народжена до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на 

день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії 

для особи з інвалідністю III групи (далі – дитина померлого годувальника), 

особа, яка досягла 65 років та не має права на пенсію відповідно до закону. 

Водночас до досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на 

пенсію, належать жінки 1960 року народження і старші після досягнення 

ними такого віку: 58 років – які народилися до 30 вересня 1953 року 

включно, 58 років 6 місяців – які народилися з 01 жовтня 1953 року до 

31 березня 1954 року, 59 років – які народилися з 01 квітня 1954 року до 

30 вересня 1954 року, 59 років 6 місяців – які народилися з 01 жовтня 

1954 року до 31 березня 1955 року, 60 років – які народилися з 01 квітня 

1955 року до 30 вересня 1955 року, 60 років 6 місяців – які народилися з 

01 жовтня 1955 року до 31 березня 1956 року, 61 рік – які народилися з 

01 квітня 1956 року до 30 вересня 1956 року, 61 рік 6 місяців – які 

народилися з 01 жовтня 1956 року до 31 березня 1957 року, 62 роки – які 

народилися з 01 квітня 1957 року до 30 вересня 1957 року, 62 роки 6 місяців 

– які народилися з 01 жовтня 1957 року до 31 березня 1958 року, 63 роки – 

які народилися з 01 квітня 1958 року до 30 вересня 1958 року, 63 роки 

6 місяців – які народилися з 01 жовтня 1958 року до 31 березня 1959 року, 

64 роки – які народилися з 01 квітня 1959 року до 30 вересня 1959 року, 

64 роки 6 місяців – які народилися з 01 жовтня 1959 року до 31 березня 

1960 року, 65 років – які народилися з 01 квітня 1960 року до 31 грудня 

1960 року. 

Теоретико-правовий аналіз положень Закону України «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю» дозволяє виділити такі основні особливості права на державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю [194, с. 198-206]: реалізовує право громадяни України, які є 
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дітьми померлого годувальника або досягли встановленого віку і не мають 

права на пенсію, або є особами з інвалідністю і не мають права на пенсію по 

інвалідності або державну допомогу у зв’язку з інвалідністю та постійно 

проживають на території України, на призначення таких видів державної 

соціальної допомоги: державної соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на 

догляд, державної соціальної допомоги особі, яка: а) є дитиною померлого 

годувальника або досягла встановленого віку та не має права отримувати у 

зв’язку з цим пенсію відповідно до закону, або визнана особою з 

інвалідністю у встановленому порядку, б) не одержує пенсію або соціальні 

виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної 

ушкодженням здоров’я на виробництві, передбачені Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [362], в) є 

малозабезпеченою особою (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей 

померлого годувальника), г) є особою з інвалідністю I групи; державна 

соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю і державна соціальна допомога на догляд призначається з дня 

звернення за допомогою [194, с. 198-206]; державна соціальна допомога 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державна 

соціальна допомога на догляд призначається: особам, які досягли 

встановленого віку, – довічно, особам з інвалідністю – на весь час 

інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи, дитині 

померлого годувальника – до досягнення 18 років; розмір державної 

соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю встановлюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, 

зокрема особам, які втратили працездатність: особам з інвалідністю I групи, 

жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня», на одну дитину померлого 

годувальника – 100 відсотків, на двох дітей – 120 відсотків, на трьох і більше 

дітей – 150 відсотків, особам з інвалідністю II групи – 80 відсотків, особам з 
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інвалідністю III групи – 60 відсотків, особам, які досягли встановленого віку, 

– 30 відсотків; державна соціальна допомога особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю і державна соціальна допомога на догляд 

виплачуються щомісячно за поточний місяць; особам, які перебувають на 

повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), 

виплачується 20 відсотків призначеного розміру державної соціальної 

допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; 

суми державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, 

та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, що 

призначені, але не витребувані своєчасно одержувачем, виплачуються за 

минулий час не більш як за 12 місяців перед зверненням за її одержанням; 

виплата державної соціальної допомоги і покриття витрат на її доставку 

здійснюються за рахунок субвенцій з Державного бюджету місцевим 

бюджетам; одержувачі державної соціальної допомоги зобов’язані 

повідомляти органи, що призначають державну соціальну допомогу, про 

обставини, що можуть вплинути на умови призначення державної соціальної 

допомоги та її виплату; рішення органу, що призначає державну соціальну 

допомогу, може бути оскаржено в органі вищого рівня або у судовому 

порядку [194, с. 198-206]. 

Таким чином, державні соціальні допомоги особам з інвалідністю, які 

не мають права на пенсію, – це вид соціальних допомог, що призначаються у 

державному соціальному захисті особам з інвалідністю, які, як правило, не 

мають права на пенсію, за рахунок коштів Державного або місцевих 

бюджетів у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством. 

Основними ознаками державних соціальних допомог особам з 

інвалідністю, які не мають права на пенсію, є наступні: 1) являють собою 

вид державних соціальних допомог особам з інвалідністю; 2) призначаються 

у державному соціальному захисті; 3) гарантуються у співвідношенні до 

прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб; 4) при їх призначенні 



281 

основним соціальним ризиком виступає встановлена особі інвалідність; 

5) призначаються особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію; 

6) призначається органами соціального захисту; 7) мають, як правило, 

безстроковий характер; 8) надаються за рахунок коштів Державного або 

місцевих бюджетів; 9) процедура призначення та припинення визначається з 

урахуванням положень законодавства про соціальний захист [200, с. 9; 

213, с. 4]. 

Очевидно, що нині розмір державних соціальних допомог особам з 

інвалідністю, враховуючи приписи ч. 3 ст. 46 Конституції України, має 

відповідати прожитковому мінімуму, адже зазначене конституційне 

положення гарантує, що «пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, 

що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не 

нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом». Крім того, 

державні соціальні допомоги мають забезпечувати гідний рівень та якість 

життя осіб з інвалідністю [227, с. 8]. 

Основними тенденціями удосконалення державних соціальних 

допомог осіб з інвалідністю є такі: 1) забезпечення відповідності державних 

соціальних допомог особам з інвалідністю сучасному стану розвитку 

держави; 2) забезпечення належної систематизації законодавства про 

державні соціальні допомоги особам з інвалідністю; 3) підвищення розміру 

державних соціальних допомог, ураховуючи прожитковий мінімум для 

непрацездатних; 4) підвищення рівня прозорості, відкритості та доступності 

механізмів реалізації особами з інвалідністю права на державні соціальні 

допомоги; 5) посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи органів 

державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій 

інвалідів з питань доступності державних соціальних допомог; 

6) удосконалення механізмів правової охорони, захисту прав осіб з 

інвалідністю з питань державних соціальних допомог; 7) посилення 

державного нагляду з питань прав осіб з інвалідністю на державні соціальні 
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допомоги; 8) посилення громадського контролю з питань прав осіб з 

інвалідністю на державні соціальні допомоги. 
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4.4 Реабілітація осіб з інвалідністю у системі соціального захисту 

Спрямування діяльності суспільства та держави на здійснення 

соціальних реформ, насамперед реформування соціального захисту осіб з 

інвалідністю, тісно пов’язане з удосконаленням системи соціальних послуг 

таким особам. Слід відзначити, що система соціальних послуг особам з 

інвалідністю спрямована на забезпечення їх необхідними засобами для 

підтримки життєдіяльності, вирішення складних життєвих проблем, а отже, 

вона передбачає підвищення ефективності, дієвості та доступності 

соціальних прав [110, с. 17-21, 500, с. 112-132]. 

Відповідно до норм Закону України «Про соціальні послуги» [412] 

соціальні послуги – це комплекс заходів із 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. Також цим Законом встановлено, що складні життєві 

обставини включають обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом 

здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, 

внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) 

здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) 

життя та брати участь у суспільному житті. 

У юридичній літературі відсутні єдині підходи до розуміння категорії 

«соціальні послуги». Так, Я.С. Бєлєвцова розглядає соціальні послуги як вид 

діяльності, спрямований на задоволення основних соціальних потреб 

людини, попередження та подолання складних життєвих обставин, які вона 

не здатна подолати самостійно, з метою поліпшення чи відтворення її 

життєдіяльності, сприяння соціальній адаптації, повернення до повноцінного 

життя [20, с. 6]. К.Е. Гафарова досліджує соціальні послуги через призму 

споживчої вартості нематеріального характеру, яка через корисний ефект 

здатна задовольняти соціальні потреби будь-якого індивідуума у 
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глобальному середовищі [46, с. 14]. Н.І. Кривоконь розглядає соціальні 

послуги як діяльність, спрямовану на задоволення соціальних та/або 

соціально-психологічних потреб особистості чи групи, що має на меті 

покращення їх життя, а також спонукання до наснаження та набуття нового 

досвіду [170, с. 9]. З точки зору Н.Б. Болотіної, соціальні послуги – це 

комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, 

реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи 

індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх 

життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного 

життя [24, с. 452]. Можна наводити й інші підходи. Водночас справедливим 

буде вказати на необхідність еволюції таких підходів до проблеми 

забезпечення права особи на соціальні послуги через призму забезпечення 

належної життєдіяльності, її адаптації у суспільстві. 

Отже, можна констатувати, що право на соціальні послуги є: 

1) окремим комплексним видом права на соціальний захист; 2) включає 

низку соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям осіб; 

3) розвивається з метою інтеграції (адаптації) окремих соціально вразливих 

категорій осіб у суспільстві; 4) включає права на окремі види соціальних 

послуг, у тому числі реабілітаційні заходи; 5) забезпечується через 

державний, недержавний соціальний захист, соціальне страхування; 6) може 

мати оплатний та безоплатний характер; 7) відповідає індивідуальній 

програмі реабілітації; 8) підлягає моніторингу, нагляду та контролю [145, 

с. 252-259; 196, с. 146-148]. 

Основними засадами надання соціальних послуг є: сприяння особам, 

що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі 

подолати за допомогою наявних засобів і можливостей; попередження 

виникнення складних життєвих обставин; створення умов для самостійного 

розв’язання життєвих проблем, що виникають. До основних принципів 
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надання соціальних послуг доречно віднести такі: адресності та 

індивідуального підходу; доступності та відкритості; добровільності вибору 

отримання чи відмови від надання соціальних послуг; гуманності; 

комплексності; максимальної ефективності використання бюджетних та 

позабюджетних коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги; 

законності; соціальної справедливості; забезпечення конфіденційності 

суб’єктами, що надають соціальні послуги; дотримання суб’єктами, що 

надають соціальні послуги, державних стандартів соціальних послуг, 

етичних норм і правил [226, с. 28-31]. 

Слід відзначити, що основними формами надання соціальних послуг є 

матеріальна допомога та соціальне обслуговування. По-перше, матеріальна 

допомога надається особам, що знаходяться у складній життєвій ситуації, у 

вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів 

санітарії і особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших 

предметів першої необхідності, палива, а також технічних і допоміжних 

засобів реабілітації. По-друге, соціальне обслуговування – система 

соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що 

надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для 

подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального 

статусу та повноцінної життєдіяльності. 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 перебування4 у територіальних центрах надання 

соціальних послуг; в інших закладах соціальної підтримки (догляду). 
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Варто наголосити, що відповідно до ст. 7  Закону України «Про 

соціальні послуги» суб’єкти, які надають соціальні послуги, здійснюють 

свою діяльність відповідно до статутних документів, цивільно-правових 

договорів, в яких визначено перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким 

вони надаються, за наявності відповідної підготовки їх працівників, з 

дотриманням державних стандартів соціальних послуг, етичних, правових 

норм і принципів надання соціальних послуг. Такі суб’єкти на договірних 

засадах можуть залучати до виконання цієї роботи інші підприємства, 

установи, організації, фізичних осіб, зокрема волонтерів. Соціальні послуги 

надаються як за плату, так і безоплатно. Також соціальні послуги 

державними та комунальними суб’єктами, а також іншими суб’єктами, що 

надають соціальні послуги із залученням бюджетних коштів, в обсягах, 

визначених державними стандартами соціальних послуг, безоплатно 

надаються: громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні 

забезпечити їх догляд і допомогу; громадянам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній 

службі зайнятості як такі, що шукають роботу, бездомністю, стихійним 

лихом, катастрофами; особам, яких визнано біженцями або особами, які 

потребують додаткового захисту, якщо середньомісячний дохід цих осіб 

нижчий, ніж встановлений прожитковий мінімум; дітям та молоді, які 

знаходяться у складній життєвій ситуації у зв’язку з інвалідністю, хворобою, 

сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким 

ставленням у сім’ї [412]. 

У контексті дослідження на особливу увагу заслуговують питання 

правового статусу отримувачів соціальних послуг. Аналіз положень Закону 

України «Про соціальні послуги» (статті 10, 11) дає підстави констатувати, 

що при одержанні соціальних послуг громадяни мають право на: поважливе 

і гуманне ставлення з боку суб’єктів, що надають соціальні послуги; вибір 
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установи та закладу, а також форми соціального обслуговування; 

інформацію щодо своїх прав, обов’язків та умов надання соціальних послуг; 

згоду на соціальні послуги, відмову від соціальних послуг; конфіденційність 

інформації особистого характеру, що стала відомою суб’єкту, який надає 

соціальні послуги; захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі в 

судовому порядку [213, с. 9]. 

Соціальні послуги найбільш повно зачіпають потреби та інтереси осіб 

з інвалідністю [145, с. 252-259; 184]. Так, соціальні послуги для осіб з 

інвалідністю покликані: 1) сприяти подоланню складних життєвих обставин; 

2) сприяти їх реабілітації та адаптації у суспільстві і державі. 

Ключовим аспектом надання соціальних послуг є здійснення їх щодо 

осіб з інвалідністю, адже такі особи потребують соціальних послуг на 

постійні основі, враховуючи приписи програм реабілітації. Законом України 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» [387] 

встановлено, що 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. При цьому види необхідної матеріальної, 

соціально-побутової і медичної допомоги особам з інвалідністю 

визначаються органами медико-соціальної експертизи в індивідуальній 

програмі реабілітації. 

Варто наголосити, що система соціальних послуг для осіб з 

інвалідністю залишається достатньо вразливим соціально-правовим явищем, 

ураховуючи такі чинники: відсутність інклюзивного суспільства; рамковість 

законодавчого забезпечення соціальних послуг; відсутність механізмів 

ефективного державного управління, координації із громадським сектором; 
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відсутність механізмів вивчення потреб людей з інвалідністю у соціальних 

послугах; відсутність реєстру соціальних послуг та їх отримувачів; 

декларативність окремих соціальних послуг; складність реалізації права на 

соціальні послуги; відсутність належного моніторингу, нагляду та контролю 

тощо. 

Принагідно зауважимо, що упродовж 2007-2012 рр. Кабінетом 

Міністрів України здійснювалися спроби якісно реформувати систему 

соціальних послуг [417; 404]. Принциповим недоліком таких 

реформаторських дій стало те, що вони повною мірою не враховують 

приписи Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю [124], яка визначає 

систему базових міжнародних соціальних стандартів [227]. Наприклад, 

Д.В. Полозенко, Н.О. Квітко зазначають, що реформування соціальних 

послуг потребує впровадження новітніх механізмів їх надання, у першу 

чергу, таких як утримання та догляд у стаціонарних установах осіб з 

інвалідністю. Дослідники наголошують на важливості врахування 

європейського принципу надання соціальних послуг «money follows the 

person» («гроші слідують за особою») [282, с. 45-52; 462, с. 199]. Цілком 

очевидно, що такий продуктивний досвід варто було б урахувати при 

розробці відповідного законодавчого забезпечення цих питань. Тому можна 

погодитися з Л.П. Шумною, що розвиток системи соціальних послуг не 

може орієнтуватися на короткострокові завдання, а повинен відбуватися 

відповідно до стратегічних напрямів державної соціальної політики [502, 

с. 284-288]. 

Таким чином, соціальні послуги особам з інвалідністю – комплекс 

заходів із надання допомоги особам з інвалідністю, ураховуючи затверджені 

програми реабілітації, у тому числі особливі освітні потреби, з метою їх 

адаптації у суспільстві та державі. 

Концептуальними напрямами удосконалення системи соціальних 

послуг особам з інвалідністю є: 1) розробка Національної концепції 
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реформування соціальних послуг, ураховуючи міжнародні соціальні 

стандарти; 2) обговорення, здійснення експертизи відповідного проекту 

Національної концепції реформування соціальних послуг, ураховуючи 

позиції експертів та провідних шкіл соціального права; 3) затвердження 

Урядом Національної концепції реформування соціальних послуг; 

4) запровадження реєстру соціальних послуг та їх отримувачів; 5) розробка 

та ухвалення на основі Національної концепції реформування соціальних 

послуг Соціального кодексу та Кодексу про права осіб з інвалідністю. 

У системі соціальних послуг для осіб з інвалідністю окреме місце 

посідають заходи з реабілітації [196]. 

Принагідно нагадаємо, що згідно із ст. 26 Конвенції ООН про права 

осіб з інвалідністю держави-учасниці вживають, зокрема за підтримки з боку 

інших осіб з інвалідністю, ефективні і належні заходи для того, щоб надати 

особам з інвалідністю можливість для досягнення й збереження 

максимальної незалежності, повноцінних фізичних, розумових, соціальних 

та професійних здібностей і включення та залучення до всіх аспектів життя. 

З 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 й ґрунтувалися на багатопрофільній оцінці потреб і сильних 

сторін індивіда; b) сприяли залученню та включенню до місцевої спільноти й 

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. Також держави-

учасниці заохочують розвиток початкового й подальшого навчання 

спеціалістів і персоналу, які працюють у сфері абілітаційних і 

реабілітаційних послуг [228]. Крім того, вони заохочують наявність, знання 
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та використання допоміжних пристроїв і технологій, що стосуються 

абілітації й реабілітації та призначені для осіб з інвалідністю. 

У науковій літературі наголошується, що реабілітаційні заходи мають 

комплексний характер та спрямовані на подолання труднощів, що 

виникають в осіб з обмеженими можливостями. Так, А.Г. Шевцов зазначає, 

що реабілітацію осіб з інвалідністю визначено як спеціально організований, 

відкритий, особистісно орієнтований системно-синергетичний процес 

медичних, соціальних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, 

трудових, технічних, правових, економічних, культурних, мистецьких, 

інформаційних заходів, спрямованих на усунення обмежень їх 

життєдіяльності, відновлення фізичного, психічного та соціального здоров’я, 

соціалізацію, соціальну адаптацію та інтеграцію, оптимізацію рівня 

діяльності, в тому числі навчальної та трудової, підвищення якості життя та 

формування їх незалежного стилю [495, с. 19]. При цьому Л.Ю. Малюга 

вказує, що реабілітаційні заходи здійснюються у трьох формах (надання 

реабілітаційних послуг, забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення, матеріальне забезпечення), 

що охоплюють широкий спектр видів реабілітаційної діяльності, обсяги та 

спрямованість яких залежать від потреб інваліда [189, с. 270]. 

У Законі України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» 

(ст. 1) [397] визначено, що реабілітація осіб з інвалідністю – система 

медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових, 

фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих на 

надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або 

втрачених функцій організму для досягнення і підтримання соціальної та 

матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство, а 

також забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації і виробами медичного призначення. При цьому до 

реабілітаційних послуг належать послуги, спрямовані на відновлення 
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оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня 

життєдіяльності особи з метою сприяння її інтеграції в суспільство, а 

реабілітаційні заходи включають комплекс заходів, якими здійснюється 

реабілітація осіб з інвалідністю [196, с. 146-148]. 

Отже, реабілітація осіб з інвалідністю спрямовується на: 

1) відновлення порушених (втрачених) функцій організму; 2) належну 

адаптацію (соціалізацію) осіб з інвалідністю у суспільстві та державі; 

3) забезпечення повноцінної інтеграції у суспільство [197, с. 6]. 

Враховуючи зазначене, констатуємо, що державна політика України у 

сфері реабілітації осіб з інвалідністю: забезпечує координованість системи 

реабілітації, що реалізується через своєчасність, безперервність та 

комплексність відновлювальних заходів і методик, а також доступність 

технічних та інших засобів реабілітації і виробів медичного призначення, 

реабілітаційних послуг, відповідність їх змісту, рівня та обсягу фізичним, 

розумовим, психічним можливостям і стану здоров’я особи з інвалідністю, 

дитини з інвалідністю; регламентує правові, економічні, соціальні умови 

надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг з 

урахуванням їх функціональних можливостей, потреби у виробах медичного 

призначення, технічних та інших засобах реабілітації; гарантує матеріально-

технічне, фінансове, кадрове і наукове забезпечення системи реабілітації; 

визначає умови для відновлення або здобуття трудових навичок, отримання 

освіти, професійної перепідготовки і працевлаштування з урахуванням 

функціональних можливостей осіб з інвалідністю, сприяння виробничій 

діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з 

інвалідністю; забезпечує реабілітаційним установам незалежно від їх 

відомчого підпорядкування, типу і форми власності рівні умови для 

здійснення реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю; встановлює 

вимоги до об’єктів соціальної інфраструктури та інформації щодо створення 

безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю шляхом усунення 
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природних, комунікаційних і архітектурних перешкод; сприяє участі 

громадських організацій, у тому числі громадських організацій осіб з 

інвалідністю, у формуванні і реалізації державної політики у цій сфері. 

Реалізація державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю 

покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування, які у співпраці та партнерстві з громадськими 

організаціями осіб з інвалідністю забезпечують розробку і виконання 

програм щодо запобігання виникненню інвалідності, компенсації вад і 

розладів функцій організму особи, створення умов для їх усунення шляхом 

медичної, психолого-педагогічної, психологічної, фізичної, професійної, 

трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю [197, с. 7; 494, с. 270; 442, с. 10-13]. 

Досліджуючи правові основи реабілітації осіб з інвалідністю в Україні, 

Л.П. Шумна акцентує увагу на тому, що сучасними дослідниками правових 

проблем інвалідності розвивається тема щодо становлення і розвитку нової 

міжнародної галузі наукових знань – реабілітології, покликаної забезпечити 

наукове супроводження і удосконалення діяльності практичних служб у 

сфері реабілітації осіб з інвалідністю. На думку автора, реабілітологія 

вивчатиме процеси взаємодії, організацію і управління в системі «інвалід(и) 

– реабілітаційні інститути – суспільство» [501, с. 10]. У такому контексті 

варто констатувати, що питання реабілітації осіб з інвалідністю є 

комплексною стратегічною проблемою соціальної безпеки суспільства та 

держави, що вказує на необхідність більш системних та гнучких підходів до 

реалізації державної політики у цій сфері, потребу системної координації 

діяльності інститутів громадянського суспільства, органів державної влади 

та місцевого самоврядування. 

Варто наголосити, що система реабілітації осіб з інвалідністю 

залишається достатньо вразливим соціально-правовим явищем, ураховуючи 

такі чинники: відсутність інклюзивного суспільства; рамковість 
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законодавчого забезпечення реабілітації та відсутність якісних механізмів 

попередження інвалідизації; відсутність механізмів ефективного державного 

управління, координації із громадським сектором; відсутність механізмів 

вивчення потреб людей з інвалідністю у реабілітаційних послугах; 

відсутність реєстру реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю; 

декларативність окремих реабілітаційних послуг; складність реалізації права 

на реабілітацію; відсутність належного моніторингу, нагляду та контролю 

тощо [196, с. 146-148]. 

Необхідно відзначити, що система реабілітації осіб з інвалідністю, 

дітей з інвалідністю забезпечує своєчасність, комплексність і неперервність 

медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, 

фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації, досягнення особами з 

інвалідністю, дітьми з інвалідністю оптимального фізичного, 

інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності. 

Систему реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю 

складають: органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

які здійснюють державне управління системою реабілітації осіб з 

інвалідністю; реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми 

власності; будинки дитини – дошкільні навчальні заклади для дітей з вадами 

фізичного та/або розумового розвитку віком до чотирьох років – незалежно 

від відомчого підпорядкування, типу і форми власності; спеціальні та 

санаторні дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу для 

дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, 

незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності; 

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу для дітей 

віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі яких можуть бути 

групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в 
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яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх 

розумового, психологічного, фізичного розвитку, незалежно від відомчого 

підпорядкування, типу і форми власності; дошкільні навчальні заклади 

(центри розвитку дитини) системи освіти, в яких забезпечуються фізичний, 

розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного 

розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи 

виховуються вдома; спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) – 

загальноосвітні навчальні заклади системи освіти для дітей, які потребують 

корекції фізичного та/або розумового розвитку; загальноосвітні санаторні 

школи (школи-інтернати) – загальноосвітні навчальні заклади I-III ступенів з 

відповідним профілем системи освіти для дітей, які потребують тривалого 

лікування; навчальні заклади, які належать до сфери управління центральних 

органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують 

державну політику у сфері трудових відносин, соціального захисту 

населення; установи соціального обслуговування осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми 

власності; санаторно-курортні установи, які належать до сфери управління 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та 

реалізують державну політику у сфері трудових відносин, соціального 

захисту населення; протезно-ортопедичні підприємства незалежно від 

відомчого підпорядкування, типу і форми власності; установи культури, 

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій осіб з 

інвалідністю; академічні та галузеві науково-дослідні, науково-методичні 

установи, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері 

реабілітації осіб з інвалідністю [213, с. 9]. 

Крім того, реабілітаційні установи залежно від змісту реабілітаційних 

заходів, які вони здійснюють, відносяться до таких типів: медичної 

реабілітації, медико-соціальної реабілітації, соціальної реабілітації, 

психолого-педагогічної реабілітації, фізичної реабілітації, професійної 
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реабілітації, трудової реабілітації, фізкультурно-спортивної реабілітації. При 

цьому реабілітаційні установи можуть мати змішаний тип [337]. 

Водночас Л.Ю. Малюга доречно зазначає, що в Україні є велика 

кількість установ, заснованих на різних формах власності, що надають 

послуги з реабілітації інвалідів, спрямовані на їх адаптацію у суспільстві. 

Дослідниця вказує, що, будучи різноманітними та багатопрофільними за 

своїм призначенням, вони надають широкий спектр реабілітаційних послуг 

інвалідам з урахуванням їх потреб, віку, статі та захворювання [189, с. 271]. 

Водночас, підтримуючи таку тезу, варто відзначити, що наразі в Україні 

відсутня цілісна та системна реабілітаційна інфраструктура, яка б 

забезпечувала надання якісних, доступних та ефективних реабілітаційних 

послуг, товарів та робіт реабілітаційного призначення, враховуючи, зокрема, 

військові дії на Сході України. Як відомо, тимчасова окупація частини 

території України зовнішнім агресором має наслідком, серед іншого, втрату 

частково реабілітаційної інфраструктури (АРК, окремі райони Донецької та 

Луганської областей). При цьому в Україні підвищується актуальність 

розвитку військово-медичної реабілітації та відповідної інфраструктури, 

враховуючи те, що швидкими темпами зростає інвалідність унаслідок 

військових дій на Сході України. За таких обставин виникає потреба 

посилення інвестицій держави, місцевого самоврядування у розвиток 

сучасної реабілітаційної інфраструктури, залучення інвестицій інших 

суб’єктів у цю важливу сферу. 

Слід відзначити, що реабілітація осіб з інвалідністю провадиться на 

основі індивідуальної програми. 

Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю 

розробляється відповідно до Державної типової програми реабілітації осіб з 

інвалідністю для повнолітніх осіб з інвалідністю – МСЕК, для дітей з 

інвалідністю – ЛКК лікувально-профілактичних закладів. Визначення 

конкретних обсягів, методів і термінів проведення реабілітаційних заходів, 
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які повинні бути здійснені щодо особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, 

кошторис витрат за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, а також контроль за виконанням 

індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю в межах своїх 

повноважень здійснюють МСЕК (ЛКК лікувально-профілактичних закладів 

– щодо дітей з інвалідністю), місцеві державні адміністрації, служби 

зайнятості, реабілітаційні установи, розпорядники відповідних 

коштів [197, с. 4]. 

У юридичній літературі обґрунтовано доцільність закріплення в 

законодавстві про реабілітацію інвалідів таких принципів: 1) принципу 

інтегрованого підходу до організації реабілітації інвалідів, що виражає 

загальні основи реабілітаційної діяльності та розуміння реабілітації інвалідів 

як системи заходів; 2) принципу структурної відповідності в процесі 

реабілітації інвалідів – забезпечення ефективного правового регулювання 

структурної відповідності процесу і змісту реабілітації інвалідів потребує 

теоретичної розробки критеріїв, показників різних рівнів, стадій 

реабілітаційного процесу; 3) принципу соціальної доцільності, що за змістом 

являє собою мету реабілітації інвалідів; 4) принципу диференційованої 

адресності – реалізація заходів, включених до програми реабілітації, яка 

повинна бути гарантована інвалідам; 5) принципу державного характеру 

реабілітаційної справи – якість, обсяг, порядок і умови надання 

реабілітаційних заходів, які повинні відповідати державним стандартам [501, 

с. 10-11]. 

Важливо наголосити, що індивідуальна програма реабілітації особи з 

інвалідністю є обов’язковою для виконання органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, реабілітаційними установами, 

підприємствами, установами, організаціями, в яких працює або перебуває 

особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, незалежно від їх відомчої 

підпорядкованості, типу і форми власності. Водночас індивідуальна 
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програма реабілітації має для особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю 

рекомендаційний характер. 

Слід зауважити, що особа з інвалідністю (законний представник 

дитини з інвалідністю) має право відмовитися від будь-якого виду, форми та 

обсягу реабілітаційних заходів, передбачених її індивідуальною програмою 

реабілітації, або від усієї програми в цілому. Крім того, особа з інвалідністю 

(законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з 

інвалідністю) бере участь у виборі конкретних технічних та інших засобів 

реабілітації, виробів медичного призначення, реабілітаційних послуг і 

санаторно-курортного лікування тощо в межах її індивідуальної програми 

реабілітації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [368]. 

Відповідно до Державної типової програми реабілітації осіб з 

інвалідністю [364] можуть здійснюватися такі види реабілітаційних заходів 

щодо осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю: медичні, які передбачають 

медикаментозне лікування, відновлювальну терапію, реконструктивну 

хірургію, ендопротезування, забезпечення виробами медичного 

призначення, протезуванням, ортезуванням; 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; 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; 

професійні, які передбачають сприяння у професійному навчанні і 

професійній адаптації; трудові, які передбачають раціональне 

працевлаштування і психологічну підтримку в процесі професійної адаптації 

до виробничих умов; соціальні, які передбачають соціально-побутову 

адаптацію і соціально-середовищну орієнтацію, соціальне обслуговування, 
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забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами 

медичного призначення; психолого-педагогічні, які передбачають 

психологічну і педагогічну корекцію розвитку; фізкультурно-спортивні, які 

передбачають фізкультурно-спортивну підготовку та адаптацію, організацію 

і проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять [337]. При цьому 

щодо окремих осіб (осіб з інвалідністю та/або дітей з інвалідністю, та/або 

дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання 

інвалідності (з метою попередження інвалідності) може провадитися 

комплексна реабілітація [374]. 

Згідно із ст. 25 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні» основними формами реабілітаційних заходів є: надання 

реабілітаційних послуг; забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення; матеріальне забезпечення. 

Реабілітаційні послуги надаються особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю в установах і закладах системи реабілітації осіб з інвалідністю, 

а також у разі потреби – за місцем проживання особи з інвалідністю, дитини 

з інвалідністю. Для забезпечення догляду за особою з інвалідністю, дитиною 

з інвалідністю з важкими формами інвалідності у разі тимчасової відсутності 

осіб, які доглядають за нею (під час хвороби, відпустки, у вихідні дні), 

органи виконавчої влади, місцевого самоврядування створюють відділення 

тимчасового перебування осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю при 

установах соціального обслуговування, реабілітаційних установах, а також 

можуть створювати будинки тимчасового перебування осіб з інвалідністю. 

Слід зауважити, що обсяг прав осіб з інвалідністю щодо їх реабілітації 

визначається відповідно до закону. Законом України «Про реабілітацію осіб 

з інвалідністю в Україні» (ст. 31) передбачено, що при здійсненні 

реабілітаційних заходів особи з інвалідністю мають право на: поважливе і 

гуманне ставлення з боку працівників реабілітаційних установ; вибір виду 

реабілітації і реабілітаційної установи; отримання інформації про свої права, 
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обов’язки, умови та форми здійснення реабілітаційних заходів; відмову від 

реабілітаційних заходів; конфіденційність інформації особистого характеру, 

в тому числі стосовно особливостей і характеру ураження здоров’я; захист 

своїх прав і законних інтересів, у тому числі в судовому порядку [197, с. 5]. 

Варто наголосити, що особи з інвалідністю, законні представники 

дітей з інвалідністю мають право брати участь у розробці реабілітаційних 

заходів. Законні представники дітей з інвалідністю також можуть брати 

участь у процесі проведення реабілітаційних заходів. При здійсненні 

реабілітаційних заходів діти з інвалідністю користуються всіма правами, 

визначеними в цій статті для осіб з інвалідністю. Права дітей з інвалідністю 

реалізуються за рішенням чи за участі їх законних представників. Також 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, у тому числі з важкими 

формами інвалідності, які потребують реабілітації відповідно до висновків 

МСЕК, створюються необхідні умови для отримання реабілітаційних послуг. 

Для отримання реабілітаційних послуг, визначених індивідуальною 

програмою реабілітації особи з інвалідністю, в реабілітаційній установі 

державної або комунальної форми власності особа з інвалідністю, законний 

представник дитини з інвалідністю повинна/повинен звернутися з 

письмовою заявою до місцевої державної адміністрації за місцем 

проживання. Для отримання реабілітаційних послуг у недержавній 

реабілітаційній установі особа з інвалідністю, законний представник дитини 

з інвалідністю повинна/повинен звернутися до цієї реабілітаційної 

установи [213, с. 5]. 

Крім того, якщо неможливо провести реабілітацію особи з 

інвалідністю, дитини з інвалідністю в Україні, центральні органи виконавчої 

влади, що забезпечують формування державної політики у сфері трудових 

відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я, в межах своїх 

повноважень приймають рішення про направлення особи з інвалідністю, 
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дитини з інвалідністю на реабілітацію за кордон (за наявності відповідних 

коштів)[337]. 

У системі заходів реабілітації осіб з інвалідністю дедалі вагомішого 

значення набуває освітня реабілітація через призму розвитку інклюзивної 

освіти, у тому числі інклюзивного навчання [104; 29; 103, 443, с. 89-96]. Слід 

відзначити, що в Україні проживає понад 170 тис. дітей з особливими 

освітніми потребами, значна їх частина має інвалідність [103; 162, с. 96-99]. 

Можна погодитися з думкою, що взаємодія права на соціальний захист та 

права на освіту тісно пов’язана з організацією та проведенням системних 

соціальних реформ [230, с. 47-48], насамперед реформи інклюзивної 

освіти [487, с. 93-97; 165, с. 117-120]. 

Концептуальні засади розвитку інклюзивної освіти закладені у нормах 

ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю [106, с. 219; 144, с. 24-

32], відповідно до якої держави-учасниці визнають право осіб з інвалідністю 

на освіту [488, с. 89-97]. Для цілей реалізації цього права без дискримінації й 

на підставі рівності можливостей держави-учасниці забезпечують 

інклюзивну освіту на всіх рівнях і протягом усього життя, прагнучи при 

цьому: до повного розвитку людського потенціалу, а також почуття гідності 

та самоповаги та до посилення поваги до прав людини, основоположних 

свобод і людської багатоманітності; до розвитку особистості, талантів і 

творчості осіб з інвалідністю, а також їхніх розумових і фізичних здібностей 

у найповнішому обсязі; до надання особам з інвалідністю можливості брати 

ефективну участь у житті вільного суспільства. 

Також у ст. 9 ЄСХ (п) встановлено, що з метою забезпечення 

ефективного здійснення права на професійну орієнтацію Сторони 

зобов’язуються (у разі необхідності) створити службу або сприяти діяльності 

служби, яка допомагатиме всім особам, включаючи осіб з інвалідністю, у 

вирішенні проблем, пов’язаних із вибором професії та набуттям професійних 

навичок, з належним урахуванням здібностей кожної особи та потреби в них 
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на ринку праці. Така допомога повинна надаватись безкоштовно як 

підліткам, включаючи школярів, так i повнолітнім особам. Так, ст. 10 Хартії 

передбачає, що з метою забезпечення ефективного здійснення права на 

професійну підготовку Сторони зобов’язуються: у разі необхідності, 

консультуючись з організаціями роботодавців і працівників, започаткувати 

професійно-технічну підготовку або сприяти професійно-технічній 

підготовці всіх осіб, включаючи осіб з інвалідністю, а також створити умови 

для доступу до вищої технічної та університетської освіти винятково на 

основі особистих здібностей; започаткувати систему виробничого навчання 

та інші регулярні програми професійної підготовки підлітків – хлопців та 

дівчат – з різних професій або сприяти функціонуванню такої системи 

тощо [91; 465, с. 7-9]. 

Доречно наголосити, що упродовж 70–80-х років минулого сторіччя у 

світі поступово впроваджується концепція інклюзивної освіти як складова 

формування безбар’єрного освітнього простору. Відомо, що термін 

«inclusion») перекладається з англійської як включення до складу чогось. Це 

означає, що його ідея розкриває нову філософію розвитку суспільства, 

цінностей та орієнтирів [2, с. 358]. Достатньо важливого значення такі 

підходи набули по відношенню до людей з інвалідністю з позиції їх 

соціалізації та адаптації у різних сферах суспільного життя. Тому одним із 

завдань суспільства з цих питань є долучення таких осіб до усіх суспільних 

процесів, що робило б їх повноцінними та конкурентоспроможними його 

членами. 

Досліджуючи міжнародно-правові аспекти інклюзивної освіти, 

проблеми її розвитку в Україні, Л.І. Миськів наводить такі принципи 

інклюзивної освіти: принцип безбар’єрності – створення безбар’єрного 

середовища доступу осіб з обмеженими можливостями до усіх видів та форм 

здобуття освіти шляхом розробки та прийняття обов’язкових нормативних 

актів, що закріплюють даний принцип; принцип соціалізації – залучення та 
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включення осіб з обмеженими можливостями у загальноосвітній простір; 

принцип рівності – однакова цінність та рівність людей незалежно від їх 

здібностей, стану психофізичного здоров’я та досягнень, кожна особа 

повинна мати можливість отримувати і розвивати знання та навички; 

принцип науковості – проведення науково-дослідних робіт, розробка 

науково-обґрунтованих проектів у сфері пошуку шляхів впровадження 

інклюзивної освіт; принцип співпраці – обмін досвідом та використання 

успішних світових моделей впровадження інклюзивної освіти; принцип 

просвітництва – широке розповсюдження інформації про необхідність 

залучення осіб з обмеженими можливостями до загальноосвітнього 

середовища; принцип універсальності – надання можливості здобуття освіти 

особам з обмеженими можливостями незалежно від виду та форми 

обмеженості; принцип відповідальності – зобов’язання країн провадити 

політику інклюзії на національному рівні [247, с. 66-70; 237, с. 109-112; 186, 

с. 120-122]. Такі принципи достатньо важливі для розвитку в Україні 

інклюзивної освіти як складової освітньої реабілітації, належного 

законодавчого регулювання у цій царині. 

23 травня 2017 року Верховною Радою України було ухвалено Закон 

України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо 

особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх 

послуг» [330], яким визначено, що особа з особливими освітніми потребами 

– це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в 

освітньому процесі з метою забезпечення права на освіту, сприяння розвитку 

особистості, поліпшення стану здоров’я та якості життя, підвищення рівня 

участі у житті громади. Водночас законодавець зазначив, що інклюзивне 

навчання – це система освітніх послуг, що забезпечує реалізацію права на 

освіту осіб з особливими освітніми потребами, а також їх соціалізацію та 

інтеграцію в суспільство. Психолого-педагогічна, корекційно-розвиткова та 

інша допомога особам з особливими освітніми потребами в системі освіти 
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надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з 

урахуванням їхніх потреб, визначених в індивідуальній програмі розвитку 

особи з особливими освітніми потребами [449, с. 88]. Очевидно, що до 

певної міри така норма є декларативною, оскільки не регламентує види та 

форми надання особам з особливими освітніми потребами не лише освітніх 

послуг, а також інших суміжних (психолого-педагогічних, корекційно-

розвиткових тощо) послуг. 

27 лютого 2018 року Верховною Радою України затвердила Закон 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної 

підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та 

їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» [319], яким 

було дещо уточнено особливості реалізації права на освіту осіб з 

інвалідністю. Однак вкотре доводиться констатувати, що ухвалені норми є 

декларативними. Очевидно, що доступ осіб з інвалідністю до професійно-

технічної та вищої освіти варто провадити через вироблення більш гнучких 

та інклюзивних правил вступу на навчання. У зв’язку з цим системного 

переосмислення потребують норми Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (ст. 22), відповідно до яких 

прийом на навчання до вищих навчальних закладів осіб з інвалідністю 

проводиться на конкурсній основі згідно з умовами прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів, затверджених центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки. 

До основних пріоритетів розвитку в Україні інклюзивної освіти, на 

наш погляд, належить розроблення та затвердження Національної стратегії 

розвитку інклюзивної освіти як складової розвитку безбар’єрного освітнього 

простору. 

Доречно зауважити, що ще 15.04.2016 на розгляд Верховної Ради 

України було внесено проект Закону України «Про попередження 

інвалідності та систему реабілітації в Україні» [396]. Аналіз змісту 
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преамбули цього законопроекту свідчить, що він спрямований на «створення 

правових, соціально-економічних, організаційних умов для попередження 

інвалідності та функціонування системи реабілітації в Україні, усунення або 

компенсацію наслідків, спричинених стійким порушенням здоров’я, 

функціонування системи підтримання особами з інвалідністю фізичного, 

психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної 

та матеріальної незалежності». Варто зазначити, що основними завданнями 

державної політики з попередження інвалідності та у сфері реабілітації є: 

створення умов для попередження інвалідності та функціонування системи 

реабілітації осіб з тимчасовим обмеженням життєдіяльності, осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю; відновлення і компенсація порушеної або 

втраченої здатності особи до побутової, професійної, суспільної діяльності; 

визначення основних завдань для попередження інвалідності та для системи 

реабілітації в Україні, видів і форм реабілітаційних заходів; розмежування 

повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування; регламентування матеріально-

технічного, кадрового, фінансового, наукового, освітнього забезпечення 

заходів з попередження інвалідності та системи реабілітації; структурно-

організаційне забезпечення державної соціальної політики по відношенню 

до осіб з тимчасовим обмеженням життєдіяльності, осіб з інвалідністю і 

дітей з інвалідністю; сприяння залученню громадських об’єднань до 

формування та реалізації державної політики з попередження інвалідності та 

у сфері реабілітації. Цей законопроект було повернуто суб’єкту законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. Однак його доопрацьований варіант вкрай 

потрібен для забезпечення розвитку в Україні системи попередження 

інвалідності та розвитку системи реабілітації. Цілком закономірно, що його 

доопрацювання має провадитися через призму співпраці зацікавлених 

інститутів держави та громадського суспільства, інших експертів, науковців, 

вчених, напрацювань доктрини соціального права. 



305 

Таким чином, реабілітація осіб з інвалідністю – система вироблених, 

гарантованих у суспільстві і державі заходів (послуг, робіт, товарів), які 

надаються особам з інвалідністю для відновлення порушень функцій 

організму, забезпечення матеріальної та соціальної незалежності з метою 

повноцінної адаптації у різних сферах суспільного (державного) життя. 

Основними завданнями реабілітації осіб з інвалідністю в Україні є 

такі: створення умов для усунення обмежень життєдіяльності осіб з 

інвалідністю; відновлення і компенсація їх порушених або втрачених 

здатностей до побутової, професійної, суспільної діяльності; визначення 

основних завдань системи реабілітації осіб з інвалідністю, видів і форм 

реабілітаційних заходів; розмежування повноважень між центральними і 

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування; 

регламентування матеріально-технічного, кадрового, фінансового, наукового 

забезпечення системи реабілітації осіб з інвалідністю; структурно-

організаційне забезпечення державної соціальної політики по відношенню 

до осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю; сприяння залученню 

громадських організацій осіб з інвалідністю до реалізації державної політики 

у цій сфері [337]. 

Концептуальними напрямами удосконалення системи реабілітації осіб 

з інвалідністю є: 1) мотивація та організація розгалуженої реабілітаційної 

інфраструктури, у тому числі військово-медичної, насамперед через 

інвестиції держави, місцевого самоврядування, з урахуванням міжнародного 

та європейського досвіду; 2) розробка Національної концепції попередження 

інвалідизації та реабілітації осіб з інвалідністю, ураховуючи міжнародні 

соціальні стандарти; 3) обговорення, здійснення експертизи відповідного 

проекту та затвердження Національної концепції попередження інвалідизації 

та реабілітації осіб з інвалідністю, ураховуючи позиції експертів та 

провідних шкіл соціального права; 4) розробка та ухвалення на основі 

Національної концепції попередження інвалідизації та реабілітації осіб з 
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інвалідністю Кодексу про права осіб з інвалідністю, який має містити 

механізми здійснення реабілітації осіб з інвалідністю; 5) запровадження 

моніторингу, нагляду та контролю з питань реабілітації осіб з інвалідністю. 
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Висновки до розділу 4 

1. Організаційно-правові форми соціального захисту осіб з 

інвалідністю включають систему організаційних, правових, економічних та 

інших механізмів реалізації та гарантування права на соціальний захист та 

інших пов’язаних із ним прав на окремі його види. 

Основними їх особливостями є: 1) спрямовані на посилення 

ефективності та доступності реалізації і гарантування права осіб з 

інвалідністю на соціальний захист та пов’язаних із ним прав на окремі 

види соціального захисту; 2) включають широкий спектр організаційних, 

правових, економічних та інших механізмів щодо посилення ефективності 

та доступності соціального захисту осіб з інвалідністю; 3) гарантуються 

державою на підставі, як правило, законодавчих актів; 4) передбачають 

спрямування на посилення соціальних стандартів та гарантій; 5) їх 

правомочними особами є особи з інвалідністю; 6) уповноваженими 

суб’єктами виступають держава, роботодавці, працівники, інститути 

громадянського суспільства; 7) розвиваються через такі види: соціальне 

страхування, державний соціальний захист, змішаний соціальний захист, 

недержавний соціальний захист. 

2. Історично чи не найбільш ефективною організаційно-правовою 

формою соціального захисту виступає соціальне страхування. До основних 

ознак соціального страхування осіб з інвалідністю належать наступні: 1) є  

ключовою організаційно-правовою формою соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 2) спрямовується на посилення ефективності та доступності 

реалізації і гарантування права осіб з інвалідністю на соціальний захист та 

пов’язаних із ним прав на окремі його види; 3) правомочними його 

суб’єктами є застраховані особи з інвалідністю, які отримують єдине 

страхове свідоцтво, а уповноваженими суб’єктами виступають фонди 

соціального страхування; 4) охоплює систему прав, обов’язків і гарантій 

правомочних застрахованих осіб з інвалідністю, яка передбачає надання 
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соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі 

хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

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

та в інших випадках, передбачених законом (страхових соціальних ризиків); 

5) управління ним здійснюється за участю держави, роботодавців та 

працівників; 6) характеризується окремими видами, як правило, залежно від 

страхового випадку; 7) функціонує за рахунок страхових фондів, що 

формуються шляхом сплати страхових внесків роботодавцями, громадянами, 

а також за рахунок бюджетних та інших джерел, передбачених законом; 

8) гарантується державою, як правило, за допомогою законодавчих актів; 

9) спрямовується на підвищення державних соціальних гарантій та 

стандартів; 10) підлягає нагляду та контролю; 11) права на нього підлягають 

юрисдикційному та позаюрисдикційному захисту. 

3. У системі організаційно-правових форм соціального захисту осіб з 

інвалідністю соціальне страхування доповнюється іншими видами. 

Насамперед йдеться про державний соціальний захист осіб з інвалідністю. 

Державний соціальний захист осіб з інвалідністю – це система прав, 

обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що 

включає матеріальне забезпечення осіб з інвалідністю у разі хвороби, повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом, за рахунок коштів Державного або 

місцевих бюджетів та інших джерел, передбачених законом. 

4. Основними ознаками державного соціального захисту осіб з 

інвалідністю є: 

1) виступає базовою організаційно-правовою формою соціального 

захисту осіб з інвалідністю; 
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2) спрямовується на посилення ефективності та доступності 

реалізації і гарантування права осіб з інвалідністю на соціальний захист, 

пов’язаних із ним прав на окремі види соціального захисту; 

3) його правомочними суб’єктами є незастраховані особи з 

інвалідністю, а уповноваженими суб’єктами виступають уповноважені 

органи соціальної політики (соціального) захисту; 

4)  являє собою систему прав, обов’язків і гарантій правомочних 

незастрахованих осіб з інвалідністю, яка передбачає надання соціального 

захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, 

повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

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

старості та в інших випадках, передбачених законом (соціальних ризиків); 

5) управління ним здійснюється за участю держави, органів 

місцевого самоврядування; 

6) функціонує за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів 

відповідно до Бюджетного кодексу України; 

7) гарантується державою, як правило, за допомогою законодавчих 

актів; 

8) спрямовується на забезпечення мінімальних державних 

соціальних гарантій та стандартів; 

9) підлягає нагляду та контролю; 

10) права на нього підлягають юрисдикційному та 

позаюрисдикційному захисту. 

5. Одним із ключових видів недержавного соціального захисту осіб з 

інвалідністю є благодійництво та меценатство. Важливого значення для 

розвитку недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю набувають 

громадські організації інвалідів. 

6. Основними тенденціями удосконалення організаційно-правових 

форм соціального захисту осіб з інвалідністю є: 1) належна законодавча 
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регламентація як складова консенсусу суспільства та держави з питань 

прав осіб з інвалідністю; 2) посилення дієвості, прозорості та доступності 

соціального захисту осіб з інвалідністю та його видів; 3) посилення 

ефективності державного соціального захисту, насамперед через адресну 

спрямованість бюджетних видатків та програми соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 4) посилення ефективності, дієвості та доступності системи 

соціального страхування осіб з інвалідністю, особливо щодо забезпечення 

доступності пенсійного страхування; 5) стимулювання недержавного 

соціального захисту, запровадження дієвих державних програм підтримки 

всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю; 6) посилення 

ролі та значення соціального захисту осіб з інвалідністю через програми 

органів місцевого самоврядування; 7) підвищення ефективності, 

прозорості та доступності соціально-правового статусу осіб з 

інвалідністю; 8) посилення дієвості механізмів реалізації особами з 

інвалідністю усього комплексу прав та свобод; 9) посилення нагляду та 

контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю. 

7. Пенсія по інвалідності у пенсійному страхуванні – це визначена у 

солідарній системі щомісячна пенсійна виплата у грошовій формі, що 

гарантується особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання (у 

тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) 

за наявності встановленої тривалості страхового стажу та/або інших 

юридичних фактів, яка призначається на умовах та у порядку, 

передбаченому пенсійним законодавством. 

8. Державні соціальні допомоги особам з інвалідністю – це вид 

соціальних допомог, що призначаються у державному соціальному захисті 

особам з інвалідністю, які, як правило, не мають права на пенсію, за 

рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів у порядку та на 

умовах, передбачених чинним законодавством. 



311 

9. Державні соціальні допомоги особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю – це вид соціальних допомог, що призначаються у 

державному соціальному захисті особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю, які, як правило, не мають права на пенсію, за 

рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів у порядку та на 

умовах, передбачених чинним законодавством. 

10. Державні соціальні допомоги особам з інвалідністю, які не 

мають права на пенсію, – це вид соціальних допомог, що призначаються у 

державному соціальному захисті особам з інвалідністю, які, як правило, не 

мають права на пенсію, за рахунок коштів Державного або місцевих 

бюджетів у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством. 

11. Основними тенденціями удосконалення державних соціальних 

допомог осіб з інвалідністю є такі: 1) забезпечення відповідності 

державних соціальних допомог особам з інвалідністю сучасному стану 

розвитку держави; 2) забезпечення належної систематизації законодавства 

про державні соціальні допомоги особам з інвалідністю; 3) підвищення 

розміру державних соціальних допомог, ураховуючи прожитковий 

мінімум для непрацездатних; 4) підвищення рівня прозорості, відкритості 

та доступності механізмів реалізації особами з інвалідністю права на 

державні соціальні допомоги; 5) посилення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи органів державної влади, місцевого самоврядування та 

громадських організацій інвалідів з питань доступності державних 

соціальних допомог; 6) посилення механізмів щодо правової охорони, 

захисту прав осіб з інвалідністю з питань державних соціальних допомог; 

7) посилення державного нагляду з питань прав осіб з інвалідністю на 

державні соціальні допомоги; 8) посилення громадського контролю з 

питань прав осіб з інвалідністю на державні соціальні допомоги. 

12. Соціальні послуги особам з інвалідністю – комплекс заходів із 

надання допомоги особам з інвалідністю з урахуванням затверджених 
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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: 1) розробка Національної концепції 

реформування соціальних послуг, ураховуючи міжнародні соціальні 

стандарти; 2) обговорення, здійснення експертизи відповідного проекту 

Національної концепції реформування соціальних послуг, ураховуючи 

позиції експертів та провідних шкіл соціального права; 3) затвердження 

Кабінетом Міністрів України Національної концепції реформування 

соціальних послуг; 4) запровадження реєстру соціальних послуг та їх 

отримувачів; 5) розробка та ухвалення на основі Національної концепції 

реформування соціальних послуг Соціального кодексу та Кодексу про 

права осіб з інвалідністю. 

13. Реабілітація осіб з інвалідністю – система вироблених, 

гарантованих у суспільстві і державі заходів (послуг, робіт, товарів), які 

надаються особам з інвалідністю для відновлення порушень функцій 

організму, забезпечення матеріальної та соціальної незалежності з метою 

повноцінної адаптації у різних сферах суспільного (державного) життя. 

14. Концептуальними напрямами удосконалення системи 

реабілітації осіб з інвалідністю є: 1) мотивація та організація розгалуженої 

реабілітаційної інфраструктури, у тому числі військово-медичної, 

насамперед через інвестиції держави, місцевого самоврядування, 

ураховуючи міжнародний та європейський досвід; 2) розробка 

Національної концепції попередження інвалідизації та реабілітації осіб з 

інвалідністю, ураховуючи міжнародні соціальні стандарти; 

3) обговорення, здійснення експертизи відповідного проекту та 

затвердження Національної концепції попередження інвалідизації та 

реабілітації осіб з інвалідністю, ураховуючи позиції експертів та 

провідних шкіл соціального права; 4) розробка та ухвалення на основі 



313 

Національної концепції попередження інвалідизації та реабілітації осіб з 

інвалідністю Кодексу про права осіб з інвалідністю, який має містити 

механізми здійснення реабілітації осіб з інвалідністю; 5) здійснення 

моніторингу, нагляду та контролю з питань реабілітації осіб з 

інвалідністю. 
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РОЗДІЛ 5  

ТЕНДЕНЦІЇ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

5.1 Адаптація законодавства про соціальний захист осіб з 

інвалідністю України до міжнародних (європейських) соціальних 

стандартів 

Утвердження в Україні сучасної моделі соціального захисту осіб з 

інвалідністю передбачає вироблення новітнього механізму імплементації 

міжнародних (європейських) соціальних стандартів у процесі формування та 

розвитку національного законодавства у цій царині. У цьому контексті на 

особливу увагу заслуговують імплементаційні процеси щодо європейських 

соціальних стандартів. По-перше, Україна є частиною Європейської 

Спільноти. По-друге, Україна та ЄС формують міжнародно-правові засади 

співробітництва та партнерства у соціальній сфері. По-третє, наша держава 

реалізує стратегічний курс на інтеграцію до Європейського співтовариства 

та вступу до ЄС. 

Розкриваючи зазначену тему, необхідно вказати, що на сьогодні 

Європейський Союз (далі – ЄС) є одним із головних торговельних партнерів 

України, відносини з яким динамічно розвиваються. Більшість країн, які 

мають спільний кордон з Україною, вже є членами ЄС, а з моменту 

отримання нашою державою незалежності, продовжується послідовний та 

стратегічний курс на безпосереднє членство в цій міжнародній 

співдружності. 

На цьому етапі розвитку національного законодавства відповідно до 

ратифікованих Україною міжнародно-правових актів, у тому числі 

міжнародних договорів ЄС, для ефективного застосування загальновизнаних 

стандартів у системі джерел права соціального забезпечення слушним 

видається вивчення європейської практики у цьому питанні. 
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Обраний Україною стратегічний напрям європейського розвитку та 

підвищення в державі стандартів соціального забезпечення до відповідного 

рівня потребує певних наукових досліджень та практичного застосування, 

що, як зазначалось, є частиною завдання цього дослідження. Зважаючи на 

стратегічне політико-економічне орієнтування України та плани щодо 

подальшого її членства в ЄС [457], зазначимо, що дослідження принципів, 

правових засад, форм та інструментів права соціального забезпечення в 

європейських державах-членах ЄС є одним із пріоритетів і компонентів 

пошуку шляхів реформування національної соціальної політики та системи 

соціального захисту в Україні. 

Як зазначалося на початку роботи, на підставі укладеної 27 червня 

2014 року Угоди між Україною та ЄС [471] на сучасному етапі необхідно 

активізувати адаптацію законодавства України до європейських міжнародно-

правових актів, зокрема у сфері права соціального забезпечення, вже 

ратифікованих Україною, а також тих, приєднання до яких ще потребує 

виконання відповідних правових спільних дій. Зазначений довгий та 

складний шлях став визначальним у контексті реалізації довгоочікуваних 

прагнень українського народу повернутися до історичних європейських 

витоків, забезпечити гідний рівень життя та соціальних гарантів для осіб, які 

їх потребують. 

У нормативно-правових актах України процес приведення 

законодавства України у відповідність із законодавством ЄС здебільшого 

позначається терміном «адаптація» (з англ. adaptation – пристосувати, 

переробляти) [249, с. 22]. Як бачимо, буквальне розуміння цього терміна дає 

можливість трактувати його як «пристосування чинних 

внутрішньодержавних норм до нових міжнародних зобов’язань держави без 

внесення будь-яких змін у її законодавство» [60, с. 9]. Дещо у ширшому 

аспекті його значення розкривається в постанові Кабінету Міністрів України 

від 16 серпня 1999 року № 1496 «Про Концепцію адаптації законодавства 
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України до законодавства Європейського Союзу»: «Адаптація законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу є процесом зближення та 

поступового приведення законодавства України у відповідність із 

законодавстваом Європейського Союзу» [379].  

На жаль, рух по шляху у напрямку Європи супроводжувався 

неефективним виконанням раніше прийнятих нормативних актів. Прикладом 

можуть слугувати Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 

01 жовтня 2011 року [357], численні Угоди про фінансування програм за 

участю багатьох країн, які неодноразово укладалися протягом тривалого 

часу і не дали відчутного результату. Отже, щоб надати зазначеному руху 

необхідної динаміки, необхідно кардинально міняти застарілі підходи за 

рахунок їх активізації. Сталий демократичний рівень та досвід європейських 

правових і соціально-гуманітарних норм потребує застосування відповідних 

зусиль та державно-управлінських рішень, адже система соціального захисту 

країн Європейського Союзу є цікавою для дослідження і корисною для 

застосування. 

Європейський Союз функціонує на підставі таких основних 

нормативно-правових акті: Маастрихтського договору від 07 лютого 

1992 року (Договір про утворення Європейського Союзу); Договору про 

Європейський Союз від 07 лютого 1992 року; Хартії Європейського Союзу 

про основні права; Протоколів і додатку до установчих документів; 

Договорів про приєднання; Договору про заснування Європейського 

співтовариства з атомної енергії (Договір про Євратом) 1957 року; 

Ревізійних договорів, джерел вторинного права: правових актів, Регламентів, 

Директив, Рішень, Рекомендаційних актів ЄС (рекомендації та висновки), а 

також інших джерел вторинного права: внутрішніх регламентів (правил 

процедури), орієнтирів та інструкцій Європейського центрального банку, 

актів інститутів suigeneris (особливого роду), актів допоміжних органів і 
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установ ЄС, міжнародних угод ЄС, міжінституційних угод, спільних актів 

держав-членів. 

09 листопада 1995 року Україна вступила до Ради Європи. Інтеграція 

України у європейські структури поставила проблему наближення 

українського національного законодавства до європейського права, у тому 

числі у галузі права соціального забезпечення, юридичної, нормотворчої та 

правозастосовної практики. 

Правові інструменти регулювання відносин у межах ЄС забезпечують 

стабільність та ефективність функціонування інтеграційного об’єднання. 

Різноманітність форм фіксації норм права Євросоюзу відображається в 

багаторівневій структурі інтеграційного об’єднання. У межах Європейського 

Союзу створена унікальна система регулювання суспільних відносин, яка 

суттєво відрізняється від класичних систем національного та міжнародного 

права. Багаторівнева структура цього інтеграційного об’єднання зумовила 

гнучкість і різноманітність способів формування правових норм у сфері 

права соціального забезпечення, а також засобів їх вираження та фіксації у 

формі джерел права [537, c.58]. 

Слід зауважити, що з урахуванням тенденції до поступового зростання 

ролі Європейського Союзу у сучасному світі вивчення джерел його права, у 

тому числі щодо права соціального забезпечення, набуває не лише 

теоретичного, а й практичного значення. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що міжнародно-правові засади 

використання терміна «міжнародний договір» у правовому регулюванні 

права соціального забезпечення ЄС та класифікація міжнародних договорів у 

його системі права має свої особливості. Так, міжнародні договори ЄС 

поділяються на три групи документів: міжінституційні угоди; рішення Ради 

ЄС; різноманітні додатки до установчих договорів. 

При розгляді міжінституційних угод необхідно зазначити, що вони 

являють собою договори нормативно-правового характеру, які укладаються 
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між головними органами ЄС з метою уточнення та доповнення окремих 

положень установчих документів. Рішення Ради ЄС змішаного характеру 

мають деякі характеристики міжнародно-правових угод. 

Говорячи про додатки до установчих договорів, необхідно звернути 

увагу на їх велику кількість та неоднорідність з огляду на їх правову 

природу. В аспекті досліджуваної проблематики необхідно зауважити, що 

серед цих документів можна виділити не лише три великі їх групи, такі як 

протоколи, декларації та заключні акти відповідних конференцій, а й окремі 

підгрупи в межах, принаймні, протоколів і декларацій. 

Класифікація міжнародних договорів у праві соціального забезпечення 

ЄС тісно пов’язана з класифікацією джерел його права, яка будується на 

ієрархічних принципах та поділяється за наступними критеріями: об’єкт 

регулювання відносин; кількість учасників правовідносин у сфері 

соціального забезпечення: строк дії міжнародного договору; можливість 

приєднання до нього інших країн. Для здійснення спеціальної кваліфікації 

пропонуємо використовувати критерії, притаманні винятково праву ЄС як 

правовій системі sui generis: місце в ієрархічній системі; суб’єктний склад; 

мета укладення; підсудність Суду ЄС та інші. Крім наявності «вертикальної» 

ієрархії між договорами, які не відрізняються між собою з точки зору 

міжнародного права, до особливостей міжнародного договору як джерела 

права Європейського Союзу слід віднести передачу Співтовариствам права 

одноосібно укладати обов’язкові для держав-членів договори з третіми 

країнами, обмеження, які накладає на держави-члени ст. 10 Договору про 

Європейське Співтовариство, та специфічну форму реалізації повноважень 

Європейського Союзу щодо укладання міжнародних договорів [538]. 

Проведене дослідження дозволило з’ясувати унікальні особливості 

саме установчих договорів ЄС, адже ці документи являють собою 

конституційну хартію ЄС, визначаючи цілі і завдання інтеграції, природу 
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інтеграційного об’єднання, порядок формування та діяльності інститутів, а 

також принцип взаємодії Євросоюзу з країнами-членами тощо. 

Так, сучасна історія об’єднання Європи та розвитку права соціального 

забезпечення в ЄС на сучасному етапі була розпочата з Договору про 

заснування Європейської Спільноти (Співтовариства). У подальшому був 

укладений Договір про утворення Європейського Союзу (Угода про 

Європейський Союз), підписаний 07 лютого 1992 року в місті Маастрихт 

(Нідерланди) між членами Європейської Спільноти, який набрав чинності 

01 листопада 1993 року. Це привело до утворення Європейського Союзу. 

Договір став результатом окремих консультацій стосовно політичного і 

валютного союзів. Пізніше було підписано Договір реформування або 

Лісабонську угоду – нову базову угоду щодо принципів функціонування 

Європейського Союзу, який офіційно іменується Лісабонською угодою про 

внесення змін в Угоду про Європейський Союз та Угоду про заснування 

Європейської Спільноти. 

Сьогодні законодавство країн Європейського Союзу гарантує кожному 

громадянину право на соціальний захист та соціальні виплати. Проте при 

міграції населення по території країн Європейського Союзу виникає 

проблема соціальних виплат, що знайшла своє вирішення у ст. 42 Договору 

про ЄС, де йдеться про адаптацію соціального захисту до захисту 

працівників-мігрантів та його відповідність двом основним принципам: 

створення можливостей для набуття та збереження права на соціальні 

виплати шляхом врахування всіх періодів, передбачених у законах окремих 

країн, та надання виплат особам, які є резидентами на території країн-членів 

ЄС. 

В інших нормативних актах Співтовариства, зокрема у Регламенті 

1408/71 [425], зазначається, що метою створення європейського 

законодавства щодо соціального захисту є не гармонізація законодавства 

країн-членів до європейського, а координація порядку забезпечення особам 
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соціального захисту. Також вказано, що важливим є те, щоб внески до 

фондів соціального страхування, зроблені особою в одній із країн-членів ЄС, 

давали їй право на соціальний захист у будь-якій з країн-членів ЄС. Для 

цього необхідно усунути можливі територіальні обмеження під час 

використання різноманітних схем соціального захисту. Сучасною правовою 

основою координації систем соціального забезпечення в країнах ЄС 

вважається положення ст. 48 Договору про функціонування Європейського 

Союзу. 

Важливою гарантією є принцип верховенства права ЄС щодо 

законодавства окремої країни-члена, на кожну з яких покладається обов’язок 

покращувати своє власне законодавство у сфері соціального захисту шляхом 

його приведення у відповідність із стандартами ЄС. 

Регламент 1408/71 не поширюється на конвенції щодо соціального 

захисту, укладені між країною-членом ЄС і країною, яка не входить до ЄС, 

за винятком випадків, коли конвенція стала частиною національного 

законодавства. Регламент 1408/71 хоча і є комплексним актом, який визначає 

поняття особи у сфері соціального захисту, суть виплат та принципи, на яких 

базується соціальний захист, але його було змінено та істотно розширено 

Регламентом 895/2003/ЄС, який відкрив можливість користуватися 

основними правилами соціального забезпечення ЄС громадянам з третіх 

країн, які на законній підставі проживають на території Союзу. Його дія 

поширюється на найманих працівників, самозайнятих осіб, членів сім’ї та 

одного із подружжя, який пережив іншого. Умовою поширення дії є 

наявність громадянства країни-члена ЄС, при цьому один із подружжя 

вважається громадянином ЄС незалежно від національності іншого. 

Спроби ЄС врегулювати всі питання щодо соціального захисту 

мігрантів та їх сімей дали позитивний результат, проте залишається 

невирішеною проблема з громадянами, які неспроможні сплачувати страхові 

внески. Відсутнє правове регулювання становища громадян з країн 
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«третього світу», які легально проживають в країнах-членах ЄС і осіб, але не 

входять до членів сім’ї робітників-мігрантів, що є громадянами країни-члена 

ЄС [539, c.30]. 

Крім того, у ст. 4 зазначеного Регламенту визначено матеріальну 

сферу його застосування. Зокрема зазначено, що положення Регламенту 

мають поширюватися на все законодавство держав-членів у сфері 

соціального забезпечення, яке відображає основні види допомоги, визначені 

у Конвенції Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального 

забезпечення № 102 від 04 червня 1952 року [123], про яку детально описано 

в підрозділі 2.2 нашого дослідження, а саме: допомоги по інвалідності, у 

зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та пологах; допомога 

по старості; допомога в разі втрати годувальника; допомога у зв’язку з 

нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням; 

допомога на поховання; допомога по безробіттю; допомога сім’ям. 

Водночас, хоча Регламент 883/2004/ЄС і має скасувати Регламент від 

1971 pоку, останній залишається чинним для координації систем соціального 

забезпечення держав-членів ЄС до прийняття окремого документа. 

Отже, необхідно зазначити, що сформульованими під час дослідження 

основними принципами права ЄС та країн-членів щодо соціального захисту 

громадян можна вважати такі принципи: 

– проведення координації та недопущення у різних країнах-членах ЄС 

надання особі однакових виплат. Зауважимо, що він покликаний не 

допускати зловживань з боку осіб, які отримують соціальні виплати, та 

спрямований на недопущення отримання однакових виплат у різних країнах. 

Тут потрібно зазначити, що під однаковими виплатами необхідно розуміти 

такі, які мають спільну мету, об’єкт і підставу. Інші критерії визначення є 

формальними і тому не відіграють визначальної ролі. Якщо працівник 

підлягав соціальному страхуванню у кількох країнах-членах, то, по суті, він 

може отримувати виплати у різних країнах. Таке право обмежується 
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названим принципом, який деталізується і реалізується у країнах-членах 

відповідно до їх національного законодавства; 

– недопущення дискримінації за національною ознакою, а також 

здійснення соціальних виплат незалежно від місця проживання особи. 

Відповідно до цього принципу для призначення соціальних виплат 

використовується законодавство однієї чи кількох країн-членів. Особа не 

може позбавлятися соціальних виплат на тій підставі, що вона не є 

громадянином країни, за законодавством якої має право на виплати. Але цей 

принцип поширюється не на всі види соціальних виплат. Наприклад, на 

основі цього принципу надаються пенсії внаслідок втрати працездатності, 

смерті від нещасного випадку або професійного захворювання, пенсії за 

віком, виплати інвалідам; 

– прозорості інформації для осіб про розмір виплат. Національне 

законодавство країн-членів ЄС визначає по-різному розмір виплат особам, 

які звернулися по соціальну допомогу, тому дуже важливе значення має 

інформація про розміри виплат, ознайомившись з якою особа може вибирати 

те, що їй вигідніше. Жоден працівник не може бути позбавлений права на 

такий вибір. Цей принцип вимагає від країн-членів вироблення спільної 

концепції щодо класифікації виплат та порядку їх надання. З цією метою, 

зокрема, створені спеціальні фонди для перерозподілу коштів на соціальний 

захист між державами-членами; 

– взаємозаліку страхових періодів. Цей принцип поширюється на 

виплати, пов’язані з допомогою у зв’язку з материнством, сімейні виплати, з 

тимчасової непрацездатності, у зв’язку з інвалідністю, на поховання та пенсії 

за віком. Відповідні органи країни-члена ЄС, згідно із законодавством якої 

особа бажає отримувати соціальні виплати, враховують період страхування, 

зайнятості чи проживання на території іншої країни-члена ЄС. При цьому діє 

фікція, відповідно до якої вважається, що особа працювала на території даної 

країни і платила внески за її законодавством; 
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– недопущення погіршення становища. Цей принцип гарантує 

стабільність становища осіб, які отримують соціальну допомогу. Не 

допускається погіршення їх становища (зниження рівня виплат, звуження 

переліку категорій осіб, які мають право на такі виплати тощо) у зв’язку із 

запровадженням єдиних правил у ЄС. Особи можуть вибирати більш вигідні 

умови соціальних виплат, якщо мають право на однаковий вид допомоги у 

кількох країнах. Так, у Німеччині досить високий рівень соціальних виплат, 

якщо особа отримала право на пенсію у зв’язку з інвалідністю у Німеччині, 

то після повернення до своєї країни вона отримуватиме пенсію на рівні 

виплат у Німеччині, відповідно до зроблених нею внесків. Такий принцип 

забезпечує рівність становища осіб-трудових мігрантів та осіб, які не 

скористалися правом вільного пересування по території ЄС. 

Ефективним шляхом реформування системи соціального захисту в ЄС 

можна вважати також створення системи, за якої здійснюється врахування 

матеріального стану особи з метою надання виплат безпосередньо тому, хто 

потребує допомоги, а не тому, хто може забезпечити себе сам. 

У ЄС справедливо вважають, що основними засадами, на яких 

демократично розвинене суспільство засновує своє соціальне забезпечення 

та розвиток, мають бути вільна ринкова економіка, представлена 

підприємницьким сектором, демократично обрана влада та розвинений 

громадський сектор. Успіху можна досягти тільки при взаємодії цих 

складових. 

Створення такої бази є надзвичайно актуальним для України, яка взяла 

курс на євроінтеграцію. Він визначає першочергові завдання перед 

державою, які, зокрема, передбачають запровадження високих європейських 

стандартів і нормативів ефективного соціального захисту населення та 

сучасних адресних соціальних послуг для вразливих категорій: людей 

літнього віку; інвалідів; дітей-сиріт; самотніх непрацездатних громадян; 
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жінок та дітей, які страждають від насильства в родинах; громадян, що 

звільнилися з місць позбавлення волі; бездомних та інших[]. 

На регіональному рівні Радою Європи також ухвалено низку 

документів щодо соціального захисту прав осіб з інвалідністю. Одним з 

основних документів у цій сфері є Європейська соціальна хартія, історію 

укладення якої слід проаналізувати більш докладно для визначення шляхів 

консолідації держав, які її в подальшому підписали. Вона була підписана 

державами-членами Ради Європи в Турині 18 жовтня 1961 року і набрала 

чинності 26 лютого 1965 року [83]. Станом на 31 грудня 1995 року кількість 

Сторін Хартії досягала 20 підписантів, проте вона залишалася відкритою для 

підписання для держав-членів Ради Європи. У 1995 році Парламентська 

Асамблея Ради Європи, висловлюючись з приводу приєднання нових членів, 

просила їх, зокрема й Україну, вивчити Хартію на предмет її ратифікації і 

дотримуватись закріплених у ній принципів. 02 травня 1996 року Міністр 

закордонних справ України Геннадій Удовенко від імені України підписав 

Європейську соціальну Хартію. А вже наступного дня – 03 травня 1996 року 

– Радою Європи було ухвалено другий варіант Хартії – Європейську 

соціальну хартію (переглянуту), який доповнювався новими гарантіями. У 

преамбулі Хартії (переглянутої) зазначено, що уряди, які її підписали, 

сповнені рішучості поновити та доопрацювати Хартію за змістом, щоб 

врахувати докорінні соціальні перетворення, які відбулися після її 

прийняття. Було також вказано, ця Хартія має поступово замінити 

Європейську соціальну хартію з внесеними до неї поправками. 07 травня 

1999 року Україною було підписано і цей акт. 

Європейська соціальна хартія (переглянута) була ратифікована 

Законом України від 14 вересня 2006 року № 137-V [403], хоча і не у 

повному об’ємі. Зокрема не було ратифіковано такі статті Хартії: ст. 12 

«Право на соціальне забезпечення»; ст. 13 «Право на соціальну та медичну 

допомогу»; ст. 19 «Право трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей на захист і 
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допомогу», що в подальшому було виправлено, однак і сьогодні потребує 

наполегливої праці з боку науковців і державних чиновників. 

Частина перша Європейської соціальної хартії (переглянутої) містить 

перелік із 31 права і принципів, правове регулювання та забезпечення яких 

здійснюється засобами галузей трудового права, права соціального захисту, 

житлового права, законодавства про охорону здоров’я та освіту. 

Необхідно зважати на особливості змісту Хартії та її правозастосовної 

практики. По-перше, впливову роль у тлумаченні положень Хартії та в 

оцінці національних доповідей щодо виконання зобов’язань за Хартією 

відіграє спеціальний орган Ради Європи – Європейський комітет з 

соціальних прав. Члени Комітету обираються Комітетом Ради Європи. До 

функцій Комітету з соціальних прав належить надання правової оцінки у 

формі висновків щодо виконання Договірними Сторонами своїх зобов’язань. 

Висновок може бути позитивним, негативним і відкладеним. Урядовий 

комітет може виносити попередження державам, які не дотримуються Хартії 

або не надають інформації, яка дала б змогу Комітету оцінити, наскільки 

ситуація в країні відповідає положенням Хартії [24, c. 75]. 

Комітет також є контролюючим органом, до якого надходять 

колективні скарги, саме він і встановлює факт порушення права. Висновок 

Комітету додається до доповіді урядового комітету, що приймає резолюцію, 

якою завершується кожний контрольний цикл, і направляє необхідні 

рекомендації кожній із Договірних Сторін. Рекомендації приймаються 

Кабінетом Міністрів[24, c. 76]. 

Звертаючи увагу на те, що  Європейська соціальна хартія 

(переглянута), яка прийнята 03 травня 1996 року [82], відображає у ст. 12 

зобов’язання держав, що предбачають забезпечувти ефективне здійснення 

права на соціальне забезпечення, зокрема: 

– започаткувати систему соціального забезпечення або підтримувати її 

функціонування, підтримувати систему соціального забезпечення на 
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задовільному рівні, принаймні на такому, який відповідає рівню, 

необхідному для ратифікації Європейського кодексу соціального 

забезпечення [85]; 

– докладати зусиль для поступового піднесення системи соціального 

забезпечення на більш високий рівень; 

– вживати заходів шляхом укладання відповідних двосторонніх і 

багатосторонніх угод або в інший спосіб і відповідно до умов, визначених у 

таких угодах, для забезпечення рівності та взаємного врахування страхового 

стажу громадян кожної із сторін. 

Так, ст. 13 Європейської соціальної хартії (переглянутої) передбачає 

право на соціальну й медичну допомогу, а ст. 14 – право на користування 

послугами соціальних служб. Низка положень Хартії присвячена 

особливостям соціального забезпечення найбільш вразливих верств 

суспільства (інвалідів, осіб із сімейними обов’язками, дітей, підлітків, 

трудящих-мігрантів та ін.). 

Статтею 15 Європейської соціальної хартії закріплено заходи щодо 

забезпечення інвалідів незалежно від їхнього віку та характеру і походження 

їхньої інвалідності ефективним здійсненням права на самостійність, 

соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства. 

На виконання положень ст. 12 Європейської соціальної хартії 

(переглянутої), яку Україна ратифікувала 14 вересня 2006 року і до якої 

Законом України від 17 травня 2017 року № 2034-VІІІ були внесені 

зміни [325], 10 листопада 2016 року було підписано Європейський кодекс 

соціального забезпечення, котрий виступає орієнтиром для формування в 

Україні європейської моделі соціального забезпечення. 

Питанням соціального захисту осіб з інвалідністю присвячено 

частину ІХ «Допомога по інвалідності» Європейського кодексу соціального 

забезпечення (статті 53-58) [85]. 
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До регіональних актів міжнародно-правового регулювання 

соціального захисту осіб з інвалідністю, ухвалених Радою Європи, належить 

також Європейська конвенція про соціальне забезпечення від 14 грудня 

1972 року [80]. 

У статті 2 зазначеної Конвенції вказано, що вона застосовується щодо 

всього законодавства, яке регулює, зокрема, допомогу по інвалідності 

(пункт b частини 1 ст. 2). 

Однак зазначена Конвенція досі не ратифікована Україною, що 

потребує відповідної реакції науковців, практиків та громадськості з метою 

виправлення ситуації та вдосконалення національного законодавства. 

Крім цього, вважаємо доцільним перелічити джерела права ЄС, 

дотичні з джерелами права соціального забезпечення, якими є: 

– Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів, 

підписана 24 листопада 1977 року, до якої Україна приєдналася 02 березня 

2004 року, підписавши в місті Страсбург. Вона набула чинності для України 

01 жовтня 2007 року [70]; 

– Угода про партнерство та співробітництво між Україною і ЄС та їх 

державами-членами, підписана в місті Дублін 14 червня 1994 року та набула 

чинності для України 01 березня 1998 року [476]; 

– Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, підписана в у 

Страсбурзі 07 листопада 2011 року (не набула чинності) [78]. 

До системи актів міжнародно-правового регулювання соціального 

захисту осіб з інвалідністю також належать міжнародні двосторонні 

договори. Наприклад, Угода між Україною та Республікою Польща про 

соціальне забезпечення [470], Угода між Україною та Португальською 

Республікою про соціальне забезпечення [469]. 

Національне законодавство України розвивається і формується, 

враховуючи сучасні інтеграційні та глобалізаційні процеси, міжнародні акти 
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з питань права соціального забезпечення, зокрема ЄС, та відповідно до 

європейської практики правозастосування і регулювання правовідносин у 

сфері права соціального забезпечення. 

Незважаючи на складні економічні, політичні та безпекові умови 

реформування сфери соціального захисту громадян України, зокрема осіб з 

інвалідністю, українське законодавство має 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. Необхідно зазначити, що останнім 

часом наявні значні позитивні зрушення в налагодженні діалогу з 

Європейським Союзом що вселяє певний оптимізм стосовно поліпшення 

ситуації у досліджуваній сфері.  

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що перший крок –

підписання Україною Європейського кодексу соціального забезпечення, що 

відповідає положенням Європейської соціальної хартії (переглянутої), – вже 

зроблено. 

Наступним кроком у цьому напрямі має стати ратифікація 

Додаткового протоколу до Європейської соціальної хартії [72], який 

передбачає систему колективного оскарження (так званий Туринський 

процес) порушення/невиконання Європейської соціальної хартії. Право 

подання колективних скарг надається також і міжнародним неурядовим 

організаціям, які мають консультативний статус при Раді Європи і включені 

у відповідний список. 
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Наприклад, серед 328 таких неурядових організацій 31 організація 

провадить свою діяльність у сфері захисту прав та інтересів осіб з 

інвалідністю, 11 з яких територіально охоплюють і Україну (за даними з 

офіційного сайту Ради Європи). 

Зважаючи на активізацію інститутів громадянського суспільства в 

Україні, слід зазначити, що ратифікація Туринського протоколу сприяла б 

посиленню громадського контролю за дотриманням соціальних прав та 

забезпеченням Україною стандартів соціального захисту осіб з інвалідністю 

на міжнародному рівні [199, с. 67]. 

Підсумовуючи викладене вище, потрібно зауважити, що роль 

міжнародних договорів, у тому числі з ЄС, щодо правового регулювання 

соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні зростає і потребує 

належного нормативно-правового забезпечення в частині імплементації та 

ефективного громадського і міжнародного інституційного контролю за їх 

виконанням Україною. 

Міжнародними договорами у сфері соціального захисту осіб з 

інвалідністю встановлюються мінімальні стандарти такого захисту, а тому їх 

прийняття закладає основу для формування ефективної системи правового 

регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні [203, с. 64]. 

Участь у міжнародних договорах сприяє універсалізації та посиленню 

міжнародно-правового контролю за впровадженням і дотриманням 

положень міжнародних актів щодо соціального захисту. Однією з 

найбільших перешкод на шляху посилення соціального захисту осіб з 

інвалідністю в Україні на міждержавному рівні є обмеженість економічних 

можливостей нашої держави, що зумовлено, в тому числі, потребою у 

системних реформах. 

Проте, на наш погляд, необхідно продовжувати процес наближення 

соціального захисту осіб з інвалідністю до встановлених міжнародних 

стандартів шляхом приєднання до діючих міжнародних договорів у цій 
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сфері, зокрема до Європейського кодексу соціального забезпечення та 

Додаткового протоколу до Європейської соціальної хартії, який передбачає 

систему колективного оскарження, адже належний контроль за виконанням 

взятих на себе зобов’язань відповідає принципу pacta sunt servanda [231]. 



331 

 

5.2 Перспективи кодифікації законодавства про права осіб з 

інвалідністю   

Кодифікація на сьогодні являється одним із пріорітетних напрямків 

реформування державної політики. Кoдифікaція – цe пpoцec cиcтeмaтизaції 

діючих нopм, який усуває пpoтиpіччя, зaпoвнює пpoгaлини, зaмінює 

зacтapілі нopми нa нoві [524, с. 11-15]. Здебільшого кoдифікaційний пpoцec 

мaє тaкі хapaктepні oзнaки: 

– у кoдифікaційнoму aкті, як пpaвилo, фopмулюютьcя нopми, щo 

peгулюють нaйвaжливіші, нaйпpинципoвіші питaння cуcпільнoгo життя, які 

визнaчaють нopмaтивні ocнoви тієї чи іншoї гaлузі aбo інcтитуту 

законодавства; 

– тaкий aкт peгулює знaчну і дocить шиpoку cфepу віднocин (у нашому 

випадку – це відносини, що охоплюють всю соціальну сферу осіб з 

інвалідністю); 

– як підcумoк удocкoнaлeння законодавства, кoдифікaційний aкт являє 

coбoю звeдeний aкт, впopядкoвaну cукупніcть взaємoзaлeжних пpипиcів. Він 

є внутpішньo узгoджeним дoкумeнтoм, щo включaє як пepeвіpeні cуcпільнoю 

пpaктикoю чинні нopми, тaк і нoві пpaвилa, які зумoвлюютьcя динaмікoю 

coціaльнoгo життя, нaгaльними пoтpeбaми poзвитку cуcпільcтвa. 

Кодифікація полягає у створенні нового нормативно-правового акта, що 

узагальнює і систематизує правове регулювання. У кодифікаційний акт 

включаються найбільш значимі норми чинних актів з необхідною їх 

переробкою, а також нові норми, розроблені з урахуванням соціально-

економічних умов і потреб практики. Прийняття нового кодексу дозволить 

створити єдину законодавчу основу регулювання відносин, орієнтовану на 

умови ринкової економіки; 

– кoдифікaція пepeдбaчaє cтвopeння cтійкіших, cтaбільніших нopм, 

poзpaхoвaних нa тривалий тepмін дії. Eфeктивніcть кoдифікaційнoгo aкта 
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бaгaтo в чoму зaлeжить від тoгo, чи змoжe зaкoнoдaвeць вpaхувaти 

oб’єктивні тeндeнції poзвитку віднocин, які є пpeдмeтoм peгулювaння тaкoгo 

aкта, їх динaміку; 

– пpeдмeт кoдифікaції, як пpaвилo, визнaчaєтьcя зaлeжнo від пoділу 

зaкoнoдaвcтвa нa гaлузі й інcтитути. Кoдифікaція зміцнює cиcтeмніcть 

нopмaтивних aктів, їх юpидичну єдніcть тa узгoджeніcть. Кoдифікaційний 

акт складає основу cиcтeми взaємoпoв’язaних нopмaтивних aктів, щo 

cтaнoвлять пeвну гaлузь, підгaлузь чи oкpeмий інcтитут законодавства; 

– aкт кoдифікaції зaвжди знaчний зa oбcягoм, мaє cклaдну cтpуктуpу. 

Цe cвoєpідний блoк зaкoнoдaвcтвa, який зaбeзпeчує чіткішу пoбудoву 

cиcтeми нopмaтивних пpипиcів, a тaкoж зpучніcть їх викopиcтaння [540]. 

Кодифікація – це спосіб якісного упорядкування законодавства, 

забезпечення його узгодженості і компактності, а також відповідності його 

норм сучасним нагальним потребам розвитку суспільства. Адже реформи в 

державі не зводяться лише до перебудови нормативно-правової системи, а й 

включають в себе зміни в розумінні права, в правовій свідомості і 

мотивації [34, с. 28-31]. 

Як слушно зауважує О.В. Тищенко,  аналіз доктрини права 

соціального забезпечення свідчить, що проблема кодифікації соціально-

забезпечувального законодавства України належить до найбільш згадуваних 

в спеціальній науковій літературі [463, с. 120]. Серед науковців немає 

одностайної позиції стосовно того, яким саме має бути новий 

кодифікаційний акт у сфері соціального забезпечення. Зокрема 

А.В. Скоробагатько вважає, що таким актом має бути Соціальний кодекс, в 

який увійдуть найважливіші норми і на найвищому рівні 

врегульовуватиметься вся сукупність відносин у цій сфері [439, с. 479]. 

Поділяємо думку тих науковців, яким видається передчасним 

здійснювати кодифікацію всього соціально-забезпечувального законодавства 

України, оскільки це призведе до створення занадто громіздкого збірника 
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законів, що навряд чи сприятиме процесу ефективної його систематизації. 

Так, О.В. Москаленко  вказує на доцільність кодифікації соціально-

забезпечувального законодавства залежно від організаційно-правової форми 

соціального забезпечення [248, с. 326]. З точки зору О.В. Тищенко, 

кодифікацію соціально-забезпечувального законодавства варто здійснювати 

за підгалузями права соціального забезпечення і починати її із створення 

проекту Пенсійного кодексу України [463, с. 123]. 

На нашу думку, назріла необхідність кодифікації соціально-

забезпечувального законодавства про права осіб з інвалідністю. Адже 

відсутність системного підходу у правовому регулюванні соціального 

захисту осіб з інвалідністю, неузгодженість багатьох норм породжують як 

практичні складнощі в його застосуванні, так і тенденції до суспільної 

недовіри щодо ефективності реалізації права осіб з інвалідністю на 

соціальний захист. Отже, Кодекс соціального захисту осіб з інвалідністю 

покликаний стати перспективним базовим кодифікованим законом. 

Функція соціального захисту полягає у створенні правових механізмів, 

що забезпечують реалізацію основних прав людини в сфері праці, в розробці 

системи трудових прав і гарантій для працівника, достатніх для забезпечення 

гідного життя і соціальної захищеності [252, с. 275]. 

Соціальна стабільність – стан суспільства, необхідний для сталого 

соціально-економічного розвитку, забезпечення життєздатності національної 

економіки. Тобто соціальна стабільність – це умова розвитку суспільства і 

держави. Важливо розуміти, що соціальна стабільність вимагає в ідеалі 

досягнення соціальної справедливості. Це поняття використовується на 

міжнародному та національному рівні. Принцип соціальної справедливості є 

одним із основоположних загальноправових принципів. 

У посланні колишнього Генерального секретаря Організації 

Об’єднаних Націй Пан Гі Муна з нагоди Всесвітнього дня соціальної 

справедливості зазначалося: «Соціальна справедливість – це не просто 
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етичний імператив, це основа національної стабільності та глобального 

благополуччя» [529]. 

Генеральний директор Міжнародної організації праці Гай Райдер у 

своєму виступі, присвяченому Всесвітньому дню соціальної справедливості 

(2013 р.), навівши положення Статуту Міжнародної організації  праці 

1919 року про те, що «загальний і міцний мир може бути встановлений 

тільки на основі соціальної справедливості», наголосив, що напрям зусиль 

світової спільноти на досягнення соціальної справедливості – правильний 

шлях, що відображає загальний інтерес [532]. 

Громадянин правової, соціальної держави має право очікувати від 

публічної влади нормативно-правового регулювання, що наділене високим 

ступенем стабільності і відповідає при цьому нагальним потребам 

суспільства. Така якість регулювання суспільних відносин дозволяє 

громадянам відчувати стан соціальної справедливості. Отже, принцип 

соціальної справедливості покликаний стати основним орієнтиром у 

кодифікації законодавства про права осіб з інвалідністю. 

Будь-яка кодифікація має будуватись на добротному теоретичному і 

практичному фундаменті. Таким фундаментом є система вихідних приписів, 

які складають зміст розділу «Загальні положення». Крім того, важливо, щоб 

набір цих приписів вирізнявся необхідною повнотою і завершеністю. Тому 

даний розділ, на нашу думку, має містити основні поняття, принципи 

(загальні та спеціальні), коло суб’єктів, на які поширюється Кодекс, його дію 

в просторі і в часі, співвідношення з іншими нормативно-правовими актами, 

міжнародними договорами, актами судової влади. У ньому потрібно також 

визначити систему джерел права соціального захисту осіб з інвалідністю і 

компетенцію державних органів та інших суб’єктів у відносинах соціального 

захисту осіб з інвалідністю. Вважаємо, що у розділі «Загальні положення» 

потрібно закріпити положення, які стосуються усіх окремих інститутів 
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соціального захисту осіб з інвалідністю, в тому числі і відповідальності за 

порушення законодавства у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. 

У цьому розділі має бути визначено основні принципи діяльності та 

побудови системи соціального захисту осіб з інвалідністю. Пропонується 

закріпити у проекті Кодексу інтегрований підхід до соціального захисту осіб 

з інвалідністю, побудований за принципом «єдиного вікна», за аналогією з 

діяльністю центрів надання адміністративних послуг в Україні. За таких 

умов особа з інвалідністю, яка звертається, наприклад, за медичною 

допомогою, матиме можливість одночасно отримати супутні послуги та 

реалізувати право на пільги, передбачені системою соціального забезпечення 

осіб з інвалідністю [208]. 

Метою цієї кодифікації є забезпечення реалізації прав і задоволення 

потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов 

їх життєдіяльності. Відповідно до мети в Кодексі повинні бути 

сформульовані завдання, що матиме важливе практичне значення, оскільки 

вони конкретизують основні цілі галузі стосовно цієї групи суспільних 

відносин, тієї чи іншої економічної, соціальної, політичної чи ідеологічної 

проблеми, окремих періодів розвитку суспільства. 

У проекті Кодексу необхідно передбачити статтю, яка б визначала 

основні засади правового регулювання відносин осіб з інвалідністю. Як 

слушно зауважував М.В. Цвік, приписи-принципи, не формулюючи 

конкретного правила поведінки, в загальній формі вказують на можливий 

або необхідний напрямок поведінки суб’єктів суспільних відносин. У 

літературі їх називають нормами-принципами. В дійсності приписи-

принципи не є нормами в звичайному розумінні цього слова. Вони істотно 

відрізняються від приписів-норм. Якщо норма-масштаб виступає еталоном 

для вирішення тільки однотипних життєвих ситуацій, то на принципи 

зобов’язані спиратися всі суб’єкти незалежно від конкретних життєвих 

обставин, з якими вони стикаються. Принципами насичені всі норми. Вони є 
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своєрідними згустками, нервовими центрами права, що цементують усю 

його систему. Їх вимогам повинні відповідати і підкорятися всі правові 

норми, щодо яких принципи мають пріоритет [483, с. 18]. Отже, необхідне 

законодавче закріплення принципів, які виступають фундаментом прав осіб з 

інвалідністю. 

Одним із основоположних принципів у цій сфері є принцип 

недискримінації і рівності можливостей. Дискримінація за ознакою 

інвалідності – один із найпоширеніших видів дискримінації в трудовому 

праві. Дискримінація за ознакою інвалідності в трудовому праві – це 

ситуація, за якої особа з причини інвалідності зазнає обмеження, 

встановлення відмінностей чи винятків у визнанні, реалізації або 

користуванні трудовими правами у будь-якій формі, що призводить до 

порушення рівності можливостей у сфері праці, крім випадків, коли таке 

обмеження прав, встановлення відмінностей, винятків чи порушення 

рівності можливостей має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, 

способи досягнення якої є належними та необхідними [32, с. 103]. 

Стосовно осіб з інвалідністю застосовуються три види розуміння їх 

рівності з іншими людьми: 1) формальна рівність; 2) рівність результатів; 

3) рівність можливостей [86, с. 4-6]. 

Формальна рівність передбачає ігнорування інвалідності як юридично 

неіснуючої характеристики, з позиції формальної рівності нерівне 

поводження з особами на підставі даної характеристики визнається 

негативним стереотипом. Проте урахування ознаки інвалідності є 

необхідним, оскільки з метою досягнення особами з інвалідністю рівності з 

іншими працівниками нагальною є зміна для них існуючих умов праці. 

Підхід до рівності осіб з інвалідністю з позиції рівності результатів 

проявляється в ситуації, коли, наприклад, працююча особа з інвалідністю 

отримує рівнозначну заробітну плату порівняно з іншими працівниками, але 
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при цьому має особливі потреби і несе певні затрати, пов’язані з її 

інвалідністю. 

Рівність можливостей характеризується тим, що можливості, надані 

людині в житті, не можуть бути поставлені в залежність від факторів, які 

виникають у результаті ставлення до такої людини інших людей і не 

піддаються контролю з боку самої цієї. Рівність можливостей надає однакові 

шанси, але не рівнозначні результати. Парадигма однакових можливостей 

розглядає стереотипи й структурні бар’єри як свого роду перешкоди для 

включення особи з інвалідністю в трудове життя. У зв’язку з цим 

інвалідність слід ігнорувати, коли ті чи інші дії ґрунтуються на стереотипах, 

чого можна досягти шляхом заборони прямої дискримінації за ознакою 

інвалідності, але при цьому інвалідність повинна враховуватись, якщо 

йдеться про адаптацію до навколишнього середовища і організацію праці з 

метою інтеграції осіб з інвалідністю. У такому випадку говорять про 

«розумне пристосування». Наприклад, у Великобританії Законом про 

заборону дискримінації інвалідів передбачені такі види розумного 

пристосування в трудовій сфері: адаптація приміщень; зміна графіка роботи; 

додаткове навчання на робочому місці4 послуги читця або перекладача; 

передача виконання окремих обов’язків іншим співробітникам; надання 

відпустки, необхідної для реабілітації та професійного навчання; придбання 

чи модифікація обладнання тощо. 

Загалом проблема недопущення дискримінації за ознакою інвалідності 

в трудовому праві зводиться до того, що успішне працевлаштування 

залежить від рівня кваліфікації особи з інвалідністю, а розвиток системи 

професійної реабілітації такий, що особи з інвалідністю можуть отримати 

лише роботу низької кваліфікації, для виконання якої, як правило, необхідне 

добре здоров’я. Тому вирішення цієї проблеми має починатись із 

розширення мережі підготовки спеціалістів, перенавчання і перепідготовки 

за такими спеціальностями, які затребувані на сьогодні. Необхідне створення 
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системи навчання й підвищення кваліфікації, яке заохочує інтегровані форми 

освіти, а також пристосовує наявні нині інститути професійної освіти під 

потреби осіб з інвалідністю. 

Належну увагу слід приділяти заходам сприяння працевлаштуванню 

осіб з інвалідністю (шляхом розвитку самозайнятості, малого 

підприємництва, підтримки на робочому місці осіб з інвалідністю внаслідок 

розумової відсталості та психічних розладів тощо). 

Вивчення проблем інвалідності та управління зайнятістю осіб з 

об’єктивними обмеженнями в загальній трудовій правосуб’єктності є однією 

з пріоритетних задач в економіці та соціальній політиці. 

У зарубіжних країнах виділяються дві основні концепції побудови 

моделі державної політики сприяння зайнятості осіб з інвалідністю на ринку 

праці. Основу першої концепції складає підхід, за якого вважається, що 

особи з обмеженою працездатністю здебільшого можуть працювати лише в 

спеціально створених для них умовах. Роботодавцям, які використовують 

працю осіб з інвалідністю, держава надає субсидії до заробітної плати. Так, у 

Швеції держава надає підприємцям субсидії, призначені для відшкодування 

затрат, пов’язаних із пристосуванням робочих місць для осіб з обмеженою 

працездатністю [16, с. 32]. Встановлюються квоти для прийняття осіб з 

інвалідністю на роботу і відповідальність перед законом за їх невиконання. 

Особи з інвалідністю складають при цьому 6-8% кількості працівників в 

організації (Німеччина, Франція, Чехія). У Федеративній Республіці 

Німеччина діє Закон «Про працю осіб із зниженою фізичною здатністю», де 

закріплено квотування робочих місць для осіб з обмеженими можливостями, 

а також передбачено пільги при влаштуванні їх на роботу. Провідна ідея, що 

лежить в основі німецького законодавства, полягає в тому, що реабілітація і 

працевлаштування осіб з інвалідністю економічно вигідніше, ніж виплата 

допомог і пенсій [179, с. 105]. 
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Другий підхід, який діє в США, ґрунтується на рівності людей 

незалежно від їх фізичного стану. 

Ґрунтовна оцінка системи квотування в цілому надана в опублікованій 

у 2008 році доповіді МОП, присвяченій праву осіб з інвалідністю на гідну 

працю [262, с. 90-96]. 

Згідно з цією доповіддю в європейських країнах сформувались три 

моделі квотування. 

Перша модель має рекомендаційний характер за відсутності штрафів, 

тобто роботодавці не зобов’язані квотувати робочі місця для осіб з 

інвалідністю, але їм рекомендується це зробити. Така модель діє у 

Нідерландах. 

Друга модель передбачає обов’язкове квотування за відсутності дієвих 

штрафних санкцій. Ця модель існувала у Великобританії у 1944-1996 рр. 

Згідно з британським законом про зайнятість інвалідів організації з числом 

працівників 20 і більше осіб були зобов’язані квотувати не менше 3% 

робочих місць для осіб з інвалідністю. Відповідальність наставала при 

прийнятті на роботу особи, яка не є інвалідом, за незаповненої квоти і 

передбачала штраф або тюремне ув’язнення. 

Третя система квотування передбачає введення обов’язкових квот і у 

разі їх незаповнення – сплату штрафів у фонд підтримки зайнятості осіб з 

інвалідністю. Зразком цієї моделі є система квотування, яка діє в Німеччині. 

Для державних і приватних підприємств з кількістю співробітників не менше 

16 встановлена квота 5%. Прийняття особи з інвалідністю із серйозними 

порушеннями здоров’я, які значно обмежують працездатність, зараховується 

за два місця в квоті. Роботодавцям, які перевищили квоту, надаються дотації 

на покриття додаткових витрат, пов’язаних із переобладнанням приміщення 

чи організацією спеціальної професійної освіти. У випадку незаповнення 

квот, на роботодавців накладаються штрафи. Зібрані таким чином кошти 

направляються винятково на цілі професійної реабілітації і зайнятості осіб з 
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інвалідністю. Контроль за дотриманням законодавства покладено на 

Федеральну службу зайнятості[86]. 

Отже, у Кодексі необхідно закріпити заходи, які б передбачали 

створення умов доступності особам з інвалідністю та зобов’язання 

роботодавців щодо виконання нормативу робочих місць для 

працевлаштування осіб з інвалідністю, створення для них умов праці з 

урахуванням індивідуальних програм реабілітації та надання інших 

соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством [215, с. 134-

136]. 

На підставі аналізу Конвенції про права осіб з інвалідністю [124] 

можна зробити висновок, що способами, спрямованими на досягнення 

рівності осіб з інвалідністю з іншими працівниками, є припинення 

поведінки, що ґрунтується на стереотипах, і розумне пристосування. 

Правовою основою для першого виступають норми про заборону 

дискримінації, тоді як правовою основою для другого є норми про створення 

спеціальних умов, призначених для вирівнювання можливостей [216, с. 105-

108]. 

Так, 04 березня 2013 року ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Елемент» (далі – ТОВ 

«Елемент») про відшкодування моральної шкоди [450]. 

У позові вона зазначила, що внаслідок травми – компресійного 

перелому L1L2 з частковим порушенням спинного мозку, отриманої в 

2001 року, вона є інвалідом 1 групи з дитинства. 

У ніч з 26 на 27 січня 2013 року вона з друзями вирішила 

відсвяткувати іменини – день Тетяни. Біля 2-ої години ОСОБА_1 з друзями 

прибула на таксі до нічного клубу «Лица», який належить ТОВ «Елемент». 

Охорона клубу відмовилась пропускати їх до клубу, зазначивши, що вхід до 

нічного клубу інвалідам на інвалідних візках заборонений наказом 

керівництва. Адміністратор та начальник охорони клубу, побачивши її на 
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інвалідному візку, сказали, що вона не проходить фейс-контроль, що клуб 

приватний та непристосований для таких, як вона, тобто людей на 

інвалідних візках. 

Посилаючись на те, що: 

– працівники клубу розмовляли з нею у різкій та грубій формі, 

відмовилися надати їй письмову відмову у пропуску до клубу; 

– відмова їй у пропуску до нічного клубу через те, що вона є 

інвалідом, є дискримінацією за інвалідною ознакою та порушенням ст. 24 

Конституції України, ст. 17 Закону України «Про захист прав споживачів»; 

– від образ, приниження, несправедливості вона розплакалась, 

святкування і вся ніч та декілька наступних днів були зіпсовані, 

неправомірні дії працівників відповідача завдали їй моральних страждань, 

вона просила суд стягнути з відповідача на її користь як відшкодування 

моральної шкоди 50 000 грн. 

Рішенням Калінінського районного суду м. Донецька від 29 травня 

2013 року позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено частково. Стягнуто з ТОВ 

«Елемент» на користь ОСОБА_1 на відшкодування моральної шкоди 

2 000 грн, на користь держави – судовий збір у розмірі 229,40 грн. 

Не погоджуючись із рішенням суду, позивач ОСОБА_1 в апеляційній 

скарзі просить рішення суду в частині суми моральної шкоди скасувати та 

ухвалити в цій частині нове про задоволення її позовних вимог у повному 

обсязі, в іншій частині рішення суду залишити без змін. При цьому вона 

посилається на те, що суд дав неправильну оцінку її моральних страждань, 

не врахував повною мірі їх глибину, неповно з’ясував ступінь вини 

відповідача. 

У судовому засіданні апеляційного суду позивач ОСОБА_1 та її 

представник – адвокат ОСОБА_2, яка діє на підставі ордеру та договору про 

надання правової допомоги від 02 липня 2013 року, доводи апеляційної 

скарги підтримали і просили її задовольнити. 
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Представник відповідача – ТОВ «Елемент» – О.О. Вихристюк,  яка діє 

від імені цієї юридичної особи на підставі довіреності від 14 січня 2013 року, 

проти доводів апеляційної скарги заперечувала і просила її відхилити. 

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення позивача ОСОБА_1, її 

представника ОСОБА_2, представника відповідача Вихристюк О. О., 

дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, 

апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга позивача задоволенню не 

підлягає з таких підстав: 

– під час розгляду справи судом першої інстанції встановлено, що 

позивач ОСОБА_1 є інвалідом першої «Б» групи безстроково, що 

підтверджується довідкою до акта огляду МСЕК серії 10 ААБ № 054501 від 

06 жовтня 2011 року; 

– сторони визнають, що позивач ОСОБА_1 в ніч з 26 на 27 січня 

2013 року прибула до нічного клубу «Лица», який належить відповідачу – 

ТОВ «Елемент», однак охорона клубу її до цього закладу не пустила; 

– задовольняючи частково позовні вимоги ОСОБА_1 про 

відшкодування моральної шкоди, суд першої інстанції посилався на вимоги 

ст. 24 Конституції України, частини 1 ст. 17 Закону України «Про захист 

прав споживачів», статей 23, 1167, 1172 ЦК України, п. 2 частини 1 ст. 1 

Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні», ст. 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», Конвенції про права інвалідів та виходив з того, що 

нічний клуб «Лица», який належить відповідачу, надає споживачам 

розважальні послуги. Ненадання ОСОБА_1 дозволу на відвідування нічного 

клубу є дискримінацією за ознакою інвалідності. Посилання представника 

відповідача на велику кількість відвідувачів в ніч з 26 на 27 січня 2013 року 

та неможливість забезпечити працівниками клубу безпеку позивачу з огляду 

на її неможливість самостійно пересуватися на інвалідному візку на сходах 

судом до уваги не прийняті, оскільки відповідач зобов’язаний влаштувати на 
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території закладу пандуси, доказів щодо повної неможливості їх 

влаштування представником відповідача суду не надано, що свідчить про 

невиконання відповідачем вимог Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» та нестворення рівних умов для 

споживання послуг відвідувачами-інвалідами. Відмовою у наданні дозволу 

на відвідування нічного клубу «Лица» позивачу завдано моральної шкоди. 

Тому такий висновок суду першої інстанції є законним та 

обґрунтованим. 

Відповідно до ст. 24 Конституції України 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, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Згідно з частиною 1 ст. 17 Закону України «Про захист прав 

споживачів» від 12 травня 1991 року № 1023-XII (в редакції Закону від 

01 грудня 2005 року № 3161-IV) за всіма споживачами однаковою мірою 

визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших 

видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, застосування 

прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім 

випадків, передбачених нормативно-правовими актами. 

Основи соціальної захищеності інвалідів в Україні визначають і 

гарантують їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в 

економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення 

необхідних умов, які дають можливість інвалідам ефективно реалізувати 

права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя 

згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.  

Згідно із ст. 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII (з наступними 

змінами та доповненнями) інваліди в Україні володіють усією повнотою 
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соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених 

Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України [387]. 

Статтею 2 цього Закону передбачено обов’язок держави створити 

інвалідам (особам із стійким розладом функцій організму, що при взаємодії 

із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження їх 

життєдіяльності) умови для реалізації ними прав нарівні з іншими 

громадянами та забезпечити їх соціальний захист. Дискримінація за ознакою 

інвалідності забороняється. Терміни «дискримінація за ознакою 

інвалідності», «розумне пристосування» та «універсальний дизайн» 

вживаються у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів. 

Статтею 2 Конвенції про права інвалідів від 13 грудня 2006 року 

визначено, що «дискримінація за ознакою інвалідності» означає будь-яке 

розрізнення, виключення чи обмеження з причини інвалідності, метою або 

результатом якого є применшення або заперечення визнання, реалізації або 

здійснення нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод у 

політичній, економічній, соціальній, культурній, цивільній чи будь-якій 

іншій сфері. Вона включає всі форми дискримінації, у тому числі відмову в 

розумному пристосуванні. 

 «Розумне пристосування» означає внесення, коли це потрібно в 

конкретному випадку, необхідних і підхожих модифікацій і коректив, що не 

стають надмірним чи невиправданим тягарем, для цілей забезпечення 

реалізації або здійснення інвалідами нарівні з іншими всіх прав людини й 

основоположних свобод; «універсальний дизайн» означає дизайн предметів, 

обстановок, програм та послуг, він покликаний зробити їх максимально 

придатними для використання для всіх людей без необхідності адаптації чи 

спеціального дизайну. «Універсальний дизайн» не виключає допоміжних 

пристроїв для конкретних груп інвалідів, де це необхідно. 
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Статтю 8 даного Закону передбачено, що право на отримання пенсій 

та соціальних послуг із солідарної системи мають: 1) громадяни України, які 

застраховані згідно із цим Законом та досягли встановленого цим Законом 

пенсійного віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому 

законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного 

виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб – члени їхніх сімей, 

зазначені у статті 36 цього Закону, та інші особи, передбачені цим Законом.  

Статтями 26, 27 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-XII встановлено, що 

підприємства, установи та організації зобов’язані створювати умови для 

безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які 

використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об’єктів 

фізичного оточення (згідно із ст. 4 цього Закону об’єкти фізичного оточення 

– це об’єкти громадського та цивільного призначення, благоустрою, 

транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу). Власники та виробники 

транспортних засобів, виробники та замовники інформації (друковані засоби 

масової інформації, телерадіоорганізації тощо), оператори та провайдери 

телекомунікацій повинні забезпечувати надання послуг і виробництво 

продукту з урахуванням потреб інвалідів. Планування і забудова населених 

пунктів, формування мікрорайонів, проектування, будівництво і 

реконструкція об’єктів фізичного оточення без пристосування для 

використання інвалідами не допускаються. Якщо діючі об’єкти неможливо 

повністю пристосувати для потреб інвалідів, за погодженням з 

громадськими організаціями інвалідів здійснюється їх розумне 

пристосування з урахуванням універсального дизайну. Фінансування 

зазначених заходів здійснюється за рахунок власників (балансоутримувачів) 

об’єктів або орендарів згідно із договором оренди. 

Згідно із ст. 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» від 06 вересня 2012 року № 5207-VI та відповідно 
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до Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного 

права та міжнародних договорів України всі особи незалежно від їх певних 

ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації. 

Будь-які форми дискримінації осіб та/або груп осіб за їх певними ознаками з 

боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також юридичних та 

фізичних осіб забороняються. 

Як обґрунтовано зазначив суд першої інстанції, відповідач не створив 

умов для безперешкодного доступу інвалідів, в тому числі позивача, до 

нічного клубу. Посилаючись на недопуск позивача до нічного клубу через 

неможливість забезпечення її безпеки як людини на інвалідному візку, 

відповідач не надав суду доказів щодо виконання ним вимог статей 26, 27 

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 

21 березня 1991 року № 875-XII, не надав доказів неможливості повністю 

пристосувати нічний клуб для потреб інвалідів, здійснити його розумне 

пристосування з урахуванням універсального дизайну. Суд першої інстанції 

дійшов правильного висновку про доведеність факту дискримінації ОСОБА 

1 за ознакою інвалідності, оскільки матеріалами справи доведено, що дозвіл 

на відвідування нічного клубу адміністрація цього клубу їй не надала саме 

через ознаку її інвалідності – пересування на інвалідному візку. 

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні» від 06 вересня 2012 року № 5207- VI особа 

має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, 

завданих їй унаслідок дискримінації. Порядок відшкодування матеріальної 

шкоди та моральної шкоди визначається законом. 

Виходячи з вимог ст. 15 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні» від 06 вересня 2012 року № 5207-VI, суд 

першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про задоволення позовних 
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вимог ОСОБА 1 про відшкодування моральної шкоди, яка завдана їй 

внаслідок її дискримінації за ознакою інвалідності. 

Відповідно до частини 3 ст. 23 ЦК України моральна шкода 

відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір 

грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від 

характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, 

погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх 

реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є 

підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які 

мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування 

враховуються вимоги розумності і справедливості. 

Визначаючи розмір грошової компенсації на відшкодування моральної 

шкоди, суд врахував характер та глибину душевних страждань, яких зазнала 

позивач у зв’язку з її недопуском у нічний клуб через інвалідність, що після 

подій в ніч з 26 на 27 січня 2013 року уклад її повсякденного життя не 

змінився і визначив її розмір у 2 000 грн. 

Апеляційний суд вважає, що розмір моральної шкоди, визначений 

судом першої інстанції, є розумним, виваженим та справедливим. 

Моральну шкоду не можна відшкодувати в повному обсязі, так як 

немає і не може бути точних критеріїв майнового виразу душевного болю, 

спокою. Будь-яка компенсація моральної шкоди не може бути адекватною 

дійсним стражданням, тому будь-який її розмір може мати суто умовний 

характер. 

Обставини, на які посилається позивач в апеляційній скарзі (глибина її 

моральних страждань, ступінь вини відповідача), судом першої інстанції при 

визначення розміру грошової компенсації моральної шкоди враховані. Будь-

яких тяжких наслідків через відмову відповідача допустити позивача до 

нічного клубу не настало. Доводи апеляційної скарги позивача про занижену 

оцінку її моральних страждань є необґрунтованими. 
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Суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням норм 

матеріального та процесуального права, підстав для скасування рішення 

суду в межах доводів апеляційної скарги немає, доводи апеляційної скарги 

необґрунтовані і не спростовують висновків суду, тому відповідно до 

частини 1 ст. 308 ЦПК України апеляційна скарга підлягає відхиленню, а 

рішення суду залишенню без змін [541]. 

Керуючись статтями 307, 308, 314, 315 ЦПК України, апеляційний суд 

Донецької області ухвалив: апеляційну скаргу позивача ОСОБА_1 

відхилити. 

У справі Attridge Law v Coleman (C-303/06) мати дитини-інваліда 

Шерон Колеман зазнала дискримінації з боку роботодавця – невеликої 

юридичної фірми в Лондоні. У зв’язку з тим, що позивач сама не була 

особою з інвалідністю, вона не підпадала під захист Акта про дискримінацію 

інвалідів 1995 року. При цьому юридична фірма наполягала, що Директива 

ЄС 2000/78/ЄС не застосовується безпосередньо і трактувати розширено Акт 

про дискримінацію осіб з інвалідністю у рамках згаданої рамкової 

Директиви не можна. Європейський суд з прав людини, виносячи рішення на 

користь позивача, вказав, що мета Директиви полягає у ліквідації всіх 

проявів дискримінації, заснованої на інвалідності. 

Отже, проблема недопущення дискримінації за ознакою інвалідності 

має стати однією з пріоритетних задач сучасної економіки і соціальної 

політики. 

Якість нового Кодексу України залежить від змісту науково 

розробленої концепції законопроекту. Сьогодні, на жаль, немає єдиної 

концепції розвитку соціального захисту осіб з інвалідністю, що пов’язано із 

відсутністю комплексних, системних підходів до попередження 

інвалідизації, вирішення проблем інвалідності, ситуативним урахуванням 

міжнародних соціальних стандартів.  
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У Кодексі повинна відображатися систематизація понятійного 

матеріалу, який широко застосовується в актах законодавства. Необхідно 

приділити особливу увагу понятійному апарату, використовуючи 

доктринальні визначення. При цьому доктринальні дефініції мають 

будуватись на засадах лексичних, стилістичних та інших норм української 

літературної мови. Доктринальні наукові розробки і рекомендації покликані 

допомогти законотворчим органам вдосконалювати правотворчу діяльність, 

приводити її у відповідність з об’єктивними закономірностями суспільного 

розвитку. Переглядати свою термінологію наука зобов’язана не тільки тому, 

що можливі помилкові, історично неадекватні дійсності терміни і необхідні 

нові терміни для відкритих наукових реалій, а й тому, що вони потрібні для 

осмислення відомих фактів, оскільки традиційні терміни інколи обмежують 

мислення дослідника [35, с. 28-31]. 

Потребує ґрунтовного дослідження інвалідність як соціально-правове 

явище. Враховуючи складність інвалідності, різнофакторність, під впливом 

яких вона виникає, перед суспільством та державою постає чи не ключове 

завдання щодо попередження та запобігання інвалідизації через призму 

новітніх суспільних, медичних, соціальних, правових програм та 

пріоритетів. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для 

людей з інвалідністю трактують інвалідність через наявність кількісних та 

якісних функціональних обмежень, які мають місце у суспільстві внаслідок 

фізичних, розумових чи сенсорних дефектів, стану здоров’я чи психічних 

хвороб та можуть бути постійними або тимчасовими [451]. У Міжнародній 

класифікації функціонування обмежень життєдіяльності та здоров’я 

виділяють дві моделі інвалідності: 1) медичну, яка розглядає інвалідність як 

первинну проблему, викликану будь-якими змінами; 2) соціальну, яка 

передбачає створення передумов для повноцінної інтеграції інваліда в 

суспільство [98, с. 265-270]. Тому доречно у літературі наголошується, що 

інвалідність – проблема багатогранна, безпосередньо пов’язана з рівнем 



350 

економічного, політичного, соціального розвитку людського суспільства, 

його культурою, освітою, мораллю, релігією. Історичне коріння її сягає в 

глибину тисячоліть. Вона з’явилася з появою людського суспільства. 

Літературні та філософські твори, міфологія, історичні матеріали 

засвідчують, що у різні часи ставлення суспільства до людей з інвалідністю 

було неоднозначним. Розуміння того, на чому воно ґрунтувалося, має 

важливе значення для правильного сьогочасного сприйняття і осмислення 

сутності інвалідності [101, с. 19]. 

Інвалідність є комплексним моральним, медичним, соціальним, 

правовим явищем. У морально-етичному контексті поняття «інвалідність» 

зводиться до того, що вона є наслідком гріха, трактується як «модель 

особистої трагедії», а тому пов’язується з покаранням за скоєння особою або 

кимось із членів її сім’ї чи родичів злочину. З медичного погляду, термін 

«інвалідність» трактується переважно через призму вад (розладів, обмежень 

тощо) здоров’я окремих категорій осіб. Слід зауважити, що Всесвітня 

організація охорони здоров’я рекомендує розглядати інвалідність як 

біосоціальну категорію, відповідно, і проблеми інвалідності повинні 

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

не всі люди з обмеженнями життєдіяльності визначаються як інваліди, а 

лише ті, в кого спостерігаються стійкі довготривалі порушення функцій 

організму [136]. Соціальна теорія інвалідності спрямована на забезпечення 

відкритості, прозорості та доступності людей, які її зазнали, до усіх сфер 

суспільного життя. У соціальному контексті інвалідність є суспільним 

явищем, що потребує подолання дискримінації у всіх сферах суспільного 

життя. На відміну від медичної, соціальна теорія інвалідності ґрунтується на 

тому, що інвалідність не може бути перешкодою для доступу людини до тих 

сфер, які є прийнятні для відповідної особи. Поняття «інвалідність» має й 

правовий вираз. У Юридичній енциклопедії термін «інвалідність» 

трактується як тривала чи постійна втрата здоров’я внаслідок: трудового 
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каліцтва, або професійного захворювання, загального захворювання (у тому 

числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідність з дитинства). При 

цьому залежно від ступеня втрати здоров’я встановлюється одна із трьох 

груп інвалідності: перша, друга, третя [487, с. 673]. Слід зауважити, що 

законодавець дає низку визначень терміна «інвалідність». Так, у ст. 3 Закону 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні» [387] передбачено, що 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. Таке медико-

правове визначення повною мірою не розкриває його соціальну та правову 

сутність. На відміну від такого підходу, у ст. 1 Закону України «Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» [411] дається дещо інше 

визначення терміна: «Інвалідність – це міра втрати здоров’я у зв’язку із 

захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що при 

взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження 

життєдіяльності особи, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови 

для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її 

соціальний захист». Крім того, цим Законом надано низку інших термінів, 

пов’язаних із розумінням сутності правового явища «інвалідність». Так, у 

зазначеному Законі визначається, по-перше, термін «втрата здоров’я» – 

наявність хвороб і фізичних дефектів, які призводять до фізичного, 

душевного і соціального неблагополуччя; по-друге, термін 

«життєдіяльність» – повсякденна діяльність, здатність організму особи 

здійснювати діяльність у спосіб і в межах, звичайних для людини; по-третє, 

термін «обмеження життєдіяльності» – помірно виражена, виражена або 

значно виражена втрата особою внаслідок захворювання, травми (її 

наслідків) або вроджених вад здатності до самообслуговування, пересування, 

орієнтації, контролю своєї поведінки, спілкування, навчання, виконання 
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трудової діяльності нарівні з іншими громадянам; по-четверте, «медико-

соціальна експертиза» – визначення на основі комплексного обстеження усіх 

систем організму конкретної особи міри втрати здоров’я, ступеня обмеження 

її життєдіяльності, викликаного стійким розладом функцій організму, групи 

інвалідності, причини і часу її настання, а також рекомендацій щодо 

можливих для особи за станом здоров’я видів трудової діяльності та умов 

праці, потреби у сторонньому догляді, відповідних видів санаторно-

курортного лікування і соціального захисту для найповнішого відновлення 

усіх функцій життєдіяльності особи; по-п’яте, «попередження інвалідності» 

– здійснення комплексу медичних, гігієнічних, фізичних, педагогічних, 

психологічних, професійних та інших заходів, спрямованих на профілактику 

переходу захворювання, наслідків травми або вади в інвалідність особи або 

на зменшення тяжкості інвалідності. Науково-правовий аналіз зазначеної 

термінології вказує на домінування ознак медичної концепції інвалідності у 

правовому розумінні. При цьому незрозумілою залишається роль 

суспільства у подоланні інвалідності та його інвалідизації. Тому нагальним є 

приділення належної уваги соціальній теорії, яка дозволяє виявити основні 

негаразди, інші бар’єри, які перешкоджають особі з інвалідністю реалізувати 

свої потреби, інтереси у відповідній сфері суспільного життя, визначити 

необхідні заходи та кроки, щоб подолати відповідні бар’єри, забезпечити 

інклюзивність та безбар’єрність розвитку суспільства та держави. 

Отже, якість майбутнього Кодексу про права осіб з інвалідністю 

залежить від змісту науково розробленої концепції законопроекту, що 

виражається, зокрема, у підвищенні ролі доктрини, системному 

взаємозв’язку з іншими джерелами права, високій техніко-юридичній якості 

норм, які в ньому містяться, простих і дієвих механізмах їх реалізації, 

прогнозованості законодавця, що забезпечує необхідну динаміку розвитку 

правовідносин із соціального захисту осіб з інвалідністю. 
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Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що реформування 

законодавчого регулювання прав осіб з інвалідністю має проводитись 

шляхом: 1) розробки та прийняття кодифікованого закону (Кодексу про 

права осіб з інвалідністю), який би цілісно та системно визначав питання 

правосуб’єктності осіб з інвалідністю, враховуючи міжнародні стандарти; 

2) залучення інститутів громадянського суспільства, урахування 

громадських та соціально-правових експертиз з питань проектів законів про 

права осіб з інвалідністю; 3) встановлення вичерпності підстав ухвалення 

підзаконних нормативно-правових актів з питань прав осіб з інвалідністю; 

4) забезпечення дієвості та доступності державного соціального захисту 

(соціального забезпечення) осіб з інвалідністю; 5) законодавчого 

стимулювання недержавного соціального захисту (соціального 

забезпечення) осіб з інвалідністю; 6) підвищення доступності соціального 

страхування осіб з інвалідністю. 
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Висновки до розділу 5 

1. Роль міжнародних договорів, у тому числі ЄС, щодо правового 

регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні зростає і 

потребує належного нормативно-правового забезпечення в частині 

імплементації та ефективного громадського та міжнародного інституційного 

контролю за виконанням міжнародних договорів Україною. 

Тому неправильним було б ігнорувати багатий досвід кодифікації 

законодавства у зарубіжних країнах, спираючись на принцип розвитку 

соціального захисту осіб з інвалідністю з урахуванням міжнародних та 

європейських соціальних стандартів. При цьому неприпустиме суто 

механічне запозичення зарубіжного досвіду. 

2. Можна констатувати наявність ще багатьох проблем адаптації 

законодавства України про соціальний захист осіб з інвалідністю до 

європейських соціальних стандартів. Впроваджуючи кращий міжнародний 

досвід правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у 

національне законодавство, зазначимо, що необхідно враховувати, що зміст 

європейської соціальної політики формується на гуманістичних цінностях, а 

це передбачає пріоритетну підтримку найбільш вразливих соціальних груп, 

забезпечення рівності прав і можливостей чоловіків і жінок не тільки на 

ринку праці, а і в інших сферах життєдіяльності, турботу про соціальну 

адаптацію осіб з обмеженими можливостями. Еволюція соціальної політики 

ЄС відбувається у напрямі побудови соціальної Європи, що передбачає 

формування універсальної системи соціального забезпечення, у тому числі й 

соціального захисту осіб з інвалідністю, і дотримання єдиних соціальних 

стандартів. 

3. Правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю в 

Україні досить розлоге та розпорошене, що не сприяє удосконаленню 

правозастосування, а головне – доступності такого законодавства для осіб з 

інвалідністю. Тому розробка та ухвалення кодифікованого закону у сфері 
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соціального захисту осіб з інвалідністю однозначно сприяли б 

систематизації, упорядкуванню та підвищенню доступності законодавства у 

сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. Кодекс соціального захисту 

осіб з інвалідністю покликаний стати перспективним базовим 

кодифікованим законом. 

4. Визначальною тенденцією законодавчого забезпечення соціального 

захисту осіб з інвалідністю є прийняття Кодексу соціального захисту осіб з 

інвалідністю, метою якого має стати забезпечення реалізації прав і 

задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, 

поліпшення умов їх життєдіяльності та соціальної інтеграції у суспільство. 

Цей Кодекс має ґрунтуватись на єдиній концепції розвитку соціального 

захисту осіб з інвалідністю, побудованій на комплексних, системних 

підходах до попередження інвалідизації, вирішення проблем інвалідності, 

враховуючи міжнародні соціальні стандарти. 

5. Якість майбутнього Кодексу соціального захисту осіб з інвалідністю 

залежить від змісту науково розробленої концепції законопроекту, наукової 

розробленості, що виражається, зокрема, у підвищенні ролі доктрини, 

системному взаємозв’язку з іншими джерелами права, високій техніко-

юридичній якості норм, що в ньому містяться, простих і дієвих механізмах їх 

реалізації, прогнозованості законодавця, що забезпечує необхідну динаміку 

розвитку правовідносин із соціального захисту осіб з інвалідністю. 

6. Реформування законодавчого регулювання прав осіб з інвалідністю 

має проводитися шляхом: 1) розробки та прийняття кодифікованого закону 

(Кодексу соціального захисту осіб з інвалідністю), який би цілісно та 

системно визначав питання правосуб’єктності осіб з інвалідністю, 

враховуючи міжнародні стандарти, 2) залучення інститутів громадянського 

суспільства, урахування громадських та соціально-правових експертиз з 

питань проектів законів про права осіб з інвалідністю, 3) виключності 

підстав ухвалення підзаконних нормативно-правових актів з питань прав 
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осіб з інвалідністю, 4) забезпечення дієвості та доступності державного 

соціального захисту (соціального забезпечення) осіб з інвалідністю, 

5) законодавчого стимулювання недержавного соціального захисту 

(соціального забезпечення) осіб з інвалідністю, 6) підвищення доступності 

соціального страхування осіб з інвалідністю. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного законодавства та здобутків у правовій 

доктрині розкрити теоретико-правові проблеми соціального захисту осіб з 

інвалідністю і зробити наступні висновки. 

1. Генезис правового регулювання соціального захисту осіб з 

інвалідністю тісно пов’язаний із процесами утвердження державності на 

території українських земель, історико-правового розвитку суспільства та 

держави, формування та розвитку законодавства у цій царині. Основними 

етапами правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю є: 1-

й етап (до 988 р.) – становлення дохристиянської суспільної допомоги 

хворим, немічним та іншим вразливим категоріям осіб; 2-й етап (988 р. – 

початок XVI ст.) – формування християнської моделі соціального захисту 

соціально вразливих категорій осіб; 3-й етап (початок XVI ст. – 1917 р.) – 

становлення християнсько-державної моделі соціального захисту соціально 

вразливих категорій осіб; 4-й етап (1917–1936 рр.) – формування радянської 

моделі соціального захисту осіб з інвалідністю, зокрема; 5-й етап (1937–1978 

рр.) – становлення радянської моделі соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 6-й етап (1978–1990 рр.) – удосконалення радянської системи 

соціального захисту осіб з інвалідністю; 7-й етап (1991–1996 рр.) – 

формування сучасної демократичної моделі соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 8-й етап (1996–2009 рр.) – становлення конституційної моделі 

соціального захисту осіб з інвалідністю; 9-й етап (2009 рік – до сьогодні) – 

удосконалення конституційної моделі соціального захисту осіб з 

інвалідністю. 

2. Сучасний стан та динаміка розвитку законодавства про 

соціальний захист осіб з інвалідністю протягом періоду незалежності 

України має низку глибинних недоліків, зокрема: 1) невідповідність стану 
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розвитку суспільства і держави; 2) невідповідність стану реального 

забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю; 3) безсистемність, 

ситуативність, недоступність і суперечливість; 4) домінування підзаконних 

нормативно-правових актів над законами; 5) невідповідність потребам 

розвитку оптимальної моделі соціального захисту осіб з інвалідністю; 6) 

відсутність дієвих механізмів державного нагляду і громадського контролю 

щодо дотримання законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю. 

Зважаючи на це, сучасний стан законодавства про соціальний захист осіб з 

інвалідністю жодним чином не враховує їхніх потреб та інтересів, а тому 

потребує системного і радикального удосконалення. 

3. Сучасний стан розвитку законодавства про соціальний захист 

осіб з інвалідністю засвідчує тенденцію щодо необхідності систематизації та 

кодифікації відповідних положень. При цьому вартують уваги пропозиції 

щодо розробки проектів Соціального кодексу та Кодексу про права осіб з 

інвалідністю як перспективних базових кодифікованих законів у сфері 

соціального захисту осіб з інвалідністю. Конструктивною є розробка таких 

законопроектів за участі уповноважених органів державної влади, інститутів 

громадянського суспільства, експертів, науковців, вчених-правників, 

враховуючи наукові здобутки провідних шкіл права соціального 

забезпечення. 

4. Принципами права ЄС та країн-членів щодо соціального захисту 

громадян є такі: 1) проведення координації та недопущення у різних країнах-

членах ЄС надання особі однакових виплат; 2) недопущення дискримінації 

за національною ознакою, а також здійснення соціальних виплат незалежно 

від місця проживання особи; 3) прозорості інформації для осіб про розмір 

виплат; 4) взаємозаліку страхових періодів; 5) недопущення погіршення 

становища. 

5. Основними особливостями правового регулювання соціального 

захисту осіб з інвалідністю окремих держав-членів ЄС є наступні: 
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1) розвиток інклюзивного суспільства та держави; 2) пріоритетність прав та 

інтересів осіб з інвалідністю; 3) високий рівень соціальних стандартів та 

гарантій; 4) активний розвиток державного соціального захисту осіб з 

інвалідністю (Франція, Італія, Польща, Болгарія, Румунія та ін.); 5) активна 

система соціального страхування осіб з інвалідністю (Німеччина, 

Великобританія, Чехія, Швеція та ін.); 6) недержавний соціальний захист 

осіб з інвалідністю (Німеччина, Великобританія, Данія, Швейцарія та ін.). 

6. Основними ознаками державного соціального захисту осіб з 

інвалідністю є: 1) державний соціальний захист – базова організаційно-

правова форма соціального захисту осіб з інвалідністю; 2) правомочними 

суб’єктами є незастраховані особи з інвалідністю, а уповноваженими 

суб’єктами виступають уповноважені органи соціальної політики 

(соціального) захисту; 3) передбачає систему прав, обов’язків і гарантій 

(правомочних незастрахованих осіб з інвалідністю), яка визначає надання 

соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі 

хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

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

та в інших випадках, передбачених законом (соціальних ризиків); 4) 

управління державним соціальним забезпечення здійснюється за участю 

держави, органів місцевого самоврядування; 5) функціонує за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу 

України; 6) гарантується державою, як правило, на підставі законодавчих 

актів; 7) спрямовується на забезпечення мінімальних державних соціальних 

гарантій та стандартів; 8) підлягає нагляду та контролю; 9) права підлягають 

юрисдикційному та позаюрисдикційному захисту. 

7. Основними ознаками соціального страхування, як ключової 

організаційно-правової форми соціального захисту осіб з інвалідністю, є: 

1) правомочними є застраховані особи з інвалідністю, які отримують єдине 

страхове свідоцтво, а уповноваженими суб’єктами виступають фонди 
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соціального страхування; 2) охоплює систему прав, обов’язків і гарантій 

правомочних застрахованих осіб з інвалідністю, яка передбачає надання 

соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі 

хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

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

та в інших випадках, передбачених законом (страхових соціальних ризиків); 

3) управління соціальним страхуванням здійснюється за участю держави, 

роботодавців та працівників; 4) характеризується окремими видами, як 

правило, залежно від страхового випадку; 5) функціонує за рахунок 

страхових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків 

роботодавцями, громадянами, а також за рахунок бюджетних та інших 

джерел, передбачених законом. 

8. Недержавний соціальний захист осіб з інвалідністю здійснюється за 

такими основними принципами: договірного (добровільного) визначення 

умов і порядку здійснення недержавного соціального захисту осіб з 

інвалідністю; добровільного надання необхідної підтримки (допомоги) 

особам з інвалідністю юридичними та фізичними особами, інститутами 

громадянського суспільства; надання права на отримання виплат за 

недержавним соціальним захистом особам з інвалідністю; добровільності 

фінансування витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення та 

соціальних послуг особам з інвалідністю за рахунок донорів; цільового 

використання коштів недержавного соціального захисту. 

9. Основними ознаками правового регулювання соціального захисту 

осіб з інвалідністю ЄС є: 1) спрямоване на забезпечення належного рівня та 

якості життя осіб з інвалідністю; 2) здійснюється відповідними інституціями 

ЄС за відповідною процедурою; 3) реалізовується у формі міжнародно-

правових актів Ради Європи та ЄС; 4) передбачає утвердження ефективної та 

доступної системи соціальних прав та гарантій осіб з інвалідністю; 

5) визначається системою європейських соціальних стандартів; 6) виступає 
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правовим базисом формування законодавства про соціальний захист осіб з 

інвалідністю окремих держав-членів ЄС. 

10. Особливостями організаційно-правових форм соціального захисту 

осіб з інвалідністю є: 1) спрямованість на посилення ефективності та 

доступності реалізації і гарантування права осіб з інвалідністю на соціальний 

захист та пов’язаних із ним прав на окремі види соціального захисту; 

2) наявність широкого спектра організаційних, правових, економічних та 

інших механізмів щодо посилення ефективності та доступності соціального 

захисту осіб з інвалідністю; 3) гарантування державою на підставі, як 

правило, законодавчих актів; 4) спрямованість на посилення соціальних 

стандартів та гарантій; 5) наявність правомочних осіб, котрими виступають 

особи з інвалідністю; 6) наявність уповноважених суб’єктів в особі держави, 

роботодавців, працівників, інститутів громадянського суспільства; 7) 

розвиток через такі види: соціальне страхування; державний соціальний 

захист; змішаний соціальний захист; недержавний соціальний захист. 

11. Державний соціальний захист осіб з інвалідністю – це система 

прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що 

включає матеріальне забезпечення осіб з інвалідністю у разі хвороби, повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом, за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів та інших джерел, передбачених законом. 

12. Тенденціями удосконалення організаційно-правових форм 

соціального захисту осіб з інвалідністю є підвищення: 1)  законодавчої 

регламентації прав осіб з інвалідністю; 2) дієвості, прозорості та доступності 

соціального захисту осіб з інвалідністю та його видів; 3) ефективності 

державного соціального захисту, насамперед через адресну спрямованість 

бюджетних видатків та програми соціального захисту осіб з інвалідністю; 4)  

ефективності, дієвості та доступності системи соціального страхування осіб 
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з інвалідністю, особливо щодо забезпечення доступності пенсійного 

страхування; 5) недержавного соціального захисту, запровадження дієвих 

державних програм підтримки всеукраїнських громадських організацій осіб 

з інвалідністю; 6) ролі та значення соціального захисту осіб з інвалідністю 

через програми органів місцевого самоврядування; 7) ефективності, 

прозорості та доступності соціально-правового статусу осіб з інвалідністю; 

8) дієвості механізмів реалізації особами з інвалідністю усього комплексу 

прав та свобод; 9) нагляду та контролю за дотриманням прав осіб з 

інвалідністю. 

13. Визначальною тенденцією законодавчого забезпечення 

соціального захисту осіб з інвалідністю є прийняття Кодексу соціального 

захисту осіб з інвалідністю, метою якого має стати забезпечення реалізації 

прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, 

поліпшення умов їх життєдіяльності та соціальної інтеграції у суспільство. 

Цей Кодекс повинен базуватися на єдиній концепції розвитку соціального 

захисту осіб з інвалідністю, побудованій на комплексних, системних 

підходах до попередження інвалідизації, вирішення проблем інвалідності, 

враховуючи міжнародні соціальні стандарти. Якість майбутнього Кодексу 

соціального захисту осіб з інвалідністю залежить від змісту науково 

розробленої концепції законопроекту і наукової розробленості. 

14. Пенсія по інвалідності у пенсійному страхуванні – це визначена у 

солідарній системі щомісячна пенсійна виплата у грошовій формі, що 

гарантується особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання (у 

тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за 

наявності встановленої тривалості страхового стажу та/або інших 

юридичних фактів, яка призначається на умовах та у порядку, 

передбаченому пенсійним законодавством. 

15. Система соціальних послуг для осіб з інвалідністю залишається 

достатньо вразливим соціально-правовим явищем, ураховуючи такі 
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чинники: відсутність інклюзивного суспільства; рамковість законодавчого 

забезпечення соціальних послуг; відсутність механізмів ефективного 

державного управління, координації із громадським сектором; відсутність 

механізмів вивчення потреб людей з інвалідністю у соціальних послугах; 

відсутність реєстру соціальних послуг та їх отримувачів; декларативність 

окремих соціальних послуг; складність реалізації права на соціальні послуги; 

відсутність належного моніторингу, нагляду та контролю тощо. 

16. Державні соціальні допомоги особам з інвалідністю, які не мають 

права на пенсію – це вид соціальних допомог, що призначаються у 

державному соціальному захисті особам з інвалідністю, які, як правило, не 

мають права на пенсію, за рахунок коштів Державного або місцевих 

бюджетів у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством. 

17. Соціальні послуги особам з інвалідністю – це комплекс заходів із 

надання допомоги особам з інвалідністю з урахуванням затверджених 

програм реабілітації, у тому числі особливих освітніх потреб, з метою їх 

адаптації у суспільстві та державі, які спрямовані на подолання складних 

життєвих обставин, що супроводжується соціальною підтримкою, а також 

спрямовані на мінімізацію їх наслідків та на забезпечення  профілактичних 

заходів. 

18. Основними завданнями реабілітації осіб з інвалідністю в Україні 

є такі: створення умов для усунення обмежень життєдіяльності осіб з 

інвалідністю, відновлення і компенсації їх порушених або втрачених 

здатностей до побутової, професійної, суспільної діяльності; визначення 

основних завдань системи реабілітації осіб з інвалідністю, видів і форм 

реабілітаційних заходів; розмежування повноважень між центральними і 

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування; регламентування матеріально-технічного, кадрового, 

фінансового, наукового забезпечення системи реабілітації осіб з 

інвалідністю; структурно-організаційне забезпечення державної 
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соціальної політики по відношенню до осіб з інвалідністю і дітей з 

інвалідністю; сприяння залученню громадських організацій осіб з 

інвалідністю до реалізації державної політики у цій сфері. 

19. Реабілітація осіб з інвалідністю – система вироблених, 

гарантованих у суспільстві і державі заходів (послуг, робіт, товарів), які 

надаються особам з інвалідністю для відновлення порушень функцій 

організму, забезпечення матеріальної та соціальної незалежності з метою 

повноцінної адаптації у різних сферах суспільного (державного) життя. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 

 

ПРОЕКТ КОДЕКСУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 

Серед важливих проблем, що стоять на шляху розбудови 

громадянського суспільства в Україні, є покращення якості життя осіб з 

інвалідністю, забезпечення рівних прав та можливостей для їх фізичного та 

духовного розвитку, усунення фізичних та умовних бар’єрів навколишнього 

світу. Очевидно, що утвердження верховенства права, дотримання прав 

кожної людини незалежно від походження, віросповідання та фізичних 

особливостей залежить від економічного та соціального благополуччя у 

суспільстві, але й економічне зростання пов’язане із соціальною 

згуртованістю, пануванням права в державі, дотриманням прав людини як 

найвищої цінності. 

Ратифікувавши Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю 2009 

року, Україна взяла на себе низку зобов’язань щодо соціального захисту 

прав людей з інвалідністю. Це зумовило внесення низки змін до 

законодавства у сфері соціального захисту прав осіб з інвалідністю. На 

шляху реформування законодавства про права осіб з інвалідністю існує 

чимало важливих проблем, від вирішення яких залежить належна 

імплементація положень, міжнародних стандартів у сфері соціального 

захисту. Ця обставина об’єктивно сповільнює удосконалення законодавства 

у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. Однак існує і низка 

суб’єктивних факторів, які вказують на відсутність політичної волі на 

проведення реальних змін, на низьку пріоритезацію проблем людей з 

інвалідністю, зміщення акцентів на вирішення проблем економічного 
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благополуччя, в першу чергу, бізнесу, а не проблем соціально незахищених 

верств населення, до яких належать особи з інвалідністю. 

Проте в Україні прийнято низку нормативно-правових актів, 

спрямованих на забезпечення реалізації соціальних гарантій осіб з 

інвалідністю. Але рівень поінформованості населення про права осіб з 

інвалідністю залишається невисоким, а саме законодавство – 

несистематизованим та неузгодженим. Крім того, в межах імплементації 

положень Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом в Україні 

проходить робота із адаптації національного законодавства до законодавства 

ЄС. Міжнародна спільнота проводить періодичний моніторинг виконання 

державами своїх зобов’язань, в тому числі у сфері соціального захисту. 

Питання соціального захисту осіб з інвалідністю регулюється цілим 

рядом нормативно-правових актів, а саме: Конституцією України, 

Конвенцією про права осіб з інвалідністю (2006 р.), Конвенцією про 

професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів № 159 (МОП, 1983 р.), 

Конвенцією про мінімальні норми соціального забезпечення № 102 (МОП, 

1952 р.), законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю», «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про соціальні послуги», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про 

зайнятість населення», «Про охорону дитинства», «Про транспорт», «Про 

освіту», «Про психіатричну допомогу», Кодексом законів про працю 

України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом 



432 

України, Податковим кодексом України, Кодексом України про 

адміністративні правопорушення, Житловим кодексом УРСР, а також 

іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема 

указами Президента України «Про активізацію роботи щодо забезпечення 

прав людей з інвалідністю» від 03.12.2015 № 678/2015, «Про заходи щодо 

розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними 

можливостями» від 19.05.2011 № 588/2011. 

Суб’єктами законодавчої ініціативи пропонуються зміни до 

законодавства у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, спрямовані на 

окремі його аспекти. Мова, у першу чергу, йде про трудову та 

підприємницьку зайнятість, інклюзивний характер освіти, поліпшення 

доступності навколишнього середовища для осіб з інвалідністю через 

підвищення відповідальності за недотримання відповідних встановлених 

норм та правил, недопущення дискримінації за ознакою інвалідності тощо. 

Основним орієнтиром розвитку національного законодавства у сфері 

соціального захисту осіб з інвалідністю залишається Конвенція про права 

осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї, ратифіковані 

Україною 16 грудня 2009 року. З метою імплементації положень Конвенції у 

національне законодавство Україною було затверджено Державну цільову 

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

на період до 2020 року. 

З урахуванням набутого Україною європейського досвіду у сфері 

зайнятості інвалідів, необхідності реалізації окремих положень Державної 

цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права 

інвалідів» на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2012 № 706, а також з метою удосконалення 

чинного законодавства у сфері зайнятості та працевлаштування осіб з 

інвалідністю Міністерством соціальної політики комплексно підготовлено 

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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щодо зайнятості інвалідів». Зазначеним законопроектом пропонувалося 

впровадити стимулюючі механізми для роботодавців з метою забезпечення 

реалізації прав інвалідів на працю, зокрема шляхом дії альтернативних 

варіантів виконання нормативу робочих місць, призначених для 

працевлаштування таких осіб, а саме: 

– виконання роботодавцем нормативу працевлаштування інвалідів 

через укладання з підприємствами громадських організацій інвалідів 

договорів на виготовлення (виконання) товарів, робіт і послуг. Такий підхід 

виправданий у країнах ЄС, коли будь-який роботодавець може виконувати 

зазначений норматив, закуповуючи товари або замовляючи послуги, що 

виготовляються (надаються) підприємствами громадських організацій 

інвалідів без утворення господарського об’єднання; 

– врахування з коефіцієнтом «2» виконання зазначеного нормативу 

працевлаштування для усіх інвалідів І групи та інвалідів ІІ групи внаслідок 

психічного розладу (тобто впровадження диференційного підходу до праці 

інвалідів з урахуванням міри втрати здоров’я). Такий підхід необхідно 

запроваджувати у зв’язку з тим, що кількість зайнятих (працюючих) 

інвалідів  з важкими формами інвалідності та з розумовими вадами незначна 

(лише 3% від загальної кількості працюючих інвалідів); 

– надання дотацій роботодавцям на створення звичайних робочих 

місць для інвалідів, а не лише спеціальних, як це на сьогодні передбачено. 

Це обумовлено тим, що потреба інвалідів у звичайних робочих місцях 

значно вища, ніж у спеціальних. Крім того, принцип надання дотацій на 

звичайні і спеціальні робочі місця поширений і успішно діє в країнах 

Європейського Союзу. Такий підхід дозволить також ефективніше 

використовувати кошти Фонду соціального захисту інвалідів для створення 

робочих місць для інвалідів; 

– надання (децентралізовано) звичайним підприємствам та 

підприємствам, заснованим громадськими організаціями інвалідів, цільових 
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позик та дотацій на загальних підставах. Відповідно до законодавства 

цільові позики надаються звичайним підприємствам за умови дотримання 

відповідних вимог. Однак підприємства громадських організацій інвалідів, 

окрім дотримання загальних правил, повинні ще додатково розглядатися за 

спеціальним централізованим механізмом, тобто місцевими органами влади 

та Мінсоцполітики, що призводить до дискримінації таких соціальних 

підприємств і, відповідно, негативно відображається на працевлаштуванні 

інвалідів; 

– покриття за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів 

(відповідно до Закону України «Про зайнятість населення») фактичних 

витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування за відповідну особу. На сьогодні статтею 20 

базового Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» відповідний напрям фінансування цим Фондом не передбачений, 

нею визначено лише механізм надання такої компенсації згідно із Законом 

України «Про зайнятість населення» та підзаконними актами, спрямованими 

на його реалізацію [286]. 

Як відомо, в Україні неодноразово робилися спроби кодифікації 

законодавства у сфері соціального захисту (забезпечення). Зокрема на 

розгляд Верховної Ради України подавалися проекти Кодексу соціального 

забезпечення та Пенсійного кодексу, однак жоден із проектів соціальних 

кодифікованих актів не отримав необхідної підтримки у парламентарів. 

Проте необхідність у кодифікації соціального законодавства давно назріла та 

потребує свого втілення у процесі реформування системи соціального 

захисту та соціального забезпечення в Україні, зокрема щодо соціального 

захисту осіб з інвалідністю, з урахуванням взятих Україною на себе 

зобов’язань за Конвенцією про права осіб з інвалідністю. 

Важливе значення має також урахування сучасних тенденцій 

соціально-економічного розвитку суспільства та відповідних можливостей, 



435 

продиктованих або зумовлених технологічним розвитком. Проголошений 

курс на диджиталізацію процесів суспільного управління відкриває 

додаткові можливості для осіб з інвалідністю за умови отримання необхідної 

освіти, розвитку вмінь та навичок, що дозволять таким особам здобувати 

сучасну освіту, отримувати професію, користуватися значно ширшим колом 

послуг тощо. Медична реформа, яка, власне, побудована на електронних 

базах даних, що включають інформацію про мільйони пацієнтів лікарів 

первинної ланки, з часом може стати своєрідним електронним реєстром 

населення, в тому числі й осіб з інвалідністю, які практично завжди 

потребують медичного обслуговування. Очевидно, що проект Кодексу 

соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні має включати положення, 

які гарантують доступ людей з інвалідністю до медичних послуг, регулюють 

особливий порядок їх надання. 

На нашу думку, потрібно розвивати застосування електронних систем 

у соціальному захисті осіб з інвалідністю ще й у аспекті реабілітації. Якісне 

наповнення створеного Централізованого банку даних з проблем 

інвалідності (ЦБІ) дозволить своєчасно та у відповідному обсязі надавати 

особам з інвалідністю послуги щодо забезпечення засобами реабілітації або 

ж компенсації за самостійно придбані засоби реабілітації. Важливо також 

забезпечити можливість гармонізації та/або комунікації баз даних, щоб не 

вийшло так, що, наприклад,  кількісні дані будуть спотворені, а це призведе 

до неналежного та неефективного використання доступних фінансових та 

людських ресурсів, а отже, і до викривлення або невідповідності надаваних 

послуг та пільг потребам та можливостям. Насправді дивно, що у час 

комп’ютеризації, розвитку мереж та баз даних людині доводиться «бігати» 

по різних інстанціях за довідками, витягами, виписками тощо, що особливо 

невиправдано стосовно людей, які і так обмежені у пересуванні. Тому для 

них необхідно створити відповідні умови. Такі важливі питання мають 

регулюватися Кодексом соціального захисту осіб з інвалідністю, а не 
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підзаконними нормативно-правовими актами. По-перше, це сприятиме 

більшій стабільності соціально-забезпечувального законодавства в Україні 

щодо осіб з інвалідністю, по-друге, дозволить підвищити доступність 

законодавства у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Новітнє законодавство у сфері соціального забезпечення передбачає 

запровадження ринкових механізмів для надання соціальних послуг. Із  

введенням у дію 01 січня 2020 року Закону України «Про соціальні послуги» 

запрацює соціальне підприємництво, має з’явитися економічна конкуренція 

у сфері надання соціальних послуг, у тому числі особам з інвалідністю. Тому 

майбутній Кодекс соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні 

необхідно розробити з урахуванням новітніх тенденцій та реальних кроків 

реформування системи соціального захисту в Україні. 

Таким чином, правове регулювання соціального захисту осіб з 

інвалідністю в Україні досить розлоге та розпорошене, що не сприяє 

удосконаленню правозастосування, а головне – доступності такого 

законодавства для осіб з інвалідністю. Тому ухвалення кодифікованого 

закону у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю однозначно сприяло б 

систематизації, упорядкуванню та підвищенню доступності законодавства у 

сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. 

 

ПРОЕКТ КОДЕКСУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 

(орієнтовна структура) 

Преамбула 

У преамбулі зазначаються основні ідейні та універсальні положення, 

на яких ґрунтуються положення Кодексу соціального захисту осіб з 

інвалідністю в Україні. 

Загальна частина 

1. Загальні положення 
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Глава 1.1. Законодавство про соціальний захист осіб з інвалідністю 

Глава 1.2. Учасники відносин щодо соціального захисту осіб з 

інвалідністю 

Глава 1.3. Принципи соціального захисту осіб з інвалідністю 

 

Розділ 2. Гарантії соціального захисту осіб з інвалідністю, 

стандарти та нормативи 

Глава 2.1. Основні гарантії соціального захисту осіб з інвалідністю 

Глава 2.2. Стандарти та нормативи у сфері соціального захисту осіб з 

інвалідністю 

 

Розділ 3. Державне управління в системі соціального захисту осіб з 

інвалідністю 

Глава 3.1. Система державного управління у сфері соціального захисту 

осіб з інвалідністю 

Глава 3.2.  Органи державного управління в системі соціального 

захисту осіб з інвалідністю 

 

Розділ 4. Громадські організації осіб з інвалідністю 

Глава 4.1. Діяльність громадських організацій осіб з інвалідністю 

Глава 4.2. Державна підтримка громадських організацій осіб з 

інвалідністю 

Глава 4.3. Участь громадських організацій осіб з інвалідністю у 

політиці соціального захисту осіб з інвалідністю 

 

Особлива частина 

Розділ 5. Профілактика інвалідності 

Глава 5.1. Запобігання інвалідності 

Глава 5.2. Профілактика розвитку інвалідності в дитинстві 
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Глава 5.3. Профілактика розвитку  інвалідності в дорослому віці 

Розділ 6. Реабілітація осіб з інвалідністю 

Глава 6.1. Система реабілітації осіб з інвалідністю 

Глава 6.2. Встановлення інвалідності 

Глава 6.3. Медико-соціальна експертиза 

Глава 6.4. Експертиза професійної придатності осіб з інвалідністю 

Глава 6.5. Лікарсько-консультативні комісії лікувально-

профілактичних закладів 

Глава 6.6. Медична реабілітація 

Глава 6.7. Медико-соціальна реабілітація 

Глава 6.8. Соціальна реабілітація 

Глава 6.9. Психолого-педагогічна реабілітація 

Глава 6.10. Фізична реабілітація 

Глава 6.11. Професійна реабілітація 

Глава 6.12. Трудова реабілітація 

Глава 6.13. Фізкультурно-спортивна реабілітація 

Глава 6.14. Фінансування реабілітації осіб з інвалідністю 

Розділ 7. Охорона здоров’я осіб з інвалідністю 

Глава 7.1. Первинна медична допомога особам з інвалідністю 

Глава 7.2. Вторинна медична допомога особам з інвалідністю 

Розділ 8. Соціальна адаптація осіб з інвалідністю 

Глава 8.1. Безбар’єрне середовище для життєдіяльності осіб з 

інвалідністю 

Глава 8.2. Право особи з інвалідністю на житло 

Глава 8.3. Освіта осіб з інвалідністю 

Глава 8.4. Праця осіб з інвалідністю 

Глава 8.5. Фізичний та культурний розвиток осіб з інвалідністю 

Глава 8.6. Участь осіб з інвалідністю у громадському та політичному 

житті суспільства 
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Розділ 9. Соціальне забезпечення осіб з інвалідністю 

Глава 9.1. Матеріальна підтримка осіб з інвалідністю 

Глава 9.2. Соціальне обслуговування осіб з інвалідністю 

Глава 9.3. Пенсійне забезпечення у зв’язку з інвалідністю 

Розділ 10. Соціальний захист дітей з інвалідністю 

Глава 10.1. Соціальна допомога дітям з інвалідністю 

Глава 10.2. Соціальна допомога сім’ям, в яких виховуються діти з 

інвалідністю 

Глава 10.3. Гарантії членам сімей, в яких виховуються діти з 
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ДОДАТОК 3 
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права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька 
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«Малиновські читання» (м. Острог, 14-15 листопада 2014 року); ІV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Малиновські читання» 

(м. Острог, 13-14 листопада 2015 року), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Юридична наука та практика: виклики сучасних 

євроінтеграційних процесів» (м. Братислава, Словацька Республіка, 27-

28 листопада 2015 року); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального 

забезпечення» (м. Київ, 21 квітня 2016 року); V Міжнародній науково-

практичній конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 30 вересня – 

01 жовтня 2016 року); Міжнародній науково-практичній конференції 

(м. Сандомир,  Республіка Польща, 27-28 січня 2017 року); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Проблеми кодифікації трудового 

законодавства України» (м. Київ, 26 квітня 2017 року); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Традиції та новації юридичної науки: 

минуле, сучасність, майбутнє» (м. Одеса, 19 травня 2017 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

соціального права в умовах евроінтеграції» (м. Одеса, 31 жовтня 

2017 року); VІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Малиновські читання» (м. Острог, 17 листопада 2017 року); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Публічне та приватне право у 

формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної 
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власності» (м. Київ, 15 грудня 2017 року); ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Правове забезпечення соціальної безпеки в 

умовах євроінтеграційних процесів» (м. Київ, 26 жовтня 2018 року). 

 

 


