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Вступ 

Актуальність теми роботи. Майже кожен у той чи інший час 

стикається з труднощами. Але для людей з інвалідністю бар‘єри можуть бути 

більш частими і мати більший вплив. Часто існують численні перепони, які 

можуть ускладнити або навіть унеможливити функціонування людей з 

інвалідністю. У даному дослідженні ці проблеми суспільства будуть 

висвітлені і охарактеризовані. Всесвітня організація охорони здоров‘я 

(ВООЗ) описує перешкоди, з якими зіштовхуються люди з інвалідністю так, 

як більше, ніж просто фізичні перешкоди. Ось визначення бар‘єрів, які 

надала Всесвітня організація охорони здоров‘я (ВООЗ): 

 ―Фактори в оточенні людини, які через їх відсутність чи присутність 

обмежують функціонування та створюють інвалідність. Вони включають такі 

аспекти, як: 

-фізичне середовище, яке є недоступним; 

-відсутність відповідних допоміжних технологій (допоміжні, адаптивні 

та реабілітаційні пристрої); 

-негативне ставлення людей до інвалідності; 

-послуги, системи та політика, які або не існують, або перешкоджають 

залученню всіх людей зі станом здоров‘я до всіх сфер життя ―.  

 Метою дослідження є детальне вивчення проблеми працевлаштування 

людей з інвалідністю, зрозуміти їхнє становище у суспільстві, знайти та 

запропонувати компромісний варіант для вирішення даної глобальної 

проблеми, яка існує на міжнародному рівні. 

Об’єктом дослідження є реалізація осіб з інвалідністю, діяльність 

спрямована на покращення умов їхнього життя, закони запроваджені для 

запобігання їхньої дискримінації. 

Предметом дослідження є відображення загальної концепції прав осіб 

з інвалідністю та впливу на свідомість громадян. 

Завданнями дослідження є: 
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- Охарактеризувати діяльність держави із соціальної адаптації осіб з 

інвалідністю;  

- визначити основні тенденції вибору професії особами з інвалідністю у світі ; 

- оцінити перспективи працевлаштування людей з інвалідністю в Україні. 

Методи дослідження: аналіз, синтез, дедукція, аргументація, 

порівняння, спостереження, опис, пояснення. 

Джерельна база дослідження. Дослідження базується на основі 

статистичних даних, літературних джерел, аналізу наукових статей, розгляду 

структури законів, розповіді представників осіб з інвалідністю та дані про 

конкретні події та явища, зв‘язані з людьми з інвалідністю. 

Наукова новизна роботи полягає в цікавій та зрозумілій для 

сприйняття подачі інформації, неординарному підході до роботи, 

актуальності поданого матеріалу та висловленні власних міркувань автора. 
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1. Діяльність держави із соціальної адаптації 

осіб з інвалідністю 

У сучасному суспільстві зростає тенденція толерантного ставлення 

одне до одного, але водночас по відношенню до окремих верств населення 

прослідковується ганебне ставлення. Яскравим прикладом слугує 

скрупульозність роботодавців у виборі працівників – людей з інвалідністю. 

Чомусь, навіть коли перед ними вибір: прийняти на роботу 

висококваліфікованого працівника з інвалідністю чи звичайного кандидата 

на цю посаду, вони, зазвичай, ігнорують можливість прийняти на посаду 

людину з інвалідністю. 

 Багатьом роботодавцям така перспектива, брати на роботу працівника 

з певними фізичними вадами, не влаштовує. Звісно, є певні види робіт, які 

підходять не всім верствам населення, але, попри це, у сучасному суспільстві 

держава фінансує і створює умови для прийняття на роботу 

висококваліфікованих працівників з різними можливостями, навіть 

обмеженими. 

 Для початку розглянемо, хто такі люди з інвалідністю? І що собою 

являє це поняття. Людина з інвалідністю – це особистість з будь-якою 

втратою психічної, фізіологічної або анатомічної структури чи функції, або 

відхилення від неї [1].  

 Велика кількість населення вважає поняття інвалідність ярликом. З 

певними, несправедливими переконаннями це поняття ототожнюють з 

поняттям вигнанець. 

  Деякі люди свідомо ізолюють від себе людей з інвалідністю, не даючи 

таким персонам можливість проявити себе або розвиватися у певній сфері 

діяльності, свідомо ігноруючи і не піддаючись контакту з людьми з 

інвалідністю. Цей прошарок людей, які, нажаль, ще існують, ставлять себе 

вище і перешкоджають становленню лояльних, солідарних якостей тих 

громадян, які усвідомлюють значущість і глобальність цієї ситуації, яку 

висвітлюють в багатьох джерелах, як проблеми на міжнародному рівні. 
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 Тому держава намагається не тільки поширювати ідею про те, що 

люди з інвалідністю такі ж самі як інші, а й висвітлюють цю концепцію на 

законодавчому рівні. 

  Держава Україна подбала про надання можливості праці людям з 

інвалідністю.  Відповідно до Розділу V Закону України ―Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні‖ підприємства, установи та 

організації зобов‘язані створювати умови для безперешкодного доступу 

інвалідів (у тому числі людей з інвалідністю, які використовують засоби 

пересування та собак-поводирів) до об‘єктів фізичного оточення. Такі люди 

можуть працювати неповний робочий час, також для людей з обмеженими 

можливостями створюються спеціальні умови, для їхньої діяльності 

надається відповідно розроблений робочий інвентар, пристосований до їхніх 

можливостей [2]. 

 Спроектовано споруди, з відповідним дизайном, який  пристосований 

для зручності людей з інвалідністю, встановлено пандуси, панель з кнопками 

у ліфтах наноситься рельєфним літеро-цифровим шрифтом. У громадському 

транспорті, зокрема у маршрутках, є спеціально пристосовані місця для них. 

Також присутні спеціально розроблені, згідно стандартам, текстові та звукові 

системи у салоні для обов'язкового оголошення зупинок [3]. 

Пандемія у світі виявила деякі з найбільш корозійних проблем 

спільноти з обмеженими можливостями, такі як надмірна залежність від 

установ загальної допомоги та недостатня підтримка незалежного життя. 

Люди з обмеженими можливостями більш схильні до зараження Covid-19. 

Але, попри це, під час пандемії з‘явилася потреба в дистанційному виконанні 

праці, зовсім іншого підходу до подання результатів праці (онлайн, 

віртуально) і віддаленого виконання робочих обов‘язків. Відповідно для осіб 

з інвалідністю з‘являється можливість працевлаштування на дистанційну 

роботу, що полегшує умови роботи для них. 

 Інвалідність – це спірне поняття, яке змінюється у різних спільнотах. 

Його називали ―втіленою відмінністю‖, але цей термін може також 
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стосуватися фізичних або психічних атрибутів, які деякі установи, зокрема 

медицина, вважають такими, що потребують виправлення (медична 

модель)[8]. 

 Оцінка кількості осіб з інвалідністю у всьому світі та країні є 

проблематичними. Незважаючи на різні варіанти та спроби для визначення 

поняття інвалідності, демографи дійшли до загального висновку, що 

населення людей з інвалідністю у світі дуже велике. 

 Наприклад, у 2012 році Всесвітня організація охорони здоров‘я 

зробила масштабне дослідження і згідно їхнім даним населення світу 

становило 6,5 млрд осіб. З них, до уваги, майже 650 мільйонів людей, або 

10%, становили  люди з інвалідністю різних ступенів [9]. 

 Опираючись на дані Міжнародної організації праці у 2018 році було 

підраховано, що близько мільярда людей, що становить сьому частину 

населення світу, мають інвалідність, 80% з них – у країнах, що розвиваються, 

і 80% – у працездатному віці. Тобто, це більше ніж половина. Інвалідність 

стає набагато більш поширеною з віком людей, а відсоток літнього населення  

величезний. 2 з 5 людей віком від 65 років мають інвалідність. Велике 

старіння населення є частиною того, що робить спільноту інвалідів набагато 

більшою, ніж люди схильні вважати [10]. 

 Загальні показники вражають і змушують замислитися над глобальною 

катастрофою, яка виникає унаслідок проблем з працевлаштуванням громадян 

з обмеженими можливостями. Адже виключення інвалідів з робочої сили 

вважалося вартістю до 7% валового внутрішнього продукту [11].  

 У 2017 році 35,5% людей з інвалідністю у віці від 18 до 64 років були 

працевлаштовані, тоді як 76,5% людей без інвалідності були 

працевлаштовані, це приблизно вдвічі більше, ніж серед людей з 

інвалідністю [12]. 

 Населення України станом на 1 серпня 2021 становило понад 41 

мільйон осіб,  з яких майже 3 мільйони-особи з інвалідністю і понад 73% 

людей з інвалідністю в Україні, були безробітними [13, 14] 
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Звичайно, іноді можна відчути різницю інтенсивності праці осіб з 

обмеженими можливостями. Тому перед керівництвом відразу постає вимога 

посилити технічну оснащеність. Держава бере на себе відповідальність, 

насамперед, за створення різних положень та інструкцій, які визначали 

статус підлеглих, а також коло функціональних обов‘язків кожного. 

 Люди, масово усвідомлюючи глобальні масштаби цієї ситуації, 

сприяють поліпшенню умов, створюючи благодійні акції, протести, 

відкриваючи благодійні фонди, створюючи нові спілки, громадські 

об‘єднання по допомозі для людей з інвалідністю. Намагаються поширити 

емпатію у соціальних мережах та інших засобах масової інформації. Пишуть 

наукові статті, доповіді, а деякі висвітлюють ці актуальні питання в книгах, 

ток-шоу чи фільмах.  

 Прикладом можуть бути такі випадки. Шон Верді – глухо-німий актор 

брав участь у створенні серіалу, який був трансльованим у популярному 

американському провайдері медійних послуг Netflix. Цей серіал набрав 

популярність серед молоді не тільки через компетентний колектив акторів, а 

й в зв‘язку з тим, що там висвітлювалися актуальні питання суспільства, в 

тому числі проблема, яка виникає в людей з інвалідністю, а саме: не 

сприйняття їх суспільством.  
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2. Основні тенденції вибору професії  

особами з інвалідністю у світі 

 Важливе місце у житті осіб з особливими потребами займає вибір 

професії. Люди з обмеженими можливостями були б щасливіші, якби обрали 

професію, яка займала би їхній час і надавала інтерес до життя. Адже їх 

емоційно пригнічує те, що вони не можуть зайняти себе тією діяльністю і 

посвятити себе тій професії, яка гарантувала би для них незалежність у 

багатогранному понятті цього слова. У кожної людини рано чи пізно настає 

такий момент, коли вона повинна спитатися себе про те, чого хоче від життя, 

якими шляхами повинна йти до своєї мети. Звичайно, на питання вибору 

професії не відповісти кількома реченнями. Навіть найдавніші мудреці 

філософи, ставлячи собі це запитання, не могли відразу дати задовільної 

відповіді, однак розуміли, що саме це відіграє ключову роль. 

Але стереотипи називають їх неробами, які байдикують і автоматично 

знецінюють їхню працю на емоційному рівні, тобто позбавляють значущості.  

Люди з інвалідністю також, в першу чергу, особистості і громадяни, які 

мають рівні права перед державою і законом. Це звичайні люди з певними 

обмеженнями, але, попри це, вони також можуть відчувати емоції, соціально-

адаптовані, які можуть зробити вагомий внесок в розвиток людства, якщо не 

позбавляти їх цієї можливості. 

Ось розглянемо декількох особистостей з певними фізичними 

обмеженнями, які прославилися на весь світ своїми не вадами, а здібностями, 

вони зробили неоціненний вклад в історію людства, їхня творча спадщина і 

науково-технічні відкриття були не просто так. Їхня діяльність допомогла 

сприяти розвитку суспільства в певних моментах роблячи грандіозний 

переворот. Читаючи їхню цікаву історію життя можна перейнятися 

своєрідними почуттями, вони не можуть просто так легко забутися. Їхня 

діяльність не тільки надихає, а й мотивує, закликає не знецінювати свою 

особистість.  
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 Стівен Хокінг. Це особистість не просто з великої букви, а всіма 

великими буквами. В деяких будуть сумбурні враження від наступного. В 

багатьох джерелах зазначається, а також значна кількість людей, які чули про 

нього або знали його особисто, підтверджують те, що попри його історію 

хвороби він одружився, мав дітей.  

 Протягом терміну в майже 30 років був професором математики у 

Кембриджському університеті, займав активну життєву позицію і був 

автором багатьох книжок і наукових праць. Відповідно його діяльність була 

щиро віддячена за старання. Стівен Хокінг був призером таких престижних 

нагород на міжнародній арені, як: медаль Едінгтона, медаль Г‘юза, нагорода 

Альберта Ейнштейна, медаль Франкліна, премія Марселя Гроссмана та ін.  

 Напевне, якщо детальніше дослідити його біографію, то можна на 

певний момент забути про те, що він більше половини свого життя провів в 

інвалідному візку і мав вади мови. Дивно, але чомусь не всі у сучасному 

суспільстві можуть збагнути, що люди з інвалідністю перевершити здобутки 

людей без інвалідності.   

 Ось ще одна непересічна особистість –  Франклін Рузвельт. Гучне ім‘я, 

адже перша асоціація з ним, це те, що він був єдиним президентом США, 

обраний більше, як на два терміни. Франклін мав повноцінну сім‘ю: дружину 

і понад 5 дітей. Був в авторитеті у великої кількості людей різних верств 

населення, тому незважаючи на те, що він значну частину життя провів в 

інвалідному візку, вірний своєму народові, своїм громадянським 

переконанням, він стабілізував економіку США, був активним учасником в 

антигітлерівській коаліції. Його талант, швидко орієнтуватися і адаптуватися 

до певних ситуацій, відіграв комплектуючу роль для зросту його кар‘єри та 

розвитку його навичок. Він ,у прямому сенсі цих слів, запобіг економічну 

кризу в США [17].  

  Оскар Пісторіус, уродженець з Південної Африки, мав вроджений 

фізичний дефект, народився без малогомілкових кісток у ногах. Коли йому 

виповнилося 11 місяців за згодою його батьків йому ампутували ноги нижче 
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коліна. З юного віку, а саме, практично через шість місяців після ампутації, 

Пісторіус активно використовував протези для самостійного пересування. 

 З самого дитинства, як більшість хлопчиків його віку проявляв активне 

зацікавлення спортом, але його зацікавлення перетворилося у справу всього 

його життя. Ця талановита особистість займалася крикетом, боротьбою, 

регбі, а з підліткового віку проявив поглиблений інтерес до легкої атлетики. 

Його кар‘єра спортсмена почала стрімко розвиватися. У січні 2004 року 

Пісторіус вперше змагався у забігу на 100 метрів. Вже через декілька місяців 

після цього забігу, він взяв участь у паралімпійських іграх 2004 року в 

Афінах. Пісторіус використовував для забігу спеціальні протези із 

вуглецевого волокна і у гонці на 200 метрів виграв золоту медаль. 

 Після перемоги на паралімпійських іграх в Афінах Пісторіус брав 

участь у декількох інших змаганнях у Південній Африці. 

 Успіх спринтера-інваліда, зокрема і у змаганнях разом із звичайними 

спринтерами привернув увагу преси і громадськості і Пісторіуса почали 

запрошувати на легкоатлетичні змагання у різних країнах. Звичайно почала 

проявлятися дискримінація до спортсмена, його звинуватили у тому, що 

протези надають йому переваги в бігу, на хвилиночку, ви усвідомлюєте, який 

масштабний конфлікт тоді виник. Людина, якій протези, скоріш за все, 

доставляли фізичний дискомфорт, а за його словами відсутність кінцівок не 

дозволяла жити на всі 100 відсотків. 

 Цю особистість судді, через власні переконання, не допустили на деякі 

змагання, прикриваючись тим, що Оскару легше бігати ніж іншим 

спортсменам. Оскар не перший хто стикався з проблемою дискримінації [18].  

Негативне ставлення, стереотипи та упередження призводять до 

дискримінації. Дискримінація також може статися, коли роботодавець 

застосовує практику або правило, які, дискримінують на забороненій 

підставі. 

Також важливо звертати увагу на інші професійні якості, які 

стосуються запропонованої роботодавцем вакансії. А не на власні 
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переконання стосовно певної категорії населення. Пропоную всім 

поміркувати, яким рятівним і яким необхідним є вивчення в державі цього 

питання для того, щоб люди жили мирно й у згоді, і як багато і наскільки 

серйозних можна навести реальних прикладів, які приводять до обурення. 

 Тобто зрозуміло, що немає жодної різниці чи жодної не спорідненості 

між працівниками, звичайно їх відокремлюють певні фактори, але причин 

для того, щоб ігнорувати можливість взяти на роботу людину з інвалідністю, 

немає. Цього тепер не може заперечити ніхто, спізнавши мету й основи. 

Для вирішення проблеми працевлаштування людей з інвалідністю, 

потрібно не просто запроваджувати певні правила на законодавчому рівні, 

потрібно в першу чергу розібратися в собі, тим людям, які не можуть 

збагнути те, що інвалідність це не клеймо і не ярлик, тоді, можливо, це 

питання потрібно вирішувати на морально-етичному рівні. 

 Рушійним поштовхом у сприйнятті оточуючими, людей з обмеженими 

можливостями, є власне переконання цих особистостей, їхня подача себе і 

бажання самовдосконалюватися. Якщо ці люди значну увагу приділятимуть 

розвитку своїм професійним якостям, не будуть постійно акцентувати увагу 

на фізичних вадах, а робитимуть наголос на своєму робочому досвіді і 

професійній підготовці та загальній компетенції, звичайно, роботодавці 

приймуть до уваги і не залишать без роботи талановитих кандидатів на 

посаду. 

 Адже зараз дуже високий попит на інтелектуально та багатогранно 

розвинутих, перспективних співпрацівників. Під поняттям "не акцентувати 

увагу на інвалідності", малося на увазі те, що багато чого залежить від 

самосприйняття. Якщо люди з інвалідністю будуть впевнені у тому, що вони 

можуть працювати і запевнятимуть себе, що все буде гаразд, а не просто 

жалітимуть себе чи не будуть скиглити, то логічно на емоційному рівні їх 

сприйматимуть так, як вони себе будуть презентувати. 

 Самооцінка – це ступінь самоповаги та самосприйняття. Тобто те, що 

стосується лише тебе. Але от американський психолог Абрагам Маслоу 
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розділив потребу в самоповазі на два основні типи: самоповага та повага 

інших до тебе. Цитую його слова : ―Людина завжди хоче бути першокласною 

або настільки хорошою, наскільки вона може бути‖. Чому? Бо від сприйняття 

себе, залежить сприйняття оточуючих [19]. 

Недарма в народі кажуть: ―Двічі перемагає той, хто здобуваючи 

перемогу, перемагає самого себе‖. Це також є одним з важливих складових 

при отриманні роботи. Адже, якщо людину з інвалідністю не сприймають 

оточуюч,і це проблема суспільства, але якщо людина з інвалідністю не 

сприймає себе, то як її почнуть сприймати інші? 
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3. Перспективи працевлаштування 

людей з інвалідністю в Україні 

Основним документом у міжнародному праві, який засвідчує права 

інвалідів в питаннях працевлаштування  є   Декларація про права інвалідів 

Генеральної Асамблеї ООН від 9.12.1975. Зокрема, у Статтях 6, 7 зазначено, 

що Інваліди мають право на ремісничу професійну підготовку та відновлення 

працездатності, на допомогу, консультації, на послуги по працевлаштуванню, 

мають право у відповідності до своїх можливостей отримати та зберегти за 

собою робоче місце, або займатися корисною, продуктивною та 

винагороджуваною діяльністю та бути членами профспілкових організацій. 

В Конституції України ж ці права не задекларовані. Відповідно,  в 

Законі України ―Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні‖ від 

21.01.1991 право на професійну підготовку, відновлення працездатності та 

послуги по працевлаштуванню також не декларуються. В статті 21 

визначаються тільки умови професійної підготовки та перепідготовки, такі як 

врахування показань та протипоказань для наступної трудової діяльності та 

залежність форм та методів навчання від висновків медико-соціальної 

експертизи [7]. 

У Європейській соціальній хартії задекларовано те, що з метою 

забезпечення інвалідам, незалежно від їхнього віку та 

характеру і походження їхньої інвалідності, ефективного здійснення 

права на самостійність,  соціальну інтеграцію та  участь  у  житті 

суспільства Сторони зобов‘язуються, зокрема: 

1. Вжити  необхідних  заходів  для   забезпечення   інвалідам 

орієнтування, освіти та професійної підготовки, коли це можливо, в 

межах загальних програм  або,  коли  це  видається  неможливим,  в 

державних або приватних спеціалізованих закладах. 

2. Сприяти їхньому доступові до роботи  усіма  засобами,  які 

можуть  заохочувати  роботодавців  приймати  на роботу інвалідів і 

утримувати   їх   у   звичайному   виробничому    середовищі    та 
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пристосовувати  умови  праці  до  потреб інвалідів,  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. 

Ці положення відображені  більш детально в Стандартних правилах 

забезпечення рівних можливостей для інвалідів та у Конвенції №159 МОП, 

тому коментарі щодо відповідності  українського законодавства подаються 

до цих документів. 

ЗУ ―Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні‖  визначає в 

ст. 12 та 20 квоти обов‗язкового працевлаштування інвалідів у розмірі 4% від 

загального числа працюючих. Зарезервоване або цільове працевлаштування 

забезпечується ЗУ ―Про зайнятість населення‖, де в статті 5 передбачено 

бронювання на підприємствах, в установах та організаціях 5% загальної 

кількості робочих місць для громадян, які потребують соціального захисту. 

Інших заходів стимулювання підприємств до працевлаштування інвалідів не 

передбачено, хоча їх важко можна назвати стимулюючими [4]. 

ЗУ ―Про внесення змін до Закону України ―Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні‖ (щодо створення робочих місць) 1771-IV від 

15.06.2004 вносить зміни у квотну систему працевлаштування 

інвалідів.  Закон зобов‘язує підприємства та організації з чисельністю 

працівників від 8 до 15 осіб створювати одне робоче місце для інваліда. За не 

виконання цієї норми передбачено штраф у розмірі половини середньої 

річної заробітної плати на відповідному підприємстві [7]. 

ЗУ ―Про внесення змін до ЗУ ―Про охорону праці‖ N 229-IV від 

21.11.2002 зобов‘язує підприємства, які використовуються працю інвалідів 

створювати умови праці, які відповідають вимогам МСЕК та індивідуальним 

програмам реабілітації інвалідів, а також створювати додаткові умови 

безпеки праці інвалідів. 
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ЗУ ―Про соціальні послуги‖ N 966-IV особи з інвалідністю мають право 

на освітні соціальні послуги та послуги із працевлаштування, які надаються 

як державними так і недержавними суб‘єктами. Безоплатні соціальні послуги 

отримують одинокі інваліди, не здатні до самообслуговування. Інваліди, 

забезпечені доглядом і мають близьких отримують соціальні послуги на 

платній основі [3]. 

Діють однакові правила працевлаштування як в державному секторі, 

так і в недержавному, відповідно до ст.19 ЗУ  ―Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні‖. Крім того, в ст.18 зазначається, що підбір 

робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала 

інвалідність [5]. 

Державам, організаціям робітників та роботодавців варто 

співпрацювати в реалізації рівноправної політики в сфері найму та 

просування по службі, покращення умов праці, рівня заробітної платні, у 

вживанні заходів з покращення трудового оточення з метою недопущення 

травм та ушкоджень, які ведуть до втрат працездатності, та заходів по 

реабілітації робітників, які зазнали травмування на виробництві. 

Головним компетентним органом з питань працевлаштування інвалідів 

є Міністерство праці та соціальної  політики України (ст.18 ЗУ ―Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні‖). Міністерство сприяє розвитку 

системи професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх 

працевлаштуванню, організовує роботу, пов‘язану з професійним навчанням 

та перекваліфікацією інвалідів [4]. 

Однією з перших  служб професійної реабілітації інвалідів стала 

медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) , яка працює в складі обласного 

відділу охорони здоров‘я. МСЕК разом із лікувальними закладами, 

підприємствами, організаціями та профспілками визначає умови та 

види  праці, роботи та професії для хворих та інвалідів (Положення про 

медико-соціальну експертизу). МСЕК орієнтується переважно на медичну 

реабілітацію і тільки в обласних комісіях передбачені посади юриста та 
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економіста. При цьому саме МСЕК розробляє індивідуальну програму 

реабілітації та адаптації інваліда, яка включає професійну реабілітацію, яка 

складається з професійної орієнтації, професійного навчання або 

перекваліфікації та раціонального працевлаштування (Положення про 

індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда). За таких обставин 

якість професійної реабілітації не гарантується [7].  

Іншою службою професійної орієнтації та реабілітації є центри 

професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів, які діють 

відповідно до типового положення, затвердженого наказом Міністерства 

праці та соціальної політики, Міністерства освіти України, Міністерства 

охорони здоров‗я України, Фонду України соціального захисту інвалідів. 

Центр засновується на обласному та місцевому рівні як медико-соціальна 

установа для інвалідів 1-3 групи для тимчасового перебування і 

підпорядковується обласним управлінням соціального захисту та органам 

місцевого самоврядування. Центри можуть створюватись благодійними 

фондами та комерційними структурами, але контроль за якістю послуг та 

роботи центрів здійснюють державні органи. На відміну від МСЕК, які 

провадять професійну реабілітацію на підприємствах та в установах, центри 

проводять такі заходи на власній базі. При центрі можуть створюватись 

промислові міні підприємства, лікувально-виробничі майстерні, цехи. Центр 

забезпечує вибір та застосування методів професійної реабілітації 

(професійна орієнтація/ переорієнтація, професійна підготовка/ 

перепідготовка, підвищення кваліфікації, ефективне працевлаштування. 

Залежність від індивідуальних приграм реабілітації та адаптації інваліда, 

розроблених МСЕК положенням не передбачається. Разом із службою 

зайнятості центри сприяють працевлаштуванню інвалідів. В структурі 

центрів вказана робота виконується кабінетом профорієнтації та вибору 

професій, оснащений комп‘ютером з програмою тестування [6]. 

Оцінка ефективності діяльності центрів була дана в Національній 

програмі професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими 
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фізичними можливостями. Тільки половина з існуючих центрів займаються 

професійною реабілітацією. Вони не мають належного наукового, 

матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення. Незадовільне кадрове забезпечення фахівцями з професійної 

реабілітації. Для подолання цих недоліків Програма передбачає розширення 

мережі центрів. На міністерства та наукові заклади покладається постійно 

здійснювати наукове та навчально-методичне забезпечення центрів.  Також 

на органи виконавчої влади покладається придбання комп‗ютерної техніки, 

професійно – діагностичної апаратури та літератури для кабінетів 

профорієнтації центрів. 

До неспеціалізованих служб працевлаштування інвалідів відноситься 

Державна служба зайнятості, підпорядкована Мінпраці та місцевим органам 

державної влади. Вони сприяють створенню додаткових робочих місць для 

громадян, які потребують соціального захисту. Положення про порядок 

бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для 

громадян, які потребують соціального захисту зобов‘язує центри зайнятості у 

разі потреби організовувати професійну підготовку, перепідготовку або 

підвищення кваліфікації громадян, які потребують соціального захисту за 

кошти фонду сприяння зайнятості населення [7]. 

Однією з найпотужніших інституцій, які 

здійснюють працевлаштування інвалідів є Фонд України соціального захисту 

інвалідів,створений відповідно до ЗУ ―Про основи соціальної захищеності 

інвалідів‖. Фонд фінансує заходи соціально-трудової реабілітації інвалідів, 

контролює додержання  нормативів створення робочих місць для інвалідів, 

сприяє створенню підприємств для забезпечення інвалідів робочими 

місцями, здобуття ними освіти та перекваліфікації. 

До основних функцій Фонду віднесено здійснення заходів соціальної, 

трудової та професійної реабілітації інвалідів, реєстрація та отримання 

звітності від підприємств щодо працевлаштування інвалідів за квотою, 

здійснення контролю за своєчасною сплатою підприємствами штрафних 
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санкцій за недотримання нормативів працевлаштування інвалідів, сприяє 

створенню робочих місць для працевлаштування інвалідів, організовує збір 

благодійних внесків підприємств для соціального захисту інвалідів, 

контролює цільове використання наданих підприємствам коштів для 

соціального захисту інвалідів, співпрацює із Всеукраїнським громадським 

соціально-політичним  об‘єднанням  ―Національна Асамблея інвалідів 

України‖, громадськими організаціями інвалідів та заснованими ними 

підприємствами і організаціями, надає інвалідам інформаційні та-

консультативні послуги. Відповідно, для виконання цих завдань Фонд має 

право залучати спеціалістів органів влади, підприємств та організацій, 

отримувати від органів влади необхідні документи та інформацію, 

здійснювати перевірки підприємств та організацій щодо виконання ними 

норм працевлаштування інвалідів.  Структурно Фонд входить до складу 

Мінпраці і директор Фонду входить до складу колегії Мінпраці. За 

погодженням з Мінпраці створюються територіальні відділення Фонду та 

призначаються їх керівники. Діяльність фонду фінансується в межах 

бюджетних коштів передбачених для Мінпраці [7]. 

Обласні та районні Управління праці та соціального захисту населення 

є також важливими службами в сфері працевлаштування та професійної 

реабілітації інвалідів. Вони зобов‘язані сприяти розвитку системи 

професійної реабілітації інвалідів, їх працевлаштуванню, створенню для них 

виробництв, цехів, дільниць та робочих місць. Управління здійснюють 

направлення інвалідів до навчальних закладів системи соціального захисту 

для професійно-технічного навчання та перекваліфікації [3].  

Таким чином, здійснено чимало позитивних змін у законодавчій та 

нормативній базі щодо працевлаштування та професійної реабілітації 

інвалідів. Проте, для наближення українського законодавства до 

міжнародних норм варто зосередити увагу на проблемі забезпечення 

працевлаштування інвалідів на вільному ринку праці, зосередившись на 

заходах заохочення роботодавців у працевлаштуванні інвалідів. 
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Саме Закон України ―Про реабілітацію інвалідів в Україні‖ відповідно 

до Конституції України визначає основні засади створення правових, 

соціально-економічних, організаційних умов для усунення або компенсації 

обмежень життєдіяльності, викликаних порушенням здоров‘я зі стійким 

розладом функцій організму, функціонування системи підтримання 

інвалідами фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у 

досягненні соціальної та матеріальної незалежності [3]. 

Реабілітація інвалідів – 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. 

Інвалідність і ступінь втрати здоров‘я повнолітніх хворих 

встановлюються медико-соціальними експертними комісіями, а 

неповнолітніх – лікарсько-консультативними комісіями лікувально-

профілактичних закладів.  

Огляд повнолітніх хворих, інвалідів, дітей-інвалідів проводиться за 

направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу після 

проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності 

даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених 

захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють 

обмеження життєдіяльності. 

Залежно від ступеня розладу функцій організму та обмеження 

життєдіяльності особі, визнаній інвалідом, встановлюється перша, друга чи 

третя група інвалідності. 

Відповідно до статті 8 цього Закону експертиза професійної 

придатності повнолітніх інвалідів здійснюється медико-соціальними 

експертними комісіями.  
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Висновок медико-соціальної експертної комісії з професійної 

придатності включається в індивідуальну програму реабілітації інваліда і є 

підставою для здійснення професійної орієнтації, професійної освіти і 

наступного працевлаштування з урахуванням побажань і думки інваліда 

(дитини-інваліда – для навчання).  

Рішення медико-соціальних експертних комісій є обов‘язковими для 

виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями, реабілітаційними установами 

незалежно від відомчої підпорядкованості, типу і форми власності [4]. 

Для отримання реабілітаційних послуг, визначених індивідуальною 

програмою реабілітації людей з інвалідністю, в реабілітаційній установі 

державної або комунальної форми власності інвалід повинен звернутися з 

письмовою заявою до органу праці та соціального захисту населення за 

місцем проживання. 

Професійна орієнтація інвалідів у працездатному віці, дітей-інвалідів 

здійснюється відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда для 

підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, визначення 

можливостей до професійної підготовки, перепідготовки і наступного 

працевлаштування.  

Послуги з професійної орієнтації дітям-інвалідам надають спеціальні 

загальноосвітні школи (школи-інтернати), загальноосвітні санаторні школи 

(школи-інтернати) за участю, у разі необхідності, центрів соціальних служб 

для молоді, реабілітаційних установ.  

Професійну орієнтацію інвалідів у працездатному віці, які мають 

бажання працювати і зареєстровані у державній службі зайнятості, може 

здійснювати державна служба зайнятості [4]. 

Трудова реабілітація, зокрема, передбачає тренування відновленої 

моторної здатності з використанням засобів реабілітації з метою створення 

інваліду умов для праці по можливості у звичайному виробничому 

середовищі за допомогою індивідуальних заходів.  
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Індивідуальні заходи, що розробляються з урахуванням здібностей і 

бажань інваліда, дитини-інваліда, повинні передбачати:  

 створення умов для отримання найвищої можливої професійної 

кваліфікації;  

 працевлаштування (професійну освіту, професійні підготовку, 

перепідготовку, перекваліфікацію), при якому інвалідність якнайменше 

заважатиме виконанню професійних обов‘язків;  

 пристосування робочого місця (місця навчання) з урахуванням 

безпеки та особливих потреб інваліда;  

 використання спеціальних пристосувань та/або одягу, 

необхідного у зв‘язку з характером інвалідності.  

Трудова реабілітація інвалідів у разі необхідності супроводжується 

медичним спостереженням за ними. 

Вимоги до особливостей організації робочого місця для інвалідів 

передбачено у статті 18 Закону України ―Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні‖[5]. 

Так, підбір робочого місця для людини з інвалідністю здійснюється на 

підприємстві, де настала інвалідність такого працівника. Це означає, що після 

встановлення інвалідності працівнику підприємства першочерговий 

обов‘язок щодо його працевлаштування покладається на це підприємство.  

Що стосується самого робочого місця, то суб‘єкти господарювання, які 

працевлаштовують інваліда, зобов‘язані створювати для них робочі місця, у 

тому числі і спеціальні робочі місця, з урахуванням індивідуальних програм 

реабілітації. Це означає, що інвалідів можна приймати як на звичайні робочі 

місця, так і на спеціальні (якщо це необхідно внаслідок захворювання такого 

інваліда і рекомендацій МСЕК).  

Слід зазначити, що згідно пункту 3 Положення про робоче місце 

інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів робоче місце осіб з 

інвалідністю вважається створеним, якщо воно відповідає встановленим 

вимогам робочого місця для інвалідів відповідної нозології, атестоване 
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спеціальною комісією підприємства за участю представників МСЕК, органів 

Держнаглядохоронпраці, громадських організацій інвалідів, і введено в дію 

шляхом працевлаштування на ньому інваліда. 

Крім того, про створення робочих місць суб‘єкти господарювання 

зобов‘язані повідомляти службу зайнятості.  

Робота особи з інвалідністю в нічний час і залучення до надурочних 

робіт допускається тільки за його згодою та за умови, що це не суперечить 

медичним показанням.  

Працівників, які потребують за станом здоров‘я надання легшої 

роботи, власник або уповноважений ним орган повинен перевести, за їх 

згодою, на таку роботу у відповідності з медичним висновком тимчасово або 

без обмеження строку.  

При переведенні за станом здоров‘я на легшу нижче оплачувану роботу 

за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох 

тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством 

України, попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання 

нижче оплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за 

загальнообов‘язковим державним соціальним страхуванням. 

У випадках, передбачених законодавством, на власника або 

уповноважений ним орган покладається обов‘язок організувати навчання, 

перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних 

рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або 

неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці. 

Більше того, якщо індивідуальною програмою інваліда це передбачено, 

роботодавець просто зобов‘язаний створити такі умови.  

Сутність неповного робочого часу полягає в тому, що працівник 

працює менше нормальної тривалості робочого часу і при цьому оплата його 

праці здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від 

виробітку.  
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Що стосується щорічної відпустки, то працівники  з інвалідністю 

мають право на відпустку (як основну, так і додаткову) більшої тривалості, 

ніж інші працівники.  

Особливість надання щорічної відпустки в перший рік роботи 

працівника  інваліда полягає в тому, що такий працівник може отримати 

відпустку в будь  який зручний для нього час. Це означає, що право на 

відпустку працівник  інвалід має вже до закінчення шестимісячного строку.  

Нами було проведено дослідження по забезпеченні робочими місцями 

людей з інвалідністю у місті свого проживання, а саме у  місті Дубно, яке 

знаходиться у Рівненскій області. В цьому місті функціонує Дубенська 

міська громадська організація українського товариства сліпих(УТОС) [15]. 

 За нещодавніми дослідженнями в світі налічується понад 45 мільйонів 

сліпих людей. Існує багато ступенів сліпоти і тому складно дати їй 

абсолютно точне  визначення. Деякі  люди не бачать навіть світла. Деякі 

можуть розрізняти світло від темряви [16]. В Україні є дві домінуючі 

причини, які спричиняють появу інвалідності: аварія АЕС на Чорнобилі та 

гібридна війна з Росією.  

Зараз людство змінило свої пріоритети і почало з розумінням та 

лояльністю відноситися до осіб з інвалідністю. Якщо на початку  21 століття 

на біржі праці загальна чисельність людей з інвалідністю, від загальної 

кількості у цьому місті становило 7 %, то за даними 2017 року 0,5 %. На 

даний момент в Дубно налічуються працівники з інвалідністю в таких 

установах: ПП ―Аметист плюс‖, ПРАТ Дубнонафтопродукт, ТОВ 

«Дубнореклама» та інші. Станом на 09.10.2021 у місті Дубно є оголошення з 

вакансіями для кандидатів з особливими потребами. Наприклад: продавець у 

ТОВ «Крез-Дубно», менеджер телемаркетингу у ТОВ «Провайд-Груп», 

торговий представник у ТОВ ―Екопласт‖.  

 Але оголошення вакансій, які підходять для людей з інвалідністю не 

так багато. На популярних сайтах в Україні вільних робочих місць 

налічується приблизно 3000 по всій території України. Тобто роботодавці не 
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готові взяти їх на роботу або немає відповідного обладнання пристосованого 

для людей з обмеженими можливостями. Звичайно, фінансові можливості 

України не багатогранні, хоча держава виділяє кошти для можливості 

комфортного життя цих людей, цього недостатньо. З‘являються нові 

науково-технічні розробки, адже суспільство прогресує. Ці розробки 

потрібно реалізувати в реальному житті і використовувати їх в 

повсякденності. Удосконалити програми працевлаштування, для додаткового 

доходу в державу, щоб люди, які не можуть працювати, могли жити гідно в 

сучасній економіці, щоб люди з інвалідністю могли працювати, коли вони 

можуть, і гнучко заробляти та заощаджувати з часом, без постійного страху 

втратити пільги. 
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Висновки 

Оскільки проблема адаптації осіб з особливими потребами в 

суспільстві все більше набирає значущості, всебічно вивчається, 

аналізується, то варто уважно обміркувати ще раз свої погляди та 

переконання, і зрозуміти, що ця робота написана не з тим наміром, щоб 

запровадити новизну, а для того щоб усунути незручності, звернути увагу на 

проблему працевлаштування людей з інвалідністю. І цього прагне не тільки 

розум, але й повсякденний досвід.  

У цьому дослідженні показано: 

1) що держава подбала про забезпечення спокійного життя людей з 

інвалідністю;  

2) існує законодавство, яке всі повинні дотримуватися без виключень; 

3) право працевлаштування надане кожному і що кожен може 

використовувати його; 

4) свободу у виборі професії може мати кожен і це не повинно 

приносити жодних незручностей для осіб з інвалідністю; 

5) роботодавець повинен забезпечити зручні умови для людей з 

обмеженими можливостями; 

6) дискримінація – це шлях до деградації суспільства. 

В контексті обраного Україною політичного орієнтиру на ЄС та 

підписаної Угоди про асоціацію, Україна повинна адаптувати своє 

законодавства до європейського. Зокрема, країна має імплементувати 

Директиву Ради 2000/78/ЄС про встановлення загальної системи рівного 

відношення у сфері зайнятості та професійної діяльності. 

Ефективність практики вирішення проблеми зайнятості осіб з 

інвалідністю, яка впроваджується в європейських країнах, свідчить, що 

санкція не є найкращим стимулом для працевлаштування людей з 

інвалідністю. 

Більш дієвим принципом є позитивне стимулювання, мотивація 

роботодавців та заохочення до працевлаштування осіб з інвалідністю. 
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В Україні пільги та бюджетні позики отримують переважно 

підприємства, створені громадськими організаціями осіб з інвалідністю. 

Тому принцип рівних можливостей необхідно розглядати не лише відносно 

прав людей з особливими потребами, а й відносно державної підтримки, як 

загальнодоступного елемента. 

Відтак, щоб отримати позитивні результати у сфері працевлаштування 

осіб з інвалідністю, Україні необхідно переходити від санкцій до системи 

ефективних заохочень та мотивації. 

Однією з перепон, що постає на заваді ефективних змін, є необізнаність 

самих роботодавців про можливі шляхи вирішення окреслених проблем. Для 

того, щоб зрозуміти глибину проблеми, Громадська правозахисна організація 

―Права людини‖ провела опитування 16 працедавців щодо їх бачення 

ефективності практик Мінсоцполітики, Фонду соціального захисту інвалідів 

та Державної служби зайнятості (ДСЗ). Лише 1 з них мав досвід співпраці з 

ДСЗ, та визначив її, як негативну. Жоден з опитуваних не визнав практики 

ДСЗ щодо працевлаштування людей з інвалідністю ефективними. Лише 5 

роботодавців обізнані в документах, які регламентують права осіб з 

інвалідністю на працю, та лише 4 опитуваних роботодавці знають, коли 

повинні зареєструватись у Фонді соціального захисту людей з інвалідністю. 

Тільки 1 роботодавець був поінформований про види дотацій, які можуть 

отримати роботодавці на створення спеціальних робочих місць, та що такі 

дотації взагалі існують. З цього можна зробити висновки, що більшість 

роботодавців не володіють інформацією щодо можливостей отримати 

державну підтримку. Роботодавці не сприймають працевлаштування осіб з 

інвалідністю, як позитивний процес, а рівень інформаційної підтримки 

роботодавців зі сторони Мінсоцполітики та ДСЗ є недостатнім. 

Щоб оптимізувати зусилля державних органів, громадські організації 

мають виконувати просвітницьку функцію, задля інформування роботодавців 

щодо їх прав та можливостей в сфері працевлаштування. Одним із таких 

прикладів є неурядовий проект ―Забезпечення особам з інвалідністю рівних 
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можливостей до працевлаштування в контексті імплементації Угоди про 

Асоціацію‖, який виконує Правозахисна організація ―Права людини‖. Проект 

покликаний підвищити ефективність суспільних змін шляхом розробки для 

органів влади практичних рішень дотримання Угоди в цій сфері, організації 

публічного діалогу та проведення інформаційної кампанії. 

Ми намагалася розгорнути проблему, навести приклади, знайдену та 

почуту інформацію піддали розгляду й міркуванню. 
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