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Annotation 
The article researches the lawmaking ma-

chinery of the government (public administration) 
in the disabled persons rehabilitation sphere. The 
article displays the major problems connected 
with the legislative control of the disabled per-
sons’ social and their rehabilitation procedures. 

Анотація 
У статті досліджено правові механізми 

державного управління у сфері реабілітації 
інвалідів, виявлено основні проблеми, 
пов’язані із законодавчим регулюванням 
процесів соціального захисту інвалідів та їх 
реабілітації. 
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І. Вступ 
В Україні після здобуття незалежності 

зроблено вагомі кроки з формування законо-
давчої бази для вирішення проблем громадян 
з особливими потребами, спрямованої на під-
вищення в сучасних соціально-економічних 
умовах ефективності державної політики що-
до захисту цієї категорії громадян. 

Сьогодні інвалідів можна віднести до най-
більш соціально незахищеної категорії насе-
лення. Інваліди часто виявляються виключе-
ними з повноцінного життя суспільства. Їх дохід 
значно нижчий за середній, а потреби в меди-
чному та соціальному обслуговуванні набагато 
вищі. Вони практично не мають можливості 
здобувати освіту, а також займатися трудовою 
діяльністю. Більшість з них не мають сім’ї і не 
бажають брати участь у суспільному житті. 

Дотримання конституційних норм щодо 
освіти, працевлаштування, спілкування, за-
безпечення права цих громадян на соціаль-
ну адаптацію та реабілітацію все ще зали-
шається далеким від міжнародних стандар-
тів. У кризових ситуаціях стан людей з інва-
лідністю погіршується в першу чергу, оскіль-
ки вони гостріше відчувають свою залеж-
ність від суспільних змін. 

На сьогодні залишається не до кінця ви-
вченим процес адаптації та реабілітації за-
значеної категорії населення. Статистичні 
дані стосовно інвалідності найчастіше харак-
теризують матеріальні, медичні або вікові 
показники. Водночас саме аналіз стану ада-
птації в суспільстві людей з обмеженими фі-
зичними можливостями має стати вирішаль-
ним у визначенні шляхів розвитку, внесенні 
корекційних дій щодо планування роботи з 
інвалідами. Саме тому держава, забезпечу-
ючи соціальну захищеність інвалідів, покли-
кана створювати їм необхідні умови для ін-
дивідуального розвитку, розвитку творчих і 
виробничих можливостей та здібностей. 

Одним із напрямів державної політики з 
адаптації людей з обмеженими фізичними 
можливостями в суспільстві є забезпечення 
належного рівня життя та створення умов 
для реабілітації, соціальної адаптації й інтег-
рації цієї категорії населення як найменш 
захищеної категорії. На державному рівні 
вдалося лише частково забезпечити соціа-
льні, економічні гарантії людям з обмежени-
ми фізичними можливостями, хоча все біль-
ше активізуються спроби проведення заходів 
щодо адаптації інвалідів, соціального захис-
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ту, надання різних соціальних послуг, грошо-
вих виплат, забезпечення зайнятості. 

Згідно з Конституцією, Україна є соціаль-
ною та правовою державою. Отже, питання, 
що стосуються соціальної захищеності інва-
лідів, є пріоритетними для всіх гілок влади. 
Щорічно приймаються законодавчі акти, 
спрямовані на покращення життєдіяльності 
інвалідів. 

Окремі питання соціального захисту та 
адаптації інвалідів були предметом дослі-
дження в наукових працях багатьох україн-
ських і російських вчених, таких як В.С. Анд-
реєв, Н.Б. Болотіна, Н.А. Вигдорчик, В.М. До-
гадов, Т.З. Гарасимов, М.Л. Захаров, Р.І. Іва-
нова, М.І. Іншин, З.Л. Кондратьєв, С.І. Коб-
зев, О.Є. Мачульська, В.В. Москаленко, 
П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.І. Про-
цевський, В.Д. Роїк, І.М. Сирота, Б.І. Сташ-
ків, С.М. Сивак, О.Ф. Скакун, Н.М. Ста-
ховська, Є.Г. Тучкова, О.М. Ярошенко та ін. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити відповідність за-

конодавчої бази вимогам адаптації та реа-
білітації інвалідів. 

Для досягнення мети визначено такі за-
вдання: 
– проаналізувати законодавчі акти, спря-

мовані на соціальний захист інвалідів та 
їх реабілітацію; 

– оцінити повноту та дієвість законодав-
чих актів щодо соціальної адаптації ін-
валідів. 

III. Результати 
Існує нагальна потреба в розробці ком-

плексної програми на державному рівні, яка 
б вирішувала питання навчання, працевла-
штування, адаптації, реабілітації людей з 
обмеженими можливостями, житлові про-
блеми, проблеми побутового обслуговуван-
ня, створювала умови для розвитку без-

бар’єрного середовища 1. 
До таких важливих документів належать, 

зокрема, Державна типова програма реабі-
літації інвалідів, затверджена в 2006 р., та 
прийнята у 2007 р. Державна програма роз-
витку в Україні системи реабілітації та тру-
дової зайнятості осіб з обмеженими можли-
востями, психічними захворюваннями та 
розумовою відсталістю. 

Так, на активну роботу з інвалідами, залу-
чення їх до повноцінного життя, задоволення 
потреб, передбачених законодавством, було 
спрямовано Державну програму розвитку в 
Україні системи реабілітації та трудової за-
йнятості осіб з обмеженими фізичними мож-
ливостями до 2011 р. [7], затверджену пос-
тановою КМУ, та Указ Президента України 
“Про додаткові невідкладні заходи щодо 
створення сприятливих умов для життєдія-
льності осіб з обмеженими можливостями”. 

На виконання цих важливих документів 
центральними та місцевими органами вико-

навчої влади розроблені відповідні заходи, 
у яких передбачено вирішення питань ме-
дичного обслуговування, реабілітації, на-
вчання осіб з обмеженими можливостями, 
створення для них безперешкодного життє-
вого середовища, обладнання спеціального 
транспорту, засобів зв’язку і доступу до ін-
формації, проведення культурних, спортив-
них та реабілітаційних заходів, спрямованих 
на всебічну інтеграцію інвалідів у суспільст-
во як повноправних його членів. 

Інтегрованим юридичним документом, 
який визначає суспільні вимоги до нормаліза-
ції становища інвалідів і відображає тенден-
цію до пристосування суспільства до інвалі-
дів, а не навпаки, як це було раніше, є “Стан-
дартні правила забезпечення рівних можли-
востей для інвалідів”, прийняті Генеральною 
Асамблеєю ООН 20.12.1993 р. Наприклад, 
правило № 5 рекомендує всім державам роз-
робляти й реалізовувати програми дій для 
того, щоб зробити матеріальне оточення дос-
тупним для інвалідів, і вживати заходів для 
забезпечення їм доступу до інформації та ко-
мунікацій [6]. 

У 1991 р. прийнято Закон України “Про ос-
нови соціальної захищеності інвалідів в Украї-
ні”, у якому, зокрема, зазначено, що “діяльність 
держави щодо інвалідів виявляється у ство-
ренні правових, економічних, політичних, 
соціально-побутових і соціально-психологіч-
них умов для задоволення їх потреб у віднов-
ленні здоров’я, матеріальному забезпеченні, 
посильній трудовій і громадській діяльності”. 

Соціальний захист інвалідів з боку дер-
жави полягає в наданні грошової допомоги, 
засобів пересування, протезування, орієн-
тації і сприйняття інформації, пристосовано-
го житла, у встановленні опіки або сторон-
нього догляду, а також пристосуванні забу-
дови населених пунктів, громадського тран-
спорту, засобів комунікації і зв’язку до особ-
ливих потреб інвалідів. Це відображено, 
наприклад, в Указі Президента України “Про 
Основні напрями соціальної політики на пе-
ріод до 2004 року” від 24.05.2000 р. 

Система соціального захисту інвалідів, 
ветеранів війни та праці має бути спрямо-
вана на створення умов, які б забезпечува-
ли їм повноцінне життя, гарантували рівні з 
усіма іншими громадянами можливості для 
участі в економічному, політичному та соці-
альному житті держави. Для цього здійсню-
ються заходи щодо забезпечення: 
– вільного доступу інвалідів до об’єктів 

соціальної інфраструктури при проекту-
ванні і будівництві населених пунктів, 
формуванні житлових масивів, розроб-
ленні проектних рішень на нове будів-
ництво, реконструкції будівель та спо-
руд, аеровокзалів, залізничних і річкових 
вокзалів, морських портів, комплексів і 
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комунікацій, а також розробленні та ви-
готовленні транспортних засобів; 

– соціально-правової, трудової та медич-
ної реабілітації інвалідів, професійного 
навчання і створення необхідної кількості 
робочих місць для їх працевлаштування. 

Важливим кроком в адаптації національ-
ного законодавства до положень Конвенції 
про професійну реабілітацію та зайнятість 
інвалідів № 159 Міжнародної організації пра-
ці, ратифікованої Україною 06.03.2003 р., 
стало прийняття Закону України “Про реабі-
літацію інвалідів в Україні” від 06.10.2005 р. 
№ 2961 (далі – Закон № 2961), який набув 
чинності з 01.01.2006 р. та визначив, зокре-
ма, основні завдання системи реабілітації 
інвалідів; види і форми реабілітаційних за-
ходів; розмежував повноваження між 
центральними, місцевими органами вико-
навчої влади та органами місцевого самов-
рядування; визначив засади створення 
структурно-організаційного забезпечення 
державної соціальної політики відносно ін-
валідів і дітей-інвалідів [5]. 

Упродовж 2006–2008 рр. законодавство 
щодо соціального захисту інвалідів зазнало 
змін та доповнень, окремі з яких прийняті з 
урахуванням норм міжнародних договорів, 
ратифікованих Україною. 

Законом України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
професійної і трудової реабілітації” від 
06.10.2005 р. № 2960 (далі – Закон № 2960) 

2 внесено зміни до ст. 19 та 20 Закону 
України “Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні” від 21.03.1991 р. № 875 
(далі – Закон № 875), якими зокрема: 

1) розширено коло роботодавців, яким 
встановлюється норматив робочих місць 
для працевлаштування інвалідів шляхом 
включення до їх переліку приватних підпри-
ємців – фізичних осіб, що використовують 
найману працю, а також громадських орга-
нізацій інвалідів; 

2) встановлено, що виконанням норма-
тиву вважається працевлаштування інвалі-
дів, для яких це місце роботи є основним, а 
також у разі забезпечення роботою інвалідів 
у господарських об’єднаннях, створених 
звичайними підприємствами з підприємст-
вами громадських організацій інвалідів; 

3) передбачено, що роботодавці самос-
тійно здійснюють працевлаштування інвалі-
дів у рахунок нормативів робочих місць; 

4) визначено зобов’язання роботодавців, у 
яких за основним місцем роботи працюють 
вісім і більше осіб, реєструватися у відділеннях 
Фонду соціального захисту інвалідів (далі – 
Фонд) за місцезнаходженням і щороку подава-
ти до цих відділень звіт про зайнятість і праце-
влаштування інвалідів, а відділення Фонду на-
ділені правом здійснювати контроль за вико-
нанням роботодавцями нормативу, реєстрації 

у Фонді та подання звітів про зайнятість і пра-
цевлаштування інвалідів; 

5) Законом № 2960 змінено термін 
“штрафні санкції” за невиконання роботода-
вцями нормативу на “адміністративно-гос-
подарські санкції”; збільшено розмір пені за 
порушення нормативу; встановлено, що 
сплата здійснюється роботодавцем за ра-
хунок прибутку, який залишається в його 
розпорядженні після сплати всіх 
обов’язкових платежів. 

Одним із пріоритетних напрямів політики 
щодо соціального захисту інвалідів є їх реа-
білітація, на виконання Указів Президента 
України “Про Національну програму профе-
сійної реабілітації та зайнятості” від 
13.07.2001 р. № 519/2001, “Про Національну 
програму професійної реабілітації та зайня-
тості осіб з обмеженими фізичними можли-
востями на 2001–2005 роки” від 13.07.2001 р. 
№ 519/2001 та Концепції ранньої соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів, схваленої поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
12.10.2000 р. № 1545, реабілітаційний про-
цес здійснюється вже досить розгалуженою 
мережею реабілітаційних закладів [8]. 

Для створення умов вільного доступу 
маломобільних груп населення до об’єктів 
соціальної інфраструктури розроблена Про-
грама забезпечення безперешкодного дос-
тупу людей з обмеженими фізичними мож-
ливостями до об’єктів житлового та громад-
ського призначення, яка затверджена Пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2003 р. № 863. 

Таким чином, в Україні діє система зако-
нодавчих актів, спрямованих на соціальний 
захист інвалідів та їх реабілітацію. В основу 
цієї системи покладені конституційні гаран-
тії, закріплені в Конституції Україні щодо 
забезпечення кожному незалежно від його 
соціального статусу умов для його особис-
тої самореалізації та повноцінної участі в 
суспільному житті. Основним законом у цій 
сфері є Закон України “Про основи соціаль-
ної захищеності інвалідів в Україні” вiд 
21.03.1991 р. № 875-XII [4, с. 301], яким виз-
значено засади регулювання суспільних 
відносин, пов’язаних із соціальною реабілі-
тацією інвалідів. 

Зазначений вище Закон спрямований на 
систематизацію законодавства та закла-
дання основ державної політики у сфері со-
ціальної реабілітації інвалідів. Документом 
визначається зміст ряду законодавчих тер-
мінів із проблем соціального захисту інвалі-
дів. Предмет правового регулювання обме-
жений такими питаннями: 
– повноваження органів виконавчої влади 

у сфері реабілітації інвалідів; 
– система реабілітації інвалідів; 
– забезпечення діяльності реабілітаційних 

установ; 
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– фінансове та інформаційне забезпечен-
ня системи реабілітації інвалідів; 

– міжнародне співробітництво у сфері ре-
абілітації інвалідів. 

Законом визначено, що його дія поши-
рюється на громадян України, що у встано-
вленому порядку визнані інвалідами, інвалі-
дів з-поміж іноземців та осіб без громадянс-
тва, які проживають на території України та 
мають право на реабілітацію згідно із між-
народними договорами. 

Встановлено, що державна політика у 
сфері реабілітації інвалідів базується на 
засадах соціальної справедливості, рівності 
та гласності. Державне управління систе-
мою реабілітації інвалідів пропонується по-
класти на центральні і місцеві органи влади, 
органи місцевого самоврядування. Законом 
визначені повноваження цих органів у сфері 
реабілітації інвалідів. 

Законом передбачається створення Ра-
ди у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів 
України. До компетенції цього органу відне-
сені питання сприяння органам державної 
влади та місцевого самоврядування, підп-
риємствам, установам та організаціям у ви-
рішенні соціально-психологічних, економіч-
них та правових питань реабілітації інвалі-
дів. Крім того, Рада у справах інвалідів при 
Кабінеті Міністрів України визначена як ор-
ган, що має вивчати та аналізувати пробле-
ми життєдіяльності інвалідів. 

Окремим розділом визначено загальноде-
ржавну систему реабілітації інвалідів та прин-
ципи її діяльності. Встановлено, що структур-
ними елементами цієї системи, зокрема, є: 
– органи державного управління у сфері 

реабілітації інвалідів; 
– медико-соціальні експертні комісії; 
– дитячі навчальні та реабілітаційні за-

клади для дітей з вадами фізичного або 
розумового розвитку; 

– установи соціального обслуговування 
для інвалідів та дітей-інвалідів. 

У цьому самому розділі містяться вимоги до 
реабілітаційної діяльності, яким мають відпові-
дати суб’єкти господарювання для отримання 
дозволу на здійснення такого виду діяльності. 
Приймати рішення про видачу цього дозволу 
за результатами ліцензійної експертизи упов-
новажений центральний орган виконавчої вла-
ди у сфері праці та соціальної політики. 

Також визначені завдання, мета і форма 
діяльності реабілітаційних установ. Передба-
чається, що керівництво діяльністю цими 
установами здійснюватиметься у формі засі-
дань реабілітаційних комісій, на яких будуть, 
зокрема, затверджуватися плани навчально-
виховної та реабілітаційно-лікувальної робо-
ти, індивідуальні реабілітаційні плани, резуль-
тати виконання індивідуальної програми реа-
білітації інваліда та інші програмні документи. 

Встановлюється, що індивідуальні про-
грами реабілітації є обов’язковими для ви-
конання органами виконавчої влади і місце-
вого самоврядування, реабілітаційними 
установами та суб’єктами господарювання, 
незалежно від відомчої підпорядкованості, 
типу і форми власності. 

Встановлено, що в процесі реабілітації 
інваліди мають права на: 
– шанобливе і гуманне ставлення з боку 

працівників реабілітаційних установ; 
– відмову від реабілітаційних заходів; 
– захист своїх інтересів особисто чи за 

допомогою представників у судах й у 
всіх державних органах та органах міс-
цевого самоврядування. 

Передбачається, що фінансування захо-
дів з реабілітації інвалідів здійснюватиметь-
ся за рахунок коштів державного та місце-
вих бюджетів, цільових страхових фондів, 
засновників реабілітаційних установ, добро-
вільних пожертвувань та інших джерел, не 
заборонених законодавством України. 

Закон побудований на основі комплекс-
ного підходу до вирішення проблем реабілі-
тації інвалідів, що позитивно позначиться на 
його застосуванні. Розділи структурно взає-
моузгоджені та логічно доповнюють один 
одного, що також свідчить про його систем-
ну завершеність. На виконання положень 
Закону України “Про реабілітацію інвалідів в 
Україні” Мінпраці створюється централізо-
ваний банк даних з проблем інвалідності. 

На сьогодні завершено формування цент-
ралізованого банку в частині забезпечення 
окремих категорій населення технічними та 
іншими засобами реабілітації, автотранспор-
том, введено реєстр реабілітаційних установ 
системи Мінпраці, заходи та засоби, перед-
бачені Державною типовою програмою інва-
лідності; вносяться дані з індивідуальних 
програм реабілітації інвалідів. 

IV. Висновки 
1. Державне управління в соціальній 

сфері України спрямоване на всебічний со-
ціальний захист населення, особливо лю-
дей з обмеженими можливостями. Цьому 
сприяє підписання нашою країною міжнаро-
дних документів, створення і вдосконалення 
власної правової бази, розробка відповідних 
соціальних програм. В Україні діє система 
законодавчих актів, спрямованих на соціа-
льний захист інвалідів та їх реабілітацію. 

2. На жаль, нормативна-правова база з пи-
тань реабілітації інвалідів є розгалуженою і 
недосконалою. Неналежна реалізація прав 
інвалідів в Україні пов’язана, у першу чергу, з 
недостатнім фінансуванням заходів з реабілі-
тації інвалідів, у зв’язку з цим більшість прав 
інвалідів має декларативний характер. Норми 
права, які регулюють правові питання надан-
ня реабілітаційних заходів щодо соціальної 
реабілітації інвалідів, особливо в натурально-
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му вигляді, містяться в різних нормативно-
правових актах неоднакової юридичної сили, 
що вимагає застосування аналогії права. 

Література 
1. Актуальний коментар. Безбар’єрна Украї-

на повинна забезпечити інвалідам гідне 
життя [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrinform.ua/ 
ukr/order/ ? id=848877. 

2. Закон України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
професійної і трудової реабілітації інва-
лідів” [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ 
laws/main.cgi?nreg=2960-15. 

3. Закон України “Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні” [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
zakon.nau.ua/doc/?uid=1085.17.0. 

4. Закон України “Про основи соціальної 
захищеності в Україні”.– К. : КНИГА, 
1996. – Т. 1. – С. 301–308. 

5. Закон України “Про реабілітацію інвалі-
дів в Україні” [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov. 
ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2961-15. 

6. Поляк О.В. Проблеми соціальної реабілі-
тації осіб з обмеженою дієздатністю – “ду-
ховна реабілітація” [Електронний ресурс] / 
О. Поляк // Актуальні проблеми навчання 
та виховання людей з особливими потре-
бами : збірник наукових праць. – К. : Уні-
верситет “Україна”, 2004. – 448 с. – Ре-
жим доступу: http://library.rehab.org.ua/ 
ukrainian/prof/poland. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України 
“Про затвердження Державної програми 
розвитку системи реабілітації та трудо-
вої зайнятості осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями, психічними захво-
рюваннями та розумовою відсталістю на 
період до 2011 року” від 12.05.2007 р. 
№ 716 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ 
laws/main.cgi?nreg=716-2007-%EF. 

8. Указ Президента України “Про Націона-
льну програму професійної реабілітації 
та зайнятості осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями на 2001–2005 роки” 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. 
cgi?nreg=519%2F2001. 

УДК 35.088.6 

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ 

Стефанова О.А. 
здобувач Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України 

 

Annotation 
In the article legal mechanism of providing 
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У статті проаналізовано правовий меха-

нізм державної політики забезпечення соці-
альними послугами осіб похилого віку та 
напрями його вдосконалення. 
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І. Вступ 
Однією зі складних проблем, які потребу-

ють невідкладного вирішення в процесі роз-
будови демократичної і правової державності 
України, є забезпечення соціальних гарантій 
громадянам та створення умов для надання 
якісних соціальних послуг населенню. На 
шляху термінового вирішення цього завдання 
стоять різні за складністю і масштабом пере-
шкоди. Одна з них – реалізація правових по-
ложень, затверджених у Конституції України, 
законодавчих та нормативно-правових актах з 

питань надання соціальних послуг населенню 
відповідно до потреб часу. 

Науковим дослідженням з питань надан-
ня соціальних послуг і вдосконалення прак-
тичної діяльності держави в цьому напрямі 
присвятили свої розробки багато науковців, 
зокрема: О. Безпалька, С. Бичков, Н. Боро-
дюка, В. Бульба, О. Вакуленка, Ю. Дехтярен-
ко, Н. Кабаченко, М. Кравченко, О. Крентов-
ська, А. Курочкіна, Е. Курочкіна, Е. Лібанова, 
В. Мартиненко, І. Мигрович, В. Мірош-
ниченко, К. Міщенко, Н. Нижник, А. Новиков, 
О. Оффердал, О. Палій, В. Роїк, Т. Семигіна, 
В. Скуратівський, А. Тамм, С. Хеггурт, 
А. Ягодка, J. Rothman, A. Twelvetrees, H. Ru-
bin, I. Rubin та ін. [18–25]. 

Віддаючи належне напрацюванням віт-
чизняних ти зарубіжних учених з проблеми 
державного управління наданням соціаль-
них послуг населенню, існує потреба у її 
подальшому дослідженні. Це зумовлено 
недостатнім рівнем розробки теоретичних 
підходів до визначення сутності надання 
соціальних послуг населенню, наявністю 
дискусійних питань, що пов’язані з побудо-
вою логіко-структурної схеми механізму на-
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