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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ 
 

На основі аналізу існуючого механізму соціального захисту інвалідів в 

Україні та вивчення іноземного досвіду запропоновано заходи його  

удосконалення. 

 

On the basis of analysis  of existent  mechanism of social defence invalids in 

Ukraine and study of foreign experience the measures of it’s improvement are 

offered. 

 

Постановка проблеми.  Нині проблема соціального захисту інвалідів торка-
ється усіх без винятку держав, адже близько 10 % населення світу або 650 міль-
йонів людей живуть з інвалідністю. Не дарма 3 грудня кожного року під егідою 

ООН з метою привернення уваги суспільства до проблем інвалідів відзначається 
Міжнародний день інвалідів. За сучасних умов цивілізаційного розвитку влада 
більшості країн намагається виправити історично зумовлене ставлення до інвалі-
дів як до окремої верстви населення, яка веде ізольований спосіб життя. Нато-
мість найважливішим питанням після врятування життя стає питання не тільки 
визнання інвалідів рівноправними громадянами, а й забезпечення реалізації ними 
прав і свобод. Така переорієнтація пріоритетів у ставленні до інвалідів вимагає  
удосконалення механізм їх соціального захисту, що визначають можливості пра-
цевлаштування, навчання, пенсійного забезпечення, пересування, спілкування, 
формування власного почуття гідності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання соціального захи-
сту інвалідів були предметом дослідження у наукових працях таких вчених: Бон-
дарчук П., Гнибіденко І., Куровська Г., Кір’ян Т., Терюханова І., Шумна Л., Чіч-
кань М.  та ін. Однак досі у науці відсутнє комплексне загальнотеоретичне дослі-
дження механізму соціального захисту інвалідів за сучасних тенденцій розвитку і 
врахування еволюційного ставлення до них.   

Формулювання цілей статті. Саме тому метою статті є дослідження існую-

чого механізму соціального захисту інвалідів в державі та регіоні,  визначення 
можливих шляхів його удосконалення.  

Наукові результати. Усвідомлення соціальної цінності людини незалежно 
від її фізичного стану визначає Україну, поряд з іншими державами,  як соціаль-
ну. Перші кроки української держави зі створення правових, економічних та ор-
ганізаційних засад захисту прав інвалідів були здійснені з прийняттям Законів 
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (1991 р.), «Про 
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реабілітацію інвалідів» (2005 р.), ратифікацією Конвенції ООН «Про права інва-
лідів» (2009 р.) тощо. Проте  проблеми реабілітації інвалідів, адаптації їх до мак-
симально активного життя в умовах становлення української державності та об-
меженості фінансових ресурсів не є до кінця вирішеними.  Особлива увага до 
проблем інвалідів та їхнього соціального захисту зумовлена тим, що незважаючи 
на незначне зменшення їх чисельності, у нашій країні вона є досить високою 

(табл. 1).  Не виключенням в даному відношенні є і Рівненська область, де у 
структурі інвалідів за мірою втрати здоров’я переважає третя група, в той час як 
у державі – друга.  

Таблиця 1 

Динаміка чисельності інвалідів в Україні  та Рівненській обл. 
 

Категорія 
Роки 

2005 2006 2007 2008 

тис. осіб %  тис. осіб %  тис. осіб %  тис. осіб %  

Україна 
І група 337,7 13,5 298,9 12,2 278,2 11,4 272,4 11,2 

ІІ група 1128,4 45,2 1105,5 45,1 1104,6 45,2 1083,3 44,6 

ІІІ група 906,5 36,3 959,5 39,2 1009,1 41,3 1034,9 42,6 

Діти-інваліди 122,6 4,9 85,6 3,5 50,7 2,1 39,5 1,6 

Всього 2495,2 100 2449,5 100 2442,6 100 2430,1 100 

Рівненська область 
І група 7,3 11,6 7,7 11,5 5,9 9,5 5,1 8,5 

ІІ група 26,5 42,0 27,9 42,1 26,2 41,9 24,9 41,5 

ІІІ група 24,3 38,4 26,1 39,3 27,7 44,3 28,7 47,9 

Діти-інваліди 5,0 7,9 4,7 7,1 2,6 4,2 1,3 2,1 

Всього 63,1 100,0 66,4 100,0 62,5 100,0 59,9 100,0 

 

Механізм соціального захисту інвалідів передбачає взаємодію організаційно-
економічних, соціально-психологічних та адміністративно-правових інструмен-
тів (рис. 1). Наведена їх класифікація є достатньо умовною. Незважаючи на це, 
все ж комплексне дослідження існуючого механізму соціального захисту інвалі-
дів варто здійснювати на його  основі.  
Нормативно-правову основу соціального захисту інвалідів складають відпо-

відні закони [1, 2, 3].  Вони регламентують такі основоположні категорії як «ін-
валід», «інвалідність», порядок офіційного встановлення відповідного статусу. 
Крім того, у законодавчому полі закріплено соціально-економічні права інвалідів 
(на посильну працю, реабілітацію, освіту тощо). Практична реалізація закріпле-
них прав потребує задіяння відповідних інструментів.   
Застосування адміністративно-правових інструментів  при реалізації права на 

працю з березня 2006 року в Україні  передбачає  отримання  інвалідом статусу 
«безробітного» за наявності у нього бажання  працевлаштуватися. Крім того, ін-
шим чинником, що сприяє працевлаштуванню інвалідів є квотування робочих 
місць. Існуючий норматив працевлаштування інвалідів визначається залежно від 
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу підпри-
ємств за рік і становить: одне робоче місце – для підприємств, установ, організа-
цій та фізичних осіб, у яких працює від 8 до 25 осіб; 4%– у разі, якщо працює бі-
льше 25 осіб [1] . 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ 

МЕХАНІЗМ  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ 
ІНСТРУМЕНТИ 

пропаганда толерантного від-

ношення до осіб з особливими 

потребами 

показові акції для привернення 
уваги до проблем інвалідів 

(«Україна без бар’єрів») 

спортивні змагання серед кате-

горій людей з особливими потре-

бами 

надання пільгових медикаментів (знижка 50 %) 

наданні засобів реабілітації, пересування, проте-
зування, встановлення  опіки або стороннього до-

гляду 

 
пристосування житла, забудови  населених пунк-
тів, громадського транспорту, засобів комунікацій 

і зв'язку до особливостей інвалідів 
 

пільги із сплати податків і обов'язкових плате-
жів підприємствам, які використовують найману 

працю  інвалідів  

надання податкової соціальної пільги у підви-
щеному розмірі (150 % - для інвалідів 1-2 гр.  та 
для осіб, на утриманні яких перебуває дитина-
інвалід) при оподаткуванні доходів громадян 

забезпечення соціальною інфраструктурою (спе-

ціалізованими лікарнями, реабілітаційними 

центрами, інтернатним  установами) 

пільговий проїзд у транспорті 

дотації роботодавцям за працевлаштування інва-

лідів  

соціальні допомоги та пенсії по інвалідності  

АДІМНІСТАТИВНО-ПРАВОВІ ІН-

СТРУМЕНТИ 

 
законодавче закріплення економічних, 

політичних, соціально-побутових і соці-

ально-психологічних  прав і гарантій 

 

 

надання статусу безробітних 

 

квота на працевлаштування інвалідів  

Рис. 1. Структура механізму  соціального  захисту інвалідів в Україні 
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Однак проведені дослідження засвідчили, що рівень зайнятості інвалідів в 

Україні (близько 15%) є суттєво нижчим порівняно з такими державами, як 

США (29%), Великобританія (40,0%), Італія (55,0%), Швеція (60,1%) [5]. 

Щодо Рівненської області, то рівень зайнятості інвалідів в регіоні є дещо ви-

щим ніж в Україні в цілому (табл. 2). При цьому інваліди першої та другої 

групи мають суттєво нижчий рівень працевлаштування у порівнянні з тре-

тьою групою.  

Таблиця 2 

Зайнятість інвалідів у Рівненській обл. (станом на 01.01.2009р.) 

 

Показник Всього 
з них 

I група II група III група 

Загальна чисельність інвалідів, осіб 58588 4944 23720 29020 

Чисельність працюючих інвалідів, осіб 12500 283 2557 9660 

% до всього 21,3 5,7 10,8 33,3 

 

Дослідження засвідчили, що низький рівень зайнятості інвалідів в Україні 

зумовлений низкою причин. Зокрема, відповідно до законодавства забезпе-

чення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, здійснюєть-

ся шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організа-

цій чи до державної служби зайнятості (ДСЗ) [1, ст.18]. Щодо ДСЗ, то її ді-

яльність у працевлаштуванні інвалідів зводиться в основному до взяття їх на 

облік як безробітних. Разом з тим, працевлаштування інвалідів у рахунок но-

рмативів робочих місць покладається на роботодавців [1, ст.19]. Таким чи-

ном, виникає парадоксальна ситуація – відповідальність за праце-

влаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць покладено на 

суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю. 

Як діяти та де шукати роботодавцям інвалідів, якщо на підприємство вони не 

звернулися або ж їх не направила ДСЗ, залишається незрозумілим. Крім того, 

навіть за умови звернення інвалідів до суб’єктів підприємницької діяльності 

або ж їх направлення ДСЗ в цілях працевлаштування для роботодавця є не-

прогнозованими їх нозологічні особливості, а відтак ускладнюється облашту-

вання робочого місця. 

Водночас на спеціалізований державний орган – Фонд соціального захис-

ту інвалідів (далі – Фонд) покладено лише функцію контролю  за виконанням 

відповідного нормативу. При цьому його діяльність ґрунтується  на цілій ни-

зці положень, які стосуються порядку реєстрації роботодавців, подання ними 

звітів про працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих місць в 

рахунок нормативу та сплати адміністративно-господарських санкцій у разі 

його не виконання. Однак, як не дивно, порядку обліку та працевлаштування 

інвалідів для регламентації відповідних напрямів діяльності Фонду не існує.  

Таким чином, на сьогоднішній день держава реально переклала відповіда-

льність щодо працевлаштування інвалідів на самих роботодавців. А діяль-
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ність Фонду зводиться виключно до процесу організації фінансових потоків 

за невиконання нормативу працевлаштування інвалідів, проблеми яких зали-

шаються невирішеними. Такий порядок призвів до того, що соціальний за-

хист інвалідів в нашій державі став тягарем для суб’єктів господарювання, 

які почасти замість реального працевлаштування інвалідів обирають один із 

таких  варіантів: щорічна сплата адміністративно-господарських санкцій (з 

прибутку); оформлення інвалідів на роботу без їх реального працевлашту-

вання («оренда трудових книжок»); звільнення найманих працівників з ме-

тою зменшення їх кількості до семи осіб або використання найманої праці 

без офіційного оформлення; нереєстрація у Фонді.  

Окрім організаційно-інституційної складової, вирішення проблеми праце-

влаштування інвалідів, потребує удосконалення існуючого порядку та крите-

ріїв встановлення відповідного нормативу робочих місць. Показовим в дано-

му відношенні є досвід іноземних держав, де при визначенні квоти на праце-

влаштування інвалідів враховується низка факторів (табл. 3).  

Таблиця 3  

Вітчизняний та зарубіжний досвід квотування робочих місць для інвалідів
1
 

 

 

 

                                                           
1 Складено на основі [4] 

Критерій  Зарубіжні країни Україна 

Чисельність 

працівників 
 

Квотуванню підлягають підприємства з чисельністю працюючих понад : 

Німеччина, Франція, Угорщина – 20 осіб; Австрія, 
Польща –  25 осіб; Іспанія – 50 осіб; Пакистан – 100 осіб 

8 осіб 

Ситуація на 

ринку 

праці 
 

Німеччина –   квота диференціюється залежно від від по-

треб ринку праці від 5,0% до 10,0% (малі підприємства 
можуть бути звільнені від квотування, якщо кількість 

робочих місць у регіоні перевищує чисельність працез-

датних інвалідів) 

Відсотковий розмір квоти 

є величиною незмінною - 

4% 

Форма влас-

ності підп-

риємств 
 

Для приватних підприємств встановлюється нижчий 
норматив ніж для державних: Люксембург – від 2 до 5%; 

Німеччина – від 5 до10%; Японія – від 1,6% до 2% 

Окреме резервування робочих місць для інвалідів в апа-
раті органів державного управління: Ірландія, Індія – 3%; 

Пакистан – 1%; Японія  – 1,9%, Польща, Іспанія – 2% 

Норматив є однаковим 

для підприємств всіх 
форм власності (не по-

ширюється на органи 

державного управління) 

Група 

інвалідності 

Роботодавцям дозволяється заповнювати не три, а одне 
або два робочих місця в рахунок квоти за умови прийн-

яття на роботу осіб із серйозними вадами здоров'я 

Не враховується 

Розмір 
штрафних 

санкцій 

Німеччина компанії, які заповнили:  від 3/5 встановленої 

квоти – 105 євро на місяць за кожне робоче місце; від 2/5 

до 3/5 квоти – 180 євро; менше 2/5 квоти – 260 євро; 

Австрія – 200 євро щомісячно за кожне робоче місце 

Середньорічна  зарплата  

на підприємстві за кожне 
робоче місце (якщо пра-

цює від 8 до 15 осіб – у 

розмірі 50 % ) 
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Так, дослідження засвідчили, що в іноземних державах квота на працев-

лаштування інвалідів поширюється на суб’єктів підприємництва, де чисель-

ність працюючих становить 20 осіб та більше (в Україні – 8 осіб). Це дозво-

ляє не покладати на малі підприємства додатковий тягар утримання робочих 

місць для інвалідів. Крім того, в багатьох європейських державах система 

квотування робочих місць для інвалідів охоплює працедавців не лише прива-

тного сектору, але і органи державного управління. При цьому у Німеччині 

враховується ситуація на ринку праці – кількість робочих місць, на яких є 

можливим застосування праці інвалідів, та чисельність інвалідів, які бажають 

працевлаштуватися і зареєстровані у службі зайнятості. Також заслуговує на 

увагу досвід іноземних держав щодо врахування міри втрати здоров’я при 

заповненні нормативу робочих місць – при працевлаштуванні інваліда з ви-

щою мірою втрати працездатності він зараховується як такий, що заповнює 

більше одного робочого місця. Поряд з цим, на відміну від України, де в ра-

хунок нормативу робочих місць включаються лише ті інваліди, які працев-

лаштовані на умовах повної зайнятості, в Ірландії до відповідного нормативу 

зараховуються інваліди, які працюють не менше 20 годин на тиждень. Крім 

цього, показовим для України є і розмір штрафних санкцій за невиконання 

квоти для працевлаштування інвалідів. В європейських країнах відповідні 

платежі юридично не вважаються штрафом, а є елементом соціальної відпо-

відальності бізнесу. Процедура сплати таких платежів за непрацевлаштуван-

ня інвалідів дозволяє роботодавцям здійснювати відповідні відрахування як в 

порядку законного вибору, так і після того, як були вичерпані усі можливості 

безпосереднього працевлаштування. При цьому, розмір відповідних стягнень 

в іноземних державах є суттєво нижчим ніж в Україні порівняно із розміром 

заробітної плати (Німеччина, продукуючи ВВП на особу понад        20 тис. 

євро, встановлює штраф, що значно нижчий реального рівня заробітної плати 

на підприємстві). Таким чином, проведені дослідження та вивчення міжнаро-

дного досвіду дозволили запропонувати низку заходів щодо удосконалення 

працевлаштування інвалідів в Україні, серед яких: 

� покладення відповідальності за працевлаштування інвалідів в рахунок но-

рмативу на Фонд та ДСЗ, розроблення та затвердження відповідного поряд-

ку; 

� надання повноважень місцевим органам влади щодо встановлення норма-

тиву робочих місць для працевлаштування інвалідів на території кожної гро-

мади залежно від наявної чисельності інвалідів, які бажають працевлаштува-

тися, та кількості робочих місць, які придатні для застосування їх праці; 

� запровадити диференційований підхід до заповнення квоти інвалідами з рі-

зними нозологіями (1 інвалід І-ї групи прирівнюється до 2-х інвалідів ІІ-ї 

групи або 3-х - ІІІ групи); 

� поширювати норматив по працевлаштуванню інвалідів на роботодавців, які 

мають від 25 найманих працівників; 

� передбачити можливість заповнення нормативу не лише на основі працев-
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лаштування інвалідів на умовах повної, але і неповної зайнятості (при дотри-

манні мінімальної кількості відпрацьованих годин в тиждень); 

� поширити норматив працевлаштування інвалідів на органи державної вла-

ди; 

� застосування до роботодавців штрафних санкцій тільки у разі відсутності 

робочих місць і вакантних посад у кількості, відповідній до затвердженого 

нормативу, або при відмові працевлаштувати інвалідів, направлених ДСЗ; 

� суттєво зменшити суму штрафних санкцій за невиконання нормативу ро-

бочих місць для працевлаштування інвалідів (розрахунок варто прив’язати до 

базової соціальної гарантії – мінімальної заробітної плати).   

При реалізації механізму соціального захисту інвалідів належну увагу ва-

рто приділяти й організаційно-економічним інструментам. Зокрема, в цілях 

стимулювання роботодавців, які використовують найману працю інвалідів, 

встановлені пільги щодо сплати внесків у Фонди загальнообов’язкового соці-

ального страхування (далі – Фонди). При цьому найсуттєвішою пільгою для 

роботодавців є можливість сплати нарахувань у Пенсійний фонд із заробітної 

плати інвалідів за ставкою 4 % при загальній ставці 33,2%, що, звичайно, є 

позитивним. Щодо інших Фондів, то пільги зі сплати відповідних нарахувань 

застосовуються при достатньо «завищених» умовах – чисельність інвалідів 

не менше 50% або ж частка їх фонду оплати праці не менше 25%. З огляду на 

це, доцільним є пом’якшення відповідних умов.   

Крім того, державна підтримка роботодавців, що працевлаштовують інва-

лідів в Україні, здійснюється у вигляді дотацій для покриття витрат на ство-

рення спеціального робочого місця для інваліда (одноразово, не повинна пе-

ревищувати 40 мінімальних заробітних плат)
2
 та для покриття витрат на за-

робітну плату працевлаштованих інвалідів (щомісячно, не вище за середній 

рівень заробітної плати у відповідній області за місяць)
3
. Однак, відповідні 

дотаційні виплати стосуються лише робочих місць, створених для працевла-

штування інвалідів понад встановлену квоту. Водночас в умовах низького 

рівня працевлаштування інвалідів навіть у межах встановленої квоти даний 

стимул втрачає свою значимість. Натомість, в даному відношенні показовим 

є досвід Іспанії, де передбачено можливість віднесення роботодавцем окре-

мих витрат, пов’язаних зі створенням та обслуговуванням  робочих місць 

для інвалідів, до податкового кредиту.  

Незважаючи на те, що пільг при сплаті відрахувань у Фонди для інва-

лідів не передбачено, в цілях їх соціального захисту в Україні встановле- 

                                                           
2 Регламентовано Постановою КМУ „Про надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціа-

льного захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у дер-

жавній службі зайнятості” від 27.12.2006 р. №1836. 
3 Регламентовано Постановою КМУ „Про порядок  надання  роботодавцю дотації на створення  

додаткових   робочих   місць   для   працевлаштування  безробітних” від 10.01.2001 р. №1. 
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но підвищений розмір податкової соціальної пільги (ПСП) при оподатку-

ванні доходів (150%). Не заперечуючи доцільності відповідної пільги, все 

ж логічним продовженням при її застосуванні було б вставлення також  

підвищеного розміру граничного доходу, який дає право на  ПСП.  

Важливим напрямом соціального захисту інвалідів є їх реабілітація, 

яка здійснюється за відповідною індивідуальною програмою. Фінансуван-

ня реабілітаційних заходів здійснюється за рахунок коштів, передбачених 

у державному та місцевих бюджетах на цю мету, та інших джерел [1]. 

Крім того, до фінансування індивідуальних програм реабілітації інвалідів 

долучаються Фонд соціального захисту інвалідів та Фонд соціального 

страхування  від  нещасних  випадків на виробництві та професійних за-

хворювань. Аналіз обсягів фінансування реабілітаційних заходів в межах 

держави засвідчив, що у 2009 р. порівняно із 2008 р. фінансове забезпе-

чення інвалідів автомобілями скоротилося майже на 99%, житлом – на 

37,5%, на що, безумовно, не могла не вплинути економічна криза           

(табл. 4). 

Таблиця 4 

Фінансування реабілітаційних заходів для інвалідів в Україні
4
 

Напрям (стаття) фінансування 
2008 р. 2009р. 

млн. грн. млн. грн. % до поп. року

Соціальна і трудова реабілітація інвалідів 167800,0 167800,0 100 

Забезпечення технічними та ін. засобами реабіліта-
ції 

297160,1 297160,1 100 

Забезпечення автомобілями 114849,2 1218,3 1,1 

Придбання житла 8000 5000 62,5 

Щодо Рівненської області, то у 2009р. рівень забезпечення інвалідними 

візками у регіоні суттєво знизився (табл. 5) та склав лише 35% (у 2008 р. 

складав 58%). 

 Таблиця 5 

Забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації в Рівненській обл.  

Засоби 

2008 2009 

Звернулось, осіб 
забезпечено  

Звернулось, осіб 
забезпечено  

осіб %  осіб %  

Інвалідні візки 72 42 58 69 24 35 

Палиці 119 119 100 108 108 100 

Милиці 103 103 100 102 102 100 

Мобільні телефони 163 53 33 16 0 0 

Магнітофони 0 0 0 63 63 100 

Диктофони 158 18 11 0 0 0 

Годинники 123 123 100 49 49 100 

Інші засоби  68 56 82 98 72 73 

 

 

                                                           
4 Відповідно до Законну України „Про державний бюджет” за відповідний рік. 
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Окрім реабілітаційних заходів, важливим напрямом соціального захис-
ту інвалідів є відповідне пристосування населених пунктів (установка па-
ндусів, «звукових» світлофорів, облаштування громадського транспорту 
тощо). І хоча відповідне забезпечення ще не є абсолютним, проте впро-
довж останніх років у цьому напрямку спостерігаються  позитивні зру-
шення як у державі, так і регіоні. 
Надання інвалідам права на пільговий проїзд у транспорті, на перший 

погляд, є достатньо позитивним. Однак, у даному відношенні варто вказа-
ти на наступні моменти. По-перше, більшість інвалідів I-ї групи є мало- 
мобільними, відтак не всі з них мають змогу скористатися своїм правом. 

По-друге, інваліди, що проживають у сільській місцевості, зі зрозумілих 
причин, не користуються громадським транспортом, а відтак своє право 
на пільгу не реалізують. З огляду на це, пільговий проїзд у транспорті ва-
рто замінити адресною соціальною допомогою інвалідам. Це дасть змогу 
не лише зрівняти права інвалідів щодо можливості користуватися нада-
ною пільгою, але і на правах власного альтернативного вибору – можли-

вість спрямувати отримані кошти на необхідні засоби реабілітації.  
Організаційно-економічна складова механізму соціального захисту ін-

валідів включає виплату соціальних допомог та пенсій, розмір яких в 
Україні прив’язаний до прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втра-
тили працездатність (з 01.10. 2010 р. – 723 грн.). Однак, аналіз структури 

споживчого кошику, на базі якого встановлюється ПМ для відповідної ка-
тегорії населення, засвідчив, що засобів реабілітації він не включає. Без-
заперечно, що за таких умов доцільним є розмежування ПМ для інвалідів 
та пенсіонерів, а також передбачення у структурі споживчого кошика для 
інвалідів витрат на медикаменти та засоби реабілітації.  
Окрім цього, важливою проблемою соціального захисту інвалідів в 

Україні є недотримання приватними аптеками права інвалідів на пільгові 
рецепти (знижка 50%)

5
. Як правило, більшість аптечних закладів зсила-

ється  на вичерпання відповідних коштів. За таких умов, доцільним є зни-

ження високої, однак декларативної пільги, та встановлення її на рівні ре-
альної фінансової спроможності держави. Така позиція, звичайно, не до 
кінця відповідає цілям удосконалення соціального захисту інвалідів, про-
те в умовах дефіциту фінансових ресурсів держави принаймні  буде реа-
льною, а не примарною. 

Досить значна увага  в останні роки приділяється соціально-
психологічним інструментам соціального захисту інвалідів. Вони зводять-
ся до організації показових акцій для привернення уваги суспільства до  
 

                                                           
5 Регламентовано Постановою КМУ „Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за ре-
цептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» від 

17.18.1998р. №1303. 
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проблем інвалідів, пропаганди толерантного відношення до них тощо. Ва-
рто зазначити, що в останні роки їх значимість суттєво зросла.   

Висновки. Удосконалення механізму соціального захисту інвалідів в 
Україні вимагає системного підходу. Необхідними заходами щодо цього є 
перекладення відповідальності за працевлаштування інвалідів на Фонд; 
трансформація чинного порядку квотування робочих місць для інвалідів; 
забезпечення стимулювання роботодавців до працевлаштування інвалідів 
як у межах, так і понад відповідного нормативу; заміна пільгового проїзду 
для інвалідів адресною допомогою; передбачення у споживчому кошику 
для інвалідів витрати на медикаменти та реабілітаційні засоби. В резуль-
таті реалізації пропонованих заходів варто очікувати зростання рівня со-
ціальної захищеності та інтеграції інвалідів у суспільство. 
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