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КОНВЕНЦІЯ

про права осіб з інвалідністю

 осіб з інвалідністю є міжнародним договором, в якому визначаються

права людей з інвалідністю, а також зобов’язання держав-учасників

Конвенції в цілях сприяння, захисту і забезпечення цих прав.

 Конвенція також встановлює два механізми реалізації: Комітет з прав

людей з інвалідністю, створений для контролю за здійсненням, а також

Конференція держав-учасників, створена для розгляду питань, що

стосуються здійснення положень конвенції.

 Дата підписання 13.12.2006, більше 156 держав-учасниць

 ратифіковано Законом № 1767-VI від 16.12.2009

 Набрала чинності для України 06.03.2010

 Текст складається із преамбули та 50 статей

 Конвенція необхідна для того, щоб мати чітке підтвердження того, що 

права людей з інвалідністю захищаються в області прав людини і 

зміцнення поваги до цих прав.
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МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ 

які передували Конвенції про права осіб з інвалідністю
• Статут Організацій Об'єднаних націй

• Загальна декларація прав 

• Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

• Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

• проти Міжнародна Конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації

• Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

• Конвенція катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання

• Конвенція про права дитини

• Міжнародна конвенція про захист прав усіх трудящих-мігрантів і 

членів їхніх сімей

• Всесвітня програма дій стосовно осіб з інвалідністю

• Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з 

інвалідністю
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МЕТА КОНВЕНЦІЇ

Стаття 1

Заохочення, захист й забезпечення повного й рівного здійснення всіма

особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а

також у заохоченні поважання притаманного їм достоїнства

До осіб з інвалідністю належать особи зі стійкими фізичними,

психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які при

взаємодії з різними бар'єрами можуть заважати їхній повній та

ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими.
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

Стаття 2

• "спілкування" включає використання мов, текстів, абетки Брайля,

тактильного спілкування, великого шрифту, доступних

мультимедійних засобів, так само, як і друкованих матеріалів, аудіо

засобів, звичайної мови, читців, а також підсилювальних і

альтернативних методів, способів та форматів спілкування, зокрема

доступної інформаційно-комунікаційної технології

• "мова" включає мовленнєві й жестові мови та інші форми

немовленнєвих мов

• "дискримінація за ознакою інвалідності" (будь-яке розрізнення,

виключення чи обмеження з причини інвалідності, метою або

результатом якого є применшення або заперечення визнання,

реалізації або здійснення нарівні з іншими всіх прав людини й

основоположних свобод у політичній, економічній, соціальній,

культурній, цивільній чи будь-якій іншій сфері.
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

Стаття 2

• "розумне пристосування" означає внесення, коли це потрібно в

конкретному випадку, необхідних і підхожих модифікацій і коректив,

що не становлять непропорційного чи невиправданого тягаря, для

цілей забезпечення реалізації або здійснення особами з інвалідністю

нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод;

• "універсальний дизайн" означає дизайн предметів, обстановок,

програм та послуг, покликаний зробити їх максимально можливою

мірою придатними для використання для всіх людей без необхідності

адаптації чи спеціального дизайну. "Універсальний дизайн" не

виключає допоміжних пристроїв для конкретних груп осіб з

інвалідністю, де це необхідно.
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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КОНВЕНЦІЇ

Стаття 3

• a) повага до притаманного людині достоїнства, її особистої

самостійності, зокрема свободи робити власний вибір, і незалежності;

• b) недискримінація;

• c) повне й ефективне залучення та включення до суспільства;

• d) повага до особливостей осіб з інвалідністю і прийняття їх як

компонента людської різноманітності й частини людства;

• e) рівність можливостей;

• f) доступність;

• g) рівність чоловіків і жінок;

• h) повага до здібностей дітей з інвалідністю, що розвиваються, і

повага до права дітей з інвалідністю зберігати свою індивідуальність.
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ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВЯЗАННЯ

СТАТТЯ 4 

(П. 1.А,В,С,D,E)
1. ДЕРЖАВИ-УЧАСНИЦІ ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ Й ЗАОХОЧУВАТИ ПОВНУ РЕАЛІЗАЦІЮ

ВСІХ ПРАВ ЛЮДИНИ Й ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ВСІМА ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ БЕЗ БУДЬ-

ЯКОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ ІНВАЛІДНОСТІ. ІЗ ЦІЄЮ МЕТОЮ ДЕРЖАВИ-УЧАСНИЦІ

ЗОБОВ’ЯЗУЮТЬСЯ:

a) ВЖИВАТИ ВСІХ НАЛЕЖНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ, ЩО ВИЗНАЮТЬСЯ В ЦІЙ КОНВЕНЦІЇ;

B) ВЖИВАТИ ВСІХ НАЛЕЖНИХ ЗАХОДІВ, ЗОКРЕМА ЗАКОНОДАВЧИХ, ДЛЯ ЗМІНИ ЧИ СКАСУВАННЯ

ІСНУЮЧИХ ЗАКОНІВ, ПОСТАНОВ, ЗВИЧАЇВ ТА ПРАКТИК, ЯКІ Є ДИСКРИМІНАЦІЙНИМИ СТОСОВНО

ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ;

C) УРАХОВУВАТИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УСІХ СТРАТЕГІЯХ І ПРОГРАМАХ ЗАХИСТУ І ЗАОХОЧЕННЯ

ПРАВ ЛЮДИНИ;

D) УТРИМУВАТИСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ДІЙ АБО МЕТОДІВ, ЯКІ НЕ УЗГОДЖУЮТЬСЯ ІЗ ЦІЄЮ

КОНВЕНЦІЄЮ, І ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ, ЩОБ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ДІЯЛИ ВІДПОВІДНО ДО

ЦІЄЇ КОНВЕНЦІЇ;

E) УЖИВАТИ ВСІХ НАЛЕЖНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УСУНЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ

ІНВАЛІДНОСТІ З БОКУ БУДЬ-ЯКОЇ ОСОБИ, ОРГАНІЗАЦІЇ АБО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА;
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ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВЯЗАННЯ

СТАТТЯ 4

(П. 1.F,G,H,I)

F) ПРОВОДИТИ АБО ЗАОХОЧУВАТИ ДОСЛІДНУ ТА КОНСТРУКТОРСЬКУ РОЗРОБКУ ТОВАРІВ, ПОСЛУГ,

УСТАТКУВАННЯ ТА ОБ’ЄКТІВ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ (ЯКИЙ ВИЗНАЧЕНО В СТАТТІ 2 ЦІЄЇ

КОНВЕНЦІЇ), ПРИСТОСУВАННЯ ЯКИХ ДО КОНКРЕТНИХ ПОТРЕБ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВИМАГАЛО

Б ЯКОМОГА МЕНШОЇ АДАПТАЦІЇ Й МІНІМАЛЬНИХ ВИТРАТ, СПРИЯТИ НАЯВНОСТІ Й ВИКОРИСТАННЮ

ЇХ, А ТАКОЖ ПРОСУВАТИ ІДЕЮ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ ПІД ЧАС ВИРОБЛЕННЯ СТАНДАРТІВ І

КЕРІВНИХ ОРІЄНТИРІВ;

G) ПРОВОДИТИ АБО ЗАОХОЧУВАТИ ДОСЛІДНУ ТА КОНСТРУКТОРСЬКУ РОЗРОБКУ, А ТАКОЖ СПРИЯТИ

НАЯВНОСТІ Й ВИКОРИСТАННЮ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЗОКРЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ, ЗАСОБІВ, ЩО ПОЛЕГШУЮТЬ МОБІЛЬНІСТЬ, ОБЛАДНАННЯ ТА ДОПОМІЖНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ, ПІДХОЖИХ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ПРИДІЛЯЮЧИ ПЕРШОЧЕРГОВУ УВАГУ

НЕДОРОГИМ ТЕХНОЛОГІЯМ;

H) НАДАВАТИ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДОСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАСОБИ, ЩО ПОЛЕГШУЮТЬ

МОБІЛЬНІСТЬ, ОБЛАДНАННЯ ТА ДОПОМІЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЗОКРЕМА НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, А ТАКОЖ

ІНШІ ФОРМИ ДОПОМОГИ, ДОПОМІЖНІ ПОСЛУГИ ТА ОБ'ЄКТИ;

I) ЗАОХОЧУВАТИ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛІСТАМ І ПЕРСОНАЛУ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ З ОСОБАМИ З

ІНВАЛІДНІСТЮ, ПРАВ, ЯКІ ВИЗНАЮТЬСЯ В ЦІЙ КОНВЕНЦІЇ, ЩОБ УДОСКОНАЛЮВАТИ НАДАННЯ

ГАРАНТОВАНИХ ЦИМИ ПРАВАМИ ДОПОМОГИ ТА ПОСЛУГ.
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ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВЯЗАННЯ

СТАТТЯ 4

(П.П. 2,3,4,5)
2. ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЕКОНОМІЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ПРАВ, ТО КОЖНА ДЕРЖАВА-

УЧАСНИЦЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ ВЖИВАТИ, МАКСИМАЛЬНО ЗАЛУЧАЮЧИ НАЯВНІ В НЕЇ РЕСУРСИ, А У

ВИПАДКУ НЕОБХІДНОСТІ - УДАЮЧИСЯ ДО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА, ЗАХОДІВ ДЛЯ

ПОСТУПОВОГО ДОСЯГНЕННЯ ПОВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИХ ПРАВ БЕЗ ШКОДИ ДЛЯ ТИХ

СФОРМУЛЬОВАНИХ У ЦІЙ КОНВЕНЦІЇ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЯКІ Є БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗАСТОСОВНИМИ

ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.

3. ПІД ЧАС РОЗРОБКИ Й ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА Й СТРАТЕГІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА

ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ КОНВЕНЦІЇ, І В РАМКАХ ІНШИХ ПРОЦЕСІВ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ЩО

СТОСУЮТЬСЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ДЕРЖАВИ-УЧАСНИЦІ ТІСНО КОНСУЛЬТУЮТЬСЯ З ОСОБАМИ З

ІНВАЛІДНІСТЮ, ЗОКРЕМА ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ, Й АКТИВНО ЗАЛУЧАЮТЬ ЇХ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЇ,

ЩО ЇХ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ.

4. НІЩО В ЦІЙ КОНВЕНЦІЇ НЕ ЗАЧІПАЄ БУДЬ-ЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ, ЯКІ БІЛЬШОЮ МІРОЮ СПРИЯЮТЬ

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ І МОЖУТЬ МІСТИТИСЯ В ЗАКОНАХ ДЕРЖАВИ-УЧАСНИЦІ

АБО НОРМАХ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ЩО Є ЧИННИМИ В ЦІЙ ДЕРЖАВІ. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЖОДНЕ

ОБМЕЖЕННЯ ЧИ ПРИМЕНШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВ ЛЮДИНИ Й ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД, ЩО

ВИЗНАЮТЬСЯ АБО ІСНУЮТЬ У БУДЬ-ЯКІЙ ДЕРЖАВІ-УЧАСНИЦІ ЦІЄЇ КОНВЕНЦІЇ НА ПІДСТАВІ

ЗАКОНУ, КОНВЕНЦІЙ, ПРАВИЛ АБО ЗВИЧАЇВ, ПІД ПРИВОДОМ, ЩО В ЦІЙ КОНВЕНЦІЇ НЕ ВИЗНАЮТЬСЯ

ТАКІ ПРАВА ЧИ СВОБОДИ АБО ЩО В НІЙ ВОНИ ВИЗНАЮТЬСЯ В МЕНШОМУ ОБСЯЗІ.

5. ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ КОНВЕНЦІЇ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВСІ ЧАСТИНИ ФЕДЕРАТИВНИХ ДЕРЖАВ БЕЗ

ЖОДНИХ ОБМЕЖЕНЬ ЧИ ВИЛУЧЕНЬ. 11



Рівність і недискримінація

Стаття 5

• всі особи є рівними перед законом і за ним та мають право на

рівний захист закону й рівне користування ним без будь-якої

дискримінації.

• забороняється будь-яка дискримінацію за ознакою інвалідності й

гарантується особам з інвалідністю рівний та ефективний правовий

захист від дискримінації на будь-якому ґрунті.

• Для заохочення рівності й усунення дискримінації держави-учасниці

вживають усіх належних заходів для забезпечення розумного

пристосування.
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Жінки з інвалідністю

Стаття 6

• 1. Держави-учасниці визнають, що жінки з інвалідністю та дівчата з

інвалідністю піддаються множинній дискримінації, й у цьому зв'язку

уживають заходів для забезпечення повного й рівного здійснення

ними всіх прав людини й основоположних свобод.

• 2. Держави-учасниці вживають усіх належних заходів для

забезпечення всебічного розвитку, поліпшення становища та

розширення прав і можливостей жінок, щоб гарантувати їм

здійснення й реалізацію прав людини й основоположних свобод,

закріплених у цій Конвенції.
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Діти з інвалідністю

Стаття 7

• 1. Держави-учасниці вживають усіх необхідних заходів для

забезпечення повного здійснення дітьми з інвалідністю всіх прав

людини й основоположних свобод нарівні з іншими дітьми.

• 2. В усіх діях стосовно дітей з інвалідністю першочергова увага

приділяється вищим інтересам дитини.

• 3. Держави-учасниці забезпечують, щоб діти з інвалідністю мали

право вільно висловлювати з усіх питань, що їх зачіпають, свої

погляди, які отримують належне врахування, відповідне їхньому

вікові та зрілості, нарівні з іншими дітьми й отримувати допомогу у

реалізації цього права, яка відповідає інвалідності та вікові.
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Доступність
Стаття 9

• 1. Щоб надати особам з інвалідністю можливість вести незалежний спосіб життя й усебічно брати участь у
всіх аспектах життя, держави-учасниці вживають належних заходів для забезпечення особам з інвалідністю
доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, до транспорту, до інформації та зв'язку, зокрема
інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об'єктів і послуг, відкритих або таких, що
надаються населенню, як у міських, так і в сільських районах.

Ці заходи, які включають виявлення й усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають доступності, повинні
поширюватися, зокрема:

• a) на будинки, дороги, транспорт й інші внутрішні та зовнішні об'єкти, зокрема школи, житлові будинки,
медичні установи та робочі місця;

• b) на інформаційні, комунікаційні та інші служби, зокрема електронні служби та екстрені служби.

• 2. Держави-учасниці вживають також належних заходів для того, щоб:

• a) розробляти мінімальні стандарти й керівні орієнтири, що передбачають доступність об'єктів і послуг,
відкритих або таких, що надаються населенню, уводити їх у дію та стежити за їх дотриманням;

• b) забезпечувати, щоб приватні підприємства, які пропонують об'єкти й послуги, відкриті або такі, що
надаються населенню, ураховували всі аспекти доступності для осіб з інвалідністю;

• c) організовувати для всіх залучених сторін інструктаж з проблем доступності, з якими стикаються особи з
інвалідністю;

• d) оснащувати будинки та інші об'єкти, відкриті для населення, знаками, виконаними абеткою Брайля у формі,
що легко читається і є зрозумілою;

• e) надавати різні види послуг помічників і посередників, зокрема провідників, читців і професійних
сурдоперекладачів, для полегшення доступності будинків та інших об’єктів, відкритих для населення;

• f) розвивати інші належні форми надання особам з інвалідністю допомоги та підтримки, що забезпечують їм
доступ до інформації;

• g) заохочувати доступ осіб з інвалідністю до нових інформаційно- комунікаційних технологій і систем,
зокрема Інтернету;

• h) заохочувати проектування, розробку, виробництво й поширення первісно доступних інформаційно-
комунікаційних технологій і систем так, щоб доступність таких технологій і систем досягалася за мінімальних
витрат.
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Короткий словник
Визначення термінів відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні» та Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я»

Інвалідність - міра втрати здоров'я у зв'язку із захворюванням, травмою (її наслідками) або
вродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження
життєдіяльності особи, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав

нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.
Особа з інвалідністю - повнолітня особа зі стійким обмеженням життєдіяльності, якій у порядку,
визначеному законодавством, встановлено інвалідність.

Дитина з інвалідністю - особа до досягнення нею повноліття (віком до 18 років) зі стійким
обмеженням життєдіяльності, якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено інвалідність.

Реабілітація осіб з інвалідністю - система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних,
професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих на
надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму
для досягнення і підтримання соціальної та матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції
в суспільство, а також забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації і
виробами медичного призначення.

Абілітація - комплекс заходів, що допомагають особі з вродженими та/або такими, що виникли у
ранньому віці, обмеженнями повсякденного функціонування, досягти оптимального рівня
функціонування у її середовищі
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Документи

• Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні»

• Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні»

• Закон України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я»

• Закон України «Про державні соціальні гарантії»

• Закон України «Про соціальні послуги»
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