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Основні документи які забезпечують

права осіб з інвалідністю

 Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» визначає

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими

громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства,

створення необхідних умов, які дають можливість особам з інвалідністю ефективно реалізувати права

та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними

можливостями, здібностями і інтересами.

 Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» визначає основні засади створення

правових, соціально-економічних, організаційних умов для усунення або компенсації наслідків,

спричинених стійким порушенням здоров'я, функціонування системи підтримання особами з

інвалідністю фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та

матеріальної незалежності.

 Закон України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» визначає правові, організаційні та

економічні засади проведення реабілітації особи з обмеженнями повсякденного функціонування у

сфері охорони здоров’я з метою досягнення та підтримання оптимального рівня функціонування у її

середовищі.

 Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» визначає

правові засади формування та застосування державних соціальних стандартів і нормативів,

спрямованих на реалізацію закріплених Конституцією України та законами України основних

соціальних гарантій
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Основні документи які забезпечують

права осіб з інвалідністю

 Закон України «Про соціальні послуги» визначає основні організаційні та правові засади надання

соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або

мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 Положення

про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р Про схвалення

Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року
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Моделі інвалідності

Різні тлумачення сутності поняття «інвалідність» лягли в основу формування існуючих «моделей

інвалідності», які є яскравим відображенням суспільної думки певного періоду до людей з інвалідністю.

 МОРАЛЬНА МОДЕЛЬ «ІНВАЛІДНОСТІ» Концепція цієї моделі зводиться до того, що

«інвалідність» є наслідком гріха.

 БЛАГОДІЙНА МОДЕЛЬ «ІНВАЛІДНОСТІ» змальовує людей з інвалідністю як жертв обставин,

які заслуговують на співчуття.

 МЕДИЧНА МОДЕЛЬ «ІНВАЛІДНОСТІ» як дефект чи хворобу, які потребують, насамперед,

медичного втручання.

 РЕАБІЛІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ «ІНВАЛІДНОСТІ» Дана модель — це відгалуження, різновид

медичної моделі. Вона розглядає інвалідність як потребу у послугах фахівця з реабілітації

 ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ «ІНВАЛІДНОСТІ» Ця модель є продовженням медичної моделі та

передбачає перерозподіл прибутків між різними категоріями населення там, де як методологічне

підґрунтя застосовується медична модель «інвалідності»

 СОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ «ІНВАЛІДНОСТІ» Ця модель розглядає «інвалідність» як проблему,

створену суспільством, і вважає соціальну дискримінацію найбільш суттєвою.
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Стереотипи

Термін «стереотип» (греч. stereos – твердий, typos – відбиток) ввівунауковийобіг американський журналіст

Уолтер Ліпман.

Існує багато міфів стосовно людей з інвалідністю, саме вони і створюють негативні стереотипи та

відкрите упередження. Серед найбільш розповсюджених стереотипів такі: люди з інвалідністю пасивні,

слабкі, неприємні, залежні, недружні, жалюгідні, це зло, тягар для суспільства; люди з інвалідністю не в

змозі працювати і конкурувати на відкритому ринку праці, не освічені, потребують благодійної допомоги,

від них нема ні економічної, ні духовної користі суспільству.

Стереотипи часто мають негативну природу і засновані на упередженні та дискримінації. У свою чергу це

ускладнює «включення» людей з інвалідністю в життя суспільства. Хоча не зрозуміло, що саме лежить в

основі упереджень, — чи підсвідомий страх, чи нестача розуміння, чи щось глибше, — люди часто

змінюють своє ставлення, й важливу роль у зміні таких упереджень мають відігравати як професіонали,

так і люди з інвалідністю.

Дискримінація за ознакою інвалідності

"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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Основні терміни
Інвалідність - міра втрати здоровья 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.

Медико-соціальна експертиза - встановлення ступеня стійкого обмеження життєдіяльності, групи

інвалідності, причини і часу їх настання, а також доопрацювання та затвердження індивідуальної

програми реабілітації особи з інвалідністю (дитини з інвалідністю) в рамках стратегії компенсації на

основі індивідуального реабілітаційного плану та комплексного реабілітаційного обстеження особи з

обмеженням життєдіяльності

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.

Реабілітаційна допомога у сфері охорони здоров’я (реабілітаційна допомога) - діяльність фахівців з

реабілітації у сфері охорони здоров’я, що передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на

оптимізацію функціонування осіб, які зазнають або можуть зазнати обмеження повсякденного

функціонування у їхньому середовищі

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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Основні терміни

Індивідуальний реабілітаційний план - документ, розроблений мультидисциплінарною

реабілітаційною командою на підставі результатів реабілітаційного обстеження особи з обмеженнями

повсякденного функціонування (або такої, у якої можуть виникнути обмеження повсякденного

функціонування), що визначає мету та завдання реабілітації та комплекс заходів, необхідних для їх

досягнення.

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.

 Інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах

медико-соціальної експертизи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування

державної політики у сфері охорони здоров’я.

 медико-соціальна експертиза проводиться з метою виявлення ступеня обмеження життєдіяльності,

причини, часу настання, групи інвалідності, а також компенсаторно-адаптаційних можливостей особи,

реалізація яких сприяє медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, фізкультурно-

спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації.

 При огляді у МСЕК проводяться: вивчення документів, що підтверджують стійке порушення

функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які

спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи; опитування хворого; об'єктивне

обстеження та оцінка стану всіх систем організму, необхідних лабораторних, функціональних та

інших методів дослідження усіма членами комісії
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Основні види порушень функцій

організму

9

До основних видів порушення функцій організму людини, які визначаються медико-соціальною

експертизою, належать:

 порушення психічних функцій (сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, мови, емоцій, волі); 

порушення сенсорних функцій (зору, слуху, нюху, дотику, 

больової, температурної та інших видів чутливості); порушення статодинамічних функцій

(голови, тулуба, кінцівок, рухливих функцій, статики, координації руху);

 порушення функції кровообігу, дихання, травлення, виділення, обміну речовин та енергії, 

внутрішньої секреції, імунітету тощо; мовні

 порушення (не обумовлені психічними розладами), 

 порушення голосоутворення, форми мови - порушення усної (ринолалія, дизартрія, заїкання, 

алалія, афазія) та письмової (дисграфія, дислексія), вербальної та невербальної мови;

 порушення, які викликають спотворення (деформація обличчя, голови, тулуба, кінцівок, які

призводять до зовнішнього спотворення, аномальні дефекти травного, сечовидільного, 

дихального трактів, порушення розмірів тулуба). 

Критерії життєдіяльності людини: здатність до самообслуговування, 

пересування, орієнтації, контролю своєї поведінки, спілкування, навчання, виконання

трудової діяльності.



• Особі, що визнана особою з інвалідністю, залежно від ступеня розладу функцій органів і систем

організму та обмеження її життєдіяльності встановлюється I, II чи III група інвалідності.

• I група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати здоров'я особи з

інвалідністю та обсягу потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді.

• Причинами інвалідності є:

1. загальне захворювання;

2. інвалідність з дитинства;

3. нещасний випадок на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров'я);

4. професійне захворювання;

5. поранення, контузії, каліцтва, захворювання

Критеріями встановлення I групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє обмеження

однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи у значному III ступені:

• нездатність до самообслуговування чи повна залежність від інших осіб;

• нездатність до пересування чи повна залежність від інших осіб;

• нездатність до орієнтації (дезорієнтація);

• нездатність до спілкування;

• нездатність контролювати свою поведінку;

• значні обмеження здатності до навчання;

• нездатність до окремих видів трудової діяльності. 10



Критеріями встановлення II групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє обмеження у вираженому II ступені однієї чи

декількох категорій життєдіяльності особи:

• обмеження самообслуговування II ступеня - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою

інших осіб;

• обмеження здатності до самостійного пересування II ступеня - здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів

і/або за допомогою інших осіб;

• обмеження здатності до навчання II ступеня - нездатність до навчання або здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах

або за спеціальними програмами вдома;

• обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня - нездатність до провадження окремих видів трудової діяльності чи здатність до

трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів і/або спеціально обладнаного робочого місця, за

допомогою інших осіб;

• обмеження здатності до орієнтації II ступеня - здатність до орієнтації в часі і просторі за допомогою інших осіб;

• обмеження здатності до спілкування II ступеня - здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших

осіб;

• обмеження здатності контролювати свою поведінку II ступеня - здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за

допомогою сторонніх осіб

Критеріями для встановлення III групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє обмеження однієї чи декількох категорій

життєдіяльності у помірно вираженому I ступені:

• обмеження самообслуговування I ступеня - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів;

• обмеження здатності самостійно пересуватися I ступеня - здатність до самостійного пересування з більшим витрачанням часу, часткового

пересування та скорочення відстані;

• обмеження здатності до навчання I ступеня - здатність до навчання в навчальних закладах загального типу за умови дотримання

спеціального режиму навчального процесу і/або з використанням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім персоналу, що

навчає);

• обмеження здатності до трудової діяльності I ступеня - часткова втрата можливостей до повноцінної трудової діяльності (втрата професії,

значне обмеження кваліфікації або зменшення обсягу професійної трудової діяльності більше ніж на 25 відсотків, значне утруднення в

набутті професії чи працевлаштуванні осіб, що раніше ніколи не працювали та не мають професії);

• обмеження здатності до орієнтації I ступеня - здатність до орієнтації в часі, просторі за умови використання допоміжних засобів;

• обмеження здатності до спілкування I ступеня - здатність до спілкування, що характеризується зниженням швидкості, зменшенням обсягу

засвоєння, отримання та передавання інформації;

• обмеження здатності контролювати свою
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