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РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ  

ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 
 

У статті наведені статистичні дані, які характеризують зростання чисельності та низький рівень 

професійної зайнятості осіб із інвалідністю в Україні. Проаналізовано законодавчі акти України стосовно 

соціального захисту та медико-соціальної експертизи осіб із інвалідністю, які визначають роль 

професійно-трудової реабілітації особи із особливими потребами у  сприянні працевлаштуванню 

працівника із інвалідністю, а також забезпеченні безпеки його  перебування на робочому місці. 
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Постановка проблеми 

За даними Всесвітньої організації охорони здо-

ров’я у світі налічується понад 1 млрд. людей із ін-

валідністю [1]. Соціально-політична ситуація, яка 

склалася в Україні упродовж останніх років, призве-

ла до зростання чисельності людей із обмеженими 

можливостями. Серед причин, що призвели до зрос-

тання рівня інвалідизації населення, основними 

є:виробничий травматизм, нещасні випадки та за-

хворювання, політичні конфлікти тощо.  

Дослідження, що проведені Всесвітньою орга-

нізацією охорони здоров’я показують, що у майбут-

ньому кількість осіб, які матимуть інвалідність, збі-

льшуватиметься [1]. Причиною цього є об’єктивні 

факти: старіння населення, екологічна обстановка, 

збройні соціально-політичні та воєнні конфлікти, 

природні катаклізми, нещасні випадки та ін.    

В Україні, згідно із статистичними даними, у 

2017 р. загальна чисельність осіб із інвалідністюста-

новила 6,1 % від загальної чисельності населення в 

країні (близько 2600,0 тис. осіб) (табл. 1) [2]. Така 

чисельність може бути порівняна із чисельністю 

населення таких областей, як Харківська (у 2017 р. 

чисельність населення становить 2695 тис. осіб) чи 

Львівська  (2530 тис. осіб) [2]. Близько 80-85 % за-

гальної кількості осіб із інвалідністю є особами пра-

цездатного віку [2], професійна інтеграція яких є 

важливим елементом забезпечення економічного 

добробуту як окремого регіону, так і країни у ціло-

му. Ефективність професійної інтеграціїосіб із інва-

лідністю є показником соціального розвитку будь-

якої держави, а також дає змогу отримати суттєвий 

соціально-економічний ефект на державному рівні.  

Україна має порівняно низький показник пра-

цевлаштування осіб із інвалідністю, незважаючи на 

законодавчі регуляторні механізми, передбачені для 

сприяння професійній інтеграції осіб із особливими 

потребами.  

Таблиця 1 

Статистичні дані щодо чисельності осіб  

із інвалідністю в Україні [2] 

Рік 

Загальна 

чисельність 

осіб із  

інвалідністю, 

тис. осіб 

Чисельність 

осіб із інвалід-

ністю у розра-

хунку на 1000 

населення 

2006 2495,2 53 

2007 2449,5 53 

2008 2442,6 53 

2009 2430,1 53 

2010 2631,1 58 

2011 2710,0 59 

2012 2777,6 61 

2013 2788,2 61 

2014 2831,7 63 

2015 2568,5 60 

2016 2614,1 61 

2017 2603,3 61 

    Примітки: 

1) Дані наведено на початок кожного року. 

2) Загальна чисельність наявного  населення за 2015, 

2016, 2017 рр. наведена без урахування даних непід-

контрольних територій. 

3) До загальної чисельності осіб із інвалідністю на 

початок 2010 р. та для наступних років включено 

осіб, які перебувають на обліку в органах Пенсійно-

го фонду та отримують пенсію. 

У 2016 р. в Україні чисельність осіб із інвалід-

ністю І-ІІІ груп становила 2460,6 тис. осіб, з яких 

протягом року офіційно працевлаштовано 11,4 тис. 

осіб [2]. Це становить близько 0,5 % від загальної 

чисельності осіб із інвалідністю. Упродовж 2016 р. 
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на підприємствах Харківській області працевлашто-

вано 674 особи із інвалідністю, що становить 0,4 % 

від загальної потреби у працевлаштуванні [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка інвалідизації населення  

України 

 

На рис. 1 представлено графічні залежності пи-

томих показників, що характеризують відсоток осіб 

із інвалідністю (включно із дітьми-інвалідами) у 

структурі загальної чисельності наявного населення 

України, а також відсоток осіб із інвалідністю пра-

цездатного віку по відношенню до середньої чисе-

льності населення України віком 15-64 роки. Наве-

дені статистичні дані свідчать про те, що спостеріга-

ється стійка тенденція до зростання чисельності осіб 

із інвалідністю у структурі населення працездатного 

віку, що ускладнює ситуацію на ринку праці та ви-

магає приділення уваги до питання підвищення ефе-

ктивності працевлаштування осіб із інвалідністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Особи із інвалідністю є найбільш вразливою 

категорією працівників. Це пов’язано із наявністю 

хронічних захворювань, фізичних чи психічних вад, 

які не лише можуть знизити працездатність праців-

ника, але й призвести до нещасного випадку чи за-

гострення хронічного захворювання внаслідок дії 

виробничих факторів. У випадку, якщо людина має 

інвалідність з дитинства, у більшості випадків він не 

володіє достатнім рівнем освіти, щоб бути здатним 

усвідомлювати небезпеку як для себе, так і для ін-

ших працівників. Це зменшує шанси на працевлаш-

тування та набуття професійних навичок. 

Питання професійної інтеграції працівників із 

особливими потребами вже тривалий час знаходять-

ся у фокусі уваги світової спільноти.  

У Румунії статистичні дані вказують, що лише 

12,7 % осіб із інвалідністю у віці 18 - 55 років пра-

цевлаштовано [3].  Аналіз причин низької професій-

ної інтеграції з боку роботодавців показав, у тому 

числі, стурбованість необхідністю додаткового кон-

тролю за безпекою працівників із інвалідністю, а 

також низьким рівнем працездатності внаслідок 

проблем із здоров’ям. Однак, з іншого боку, ті робо-

тодавці, які мали позитивний досвід працевлашту-

вання інвалідів на своєму підприємстві, навпаки 

вказали на те, що це є стимулом для них щодо пода-

льшого вирішення складних завдань у цьому напря-

му. Проведеними дослідженнями [3]встановлено, 

що більшість осіб із особливими потребами здатні 

виконувати свої професійні обов’язки. Незважаючи 

на кваліфікацію, досвід та згоду працювати за мен-

шу зарплатню (у порівнянні із працівником без ін-

валідності), ці люди, внаслідок упередженого став-

лення роботодавців, мають значні труднощі при 

працевлаштуванні. У більшості випадків роботодав-

ці вважають працівника із інвалідністю як значною 

перепоною на шляху щодо збільшення прибутку 

підприємства. Це пов’язано із нижчим рівнем праце-

здатності осіб із інвалідністю у порівнянні із іншими 

працівниками, необхідністю додаткових капіталовк-

ладень на адаптацію робочого місця, посилення ко-

нтролю за безпекою. Цим пояснюється той факт, що 

працівник із інвалідністю має більше шансів знайти 

роботу у неприбутковій організації [4].  

На прикладі досліджень шляхів вирішення пи-

тання працевлаштування інвалідів у Польщі [5], мо-

жна зробити висновок, що у країнах Європейського 

союзу також є стурбованість стосовно вирішення 

цього питання у зв’язку із сталим зростанням чисе-

льності осіб із інвалідністю (близько 10 % населення 

усіх країн ЄС, тобто 50 млн. осіб). Це пов’язано, у 

тому числі із старінням населення Європи. Зайня-

тість осіб із інвалідністю у Польщі оцінюється в 

середньому близько 23 %. З них близько половини 

працюють на спеціалізованих підприємствах, де для 

працівників із інвалідністю створено робочі місця із 

підвищеним рівнем контролю. Рівень працевлашто-

ваності інвалідів на звичайних підприємствах зали-

шається низьким. У вирішенні цього питання допо-

могу можуть надати великі підприємства. Завдяки 

порівняно великої кількості робочих місць та наяв-

ності відповідних служб таким підприємствам прос-

тіше набути позитивного досвіду працевлаштування 

інвалідів шляхом адаптації для них виробничого 

середовища. Однак значна кількість таких компаній 

відмовляється працевлаштовувати інвалідів. Це мо-

же пояснюватися відсутністю діагностичного ін-

струменту щодо вивчення можливостей підприємст-

ва працевлаштувати інваліда, алгоритму адаптації 

його на робочому місце та ін. 

Мета статті 

Метою статті є аналіз ролі професійно-трудової 

реабілітації у підвищенні ефективності соціалізації 

особи із інвалідністю, а також визначення пріорите-

тних шляхів щодо охорони праці цієї категорії пра-

цівників. 
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Виклад основного матеріалу 

Євроінтеграційні процеси, що відбуваються в 

Україні останніми роками, поступово наближують 

нашу країну до високих соціальних стандартів. За-

конодавча база України передбачає права особи із 

інвалідністю на соціальний захист, однак дискримі-

наційна складова взаємовідносин перешкоджає пов-

ноцінній професійній інтеграції. В значній мірі при-

чинами цього є ризики, пов’язані із роботою інвалі-

да на підприємстві. Низький рівень реалізації трудо-

вого потенціалу осіб із вадами здоров’я  призводить 

значних економічних втрат та соціально-

політичного напруження, що є неприпустимим для 

держави, яка орієнтується на передові європейські 

цінності. 

Ратифікація Україною Конвенції про професій-

ну реабілітацію та зайнятість інвалідів у 2003 р. [6] 

підтвердила прагнення нашої країни спрямовувати 

зусилля на вирішення завдання професійної реабілі-

тації інвалідів задля сприяння соціальній інтеграції 

осіб із обмеженими можливостями. Важливим є по-

ширення практики професійної реабілітації для усіх 

категорій інвалідів. 

У 2010 р. в Україні ратифіковано Конвенцію 

про права осіб з інвалідністю [7], у якій визначено 

право осіб з інвалідністю на працю нарівні з іншими 

(стаття 27).  

Одним з основних бар’єрів при працевлашту-

ванні особи із інвалідністю на робочому місці є упе-

редженість роботодавця щодо можливості забезпе-

чення безпеки працівників із вадами здоров’я  на 

робочих місцях, особливо гостро це питання постає 

для підприємств із підвищеною небезпекою: транс-

портних, будівельних та ін. Працевлаштування осо-

би із інвалідністю на такому підприємстві вимагає 

реалізації комплексу заходів, перелік і достатність 

яких не завжди чітко визначені. У такому випадку 

працівник із особливими потребами може не тільки 

наразитися на небезпеку, але й стає додатковим 

джерелом небезпеки для інших працівників підпри-

ємства. Це є додатковим тягарем для роботодавця, 

який, поряд із необхідністю додаткових фінансових 

витрат на адаптацію робочого місця під можливості 

працівника, суттєво обмежують можливості працев-

лаштування осіб із інвалідністю.  

Неможливість забезпечити безпеку працівників 

із особливими потребами на робочих місцях є одним 

з аргументів роботодавця при розгляданні справ 

щодо нарахування штрафних санкцій за невиконан-

ня квоти працевлаштування осіб із інвалідністю, що 

передбачена Законом України «Про основи соціаль-

ної захищеності інвалідів в Україні» [8] у суді.  

Таким чином, підвищення рівня безпеки праці 

працівників із особливими потребами в умовах під-

приємства є одним із пріоритетних шляхів реалізації 

вимог законодавчих актів із соціальної захищеності 

інвалідів та забезпечення їх безпеки на робочих міс-

цях. 

Забезпечення безпеки на робочому місці пра-

цівника із особливими потребами шляхом зниження 

ризиків впливу на нього небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів є важливим завданням. Закон 

України «Про охорону праці»[9] визначає, що адап-

тація робочих місць під можливості працівника із 

урахуванням стану його здоров’я та психологічного 

стану є одним із головних пріоритетів державної 

політики у галузі охорони праці. 

Оцінка ступеня втрати професійної придатності 

та реабілітаційного потенціалу особи із інвалідністю 

здійснюється Медико-соціальною експертною комі-

сією (МСЕК), висновок якої є обов’язковим для ви-

конання підприємствами та організаціями незалеж-

но від форми власності та виду господарчої діяльно-

сті [10, 11]. Після проведення відповідних діагнос-

тичних, реабілітаційних та лікувальних заходів, 

МСЕК встановлює першу, другу чи третю групу 

інвалідності залежно від ступеня вираженості кри-

теріїв обмеження життєдіяльності [12].  

Ґрунтуючись на висновках МСЕК, має здійс-

нюватися професійно-трудова реабілітація особи із 

інвалідністю. Проведення професійної та трудової 

реабілітації має на меті сприяти інтеграції працівни-

ка із інвалідністю у виробниче середовище, створи-

ти сприятливі умови для прийняття роботодавцем 

позитивного рішення щодо найму на роботу праців-

ника із особливими потребами.  

Метою професійної реабілітації є відновлення 

професійної працездатності особи із обмеженими 

можливостями шляхом підготовки до оволодіння 

новими навичками та вміннями, надання допомоги у 

професійній адаптації, реадаптації задля отримання 

можливості подальшого працевлаштування [11]. 

Трудова реабілітація, на відміну від професій-

ної,  призначена забезпечити комфортну та безпечну 

трудову діяльність інваліда після оволодіння ним 

відповідними трудовими навичками шляхом ство-

рення спеціальних чи спеціально пристосованих 

робочих місць [11]. 

Таким чином, роль професійно-трудової реабі-

літації полягає у адаптації особи із інвалідністю до 

особливостей робочого місця, умов та режиму праці, 

виробничої обстановки, колективу та ін. З іншого 

боку, адаптація робочого місця має на меті знизити 

виробничі ризики перебування працівника із інвалі-

дністю, зробити обстановку більш комфортною, що 

забезпечить не лише нормальне самопочуття пра-

цівника, але й сприятиме максимально можливому 

рівню професійної працездатності. 

Оснащення робочих місць технічними засоба-

ми, які допомагають підвищити рівень безпеки пе-

ребування працівника із особливими потребами, 

може здійснюватися за наступними напрямами [13]: 



Комунальне господарство міст, 2018, випуск 142    ISSN 2522-1809 (Print); ISSN 2522-1817 (Online) 

122 

- технічні засоби, що забезпечують доступність 

для працівника з інвалідністю зон цільового, саніта-

рно-гігієнічного та іншого призначення; 

- технічні засоби, що забезпечують належний 

рівень інформаційного забезпечення пересування 

працівника з особливими потребами по території та 

приміщень (візуальні, акустичні, тактильні); 

- технічні засоби, що забезпечують безпеку 

працівника на робочому місці (огорожі, системи 

сигналізації, блокування та ін.). 

Висновки 

Таким чином, створення сприятливих умов на 

робочому місці для особи із інвалідністю є необхід-

ною умовою забезпечення її ефективної професійної 

інтеграції. 

Поєднання заходів професійно-трудової реабі-

літації із оснащенням робочого місця засобами без-

пеки, необхідними для працівника з інвалідністю, 

дозволить підвищити рівень охорони праці на підп-

риємстві. 
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THE ROLE OF THE PROFESSIONAL-LABOR REHABILITATION OF PERSONS 

WITH DISABILITY IN THE CONTEXT OF OCCUPATIONAL SAFETY 

K. Danova, M. Khvorost 

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 

 

The article illustrates statistical data characterizing the growth of the number and low level of professional 

employment of persons with disabilities in Ukraine. It is shown that there is a tendency for the growth of the number 

of persons with disabilities among the working-age population, which leads to significant economic losses at the 

state level. The effective mechanism to improve for improving the situation is to ensure ensuring the employment of 

persons with disabilities. It not only solves the issues of social protection of people with stable health problems, but 

also promotes the implementation of their creative and professional skills. The complexity of organizing the safe 

stay of workers with disabilities in the workplace and in the territory of the enterprise is caused by the reluctance of 

the employer to employ a person with a disability, even in spite of the requirements of the quota system. 

The article analyzes the Ukraine legislative acts concerning social protection and medical and social 

examination of persons with disabilities that determine the role of vocational and labor rehabilitation of persons 

with special needs in facilitating the employment of a worker with a disability, as well as ensuring the safety of his 

stay in the workplace. It is noted that it is difficulty difficulties in organizing the safety of person with disability in 

the enterprise and directly in the workplace is a major obstacle to the professional self-realization and socialization 

of persons with persistent physical disadvantages. Effective carrying out of vocational and labor rehabilitation 

allows adapting and rationalizing the workplace to the employee's capabilities, taking into account his state of 

health and ensuring a high level of professional ability. 

The technical means for ensuring the safety of workers with disabilities in the workplace are divided into the 

following groups: technical means providing accessibility for the worker with disabilities to the target, sanitary and 

hygienic zones and other purposes; technical means providing the appropriate level of information provision for 

moving an employee with special needs on the territory and premises (visual, acoustic, tactile); technical means for 

ensuring the safety of the worker at the workplace (fences, alarm systems, locks, etc.).The combination of measures 

for vocational and labor rehabilitation with the provision of the workplace with the means of safety necessary for 

person with disability will increase the level of occupational safety at the enterprise.  

Keywords: employee with disabilities, employment, safety, vocational rehabilitation, labor rehabilitation, oc-

cupational safety.

 

 


