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Abstract. On the basis of a wide array of data given by the state’s statistics for 2001+2006,
we present the comprehensive analysis of the socio+economic problems of
invalids in Ukraine.

Без пре це ден тна змі на де мог ра фіч ної струк ту ри в Ук ра ї ні внас лі док ста рін ня на -
се лен ня про тя гом ос тан ніх де ся ти літь зу мов лює об’єк тив ну не об хід ність спри я ти
роз ши рен ню мож ли вос тей кож ної осо бис тос ті в ре а лі за ції влас но го по тен ці а лу, пов -
но цін ної учас ті в усіх ас пек тах жит тє ді яль нос ті. Од нак від сут ність ефек тив но го 
ор га ні за цій но+ е ко но міч но го ме ха ніз му за без пе чен ня на леж но го рів ня та якос ті тру -
до во го жит тя, со ці аль ної за хи ще нос ті на се лен ня, а та кож по си лен ня не га тив но го
впли ву еко ло гіч них фак то рів приз во дять до ви тіс нен ня на най ниж чі стра ти фі ка цій -
ні рів ні сус пільс тва най більш враз ли ві со ці аль но+ де мог ра фіч ні гру пи на се лен ня. 
Ук ра ї на від но сить ся до гру пи кра їн із най біль шою час ткою лю дей по хи ло го ві ку в
скла ді на се лен ня. За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки (на 1.01.2006), в 
Ук ра ї ні на лі чу єть ся 2 495 241 ін ва лі дів (пос тій не на се лен ня Ук ра ї ни за ста ном на цю
ж са му да ту ста но ви ло 46,7 млн).

Сьо год ні в Ук ра ї ні по ряд із ста рін ням на ції іс нує проб ле ма по ши рен ня ін ва лід нос -
ті се ред усіх ві ко вих ка те го рій на се лен ня. Не га тив ні тех но ген ні та  еко ло гіч ні чин ни -
ки приз во дять до зни жен ня іму ні те ту та по гір шен ня за галь но го ста ну здо ров’я лю дей. 

Зрос тан ня ін ва лід нос ті в Ук ра ї ні вик ли ка но та кож сис те ма тич ни ми по ру шен ня -
ми нор ма ти вів тех ні ки без пе ки на ви роб ниц тві, внас лі док яких зрос тає чи сель ність
ін ва лі дів пра ці. Пев ною мі рою проб ле ма ін ва лід нос ті в Ук ра ї ні пог либ лю єть ся 
пси хо ло гіч ним фак то ром. Ад же сте ре о тип не сприй нят тя нас лід ків ін ва лід нос ті, по -
ряд із від сут ніс тю еле мен тар них ма те рі аль них мож ли вос тей ре а лі зу ва ти пра во на
пов но цін не іс ну ван ня, ство рює пе реш ко ди для під три ман ня прий нят но го рів ня доб -
ро бу ту ін ва лі дів. Ок ре мо слід ви ді ли ти проб ле му ген дер ної не рів нос ті, яка ви ра жа -
єть ся в іс ну ван ні пев них об ме жень для жі нок+ ін ва лі дів ре а лі зу ва ти влас не пра во на
гід ний рі вень та якість жит тя. 

Проб ле ма по ши рен ня ін ва лід нос ті на бу ває між на род но го зна чен ня. Ак ту аль ні
пи тан ня ці єї проб ле ми бу ли об го во ре ні на ІІ Всес віт ній асам блеї ООН з проб лем
ста рін ня, яка від бу ла ся 8–12 квіт ня 2002 р. в Мад ри ді. Від по від но до норм між на -
род но го пра ва та між на род них угод в кон тек сті Пла ну дій, прий ня того на Асам блеї, 
зас від че но го тов ність спри ян ня дос ту пу всіх груп ін ва лі дів без про я вів будь+ я кої
фор ми дис кри мі на ції до фар ма цев тич них пре па ра тів та ме дич них тех но ло гій, 
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а та кож за без пе чен ня ни ми за дос туп ни ми ці на ми най більш зне до ле них з них. 
На го ло ше но на не об хід нос ті роз роб ки на ці о наль ної і міс це вої по лі ти ки, за ко но давс -
тва, пла нів і прог рам лі ку ван ня та про фі лак ти ки ін ва лід нос ті з ура ху ван ням здо -
ров’я, еко ло гіч них і со ці аль них фак то рів. 

Ді яль ність дер жа ви що до ін ва лі дів по вин на ви яв ля ти ся у ство рен ні пра во вих,
еко но міч них, по лі тич них, со ці аль но+ по бу то вих і со ці аль но+ пси хо ло гіч них умов для
за до во лен ня їх ніх пот реб від нос но здо ров’я, ма те рі аль но го за без пе чен ня, по силь ної
тру до вої та гро мад ської ді яль нос ті. Ін ва лі ди в на шій кра ї ні во ло ді ють всі єю пов но -
тою со ці аль но+ е ко но міч них, по лі тич них, осо бис тих прав і сво бод, зак ріп ле них 
Кон сти ту ці єю Ук ра ї ни та ін ши ми за ко но дав чи ми ак та ми. Ст. 46 Кон сти ту ції Ук ра ї -
ни пе ред ба че но: “Пен сії, ін ші ви ди со ці аль них вип лат та до по мо ги, що є ос нов ним
дже ре лом іс ну ван ня, ма ють за без пе чу ва ти рі вень жит тя, не ниж чий від про жит ко во -
го мі ні му му, вста нов ле но го за ко ном”. Се ред ін ших нор ма тив но+ пра во вих ак тів, 
які ре гу лю ють сис те му ма те рі аль но го і со ці аль но+ по бу то во го за без пе чен ня жит тє ді -
яль нос ті ін ва лі дів, слід ви ді ли ти та кі за ко ни Ук ра ї ни: “Про дер жав ні со ці аль ні стан -
дар ти та дер жав ні со ці аль ні га ран тії”, “Про ста тус і со ці аль ний за хист гро ма дян, 
які пос траж да ли внас лі док Чор но биль ської ка тас тро фи”, “Про дер жав ну со ці аль ну 
до по мо гу ін ва лі дам з ди тинс тва та ді тям+ ін ва лі дам”, “Про дер жав ну со ці аль ну до по -
мо гу осо бам, які не ма ють пра ва на пен сію, та ін ва лі дам”, “Про ос но ви со ці аль ної 
за хи ще нос ті ін ва лі дів в Ук ра ї ні” та ряд ін ших нор ма тив но+ пра вих до ку мен тів. Тоб то
в кра ї ні ство ре на ком плек сна сис те ма нор ма тив но+ пра во вих ак тів, які по вин ні 
ви ко ну ва ти роль ва же лів ре гу лю ван ня в ме ха ніз мі пен сій но го за без пе чен ня та 
на дан ня со ці аль ної до по мо ги ін ва лі дам.

Вод но час для пе ре важ ної час ти ни ін ва лі дів Ук ра ї ни сьо год ні єди ним дже ре лом
іс ну ван ня за ли ша єть ся пен сія, яка на віть за на яв нос ті ці льо вої гро шо вої до по мо ги
не с про мож на га ран ту ва ти прий нят не за без пе чен ня пов сяк ден них пот реб. Неп ро зо -
рість ме ха ніз му со ці аль но го за без пе чен ня ін ва лі дів, не дос ко на лість фун кці о ну ван ня
спе ці а лі зо ва них со ці аль них служб з пи тань со ці аль но+ е ко но міч но го та юри дич но го
кон суль ту ван ня ін ва лі дів приз во дять до пог либ лен ня ди фе рен ці а ції між еко но міч но
ак тив ни ми і час тко во або пов ніс тю неп ра цез дат ни ми гро ма дя на ми, со ці аль но+
е ко но міч не ста но ви ще яких сьо год ні справ ді заг роз ли ве.

До ос тан ньо го ча су в ор га нах дер жав ної ста тис ти ки фік су ва ли ся да ні про пен сій -
не за без пе чен ня ін ва лі дів за ок ре ми ми мі ніс терс тва ми та ві домс тва ми. У зв’яз ку із
цим внас лі док різ них ме то дич них під хо дів до під ра хун ку пред став ле ні да ні 
мо жуть міс ти ти су пе реч нос ті неп рин ци по во го ха рак те ру. Зок ре ма ви я ви ло ся 
не мож ли вим про а на лі зу ва ти се ред ній роз мір пен сій в ста те во му роз рі зі, за гру па ми 
ін ва лід нос ті.  То му сьо год ні в ря ді ви пад ків, особ ли во в  рет рос пек ти ві,  над зви чай -
но склад но, а іно ді прак тич но не мож ли во, ком плек сно й з дос тат ньою мі рою дос то -
вір нос ті  оці ни ти со ці аль ні та еко но міч ні про це си, що фор му ють струк ту ру та рі вень
со ці аль ної за хи ще нос ті ін ва лі дів Ук ра ї ни. 

З ме тою вип рав лен ня ці єї си ту а ції Уряд Ук ра ї ни здій снює за хо ди що до цен тра -
лі за ції кош тів, спря мо ва них на вип ла ту пен сій різ ним ка те го рі ям ін ва лі дів, під ви щу -
ю чи її роз мі ри для за без пе чен ня га ран то ва ної за ко ном мі ри їх со ці аль но го за хис ту.
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Вод но час та ких за хо дів не дос тат ньо, і біль ша час ти на ін ва лі дів Ук ра ї ни про жи ває в
склад них умо вах ма те рі аль ної і мо раль ної не за хи ще нос ті. 

За да ни ми Мі ніс терс тва пра ці та со ці аль ної по літ ки (бри фінг – 3.03.2007), кож -
ний 18+й жи тель в Ук ра ї ні – ін ва лід. За ста ном на 1 січ ня 2006 р. в Ук ра ї ні на лі чу ва -
ло ся май же 2,5 млн ін ва лі дів. Тоб то 5,33% на яв но го на се лен ня Ук ра ї ни ут во рює спе -
ци фіч ну со ці аль ну гру пу гро ма дян, фі зич ні та пси хіч ні проб ле ми яких ство рю ють
пе реш ко ди для ефек тив ної і пов но цін ної жит тє ді яль нос ті. Роз по діл ін ва лі дів за 
гру па ми ін ва лід нос ті на 1.01.2006 р. по да но на ді аг ра мі. 

Роз по діл ін ва лі дів Ук ра ї ни за гру па ми ін ва лід нос ті на 1.01.2006 р.

Най біль шу час тку ста но ви ли осо би з ІІ гру пою ін ва лід нос ті – 45%, ін ва лі ди III гру -
пи – 36%, а  I гру пи – 19% в за галь ній чи сель нос ті ін ва лі дів. Про тя гом 2001–2006 рр.
за галь на чи сель ність ін ва лі дів сут тє во не змі ни ла ся (табл. 1). За ос тан ні 6 ро ків від бу -
ло ся нез нач не змен шен ня їх чи сель нос ті – на 3,9%. За пе рі од, що ана лі зу єть ся, спос те -
рі га єть ся нез нач не збіль шен ня ін ва лі дів III гру пи, змен шен ня чи сель нос ті осіб II гру пи
ін ва лід нос ті, а кіль кість ін ва лі дів I гру пи за ли ша єть ся май же нез мін ною.

Таб ли ця 1

Чи сель ність ін ва лі дів Ук ра ї ни за гру па ми ін ва лід нос ті 
(2001–2006 рр.)*, за ста ном на 1 січ ня, осіб

* За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни [1, с. 30; 2, с. 35; 3, с. 35; 4, с. 39; 5, с. 42; 6, с. 44].

III група
інвалідності;
906 475 осіб;

36%

I група
інвалідності;
337 711 осіб;

19%

II група
інвалідності;

1 128 415 осіб;
45%
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Ма те рі аль не та со ці аль но+ по бу то ве за без пе чен ня ін ва лі дів в Ук ра ї ні здій сню єть -
ся пе ре важ но дер жав ни ми ор га на ми Пен сій но го фон ду Ук ра ї ни. Крім Пен сій но го
фон ду, за без пе чен ня вип лат пен сій та різ них ви дів со ці аль ної до по мо ги здій сню єть -
ся Мі ніс терс твом обо ро ни Ук ра ї ни; Служ бою без пе ки Ук ра ї ни, в т.ч. Уп рав лін ням
дер жав ної охо ро ни Ук ра ї ни, Служ бою зов ніш ньої роз від ки Ук ра ї ни, Дер жав ною
при кор дон ною служ бою Ук ра ї ни; Мі ніс терс твом Ук ра ї ни з пи тань над зви чай них си -
ту а цій та у спра вах за хис ту на се лен ня від нас лід ків Чор но биль ської ка тас тро фи;
Дер жав ною по дат ко вою ад мі ніс тра ці єю; Дер жав ним де пар та мен том Ук ра ї ни 
з пи тань ви ко нан ня по ка рань.

У 2001 р. чи сель ність ін ва лі дів, які от ри му ва ли пен сію в ор га нах Пен сій но го
фон ду Ук ра ї ни, ста но ви ла 75,3% від за галь ної кіль кос ті ін ва лі дів (табл. 2). 

Таб ли ця 2 
Пен сій не за без пе чен ня ін ва лі дів Ук ра ї ни

(2001–2006 рр.)*, за ста ном на 1 січ ня, осіб

* За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни [1, с. 8, с. 30; 2, с. 7, с. 35; 3, с. 7, с.
35; 4, с. 8, 39; 5, с. 10, 42; 6, с. 10, 44].

** Ін ва лі ди, що от ри му ють пен сію по кіль кох ви дах пен сій них вип лат, у да ній гра фі вра -
хо ву ють ся один раз.

У гра фі 2 таб ли ці 2 за галь на чи сель ність ін ва лі дів пред став ле на без ура ху ван ня
мож ли вос ті кож но го ок ре мо от ри му ва ти пен сію за де кіль ко ма ви да ми, нап рик лад за
особ ли ві зас лу ги пе ред Ук ра ї ною то що. У гра фі 3 по каз ни ки  роз ра хо ва ні за да ни ми
ви щевка за них мі ніс терств і ві домств та Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки 
Ук ра ї ни. То му на ве де ні в таб ли ці 2 да ні не пов ною мі рою ві доб ра жа ють усі  струк тур -
ні ха рак те рис ти ки ін ва лі дів Ук ра ї ни. Від по від но, в на ве де них да лі таб ли цях да ні
пред став ле ні в різ них роз рі зах, зок ре ма по бу до ва ні ок ре мі таб ли ці за ін ва лід ніс тю
внас лі док во єн них дій, за ди тя чою ін ва лід ніс тю і т.д., що доз во ляє де таль ні ше 
ві доб ра зи ти весь спектр со ці аль но+ де мог ра фіч них ха рак те рис тик і проб лем со ці аль -
но го за хис ту ін ва лі дів.

За ос тан ні 6 ро ків чи сель ність ін ва лі дів, які от ри му ють пен сії в ор га нах Пен сій -
но го фон ду Ук ра ї ни, зни зи лась на 20,5 про цен тних пун кта. У 2006 р. з Пен сій но го
фон ду вип ла ти от ри му ва ли ли ше 62,3% всіх ін ва лі дів. Від по від но зрос ла час тка 



115

ін ва лі дів, які от ри му ва ли пен сії з ін ших дер жав них ор га нів. У 2006 р. їх час тка ста -
но ви ла 37,7% про ти 24,7% у 2001 р. 

Важ ли вим ас пек том дос лід жен ня со ці аль но+ е ко но міч них проб лем ін ва лід нос ті в
Ук ра ї ні є ана ліз фак то рів і при чин, які спро во ку ва ли ін ва лід ність з час тко вою або
пов ною втра тою пра цез дат нос ті (табл. 3). 

Таб ли ця 3
Чи сель ність ін ва лі дів, які от ри му ють пен сію в ор га нах Пен сій но го фон ду Ук -

ра ї ни, за при чи на ми ін ва лід нос ті (2001–2006 рр.)*, за ста ном на 1 січ ня, осіб

* За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни [1, с. 8; 2, с. 7; 3, с. 7; 4, с. 8; 5, с .10;
6, с. 10].

** Пен сі о не ри, що от ри му ють пен сію по кіль кох пе ре лі че них ви дах, у да ній гра фі вра хо -
ву ють ся один раз.

*** В да ній гра фі вра хо ва ні ін ва лі ди,  які от ри му ють де кіль ка ви дів пен сій них вип лат, то -
му ви со ка ймо вір ність кіль ка ра зо во го вра ху ван ня їх чи сель нос ті.

Се ред ін ва лі дів, які от ри му ють пен сію в ор га нах Пен сій но го фон ду, най біль шу
час тку скла да ють осо би, які от ри ма ли ін ва лід ність внас лі док за галь но го зах во рю -
ван ня, – 1,32 млн. осіб. По ши рен ня се ред на се лен ня Ук ра ї ни хво роб, які спри чи ню -
ють ін ва лід ність, вик ли кає стур бо ва ність і свід чить про не дос тат ній рі вень фі нан су -
ван ня сис те ми охо ро ни здо ров’я, від сут ність адек ват них склад ній еко ло гіч ній 
си ту а ції прог рам ран ньої про фі лак ти ки зах во рю вань, а та кож прог рам іму ні за ції для
всіх ві ко вих ка те го рій ін ва лі дів як пре вен тив но го за хо ду за гос трен ня хво роб. 

По ши рен ня прак ти ки при ват ної ме ди ци ни в ос тан ні ро ки спри чи ни ло від тік 
фа хів ців у зв’яз ку з низь ким рів нем оп ла ти пра ці в дер жав но му сек то рі. Ви со кок ва -
лі фі ко ва ні ме дич ні пос лу ги ви я ви ли ся не дос туп ни ми не ли ше ін ва лі дам, але й 
пе ре січ ним гро ма дя нам. До сі ре аль но не ре фор мо ва на сис те ма дер жав но го 
ме дич но го обс лу го ву ван ня, а то му во на не спро мож на адек ват но на да ва ти пос лу ги
та кій спе ци фіч ній со ці аль ній ка те го рії гро ма дян, як ін ва лі ди. Не дос тат нім є 
фі нан су ван ня для прид бан ня не об хід но го су час но го ефек тив но го об лад нан ня та 
під го тов ки фа хів ців. 
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Що до ін ших ка те го рій ін ва лі дів слід від мі ти ти де кіль ка тен ден цій. На по ча ток
2006 р. по рів ня но із 2001 р. у 2,6 ра зу зрос ла чи сель ність ін ва лі дів із дер жав них 
служ бов ців. Вод но час май же у 2 ра зи змен ши ла ся чи сель ність осіб, які от ри ма ли 
ін ва лід ність внас лі док не щас но го ви пад ку на ви роб ниц тві чи про фе сій но го зах во -
рю ван ня: з 104 865 осіб у 2001 р. до 52 191 осо би у 2006 р. Та ка ди на мі ка мо же свід -
чи ти про під ви щен ня рів ня охо ро ни пра ці на під при ємс твах. Май же вдві чі змен ши -
ла ся та кож чи сель ність ін ва лі дів із чис ла вій сько вос луж бов ців. Зни жен ня кіль кос ті 
ін ва лі дів за пев ни ми ка те го рі я ми мо же від бу ва ти ся у двох ви пад ках: у ра зі нас тан ня
смер ті лю ди ни або у ви пад ку за кін чен ня тер мі ну, на який лю ди ну виз на но ін ва лі дом
пев ної гру пи (у ра зі на дан ня стро ко вої гру пи). 

Від лун ня ми ну ло го пов сяк час по вер тає нас до тра гіч них по дій, які змі ни ли хід 
іс то рії. Що ро ку в Ук ра ї ні свят ку єть ся День Пе ре мо ги, і що ро ку се ред нас все мен ше
тих, хто пам’ятає, яка нас прав ді ці на цьо го свя та. 

Про тя гом 2001–2006 рр. чи сель ність ін ва лі дів вій ни в Ук ра ї ні пос ту по во 
змен шу ва лась: з 334,6 тис. осіб у 2001 р. до 268 тис. осіб у 2006 р., тоб то на 19,9% (табл. 4).
Пе ре важ на біль шість ін ва лі дів вій ни от ри мує пен сію в ор га нах Пен сій но го фон ду Ук ра ї -
ни – 79%. У ці ло му по Ук ра ї ні най біль шу час тку ста нов лять ін ва лі ди вій ни ІІ гру пи ін ва -
лід нос ті – 57%. Час тка ін ва лі дів вій ни І та ІІІ груп ін ва лід нос ті скла дає від по від но 26,8%
та 15,8%. Се ред ве те ра нів вій ни ін ва лі дів вій ни приб лиз но 11%. Мі ні маль ний роз мір пен -
сії ін ва лі дам вій ни виз на ча єть ся За ко ном Ук ра ї ни “Про пен сій не за без пе чен ня вій сько -
во+с луж бов ців та осіб на чаль ниць ко го і ря до во го скла ду ор га нів внут ріш ніх справ”.

У 2006 р. мі ні маль ний роз мір пен сії ін ва лі дам вій ни  з ура ху ван ням над ба вок 
ста но вив: 847,9 грн. для ін ва лі дів вій ни І гру пи, 672,2 грн. для ін ва лі дів вій ни ІІ гру пи, 617,3
грн. для ін ва лі дів вій ни ІІІ гру пи. Мі ні маль на пен сій на вип ла та за ві ком неп ра цю ю чим 
ін ва лі дам вій ни приз на ча єть ся за За ко ном Ук ра ї ни “Про за галь но о бов’яз ко ве дер жав не
пен сій не стра ху ван ня” і в 2006 р. ста но ви ла: для ін ва лі дів вій ни І гру пи – 716,95 грн., для
ін ва лі дів вій ни ІІ гру пи – 635,6 грн., для ін ва лі дів вій ни ІІІ гру пи – 599,00 грн.

Таб ли ця 4
Роз по діл ін ва лі дів вій ни за гру па ми ін ва лід нос ті в 1996 р., 

2001–2006 рр.*, на по ча ток ро ку, осіб

* За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни [6, с.13].
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Не за леж но від при чин ін ва лід нос ті ін ва лі ди спра вед ли во вва жа ють ся “ма ло мо -
біль ною”, со ці аль но зам кне ною гру пою в за галь ній со ці аль но+ де мог ра фіч ній струк -
ту рі сус пільс тва. Пси хо ло гіч не від сто ро нен ня осо бис тос ті внас лі док ін ва лід нос ті
особ ли во не без печ не у ви пад ку нас тан ня ін ва лід нос ті у ди тя чо му ві ці. Ін ва лі ди з ди -
тинс тва та ді ти+ ін ва лі ди – особ ли ва ка те го рія, ма те рі аль не та со ці аль но+ пси хо ло гіч -
не вклю чен ня яких у ритм звич но го для кож но го з нас жит тя ви ма гає від по від них 
за хо дів і  адек ват ної ува ги з бо ку влад них струк тур. За ста ном на по ча ток 2001 р. в
за галь ній чи сель нос ті ін ва лі дів ін ва лі ди у ві ці до 18 ро ків  ста но ви ли май же 6%
(табл. 5). 

За ос тан ні 6 ро ків спос те рі га єть ся по зи тив на тен ден ція до змен шен ня чи сель -
нос ті ці єї ка те го рії ін ва лі дів – на 20,5%. Час тка їх на по ча ток 2006 р. ста но ви ла 5% в
за галь ній чи сель нос ті ін ва лі дів. 

Таб ли ця 5 

Чи сель ність ін ва лі дів Ук ра ї ни, в то му чис лі ді тейQ ін ва лі дів (2001–2006 рр.)*, 
за ста ном на 1 січ ня, осіб

* За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни [1, с. 30; 2, с. 35; 3, с. 35; 4, с. 39; 5,
с. 42; 6, с. 44].

Ра зом з тим за галь на чи сель ність ін ва лі дів змен ши лась ли ше на 4% про тя гом ос -
тан ніх п’яти ро ків. При цьо му не спос те рі га єть ся змен шен ня чи сель нос ті ін ва лі дів,
які от ри ма ли ін ва лід ність від за галь но го зах во рю ван ня, та ін ва лі дів з чис ла дер жав -
них служ бов ців.

В Ук ра ї ні на ра хо ву єть ся 2,5 млн. ін ва лі дів, що ста но вить 12% від за галь ної 
чи сель нос ті зай ня то го на се лен ня. Сут тє во пок ра щу єть ся си ту а ція з пра цев лаш ту -
ван ням ін ва лі дів. Як що у 2006 р. бу ло пра цев лаш то ва но 300 тис. ін ва лі дів, то на по -
ча ток бе рез ня 2007 р. – близь ко 380 тис. ін ва лі дів пра цев лаш то ва ні та от ри му ють,
крім дер жав ної до по мо ги, за ро біт ну пла ту (за да ни ми бри фін гу в Мі ніс терс тві пра -
ці та со ці аль ної по лі ти ки Ук ра ї ни – 3.03.2007).  

У 2005 р. на об лі ку в ор га нах со ці аль но го за хис ту на се лен ня пе ре бу ва ло 10 430
ін ва лі дів, які звер ну ли ся з пи тань пра цев лаш ту ван ня (табл. 6). 
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Таб ли ця 6

Пра цев лаш ту ван ня ін ва лі дів ор га на ми со ці аль но го за хис ту на се лен ня 
у 2001–2005 рр.*, осіб

* За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни [2, с. 43; 3, с. 43; 4, с. 47; 5, с. 50; 6, с. 54].

Про тя гом 2001–2005 рр. по каз ник ре єс тра ції ін ва лі дів з ме тою пра цев лаш ту ван -
ня в ор га нах со ці аль но го за хис ту сут тє во змен шив ся – май же на 40%. У струк ту рі 
ін ва лі дів, які ба жа ють пра цев лаш ту ва ти ся, ціл ком за ко но мір но пе ре ва жа ють ін ва лі -
ди ІІІ гру пи ін ва лід нос ті (69,7% у 2005 р.). Во ни ж і ма ють най біль ші шан си пра цев -
лаш ту ван ня. За ана лі зо ва ний пе рі од їх  чи сель ність змен ши ла ся на 44%. 
Се ред пра цев лаш то ва них ця гру па ін ва лі дів у 2005 р. ста но ви ла 75,5%. У ці ло му за
всі ма гру па ми ін ва лід нос ті у 2005 р. рі вень пра цев лаш ту ван ня ін ва лі дів ста но вив
48%, в то му чис лі по гру пах: для ін ва лі дів І гру пи ін ва лід нос ті – 13%, для ін ва лі дів 
ІІ гру пи ін ва лід нос ті – 52%, для ін ва лі дів ІІІ гру пи ін ва лід нос ті – 49%.  

За ста ном на 31 груд ня 2005 р. кіль кість най ма них пра ців ни ків, які от ри му ва ли
пен сію за ін ва лід ніс тю, ста но ви ла 331,7 тис. осіб (табл. 7).
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Таб ли ця 7

Роз по діл кіль кос ті най ма них пра ців ни ків, які от ри му ють пен сії по ін ва лід нос -
ті за ви да ми еко но міч ної ді яль нос ті на 31 груд ня 2005 ро ку*, 

тис. осіб

* За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни [6, с. 10+44].

Се ред пра цю ю чих ін ва лі дів най біль шу час тку ста нов лять осо би з ІІІ гру пою ін -
ва лід нос ті – май же 69%. У 2005 р. най біль ше ін ва лі дів пра цю ва ло в га лу зях 
про мис ло вої сфе ри – 35,6% від за галь ної чи сель нос ті пра цю ю чих ін ва лі дів. 
Прі о ри тет ни ми ви да ми еко но міч ної ді яль нос ті для ін ва лі дів є: охо ро на здо ров’я та
со ці аль на до по мо га (12% пра цю ю чих ін ва лі дів); сіль ське,  лі со ве і риб не гос по дарс -
тво (10%); ос ві та (10%); фі нан со ва ді яль ність, опе ра ції з не ру хо міс тю, зда ван ня під
найм та пос лу ги юри дич ним осо бам (7%).

Спе ци фіч ною і вод но час ефек тив ною фор мою со ці аль ної під трим ки ін ва лі дів
слід вва жа ти ство рен ня їм мож ли вос тей для про фе сій но+ ква лі фі ка цій ної під го тов ки
і під ви щен ня ква лі фі ка ції.
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Таб ли ця 8
Під го тов ка ква лі фі ко ва них ро біт ни ків у про фе сій ноQ тех ніч них 

нав чаль них зак ла дах Ук ра ї ни у 2001–2005 рр.*, осіб

* За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни [7, с. 6, с. 10–14].

Як вид но з таб ли ці 8, за ана лі зо ва ний пе рі од ма ло міс це що річ не зрос тан ня 
чи сель нос ті осіб з фун кці о ну ван ня ми об ме жен ня ми, які нав ча ли ся в про фе сій но+ -
тех ніч них нав чаль них зак ла дах. У 2005 р. їх за галь на чи сель ність збіль ши лась на
33,3% по рів ня но з 2001 р. По діб на ди на мі ка ха рак тер на для ПТНЗ всіх сфер ві дом -
чо го під по ряд ку ван ня.

З ура ху ван ням зрос тан ня ко е фі ці єн та смер тнос ті, а та кож тен ден цій у зру шен -
нях со ці аль но+ де мог ра фіч ної струк ту ри сус пільс тва в бік ста рін ня збе ре жен ня ви со -
ко го рів ня ін ва лід нос ті слід роз гля да ти як дес трук тив ний фак тор, що поз на ча єть ся
на роз вит ку тру до во го по тен ці а лу на ції та під ви щен ні рів ня на ван та жен ня еко но -
міч но ак тив но го, зок ре ма зай ня то го на се лен ня, ін ва лі да ми (табл. 9).

Таб ли ця 9
На ван та жен ня еко но міч но ак тив но го та зай ня то го на се лен ня ін ва лі да ми  

(2000–2005 рр.)*

* За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни [6, с. 10–44].
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За пе рі од з 2000 р. по 2005 р. на ван та жен ня  еко но міч но ак тив но го на се лен ня 
ін ва лі да ми змен ши ло ся не сут тє во і ста но ви ло, від по від но, 11,4% та 11,2%; а на ван та -
жен ня зай ня то го на се лен ня ін ва лі да ми ско ро ти ло ся з 13,32% у 2002 р. до 12,1% у 
2005 р. Як що ско ри гу ва ти да ні роз ра хун ки з ура ху ван ням чи сель нос ті ін ва лі дів, які
про дов жу ють пра цю ва ти, то рі вень на ван та жен ня еко но міч но ак тив но го на се лен ня,
зок ре ма зай ня тих, де що змен шить ся. Од нак точ но оці ни ти рі вень на ван та жен ня 
еко но міч но ак тив но го чи зай ня то го на се лен ня ін ва лі да ми до сить важ ко, ос кіль ки
тра ди цій ні ста тис тич ні фор ми не пов ною мі рою ві доб ра жа ють струк ту ру зай ня тих за
спе ци фіч ни ми со ці аль но+ де мог ра фіч ни ми ха рак те рис ти ка ми, зок ре ма ін ва лід ніс тю.

Сьо год ні жит тє во важ ли вим і не об хід ним є вра ху ван ня пот реб та праг нень ін ва -
лі дів мак си маль но збе рег ти ак тив ність, ві ру в свої си ли, а та кож від чут тя за хи ще нос -
ті та осо бис тої сво бо ди. Про те в Ук ра ї ні ос нов ним кри те рі єм якос ті жит тя ін ва лі дів
виз на єть ся пен сія, роз мі ри якої не за без пе чу ють ні прий нят но го рів ня за до во лен ня
пов сяк ден них, час то вик люч но фі зі о ло гіч них пот реб, ні со ці аль ної за хи ще нос ті. На
прак ти ці кон сти ту цій ні пра ва ін ва лі дів сьо год ні сут тє во по ру ше ні. 

У таб ли ці 10 на ве де ні да ні про се ред ні роз мі ри приз на че ної мі сяч ної пен сії за ін -
ва лід ніс тю. 

Таб ли ця 10
Се ред ні роз мі ри пен сій ін ва лі дам (2001–2006 рр.)*

* За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни [1, с. 15; 2, с. 19; 3, с. 21; 4, с. 25; 5,
с. 22; 6, с. 44].

За ста ном на 1 січ ня 2006 р. се ред ній роз мір пен сії за ін ва лід ніс тю ста но вив 393,2
грн., що на 7% ниж че про жит ко во го мі ні му му, який на той пе рі од ста но вив 423 грн.
на неп ра цез дат ну осо бу. Як що по рів ня ти се ред ній роз мір пен сії за ін ва лід ніс тю і за -
ко но дав чо вста нов ле ний мі ні маль ний роз мір за ро біт ної пла ти, мож на пе ре ко на ти ся
в тен ден ції од на ко во низь ких тем пів зрос тан ня цих дер жав них со ці аль них га ран тій. 

Чи мож ли во сьо год ні про жи ти один мі сяць за не пов них 400 грн.? Ад же за кож -
ною су хою циф рою у ста тис тич них таб ли цях – ти ся чі осо бис тос тей, які внас лі док
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пев них жит тє вих обс та вин пов ніс тю або час тко во втра ти ли мож ли вість пов но цін но
на со лод жу ва ти ся жит тям. 

У таб ли ці 11 на ве де ні да ні про на дан ня ці льо вої гро шо вої до по мо ги неп ра цез -
дат ним гро ма дя нам із мі ні маль ни ми до хо да ми, у то му чис лі ін ва лі дам. 

Таб ли ця 11
На дан ня ці льо вої гро шо вої до по мо ги неп ра цез дат ним гро ма дя нам 

із мі ні маль ни ми до хо да ми, в то му чис лі ін ва лі дам у 2001–2006 рр.*, 
на по ча ток ро ку

* За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни [1, с. 21; 2, с. 26; 3, с. 28; 4, с. 32; 5,
с. 32; 6, с. 34].

У 2006 р. та ку до по мо гу от ри му ва ли 20 200 ін ва лі дів. Нез ва жа ю чи на те, що роз -
мір гро шо вої до по мо ги про тя гом 2001–2005 рр. зріс май же в 3 ра зи, фак тич но він за -
ли ша єть ся ка тас тро фіч но низь ким і не від по ві дає ре аль ним пот ре бам ін ва лі дів,
особ ли во з ура ху ван ням вар тос ті лі ків та ме дич но го обс лу го ву ван ня. Спів від но шен -
ня се ред ньої пен сії за ін ва лід ніс тю, про жит ко во го мі ні му му та мі ні маль ної за ро біт -
ної пла ти до ціль но до пов ни ти по рів нян ням її з се ред ньою пен сі єю та се ред ньою 
за ро біт ною пла тою. В таб ли ці 12 на ве де ні да ні про ди на мі ку се ред ньо мі сяч ної за ро -
біт ної пла ти пра ців ни ків про мис ло вос ті та пен сії за ін ва лід ніс тю. 

Таб ли ця 12
Спів від но шен ня се ред ньо мі сяч ної за ро біт ної пла ти та се ред ньо го роз мі ру 

мі сяч ної пен сії за ін ва лід ніс тю (2000–2005 рр.)*

* За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни [6, с. 10–44].
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Як вид но з таб ли ці 12, в кра ї ні ма ло міс це три ра зо ве збіль шен ня аб со лют них 
ве ли чин се ред ньо мі сяч ної за ро біт ної пла ти най ма них пра ців ни ків, зай ня тих в про -
мис ло вос ті, та се ред ньо го роз мі ру мі сяч ної пен сії ін ва лі дів. То му по каз ник спів від -
но шен ня заз на че них ве ли чин збіль шив ся ли ше на 7–9 про цен тних пун ктів. 

Од нак зрос тан ня роз мі ру пен сії за ін ва лід ніс тю ма ло пок ра щує рі вень ма те рі аль -
но го за без пе чен ня ін ва лі дів. 

То му дер жа ва має зро би ти все мож ли ве для пок ра щен ня сис те ми про фе сій ної 
ре а бі лі та ції та зай ня тос ті ін ва лі дів. Ни ніш ній етап роз вит ку со ці аль но го за хис ту та
ре а бі лі та ції ін ва лі дів пот ре бує ско ор ди но ва ної та від по ві даль ної по лі ти ки цен траль -
них і ре гі о наль них ор га нів пра ці та со ці аль но го за хис ту, Дер жав ної служ би зай ня -
тос ті, від ді лень Фон ду со ці аль но го за хис ту ін ва лі дів.

Вис нов ки
Ство рен ня умов для пов но цін ної та ефек тив ної учас ті ін ва лі дів у по лі тич но му,

еко но міч но му і со ці аль но му жит ті сус пільс тва з ме тою роз ши рен ня їх ніх ін ди ві ду -
аль них мож ли вос тей для ре а лі за ції влас но го по тен ці а лу та за без пе чен ня доб ро бу ту
про тя гом усьо го жит тя пе ред ба чає не об хід ність ре а лі за ції сис те ми за хо дів, до яких
на ле жать:

– лік ві да ція фак то рів со ці аль ної ізо ля ції та дис кри мі на ції ін ва лі дів шля хом
прий нят тя від по від них за ко но дав чо+ нор ма тив них ак тів і по си лен ня пра во вих 
за хо дів для ви ко рі нен ня жор сто ко го по вод жен ня з ін ва лі да ми і по ру шен ня їх ніх
еко но міч них та со ці аль них прав;

– пос тій не і без пе рер вне ін фор му ван ня ін ва лі дів про іс ну ю чі со ці аль ні прог ра ми
та нор ма тив ні ак ти,  які за без пе чу ють їх ін тег ра цію в пов но цін не со ці аль но+ е ко но -
міч не та по лі тич не жит тя сус пільс тва;

– іні ці ю ван ня та під трим ка ство рен ня ор га ні за цій ін ва лі дів, зок ре ма ор га ні за цій
са мо до по мо ги, для зни жен ня ри зи ку пси хіч них зах во рю вань, пов’яза них із со ці аль -
ною ізо ля ці єю, ма те рі аль ни ми проб ле ма ми, від сут ніс тю близь ких і ро ди чів то що;

– роз роб ка і ре а лі за ція стра те гій за без пе чен ня віль но го дос ту пу ін ва лі дів усіх
ка те го рій до ма те рі аль них і ду хов них благ, не об хід них для пов но цін но го жит тя осо -
бис тос ті, зок ре ма ос ві ти, жит ла, кре ди тів;

– ство рен ня умов для про дов жен ня тру до вої ді яль нос ті ін ва лі дів до тих пір, по -
ки лю ди на спро мож на і  праг не пра цю ва ти, от ри му ю чи за пра цю пев ний до хід;

– за о хо чен ня іні ці а тив у сфе рі са мос тій ної зай ня тос ті пра цез дат них ін ва лі дів
шля хом під трим ки роз вит ку ма ло го під при єм ниц тва та піль го во го кре ди ту ван ня
під при ємств, де пра цю ють ін ва лі ди;

– мо ні то ринг рів ня со ці аль ної за хи ще нос ті пра цю ю чих ін ва лі дів; за без пе че нос ті
під при ємств, де пра цю ють ін ва лі ди, від по від но об лад на ни ми ро бо чи ми міс ця ми; 

– під трим ка ін ва лі дів, зай ня тих в не фор маль но му сек то рі еко но мі ки, з ме тою 
не до пу щен ня со ці аль ної дис кри мі на ції та по ру шен ня нор ма тив них умов пра ці шля -
хом ре а лі за ції нет ра ди цій них прог рам со ці аль но го за хис ту; 

– ви яв лен ня ос нов них еко ло гіч них, со ці аль но+ е ко но міч них та ор га ні за цій них
фак то рів, які приз во дять до за гос трен ня зах во рю вань, з ме тою мі ні мі за ції їх впли ву
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на жит тє ді яль ність ін ва лі дів. Зо се ред жен ня ува ги на та ких фак то рах за гос трен ня
хво роб, як не ра ці о наль не хар чу ван ня, ку рін ня, вжи ван ня ал ко го лю то що шля хом
про ве ден ня ін фор ма цій них кам па ній;  

– роз роб ка прог рам що до під ви щен ня ін фор мо ва нос ті на се лен ня про при чи ни
ін ва лід нос ті і за хо ди із за по бі ган ня їй, ме то ди і спо со би адап та ції до ін ва лід нос ті
про тя гом усьо го жит тя;

– бу дів ниц тво та ко го жит ла для ін ва лі дів, яке змен шує кіль кість пе реш код на
шля ху са мос тій но го пе ре су ван ня і спри яє та кій са мос тій нос ті;

– на дан ня ін ва лі дам по хи ло го ві ку пос луг з ре а бі лі та ції і від по від но го дог ля ду, а
та кож за без пе чен ня їх дос ту пу до від по від них ме дич них тех но ло гій;

– роз ши рен ня прог рам іму ні за ції для всіх ві ко вих ка те го рій ін ва лі дів як пре вен -
тив но го за хо ду щодо за гос трен ня хво роб. За без пе чен ня дос туп нос ті прог рам пер -
вин ної про фі лак ти ки і ді аг нос ти ки зах во рю вань;

– ство рен ня спе ці а лі зо ва них служб ме ди ко+ са ні тар но го обс лу го ву ван ня ін ва лі дів;
– за без пе чен ня про фе сій ної під го тов ки і від по від ної сис те ми сти му лю ван ня

спів ро біт ни ків со ці аль них служб і служб охо ро ни здо ров’я з ме тою сис те ма тич но го
кон суль ту ван ня та ін фор му ван ня ін ва лі дів з со ці аль но+ е ко но міч них та юри дич них
пи тань;

– ство рен ня стан дар тів якос ті дог ля ду за ін ва лі да ми в спе ці а лі зо ва них зак ла дах; 
– роз роб ка і впро вад жен ня сис те ми ста тис тич них по каз ни ків для ха рак те рис ти -

ки рів ня со ці аль ної за хи ще нос ті ін ва лі дів різ них ста те во+ ві ко вих ка те го рій, за ста -
ном здо ров’я, при чи на ми ін ва лід нос ті і т.п. За без пе чен ня для ши ро ких кіл гро мад -
ськос ті дос туп нос ті до ці єї ін фор ма ції з ме тою пог либ лен ня на у ко вих дос лід жень у
сфе рі со ці аль но+ е ко но міч ної по лі ти ки та по лі ти ки охо ро ни здо ров’я;

– за о хо чен ня ме ди ко+ фар ма цев тич них ус та нов та ор га ні за цій всіх рів нів і форм
під по ряд ку ван ня до про ве ден ня дос лід жень у сфе рі роз роб ки дос туп них ме дич них
пре па ра тів; 

– роз роб ка та ре а лі за ція прог рам, що за без пе чу ють участь ін ва лі дів у куль тур но -
му, еко но міч но му, по лі тич но му і со ці аль но му жит ті сус пільс тва з від по від ним їх фі -
нан су ван ням з Дер жав но го бюд же ту та по за бюд жет них фон дів;

– за без пе чен ня пов ноп рав ної учас ті ін ва лі дів у мо ні то рин гу ефек тив нос ті со ці -
аль них прог рам, спря мо ва них на під трим ку та до по мо гу ін ва лі дам в ре а лі за ції їх ніх
прав, га ран тій і пільг.

Ре а лі за ція заз на че них за хо дів пот ре бує ко ор ди на ції ді яль нос ті всіх інс ти ту цій та
гос по да рю ю чих суб’єк тів з ме тою зни жен ня ри зи ку ін ва лід нос ті для на се лен ня, а та -
кож спри ян ня пок ра щен ню доб ро бу ту та якос ті жит тя ін ва лі дів. Інак ше в сус пільс -
тві по ши рю ва ти муть ся ан ти со ці аль ні про це си, спри чи ню ю чи мар гі на лі за цію ши ро -
ких верств на се лен ня і галь му ю чи ін тег ра цію Ук ра ї ни у сві то ву спів друж ність як со -
ці аль ної дер жа ви. 
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1. Ста тис тич ний бю ле тень Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни “Со ці аль ний за хист на -
се лен ня Ук ра ї ни у 2000 ро ці”. – К., 2001. 

2. Ста тис тич ний бю ле тень Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни “Со ці аль ний за хист на -
се лен ня Ук ра ї ни у 2001 ро ці”. – К., 2002. 
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се лен ня Ук ра ї ни у 2002 ро ці”. – К., 2003. 
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