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Національна юридична академІя УкраіНи 

імені Ярослава Мудрого. м Харків 

ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ 

Через наявність відповідних 

фізичних і соцІальних бар'єрів 

Інваліди часто виявляються nоз

бавленими мажnивості брати по
вноцінну участь у суспільному 

житті. Ця соціально вразлива ка
тегорія людей належить до гро
мадян які потребують особливо

го правового захисту. 

Дослідженню окремих ас
пектів цієї проблеми приділяли 
увагу такі науковці , як Н .Б Бала

тіна, Є Бондарчук, І .Я Кисельов, 
8.1. Прокопенко, ГІ . Чанишева, 

О.М. Ярошенко та ін. Однак на 

сьогодні в Україні ще не має ком

плексного дослідження npaвoвo

ru регулювання трудових відно
син за участю інвалідів. 

Особи з фізичними вадами є 
в усіх державах 1 серед усіх 
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верств будь-якого суспільства. 

Понад 500 млн людей (1 0% всьо
го населення Землі) мають ту чи 

іншу форму Інвалідності . Проте 
статистика ще не дозволяє оціни

ти всю важливість цієї проблеми. 
Чисельність таких людей постійно 

зростає . У світовій програмі дій , 
прийнятій Генеральною Асамб
леєю ООН у 1982 р .. стосовно 
інвалідів наводяться такі дані : в 

середньому щонайменше кожен 

1 О-й мешканець світу має 

фізичні , розумові або сенсорні 

цефекти а близько 25% будь-якої 
групи населення відчувають на 

собі негативні впливи цих явищ. 

Кожна кра'іна має вирішувати 

комплекс проблем з метою ство

рення умов для повноцінного 

життя людей з функціональними 
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обмеженнями у фізичному й 

соціальному середовищі [Див.: 

4] 
В УкраїнІ теж існує тенденція 

до зростання їх чисельності На 
сьогодні ці люди складають nо
над 2,5 млн. Соціальний захист 

осіб зі зниженою працездатнІстю 

є одним з першочергових завдань 

будь-якої цивілізованої держави. 
Тому конче потрібно , щоб вона 

активно втручалась у вирішення 

проблеми їх зайнятості, що пов'я

зана з їх медичною, професійною 

й соціальною реабілітацією 

Слід наголосити на тому, що 

в теорії трудового права і права 

соціального забезпечення існу

ють різні формулювання поняття 

<<інвалід» Так, у ст 2 Закону «Про 
основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» від 21 квітня 
1991 р. говориться , що це особа 

зі стійким розладом функцій 
організму, зумовленим захворю

ванням , наслідком травм або з 
уродженими дефектами, що 

nризводить до обмеження П жит

тєдіяльності й потребує необхід

ної соціальної допомоги й захис
ту [З; 1991 - N2 21 . - Ст 252] 
Стаття 1 Закону «Про реабіліта
цію інвалідів в Україні» від 6 жов
тня 2005 р називає інвалідом 

особу зі стійким розладом 

функцій організму, зумовленим 

захворюванням травмою (їі на

слідками) , або з вродженими об

меженнями нормальної життєді

яльності. що викликає в неї по-
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требу в соціальній допомозі, по
силеному соцІальному захисті, а 

також вжиття з боку держави 

відповідних заходів для забезпе

чення їІ законодавчо визначених 

прав [З; 2006. - N2 2. -Ст. З6] . 

Тлумачення цього терміна 

міститься також і в актах ООН , 
Генеральною Асамблеєю якої від 

9 грудня 1975 р. проголошено 

Декларацію про права інвалідІв , 

де ПІД цією категорією людей ро
зуміються особи . які не можуть 

повністю або частково само

стійно забезпечити потреби нор

мального , особистого і (або ) 

соціального життя через вродже

ну чи Нqбуту ваду, фізичні або ро

зумовІ здібності [5] 
Міжнародна органІзація праці 

(далі - МОП) в Конвенції «Про 
професійну реабілІтацію та зай

нятість інвалідів» від 20 червня 
198З р., NQ 159 (ратифікована 
Законом України ВІД 6 березня 
200З р., N2 624-IV [З, 2003. - N2 2 
- Ст. 175]) nід цим терміном має 
на увазі особу, можливості якої 

одержувати, зберігати відповідну 

роботу й просуватися по службі 

значно обмеженІ у зв'язку з фізич

ним або психічним розладом , 

підтвердженим медично відnові

цним чином [7. с. 41 -59}. Що ж 
стосується КонвенцІІ ООН про 

права інвалідів від 1 З грудня 
2006 р , то вона до ЦІЄЇ категорії 

людей відносить осіб зі стІйкими 

фізичними, психічними . інтелек

туальними або сенсорними пору-
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шеннями, які при взаємодії з 

різними життєвими бар'єрами 

негараздами можуть заважати їх 

повній. ефективній участі в діяль

носТІ сусnільства нарІвні з інши
ми [6] На жаль, ця Конвенція ста
ном на 1 березня 2008 р. ще не 
ратифікована Україною, що ство

рює серйозні перепони для на
лежної реалізації nрав інвалідів 

в царині праці. 

Виходячи з аналізу міжнарод

ного й вітчизняного законодав

ства, вважаємо за необхідне уні

фікувати визначення поняття 

«інвалід»: це особа зі стійким роз
ладом функцій організму, зумов

леним захворюванням, травмою 

(ЇІ наслідками), або з вреджени

ми обмеженнями нормальної 

життєдіяльності, що викликає в 
неї потребу в соціальнІй доnомозі 

й :tосиленому соціальному за

хисті, а також виконання з боку 

держави відповідних заходів для 

забезnечення їі законодавчо зак

ріплених nрав. 

Найбільшу кількість норм, що 
СТОСУЮТЬСЯ праЦІ ІНВаЛІДіВ, 

містять акти МОП. Так, Конвен
ція МОП про професійну реабілі

тацію й зайнятість інвалідів від 20 
червня 1983 р., NQ 159 вказує на 
обов'язок держави розробляти, 

здійснювати й періодично пере

глядати національну політику у 

сфері зайнятості й nрофесійної 

реабілітації інвалідів, що включає 

забезnечення їм можливості от

римати. зберігати для них підхо-
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дящу роботу й nросуватися по 

службі Така політика має буду

ватися на принциnі рівності мож

ливостей інвалідів з nрацівника

ми в цілому, Рекомендація МОП 

щодо перекваліфікації інвалідів 
від 22 червня 1955 р., N2 99 вва
жає за необхщне створення 

спеціальних майстерень для цих 
людей, що nовинні надати їм не 

лише корисну й оплачувану ро

боту, а й можливість підвищення 
кваліфікації. Для інвалідів. які не 

можуть виходити з дому, нале

жить вживати й розробляти особ

ЛИВІ заходи, щоб забезпечити їм 

трудову дІяльність під належним 

медичним і професійним спосте

реженням [7. с. 41-59] 
Стаття 17 Закону «Про осно

ви соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» вказує, що з 

метою реалізації творчих і вироб

ничих здібностей цих осіб і з ура

хуванням індивідуальних nро

грам їх реабілітації забезnечуєть

ся nраво інвалідів nрацювати на 

підприємствах. в установах, 
організаціях, займатися nідnриє

мницькою та іншою трудовою 

діяльнІстю, не забороненою зако

ном. Підnриємства, установи й 
організації за рахунок власних 

коштів при необхідності створю
ють сnеціальні робочі місця для 

таких людей, здійснюючи для 

цього адаnтацІю основного й до

даткового обладнання, технічно

го оснащення й nристосування та 

ІНШі заходи з урахуванням їх об-
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межених фіз~чних можливостей. 
Відмова в укладенні -рудавого 

договору, просуванні по службі, 

звільнення за ініціативою робото~ 
давця, переведення інваліда з 

мотиву йоrо інвалідності на іншу 

роботу без його згоди не допус

каються, за винятком випадків , 

яю.цо за висновком медико-соціаль

ної експертизи стан здоров'я цієї 
особи перешкоджає виконанню 

професійних обов'язків , загрожує 

здоров'ю й безпеці праці інших 

або продоеження трудової діяль
ності чи зміна Ті характеру й об
сягу можуть призвести до по

гіршення ії здоров'я . Для 

підприємств, установ та органі

зацій незалежно від форми влас

ності й господарювання встанов
пюється норматив робочих місць 
для забезпечення працевлашту
вання інвалідів у розмірі 4% від 
загальної чисельності працюю
чих, а якщо останніх налічується 

від 15 до 25 осіб, відводиться 
одне робоче місце. Керівники ж у 

разі незабезпечення зазначених 

нормативів для інвалідів несуть 

відnовідальність у встановлено
му законом nорядку. 

На даний час на підприєм

ствах ЗІ звичайними умовами ви

робництва зайнята основна час

тина (до 87%) працюючих 
інвалідів. За умов економічного 

зростання стабільно й рентабель

но функціонуючі підприємства 

всІх форм власності матимуть 

реальну потенційну можливість 
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повнІше виконувати законодав

ство, дотримуватися встановле

них нормативІв для працевлаш

тування цих осіб. Для підвищен

ня зайнятості останніх на зазна

чених підприємствах, які випуска

ють конкурентоспроможну nро

дукцію, доцільно створювати ок

ремі цехи, дільниці, де працюва

тимуть особи зі зниженою пра

цездатністю. 

Щоб збільшити число зайня

тих інвалідів на таких підприєм

ствах, слід удосконалити ме

ханізм їх працевлаштування, зро
бити акцент на фінансово-еко

номічній заінтересованості робо

тодавІJя, а не на штрафних санк

ціях за невиконання закріnлених 

нормативів. При цьому мають 

бути окреслені умови, форми , 

обсяги, джерела надання робото
давцям фінансових субсидій (nо

зик без повернення), кредитів , 

законодавчого дозволу на пільго

ве оnодаткування. В Україні в цьо
му напрямку зроблено небагато . 
Роботодавцям відповідно до По

ложення про Фонд соціального 

захисту інвалідів. затвердженого 
nостановою Кабінету МіністрІв 
України від 26 вересня 2002 р . [З ; 

2002. - NQ 39 - Ст 1818] нині 

надаються позики з цього Фонду. 

Але й тут існує низка нерозв'яза

них проблем. Зокрема, законом 

не встановлено конкретної част

ки коштів з усіх надходжень від 

підnриємств, які не виконали зак

ріплені для них нормативи, яку в 
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обов'язковому порядку слід вико

ристовувати на забезnечення 

зайнятості tнвалідів шляхом ство
рення і збереження робочих 
місць . Не визначено, яким 

nідnриємствам у першу чергу тре

ба надавати позики, в яких обся

гах і за якими відсотками ( оскіль
ки Мінекономіки України до цього 

часу не надає відомостей про 
вартість одного робочого місця по 

галузях економіки). Не вирішено 

питання, яким конкретно підприє

мствам надавати фінансову до
помогу, субсидії, з дотриманням 
яких умов, у яких обсягах, з яких 
джерел тощо. 

У цьому плані доволі nо

вчальним є досвід розвинених 

країн [2, с. 42, 43]. Наприклад. 
законодавством Швеції передба
чено субсидії роботодавцям, які 

використовують працю інвалідів 

як у приватному, так і в держав

ному секторах економіки. Як пра

вило їм компенсують 50% витрат 
на заробітну nлату цим працюю

чим протягом перших 2-х років і 

25% - протягом наступних. Робо

тодавці , які наймають на роботу 

інвалідів з великими професійни
ми обмеженнями чи тяжкими зах

ворюваннями , отримують суб

сидії в розмірі до 90% усіх витрат 
у першій рік і 50% - у наступні З 
роки. В окремих випадках уряд 

надає їм таку фінансову допомо

гу, яка повністю компенсує витра

ти на заробітну nлату цим осо

бам. Водночас у країні існують 
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субсидії уряду, які надаються ро

ботодавцям з метою найму по

мічників для працюючих інвалідів, 
а також на автотранспорт для 

дорослих інвалідів, які організо
вують власну справу [1 , с. 32]. 

Законодавством РФ перед

бачено не лише компенсації, а й 

низка інших заходів для фінансо

вої підтримки підприємств, що 

використовують nрацю людей з 
функціональними обмеженнями. 

Указом Президента РФ «0 мерах 
nрофессиональной реабилита
ции и обеспечения занятости ин
валидов» від 25 березня 1993 р., 

Ng 394 [8J суб'єктам господарю

вання передбачається виплачу

вати з місцевих бюджетів та інших 

джерел компенсації на покриття 

неотриманих доходів у зв'язку з 
використанням ними праці таких 

осіб Законом «0 ль готном нало
гообложении в Московской об
ласти» від 24 листоnада 2004 р. , 

N2 151/2004-03 роботодавці при 
працевлаштуваннІ інвалідів 

звільняються від сплати податків 

на прибуток, майно, користуван

ня автошляхами власниками 

транспортних засобів , на землю, 
потреби навчальних закладів у 

частині коштів, що надходять до 

обласного бюджету. В Амурській 
області з метою стимулювання 

суб'єктів госnодарювання до най

му людей з обмеженою nрацез

цатністю знижено податок на при

буток, що надходить до місцево

го бюджету, а також місцеві по-
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датки -на 5% за кожного працев
лаштованого інваліда. В 

Іркутській області їм відшкодо

вується вартість робочих місць 

для осіб з фізичними вадами: 
50% - за рахунок місцевого бюд

жету і 50%- з фонду зайнятості , 

а зменшений податок на прибу

ток, що надходить до місцевого 

бюджету, дорівнює півторарічній 

середній мінімальній зарплаті за 

кожне робоче місце для інваліда 

в рахунок квоти. Територіальні 

служби зайнятості населення на 

договірних засадах nерерахову

ють підприємствам на створення 

робочих місць для інвалідів кош
rи в розмірі вартості робочого 

місця , однак ця сума не повинна 

перевищувати 60 мінімальних 
зарnлат за рік [4, с. 30-42]. Вод
ночас за кожне нестворене таке 

робоче місце роботодавці nере

раховують у фонд зайнятості 

кошти в розмірі півторарічної се

редньої зарплати . 

Українське законодавство 

потребує в цій важливій царині 
серйозного вдосконалення. Од~ 

нак треба визнати , що у сфері 
правового забезпечення існуючі 

проблеми пов'язані перш за все 

не з якістю вітчизняної норматив
но-правової бази , а з недоскона

лістю механізмів їі застосування 
й дотримання вимог законодав
ства. Це стосуються багатьох на
nрямків вирішення nроблеми 
інвалідності. Але заnровадженню 

нових, сучасних форм і методів 
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навчально-виховної й корекційної 
роботи, лікуванню , оздоровлен

ню й реабілітації, повноцінній 

соціальній життєдіяльності самих 

осіб з функціональними обмежен
нями та їх сімей найбільше nере

шкоджає обмеженість бюджетних 

асигнувань і недостатність зусиль 

багатьох органів державної вико

навчої влади й органів місцевого 

самоврядування. 

Суттєві недоліки стосовно 
додержання чинного законодав

ства пов'язані з людським факто
ром, насамnеред з рівнем про

фесійної етики фахівців соціаль

них, педагогічних, медичних уста

нов, які мають опікуватися про

блемами таких осіб. За суб'єктив

ними оцінками членів сімей, де є 

інваліди, дуже часто мають місце 

виnадки ігнорування потреб цієї 
категорії населення , бракує 

співчуття , доброзичливості, ба

жання якнайкраще виконувати 

свої професійні обов'язки з боку 

тих nосадовців, з якими ці люди 

зустрічаються в повсякденному 

житті . До того ж нерідко прихо

вується інформація про права 
осіб з функціональними обмежен
нями та їх сімей , про наявність 

місцевих можливостей допомоги 
цим людям. 

Практика реалізації більшості 
положень нормативно-правових 

актів щодо інвалідів в Україні ус

кладнюється з багатьох nричин, 

серед яких перш за все неякісна 

робота державних органів, а го-
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ловне - неготовність самого сус

nільства визнати рІвність nрав 

інвалідів з правами всіх інших гро
мадян. Таким чином, забезnечен

ня прав інвалідів, як однієї з 

найуразливіших верств населен

ня. на сьогоднішній день є доволі 
актуальною проблемою в Україні , 
вирішувати яку nотрібно як на на

уковому, так і nрактичному рівні 
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ 
НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: 

ПОНЯПЯ Й ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ 

Нафтогазовий комплекс- го

ловний складник nаливно-енер

гетичного сектора України , про

дукція якого- це тепло й комфорт 

в оселях, електроенергія , різно

манІтні види палива для транс

портних засобів . основні компо

ненти для вироблення продукції 
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у всіх сферах народного госпо

дарства. 

Основною метою цього ком
плексу є забезпечення потреб 
національної економіки у вугле

воднях - поточних і перспеКіИВ

них, при надзвичайних ситуаціях. 

а насамперед - ефективне ви ко-
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