
159

УДК 364.786.4–056.24

Г. Гаврюшенко, зав. відділу
ДУ НДІ соціально-трудових
відносин Мінпраці України

СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ
ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ. У статті визначено та розглянуто основні компоненти, які
повинні входити до складу системи професійної реабілітації інвалідів з
метою забезпечення її більш ефективного функціонування.
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АННОТАЦИЯ. В статье определены и рассмотрены основне компонен-
ты, которые должны входить в состав системы профессиональной
реабилитации инвалидов с целью обеспечения её наиболее эффектив-
ного функционирования.
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ANNOTATION. The article determines and studies main components, which
should be part of the system of occupational rehabilitation of disabled people
with the aim to provide for its more effective functioning.
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Постановка проблеми. Основою повноцінної інтеграції інва-
лідів до суспільного життя є залучення їх до праці. Питання за-
лучення інвалідів до праці визнано одним із ключових пріорите-
тів соціально-економічного розвитку України. Залучення інва-
лідів до праці дозволяє суттєво підвищити життєвий рівень самих
інвалідів та членів їхніх сімей, призводить до утвердження інва-
лідів як особистостей, формує і підтримує почуття людської гід-
ності, дозволяє задовольнити їх потреби в активній життєдіяль-
ності. Окрім того, праця інвалідів створює додатковий обсяг
виробництва продукції (надання послуг), а також певним чином
може сприяти відносній компенсації дефіциту робочої сили на
ринку праці. Таким чином, залучення інвалідів до праці є проце-
сом, який має економічні та соціальні переваги як для держави,
так і для самих інвалідів. Залучення інвалідів до праці забезпечу-
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ється шляхом здійснення їх професійної реабілітації, дослідити
складові компоненти якої стає важливим з точки зору розроблен-
ня науково-обґрунтованих заходів із підвищення ефективності її
функціонування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те,
що проблема професійної реабілітації інвалідів досліджується
представниками ряду суспільних наук, перш за все, економіста-
ми, соціологами, фахівцями в галузі медико-соціальної експерти-
зи, реабілітації інвалідів, права тощо, що зумовлено великою со-
ціально-економічною значущістю цієї проблеми, її міждисциплі-
нарністю та комплексністю. Різні аспекти професійної реабіліта-
ції інвалідів (професійна орієнтація, професійне навчання, спри-
яння зайнятості тощо) висвітлені у працях таких вітчизняних
учених, як М. Авраменко, К. Бондарчук, А. Іпатов, Т. Кір’ян,
Л. Колєшня, П. Коропець, Д. Кузнєцов, Ю. Куліков, В. Лукович,
Н. Маліновська, Ю. Маршавін, С. Мельник, Т. Семигіна, Н. Стуль-
пінас, І. Терюханова, А. Шевцов. Проблеми дослідження сутності
професійної реабілітації інвалідів набули висвітлення у працях
російських науковців, серед яких: Н. Гусєва, Е. Наберушкина, О. Ста-
робіна, О. Ярська-Смирнова. Однак до теперішнього часу ні в літера-
турі, ні на практиці немає єдиного погляду на те, які ж саме компоне-
нти повинні у якості обов’язкових входити до складу професійної ре-
абілітації інвалідів, формуючи її як цілісну систему. Зазначене саме і
визначає актуальність цієї публікації та її головну мету.

Метою публікації є визначення основних компонентів, що
повинні входити до складу системи професійної реабілітації ін-
валідів.

Виклад основного матеріалу дослідження

У базовому вітчизняному законодавчому документі у галузі ре-
абілітації інвалідів — Законі України «Про реабілітацію інвалідів в
Україні» від 06.10.2005 р. № 2961-ІV зазначається, що професійна
реабілітація — це система заходів, спрямованих на підготовку
особи до професійної діяльності, відновлення чи здобуття профе-
сійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, пе-
ренавчання чи перекваліфікації з можливим подальшим праце-
влаштуванням та необхідним соціальним супроводженням з ура-
хуванням особистих схильностей та побажань особи [1].

Проведені автором статті численні дослідження дають підстави
стверджувати, що до складу вітчизняної системи професійної реа-
білітації інвалідів повинні входити такі заходи (компоненти), як:
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1) оцінка наявних професійних компетенцій (здатностей) ін-
валідів та надання їм рекомендацій щодо подальшої професійної
діяльності, яка здійснюється лікарями-експертами медико-соці-
альних експертних комісій та, відповідно, передбачає оцінку ха-
рактеру і ступеня обмежень у трудовій діяльності (стану праце-
здатності) інваліда; експертизу потенційних професійних компе-
тенцій (здатностей) інваліда; надання інваліду рекомендацій
щодо конкретних професій або видів праці з урахуванням його
захворювання, персональних особливостей, віку, рівня освіти,
соціальних та побутових умов;

2) професійна орієнтація;
3) професійне (або фахове) навчання для інвалідів, які не

мають професії (фаху); перенавчання для осіб, які через настання
інвалідності не можуть належним чином виконувати роботу за
попередньою професією (фахом);

4) раціональне працевлаштування (за можливості на відкри-
тому ринку праці), соціальний супровід працевлаштування та по-
дальшої соціально-трудової адаптації інваліда;

5) динамічне спостереження (контроль) за раціональністю
працевлаштування та успішністю соціально-трудової адаптації
інваліда з їх коригуванням (за необхідності).

Слід також зазначити, що працевлаштування інвалідів буде
раціональним у тому випадку, коли:

♦ інвалід працевлаштовується на робоче місце, яке є потен-
ційно прийнятним для нього за станом здоров’я, психофізіологіч-
ними особливостями, особистісними мотивами та професійною
підготовкою;

♦ інвалід залучається (якщо це дозволяє його стан здоров’я)
до тієї професійної діяльності, яку він виконував до настання ін-
валідності. Такий підхід обумовлений не лише соціально-психо-
логічними міркуваннями, але й тим, що відновлення професійних
компетенцій (здатностей), які вже має особа, є більш вигідним в
економічному плані, ніж процес навчання новим професійним
кваліфікаціям чи компетенціям (здатностям);

♦ працевлаштування не призводить до значного зниження рів-
ня заробітної плати працівника-інваліда (у порівнянні із заробіт-
ною платою, яку працівник отримував до настання інвалідності).

Під працевлаштуванням на відкритому ринку праці автор
статті розуміє залучення інвалідів до роботи у звичайному вироб-
ничому середовищі поряд із працівниками, які не мають інвалід-
ності. Стосовно такого заходу (компоненту) професійної реабілі-
тації інвалідів як «соціальний супровід працевлаштування та по-
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дальшої соціально-трудової адаптації інваліда», слід зазначити,
що під ним (заходом) ми пропонуємо розуміти процес, що вклю-
чає в себе:

♦ сприяння інвалідам у пошуку роботи, яка відповідає як їх
психофізіологічним можливостям, так і особистим схильностям
та побажанням;

♦ безпосереднє працевлаштування інваліда на робоче місце;
♦ супровід протягом певного періоду соціально-трудової

адаптації інвалідів шляхом, по-перше, навчання їх навичкам со-
ціально-середовищної орієнтації (навчання інваліда орієнтуван-
ню у даній місцевості та користуванню транспортними засоба-
ми для забезпечення доступу до роботи, плануванню роботи та
робочого дня, встановленню робочих стосунків, дотриманню
трудової дисципліни та правил безпеки праці тощо), по-друге,
виявлення потреби у пристосуванні робочого місця та виробни-
чого середовища до індивідуальних психофізіологічних потреб
інваліда, сприяння здійсненню такого пристосування, навчання
інваліда користуванню у процесі трудової діяльності засобами
спеціального пристосування, надання інваліду допомоги в осво-
єнні робочого місця тощо. Означену діяльність мають здійсню-
вати спеціально підготовлені фахівці. На нашу думку, це мають
бути інструктори із трудової адаптації та трудового супроводу
інвалідів, що працюватимуть у складі спеціально створених
служб або систем із супроводу працевлаштування інвалідів при
мережі центрів зайнятості. Однак, у нашій країні поки що не пе-
редбачено такої служби або системи, яка б забезпечувала су-
провід працевлаштування та подальшу соціально-трудову адап-
тацію інвалідів.

Таким чином, чинна на сьогодні система професійної реабілі-
тації інвалідів в Україні може забезпечити працевлаштування та
зайнятість на відкритому ринку праці переважно тих осіб з інва-
лідністю, яким не потрібне запровадження спеціальних підходів
до організації їх праці та додаткової підтримки (супроводу) при
працевлаштуванні та подальшій роботі. Однак запровадження
практики соціального супроводу працевлаштування інвалідів
суттєво посилило б упевненість роботодавців у тому, що доруче-
на інваліду робота буде виконана, та, як наслідок, підвищило б їх
зацікавленість у працевлаштуванні інвалідів.

Висновки. Визначення основних обов’язкових компонентів,
що формують систему професійної реабілітації інвалідів, є осно-
вою для проведення у подальшому таких перспективних науко-
вих досліджень, як:
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♦ розроблення Методики оцінювання ефективності системи
професійної реабілітації інвалідів на регіональному та національ-
ному рівнях;

♦ проведення оцінювання ефективності системи професійної
реабілітації інвалідів за Методикою та на основі цього форму-
вання механізму підвищення ефективності цієї системи.
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РОЗВИТОК МОЛОДІЖНОГО РИНКУ ПРАЦІ
ЯК ПРІОРИТЕТ ФОРМУВАННЯ ПОТУЖНОЇ НАЦІЇ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто ключові проблеми розвитку національ-
ного молодіжного ринку праці, розкрито заходи їх вирішення та визна-
чені основні елементи формування ефективного механізму залучення
молоді до праці.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основные проблемы развития
национального молодежного рынка труда, раскрыты пути их решения
и определены основные элементы формирования эффективного меха-
низма трудоустройства молодежи.
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ANNOTATION. The article examines the main problems of national youth
labour market development, investigates the ways of their solving and
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