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СиСтема Соціального захиСту інвалідів  
та її елементи

Соціальний захист інвалідів визначають як систему гарантованих державою 
економічних, соціальних та правових заходів, що забезпечують інвалідам умови 
для подолання обмежень життєдіяльності й спрямовані на створення їм рівних 
з іншими громадянами можливостей участі в житті суспільства. 
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У системі соціального захисту інвалідів необхідно виділити компоненти, що 
мають соціально-забезпечувальну і превентивну спрямованість.

Це можна зробити, структурувавши систему соціального захисту інвалідів. 
Теорія систем на сьогодні має велику популярність. Існує думка, що можна го-
ворити вже про системний стиль мислення [1, с. 39] нашого часу. Причини та-
кої популярності системного підходу багатозначні; але найбільше значення він 
має як метод наукового пізнання, причому характеризує його “як посередника 
між діалектичним матеріалізмом і іншими спеціальними методами” [2, с. 18] 
або як “поєднання філософської науки та галузей спеціальних знань” [3, с. 18], 
абсолютна більшість вчених акцентує увагу на його універсальності та загаль-
нонауковості. Існує багато визначень понять “система”, але, як правило, вони 
характеризують цю категорію як “обмеження різноманіття діючих елементів” 
[1, с. 43].

При вивченні будь-якої системи необхідно вирішити питання про систе-
моутворюючий фактор. Для соціальних систем в цій якості виступає мета [3,  
с. 17]. Уявляється, що система соціального захисту інвалідів містить у собі два 
елементи: комплекс заходів із забезпечення життєдіяльності та комплекс реа-
білітаційних заходів.

Реабілітація інвалідів становить собою систему медичних, психологічних, пе-
дагогічних, фізичних, професійних, трудових заходів, спрямованих на надання 
особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функ-
цій організму, усунення обмежень їх життєдіяльності для досягнення і підтри-
мання соціальної і матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції 
в суспільство. 

Цілями реабілітації є: поновлення соціального статусу інваліда, досягнення 
їх матеріальної незалежності та їх соціальна адаптація. Іншими словами – недо-
пущення ізоляції людини, відторгнення її від суспільства, розірвання внаслідок 
інвалідності її звичного оточення.

Визначення поняття “забезпечення життєдіяльності” в даний момент немає 
в нормативних актах. Однак під терміном “забезпечення” розуміють надання 
достатніх матеріальних засобів до життя [4, с. 342]. Проте в Законі України 
“Про реабілітацію інвалідів в Україні” [5] обмеження життєдіяльності визна-
чається як повна або часткова втрата особою внаслідок захворювання, травми 
або вроджених вад здатності або можливості самообслуговування, самостійного 
пересування, спілкування, орієнтації, контролювання своєї поведінки. Даний 
Закон також містить визначення життєдіяльності як повсякденної діяльності, 
здатності організму особи здійснювати діяльність у спосіб і в межах, звичайних 
для людини.

Отже, головна відмінність між цілями забезпечення життєдіяльності й ре-
абілітації полягає в тому, що за допомогою першого належить надати людині 
можливості гідного існування, а за допомогою другого – створити умови для 
розвитку й удосконалення своїх здібностей для повноцінного, незважаючи на 
інвалідність, життя в суспільстві. Реабілітація інвалідів та забезпечення їх жит-
тєдіяльності є складними елементами системи.
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Більша частина заходів, що складають систему соціального захисту інвалідів, 
завжди включалась і в систему заходів соціального забезпечення даної категорії 
громадян. Абсолютно новим елементом тут виступає соціальна реабілітація, що 
складається з двох компонентів: формування доступного середовища життєдіяль-
ності та соціально-побутова адаптація. Не виключено, що в системі реабілітації 
інвалідів саме цьому елементу належить ключове значення, бо соціальна адапта-
ція інваліда неможлива без вжиття заходів професійної і медичної реабілітації, 
а професійна реалізація в переважній більшості випадків немислима без ство-
рення доступного середовища життєдіяльності. Поява соціальної реабілітації 
обумовлена змінами в державній політиці.

Розрізнені раніш заходи професійної та медичної реабілітації акумулювались 
в один блок, що має превентивний характер.

Слід звернути увагу, що і соціальному забезпеченню незмінно приписували 
соціально-реабілітаційну функцію, “пов’язану із задоволенням специфічних 
потреб осіб похилого віку і непрацездатних громадян, що виражається у ство-
ренні умов, які сприяють реалізації цієї категорії осіб права на працю, збере-
женню їх соціального статусу” [6, с. 75]. Погодившись з тим, що соціальному 
забезпеченню була притаманна реабілітаційна функція, констатуємо, що вона 
не реалізувалась і позитивних підсумків досягнуто не було.

Думається, що система соціального захисту інвалідів, будучи відносно но-
вим і не зовсім стабільним утворенням, буде ще змінюватись, оскільки “система 
вважається виниклою тоді, коли між елементарними носіями нової форми руху 
створюється взаємозв’язок. Однак спочатку зв’язок між елементами нової сис-
теми носить нестійкий характер, тобто нова система знаходиться десь на краю 
переходу із можливостей у реальність. Інакше кажучи, нова якість вже існує, 
але її існування ще не визначене, розпливчато і в цьому розумінні тільки можли-
ве. Воно повинно ще затвердитись, повністю виявитись, набути стійкості, тобто 
нова система, виникнувши, ще повинна стати” [1, с. 178].

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що поки що 
система забезпечення життєдіяльності є не просто домінуючим, але і першочер-
говим елементом соціального захисту інвалідів, без належної реалізації заходів 
якої говорити про можливість продуктивного здійснення реабілітації, видимо, 
сенсу немає. Однак визначити, який із елементів є найбільш важливим, найпев-
ніше не можна, бо їх значення має рівну цінність.
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