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АНОТАЦІЯ
У статті проведено порівняльний аналіз та з’ясовано основні
форми існування спеціалізованого державного захисту прав осіб з
інвалідністю в Україні та Сполучених Штатах Америки. Авторами
детально розглянуто основні задачі діяльності, визначено функції
та завдання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів, Ради у справах осіб з інвалідністю, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю,
Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, Фонду соціального захисту інвалідів в Україні,
Національної Ради інвалідів США, Національного інституту з дослідження інвалідності, незалежного життя та реабілітації США,
а також класичних омбудсменів федеральних штатів зазначеної
держави.
На основі опрацьованих авторами документів та спеціалізованої літератури проведено порівняльний аналіз повноважень зазначених державних органів та посадових осіб двох країн, з’ясовано
відмінності у підходах до вирішення питання соціального захисту
прав осіб з особливими потребами в цілому.
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Дослідниками було з’ясовано, що інститут захисту прав інвалідів в Україні має більш розгалужену структуру, особливого розвитку набув інститут Уповноважених із захисту прав осіб з інвалідністю; в Сполучених Штатах Америки основних спеціалізованих
державних установ лише дві, які поєднують науковий та практичний підхід до вирішення зазначеної проблеми. Класичні омбудсмени, що діють на рівні федеральних штатів, також відіграють певну
роль у системі соціального захисту зазначеної категорії громадян.
Ключові слова: інвалід; Уповноважений із захисту прав осіб з
інвалідністю; спеціалізовані омбудсмени.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен сравнительный анализ и выяснены основные
формы существования специализированной государственной защиты прав лиц с инвалидностью на Украине и в Соединенных Штатах Америки. Авторами подробно рассмотрены основные задачи
деятельности, определены функции и задачи Комитета Верховной
Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав
ветеранов, Совета по делам лиц с инвалидностью, Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью, Прави-
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тельственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью,
Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации
участников боевых действий, Фонда социальной защиты инвалидов на Украине, Национального Совета инвалидов США, Национального института по исследованию инвалидности, независимой
жизни и реабилитации США, а также классических омбудсменов
федеральных штатов указанного государства.
На основе обработанных авторами документов и специализированной литературы проведен сравнительный анализ полномочий указанных государственных органов и должностных лиц двух
стран, выяснены различия в подходах к решению вопроса социальной защиты прав лиц с особыми потребностями в целом.
Исследователями было выяснено, что институт защиты прав
инвалидов в Украине имеет более разветвленную структуру, особое развитие приобрел институт Уполномоченных по защите прав
лиц с инвалидностью; в США основных специализированных государственных учреждений только два, которые сочетают научный
и практический подход к решению указанной проблемы. Классические омбудсмены, действующие на уровне федеральных штатов,
также играют определенную роль в системе социальной защиты
указанной категории граждан.
Ключевые слова: инвалид; Уполномоченный по защите прав
лиц с инвалидностью; специализированные омбудсмены.
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ABSTRACT
A comparative analysis is carried out in the article and the main
forms of existence of specialized state protection of the rights of persons with disabilities in Ukraine and in the United States of America
are clarified. The authors examined in detail the main tasks of the
activity, defined the functions and tasks of the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on social policy and protection of the rights of
veterans, the Council for Persons with Disabilities, the Commissioner
of Ukraine for the Rights of Persons with Disabilities, the Government
Commissioner for the Rights of People with Disabilities, the Commissioner of the President Ukraine on the rehabilitation of combatants,
the Social Security Fund for the Disabled, the National Council of the
Disabled, and the National Institute the study of disability, independent life and rehabilitation of the United States, as well as the classic
ombudsmen of the federal states of the specified state.
Based on the documents and specialized literature processed by the
authors, a comparative analysis of the powers of the indicated state
bodies and officials of the two countries is carried out, differences in
approaches to solving the issue of social protection of the rights of
persons with special needs in general are clarified.
Researchers found that the Institute for the Protection of the
Rights of Persons with Disabilities in Ukraine has a more extensive
structure, the institution of Commissioners for the Protection of the
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Rights of Persons with Disabilities has acquired a special development; in the United States, there are only two major specialized government agencies that combine a scientific and practical approach to
solving this problem. Classical ombudsmen operating at the federal
state level also play an important role in the social protection system
of this category of citizens.
Key words: disabled person; Commissioner for the Protection of the
Rights of Persons with Disabilities; specialized ombudsmen.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ),
більше мільярда людей, що становить близько 15 % населення
світу, мають певну форму інвалідності. Особи з інвалідністю є
найбільш вразливою категорією громадян будь-якої держави й
потребують додаткового захисту їхніх прав. В залежності від
особливостей організації державної влади та рівня соціальноекономічного розвитку країни форми такого захисту можуть
мати свої особливості, але всі вони так чи інакше повинні базуватися на нормах міжнародного права та враховувати міжнародний досвід у зазначеній сфері.
Спеціалізований державний захист прав осіб з інвалідністю
в Україні та США в якості тематики наукового дослідження
обрано не випадково, бо в нашій державі за останнє десятиліття активізувалася робота із наближення вітчизняної системи
соціального захисту інвалідів до міжнародних стандартів. Визначення основних форм такого захисту в одній з найбільших
держав світу та порівняння їх із сучасною українською правозахисною практикою, визначення їх загальних та відмінних
рис є основними науковими та практичними завданнями, що
поставили перед собою автори статті.
Серед науковців проблеми соціального захисту інвалідів
вивчали Р. О. Павлюков, Н. К. Стульпінас, І. Н. Терюханова, М. В. Кравченко, С. Богданов, Л. А. Пірог, І. Б. Іванова,
Н. М. Комарова, Р. Я. Левін, О. В. Вакуленко, О. В. Поляк та
ін. Історію становлення інституту омбудсмена (Уповноваженого
з прав людини) та його правового забезпечення одними з перших досліджували Ю. С. Шемшученко та Г. О. Мурашин; аналіз інституту омбудсмена як засобу забезпечення прав і свобод
людини здійснили К. О. Закоморна, Є. Захаров; світовий досвід діяльності спеціалізованих (альтернативних) омбудсменів
вивчали О. В. Марцеляк, В. В. Кирильчук, Д. В. Ляпін; окре-
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мі аспекти функціонування цього інституту знайшли відображення у монографічних працях В. В. Бойцової, С. Л. Давтяна,
О. Ю. Сунгурова та ін.
Проведення порівняльного аналізу основних форм спеціалізованого державного захисту інвалідів у двох вищезазначених
країнах, а також з’ясування, чи має Україна необхідність більш
широкого використання американського правозахисного досвіду на практиці, є основним завданням наукового дослідження.
Проблема створення ефективної міжнародної та національних
систем гарантій реалізації прав людини в цілому та осіб з інвалідністю зокрема набула особливої значущості у сучасних реаліях глобалізованого світу. Спираючись на міжнародні стандарти, закріплені на рівні таких міжнародних організацій, як ООН,
ВООЗ та ін., держави самостійно вибудовують власні системи
державного соціального захисту прав осіб з інвалідністю, намагаючись надати можливість таким особам залишатися активними
членами суспільства та не відчувати проявів дискримінації.
В Україні спеціалізований державний захист інвалідів на законодавчому рівні здійснює Комітет Верховної Ради України з
питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, предметом відання якого, зокрема, є: соціальний захист і реабілітація
осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їх підприємств
і громадських об’єднань; реабілітація ветеранів війни з числа
учасників антитерористичної операції; законодавче регулювання надання соціальних послуг ветеранам, особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах [1].
На рівні вищого органу виконавчої влади такий захист передбачено існуванням та діяльністю Ради у справах осіб з інвалідністю, утвореної 14 вересня 2016 року, яка є тимчасовим
консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.
До її складу входять працівники урядових структур та інші
чиновники, а також представники всеукраїнських громадських
об’єднань, діяльність яких спрямовується на соціальний захист
осіб з інвалідністю.
Основні завдання Ради:
1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань забезпечення, охорони та захисту прав осіб з
інвалідністю з урахуванням позицій громадських організацій;
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2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації
державної політики у сфері забезпечення, охорони та захисту
прав осіб з інвалідністю;
3) визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної
політики у сфері забезпечення, охорони та захисту прав осіб з
інвалідністю;
4) підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативноправової бази та підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення, охорони та захисту прав
осіб з інвалідністю [2].
В Україні також існують три спеціалізовані омбудсмени у
зазначеній галузі, тобто посадові особи, що здійснюють нагляд
за дотриманням прав і свобод інвалідів, здійснюють захист їхніх прав, свобод та законних інтересів у межах своїх повноважень на постійній основі. Займати відповідні посади мають
право тільки громадяни України, що мають вищу освіту та досвід роботи у правозахисній сфері.
Перший з них — Уповноважений Президента України з
прав людей з інвалідністю, посада якого була впроваджена
в 2014 році. Посадовець здійснює моніторинг додержання в
Україні прав і законних інтересів людей з інвалідністю; с прияє
виконанню Україною міжнародних зобов’язань у цій сфері,
внесенню в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо припинення, усунення, запобігання обмеженню
та порушенню прав і законних інтересів людей з інвалідністю,
а також пропозицій щодо підготовки нормативно-правових актів з питань захисту громадянських, соціальних, економічних,
культурних прав і законних інтересів людей з інвалідністю,
створення умов для реалізації ними таких прав та інтересів
тощо. Діяльність спеціалізованого омбудсмена забезпечується
роботою Департаменту забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу Президента України. Уповноважений також входить до складу Ради у справах осіб з
інвалідністю при Кабінеті Міністрів України [3].
Крім того, в Україні існує посада Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю, основними завданнями якого є:
сприяння виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо
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додержання в Україні прав і законних інтересів осіб з інвалідністю; моніторинг додержання прав і законних інтересів осіб з
інвалідністю та підготовка в установленому порядку пропозицій
щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів осіб з
інвалідністю; вжиття у межах своїх повноважень заходів щодо
усунення порушень прав і законних інтересів осіб з інвалідністю
та причин, що призвели до їх виникнення; сприяння забезпеченню інформування громадськості про права осіб з інвалідністю.
Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України. Урядовий уповноважений має
своїх представників у держадміністраціях вищого рівня [4].
Більш «вузьку спеціалізацію» має Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, посада якого з 2016 до 2018 року мала назву Уповноважений
Президента з питань реабілітації учасників антитерористичної
операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше
захворювання під час участі в антитерористичній операції. До
кола його службових обов’язків входить зокрема: моніторинг
ситуації щодо забезпечення реалізації права на реабілітацію
учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній
операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо
припинення порушень у цій сфері, удосконалення системи
реабілітаційних заходів; внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів законів, актів Президента
України, інших нормативно-правових актів з питань реабілітації вищезазначених осіб, а також здійснення заходів, спрямованих на забезпечення, відновлення їхнього порушеного права
на реабілітацію, інформування громадськості про такі заходи
та їх результати тощо. Забезпечення діяльності Уповноваженого здійснюється відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента України. Для надання консультативної допомоги Уповноваженому може створюватися в установленому
порядку громадська консультативна рада з питань реабілітації
учасників зазначених бойових дій на правах робочої групи Адміністрації Президента України [5].
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Також існує Фонд соціального захисту інвалідів — урядовий
орган державного управління у складі Міністерства соціальної
політики України, що був створений ще у 1991 році з метою
фінансування державних соціальних програм для підтримки
та захисту людей з особливими потребами. Крім завдання фінансового забезпечення заходів щодо соціальної захищеності
осіб з інвалідністю, він також забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію заходів щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема: створення робочих місць,
формування програм та фінансування щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю, збору сум
адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання
підприємствами, організаціями громадських об’єднань осіб з
інвалідністю, фізичними особами, які використовують найману
працю, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з
інвалідністю та ін. [6].
На відміну від достатньо великої кількості українських державних органів з захисту прав інвалідів у Сполучених Штатах
Америки існують лише дві основні установи державного підпорядкування у зазначеній сфері.
По-перше, це Національна рада інвалідів, що є незалежним
федеральним відомством, якому доручено консультувати Президента, Конгрес та інші федеральні відомства щодо політики, програм, практики та процедур, що стосуються людей з
обмеженими можливостями. Вона складається з команди, яка
призначена Президентом та Конгресом, виконавчого директора, призначеного головою, та штатного професійного персоналу. Рада виконує свої консультативні ролі щодо політики, програм, процедур та практик щодо інвалідності, що розширюють
рівні можливості шляхом: скликання зацікавлених сторін для
отримання своєчасного та відповідного вкладу для рекомендацій та дій; збору та аналізу даних та іншої інформації; залучення та впливу на поточні дебати та програми; визначення
та формулювання рішень проблем; надання інструментів для
сприяння ефективній реалізації програмних установ. Це єдиний федеральний орган, який має повноваження по розробці
політики в інтересах інвалідів [7].
По-друге, Національний інститут з дослідження інвалідності, незалежного життя та реабілітації, з яким тісно співпрацює
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Національна Рада інвалідів з метою зробити американських
осіб з обмеженими можливостями повноцінними членами їх сімей та місцевих громад. Місія інституту полягає в тому, щоб
генерувати нові знання та сприяти їх ефективному використанню для поліпшення здібностей людей з обмеженими можливостями виконувати діяльність за своїм вибором в суспільстві,
а також для розширення можливостей суспільства з надання
пов
них можливостей і пристосувань для громадян з обмеженими можливостями. Як федеральне урядове агентство з дослідження інвалідності, воно виконує це завдання шляхом:
забезпечення проведення досліджень, демонстрацій, навчання,
технічної допомоги та пов’язаних з ними заходів з метою максимального залучення та інтеграції в суспільство, працевлаштування, самостійного життя, підтримки сім’ї та економічної
і соціальної самостійності людей з обмеженими можливостями
різного віку; сприяння своєчасній передачі, використання та
впровадження реабілітаційних технологій для осіб з обмеженими можливостями; забезпечення широкого поширення в корисних форматах практичної науково-технічної інформації [8].
Захист законних прав та інтересів осіб з інвалідністю можливий також за допомогою класичних омбудсменів, які діють в
США на рівні штатів. Ними можуть бути незалежні, неупере
джені особи, які займають посаду високого рівня та уповноважені отримувати й конфіденційно розглядати скарги та заяви,
пов’язані з порушенням прав або вчиненням неправомірних дій
адміністрацією, посадовими або іншими особами. Керуючись
отриманими скаргами, заявами або власною ініціативою, омбудсмен розслідує або вивчає справу і вживає заходів до врегулювання конкретних розбіжностей або дає рекомендації для
вирішення більш широких проблем.
Це альтернативний засіб врегулювання конфліктів, що
сприяє профілактиці правових конфліктів, скороченню кількості звернень до судів, а також вирішення багатьох соціальних неправових проблем: організаційних, технічних, соціальних, психологічних [9].
Таким чином, на основі наведеного матеріалу можна зробити наступні висновки: українська система спеціалізованого захисту інвалідів є більш розгалуженою, тобто має більшу кількість державних органів, що створені та діють під патронатом

84

ISSN 2311–4932. Інтелігенція і влада. 2020. Вип. 42

вищих органів влади. Існування посад трьох Уповноважених
із захисту прав осіб з інвалідністю ще раз доводить зазначену
тезу. Однак американська система соціального захисту людей з
особливими потребами є більш ефективною з точки зору наявних практичних методик реабілітації й адаптації, що активно
впроваджуються у життя конкретних людей. Й порівняно невелика кількість державних інституцій в зазначеній сфері виконує більше коло спеціальних завдань. За останнє десятиріччя
Україна зробила великі кроки на шляху приведення вітчизняної системи соціального захисту інвалідів у відповідність до
міжнародних стандартів, але питання недостатнього фінансування соціальних програм та більш жорсткого контролю за їх
виконанням є найбільш нагальними для нашої держави на сьогоднішній момент.
Розглядаючи перспективи подальших наукових розвідок,
хотілося б зазначити можливість вивчення питання існування
в Україні мовного омбудсмена.
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