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Житомир 2013 



Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жодне суспільство. У 

всьому світі майже кожна десята людина зазнає тих чи інших обмежень, з них майже 470 

млн. людей працездатного віку. Ці дані засвідчують масштабність та глобальний характер 

проблеми інвалідності. 

Реалізація Україною стратегічного курсу щодо побудови соціально орієнтованої 

ринкової економіки та інтеграція її у світовий економічний простір потребують 

здійснення заходів щодо посилення соціального захисту та забезпечення розвитку 

вразливих верств населення, в тому числі, осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Прогресивні країни, прямуючи до інтегрованого цивілізованого суспільства, керуються 

загальною стратегічною метою – забезпечення повноцінної участі людей з інвалідністю в 

суспільному житті та вирішення питань, пов’язаних з залученням громадян з інвалідністю 

до активного життя. 

Показники інвалідності населення є важливим індикатором, який характеризує стан 

здоров'я нації та певною мірою може відображати рівень розвитку системи охорони 

здоров'я та ефективність реалізації соціальної політики держави. Україна проводить 

послідовну політику переходу від медичної до соціальної моделі інвалідності, що 

передбачає комплексне розв'язання проблем інвалідності та кардинальної зміни підходів 

до ролі і місця людей з обмеженими фізичними можливостями в економічному та 

соціальному житті суспільства. 

Реалізація політики щодо інтеграції інвалідів у суспільство на сучасному етапі 

потребує забезпечення максимально зручних умов життя і побуту людей з обмеженими 

фізичними можливостями, зокрема створення «безбар'єрного» середовища, в якому 

зазначена категорія громадян матиме можливість без ускладнень користуватися усіма 

елементами інфраструктури, відвідувати будь-які об’єкти житлового та громадського 

призначення, вільно пересуватися транспортом, користуватися засобами зв’язку та мати 

доступ до інформації. 

Основною метою державної соціальної політики щодо інвалідів в Україні має бути 

забезпечення рівних можливостей та реалізація конституційних прав цією категорією 

громадян, створення сприятливих правових, політичних, соціально-економічних, 

медичних, психологічних, організаційних умов і гарантій для забезпечення людського 

розвитку та інтеграції у суспільне життя. 
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