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Мельник О. Г. Освіта як фактор економічної інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями
У статті визначено місце вищої професійної освіти в системі факторів економічної інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
Автором проаналізовано параметри і структуру надання освітніх послуг інвалідам та показники їх працевлаштування. Наголос зроблено на 
визначенні напрямів удосконалення підходів до державного регулювання процесів соціалізації осіб з інвалідністю. Проаналізовано поточний стан 
включення інвалідів у систему освіти та показники працевлаштування випускників вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації; визна-
чено вектори вдосконалення державного регулювання процесів економічної інтеграції осіб з інвалідністю в Україні.
Ключові слова: інвалід, обмежені фізичні можливості, ринок праці, вищий навчальний заклад, економічна інтеграція, державне регулювання.
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лиц с ограниченными физическими возможностями
В статье определено место высшего профессионального образования 
в системе факторов экономической интеграции лиц с ограниченными 
физическими возможностями. Автором проанализированы параме-
тры и структура предоставления образовательных услуг инвалидам 
и показатели их трудоустройства. Акцент сделан на определении 
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лированию процессов социализации лиц с инвалидностью. Проанали-
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The article defines the place of higher vocational education in the system of 
factors for the economic integration of persons with limited physical capaci-
ties. The author analyzed the parameters and structure of the provision of 
educational services to persons with disabilities and their employment rates. 
Emphasis is placed on the identification of ways to improve approaches to 
the State regulation of socialization processes for persons with disabilities. 
The current status of inclusion of persons with disabilities in the educational 
system and the rate of employment of graduates of higher education institu-
tions at different levels of accreditation have been analyzed; the vectors for 
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Гарантування рівності та реалізація принципу спра-
ведливості в суспільстві вимагає створення умов 
для повноцінної соціалізації осіб з обмеженими фі-

зичними можливостями. Останнє, на нашу думку, поряд 
з іншими аспектами, включає забезпечення вільного та 
рівного доступу осіб з інвалідністю до якісних освітніх 
послуг. На етапі формування інформаційної економіки 
здобуття вищої професійної освіти є вагомим факто-
ром конкурентоспроможності фахівця на ринку праці. 
Розширення доступу інвалідів до вищої освіти варто 
реалізовувати системно, тобто включаючи механізми 
консультування з професійної підготовки, організації 
спеціальних реабілітаційних курсів, підвищення ква-
ліфікації працівників з обмеженими фізичними мож-
ливостями при подальшій дифузії інклюзивної освіти 

та оптимальному задіянні можливостей дистанційної 
форми навчання. 

Теоретичну основу дослідження становлять на-
укові праці вітчизняних учених: Д. Богині, О. Грішнової, 
А. Заярнюка, А. Колота, Я. Крушельницкої, Е. Лібанової, 
Л. Лисогора, Ю. Маршавіна, І. Петрової, В. Савченко,  
Т. Семикіної. Цю проблематику висвітлювали також  
М. Авраменко, А. Іпатов, Т. Кір’ян, Л. Колешня, П. Коро-
пець, Ю. Куліков, В. Онікієнко, О. Палій, І. Терюханова, 
А. Шевцов, Л. Яскал та ін. Разом із цим, проблеми соціа-
лізації осіб з обмеженими фізичними можливостями в 
реальному секторі національної економіки потребують 
глибокого наукового опрацювання передумов і факторів 
даного процесу з урахуванням чинників державного ре-
гулювання. 
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Метою статті є дослідження ролі вищої професій-
ної освіти в процесах економічної інтеграції осіб з обме-
женими фізичними можливостями. Завданнями статті є: 
розкриття значення освіти як фактора соціалізації осіб 
з обмеженими фізичними можливостями в реальному 
секторі економіки; аналіз поточного стану включення 
інвалідів у систему освіти та показників працевлашту-
вання випускників вищих навчальних закладів різних 
рівнів акредитації; визначення векторів удосконалення 
державного регулювання процесів економічної інтегра-
ції осіб з інвалідністю в Україні. 

У складних соціально-економічних обставинах при 
політичній нестабільності та загрозливій геополітичній 

ситуації актуалізуються проблеми безробіття та соці-
ального захисту населення [1; 2; 6]. Особ ливо гостро по-
стають питання працевлаштування осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. У третьому кварталі 2015 р.  
в Україні функціонувало 301 підприємство, що отри-
мали дозвіл на право користування пільгами з оподат-
кування, на яких працювали 7343 інваліди, громадська 
організація інвалідів (ГОІ) [5; 9; 11].

Проблема соціалізації осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями є багатоаспектною, що 
систематизовано представлено на рис. 1. Окре-

му увагу в аналізованому контексті доцільно, на нашу 
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Частка осіб з обмеженими
фізичними можливостями  

Працевлаштування осіб
з обмеженими фізичними

можливостями

 

Оплата праці осіб
з обмеженими фізичними

можливостями

 

Умови праці осіб
з обмеженими фізичними

можливостями

 

Узгодженість інтересів,
діяльності та потенціалів

різних стейкхолдерів
 

 
Професійна підготовка

осіб з обмеженими
фізичними можливостями

2016 р.:
61 інвалід на 1000 осіб

населення

 

 

2015 р.:
11 912 зайнятих інвалідів, які

не досягли пенсійного віку

 

 

 Регіональні диспропорції
в рівнях зайнятості

та безробіття інвалідів

2015 р.:
2527,4 грн – середня зарплата інваліда
(3395,8 грн – середня зарплата інших

категорій працівників ГОІ)

 

  

 

Регіональні диспропорції в оплаті
праці інвалідів

 

Заборгованість із виплати заробітної
плати (2016 р.: 9687,4 тис. грн

на підприємствах ГОІ)
 

 

Стимули роботодавцям, які
працевлаштовують інвалідів

Оснащення робочих місць
під специфічні потреби  

 Державна підтримка
та соціальний захист
працюючих інвалідів

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Рис. 1. Ключові ракурси проблем соціалізації осіб з обмеженими фізичними можливостями в Україні 
Джерело: складено за [8].
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думку, приділити питанням формування професійних 
компетенцій, забезпечення вільного та рівного доступу 
інвалідів до високоякісної освіти, організації процесів 
навчання протягом життя, перенавчання, підвищення 
кваліфікації тощо. 

У контексті дослідження процесів соціалізації осіб 
з обмеженими фізичними можливостями питання осві-
ти, на нашу думку, доречно розглядати не з позицій на-
дання освітніх послуг як суспільного блага, а в ракурсі 
економічної цінності освіти. Перш за все, освіта формує 
конкурентні переваги особи (у тому числі, з обмеженими 
фізичними можливостями) на ринку праці. Більше того, 
відсутність професійної підготовки та профільної освіти 
зводить практично до мінімуму можливості працевла-
штування з гідною заробітною платою та умовами праці. 
При стрімкій інформатизації, автоматизації, роботизації, 
інтелектуалізації праці за поточних тенденцій розбудови 
економіки знань освіта, компетенції та навички набува-
ють значення невід’ємного бекграунду успішної трудової 
соціалізації осіб з обмеженими фізичними можливос-
тями. Іншими словами, наявність професійної освіти 
прямо корелює з можливостями працевлаштування, 
кар’єрного зростання, рівнями оплати праці та доходів, 
що у своїй сукупності визначає рівень життя населення.

Значної популяризації в українському суспільстві 
набули наразі питання інклюзії в освіті, тобто під-
вищення ступеню включення осіб з інвалідністю 

(з фізичними обмеженнями чи розумовими вадами) в 
освітній процес. Як видно зі статистичних даних, наведе-
них у табл. 1, найбільше інвалідів навчається в загально-
освітніх навчальних закладах (62075 учнів – осіб з інва-
лідністю). Практично в 4 рази менше інвалідів здобуває 
освіту у вищих навчальних закладах – 16090 студентів у 
2015 р. Найменша чисельність осіб з фізичними та розу-
мовими вадами нараховується серед учнів професійно-
технічних навчальних закладів – 5368 осіб [11]. 

Аналіз параметрів залучення осіб з інвалідністю 
до здобуття освіти показав зростання майже в 4 рази 
чисельності осіб з обмеженими фізичними можливо-
стями серед студентського контингенту вищих навчаль-
них закладів – з 4665 осіб у 2000 р. до 16090 осіб у 2015 р.  
[11]. Натомість, в інших навчальних закладах не спо-
стерігається значних змін у темпах залучення осіб з осо-
бливими потребами [11].

Наразі гостро стоять проблеми належного мате-
ріально-технічного забезпечення та залучення 
висококваліфікованих педагогічних працівників 

до навчальних закладів, що мають у своєму складі учнів з 
інвалідністю. Це, своєю чергою, потребує вагомих інвес-
тицій, фінансових вливань, що в сучасних соціоекономіч-
них і геополітичних реаліях України є достатньо склад-
ним моментом. За таких обставин актуалізується необ-
хідність диверсифікації джерел фінансування навчальних 
закладів, що надають освітні послуги, у тому числі особам 
з фізичними та розумовими вадами. На загальнодержав-
ному рівні доцільно розробити дієві стимули для фан-
драйзингу з мінімізацією бюрократичної тяганини при 
залученні та звітуванні про використання отриманих ре-
сурсів. Пріоритети мають бути зміщені з виключно дер-
жавного фінансування на фінансування з широкого кола 
джерел (волонтерські внески, благодійні фонди, меценат-
ська допомога, підтримка від бізнес-сектора, гранти між-
народних організацій і фондів тощо). 

При цьому нагального вирішення вимагає проблема 
корупції в країні. Факт корупції, що може знаходити свій 
прояв на різних рівнях державного управління і в різно-
манітних формах прояву, є потужним бар’єром на шляху 
залучення коштів з іноземних джерел, оскільки знижує 
рівень довіри закордонних донорів і породжує невпев-
неність у цільовому використанні отриманих ресурсів. 
В умовах обмеженості державного фінансування та при 
активній глобалізації корумпованість можна по праву 

таблиця 1

чисельність інвалідів у навчальних закладах України, осіб

Рік

Кількість дітей-
інвалідів  

у дошкільних  
навчальних закладах 

(на кінець року)

Кількість учнів-
інвалідів у денних 
загальноосвітніх  

навчальних закладах 
(на початок навчаль-

ного року)

Кількість осіб  
з фізичними  

та розумовими вадами 
у професійно-технічних 

навчальних закладах 
(на кінець року)

Кількість інвалідів 
серед студентів 

вищих навчальних 
закладів (на початок 

начального року)

2008 5797 60111 5110 13433

2009 6338 62377 5791 16615

2010 6766 62804 6140 17242

2011 7339 64111 6362 18239

2012 7950 58586 6442 18825

2013 8519 64077 6437 19573

2014 7746 59642 5098 16417

2015 8357 62075 5368 16090

Темп приросту,  
2015 р. до 2008 р., % 44,16 3,27 5,05 19,78

Джерело: складено за [11].
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визначити як вагомий лімітуючий фактор. До слова, за 
міжнародними обстеженнями, проведеними організаці-
єю Transparency International, сфера освіти виявилась од-
нією з найбільш корумпованих в Україні [4]. Підсумову-
ючи, слід констатувати перспективність диверсифікації 
джерел фінансування процесів соціалізації осіб з обме-
женими фізичними можливостями, передусім у напрямі 
приваблення інвестицій з іноземних (допомога, кошти 
і гранти міжнародних організацій, фондів) і приватних 
(ресурси від бізнес-сектора, меценатів тощо) джерел. 

У цілому, в Україні станом на початок 2015/2016 на-
вчального року 16090 інвалідів здобули освіту у 
вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредита-

ції. Офіційні статистичні дані засвідчують майже чоти-
рикратне перевищення чисельності інвалідів серед сту-
дентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акреди-
тації (12203 особи проти 3887 осіб у закладах І–ІІ рівнів 
акредитації) [3]. Продуктивніше проблему забезпечення 
рівного доступу осіб з обмеженими можливо стями до 
якісних освітніх послуг вдається вирішити на рівні ви-
щих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. Зо-
крема, лідерами за кількістю студентів з інвалідністю 
є м. Київ (3342 особи), Харківська (1252 особи) і Львів-
ська (841 особа) області, тоді як до аутсайдерів даного 
рейтингу можна віднести Кіровоградську (103 особи), 
Закарпатську (129 осіб) і Херсонську (159 осіб) області 
[3; 8]. Однак і ці параметри все ж залишаються вищими, 
ніж обсяги підготовки фахівців з категорії осіб з інвалід-
ністю професійно-технічними навчальними закладами. 
Імовірно, такі співвідношення можна пояснити більшим 
ступенем теоретизованості навчання в університетах, 
інститутах і академіях, що спрощує сам освітній процес 
з точки зору його забезпечення відповідним спеціалізо-
ваним обладнанням.

На поточному етапі розвитку національний ри-
нок праці потребує фахівців робітничих спеціальнос-
тей, підготовкою яких займається професійно-технічна 
освіта. За даними Державної служби статистики Украї-
ни, найбільша кількість осіб з інвалідністю у вищих на-
вчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації налічується в 
Харківській (349 осіб); Дніпропетровській (304 особи) 
областях та в м. Києві (327 особи); найменше – в Луган-
ській (29 осіб), Донецькій (39 осіб) і Сумській (76 осіб) 
областях [3; 8]. 

Безперечно, зазначені вище цифри обумовлюють-
ся низкою факторів: демографічними диспропорціями, 
соціально-економічними, політичними, безпековими 
(зокрема, щодо тимчасово окупованих територій). Про-
те, поряд із цим, вони яскраво віддзеркалюють різни-
цю в рівнях розвиненості умов соціалізації інвалідів 
з метою їх оперативної та легкої інтеграції в реальний 
сектор економіки. Виходячи з цього регулюючий вплив 
держави доцільно орієнтувати на згладжування регіо-
нальних нерівностей у рівнях доступу інвалідів до вищої 
професійної освіти, а також у ступенях забезпеченості 
навчальних закладів належним устаткуванням, облад-
нанням для організації якісного освітнього процесу при 
створенні ефективних мотивів залучення висококвалі-
фікованих педагогічних працівників. 

Принципи ступеневості в освіті зберігаються і сто-
совно навчання осіб з обмеженими фізичними можли-
востями – зокрема, створюються умови для широкого 
включення інвалідів до наступного ступеню після закін-
чення загальноосвітніх навчальних закладів. Обсяги та 
результати підготовки фахівців професійно-технічними 
навчальними закладами представлено в табл. 2.

Як видно з даних табл. 2, найбільш апробованою є 
практика первинної професійної підготовки інвалідів – 
випускників шкіл на основі базової загальної середньої 
освіти з отриманням повної загальної освіти (майже по-
ловина загальної чисельності осіб з фізичними та розу-
мовими вадами, які навчаються у професійно-технічних 
навчальних закладах). Особливої уваги, на нашу думку, 
потребує не сам факт здобуття особами з обмежени-
ми можливостями професійної освіти, скільки ступінь 
взаємодії професійно-технічних навчальних закладів 
з підприємницьким сектором. Останнє впливає на об-
сяги працевлаштування випускників, у тому числі осіб 
з інвалідністю. Так, у 2015 р. було випущено лише 13 
осіб з фізичними та розумовими вадами, які пройшли 
професійне навчання, будучи безробітними, а також 38 
працівників-інвалідів [3]. Не можна позитивно оцінити 
такі параметри при їх зіставленні із сукупною кількістю 
учнів-інвалідів в Україні. 

За інформацією Державної служби статистики 
України, 1425 випускників професійно-технічних 
навчальних закладів, які мають фізичні чи розу-

мові вади, були працевлаштовані за здобутою професі-
єю [3]. Враховуючи, що це становить 75% випускників-
інвалідів у 2015 р., можемо віднести це до позитивних 
проявів протікання процесів соціалізації осіб з обмеже-
ними можливостями в країні. 

Однак ретроспективний аналіз параметрів пра-
цевлаштування випускників професійно-технічних на-
вчальних закладів з інвалідністю дозволяє констату-
вати в цілому негативну тенденцію: протягом останніх 
років спостерігається погіршення значення даного по-
казника (1425 осіб у 2015 р. проти 1853 осіб у 2012 р.) 
[3] (рис. 2). Поряд із цим чітко простежується тенденція 
до збільшення кількості осіб даної категорії серед без-
робітних – 272 особи у 2015 р. проти 87 осіб у 2010 р. 
[3]. Причинами виявлених тенденцій можна визначити 
соціально-економічні проблеми в Україні, демографічні 
диспропорції, політичну й економічну нестабільність, 
що обтяжуються військовими діями на сході держави, 
анексією АРК та тимчасовою окупацією регіону Доне-
цької та Луганської областей. 

У 2015 р. 272 особи з фізичними та розумовими 
вадами після здобуття професійно-технічної освіти не 
були працевлаштовані [3], що складає приблизно 15% 
випускників професійно-технічних навчальних закладів 
з інвалідністю. Останнє обумовлює необхідність удо-
сконалення підходів до профорієнтації майбутніх абіту-
рієнтів, що мають бути націленими на виявлення нахи-
лів, задатків, інтересів молоді та узгодження їх потенці-
алу з поточними та перспективними потребами ринку 
праці. Завдяки цьому, відповідно, у перспективі можна 
буде говорити про зниження рівня безробіття інвалідів 

http://www.business-inform.net


152

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ра
ц

і т
а 

со
ц

іа
л

ьн
а 

п
о

л
іт

и
ка

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2017
www.business-inform.net

таблиця 2

параметри обсягів, структури та результативності підготовки фахівців професійно-технічними навчальними закладами, 
2015 р.

параметр Усього, 
осіб

первинна професійна підготовка випускників шкіл професійне  
навчання
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Усього учнів, слухачів  
на кінець року, осіб 304113 91153 186191 10333 2413 2464 11559

у т. ч. з фізичними та розумови-
ми вадами, осіб 5368 1257 2244 1093 752 22 –

Питома вага осіб з фізичними  
та розумовими вадами, % 18,21 1,38 1,21 10,58 31,16 0,89 –

Випущено учнів, слухачів  
за рік, осіб 164953 58644 64336 5951 851 9893 25278

у т. ч. з фізичними та розумовими 
вадами, осіб 1895 527 555 468 294 13 38

Питома вага осіб з фізичними  
та розумовими вадами, % 1,15 0,90 0,86 7,86 34,55 0,13 0,15

Кількість випускників, праце-
влаштованих за професією, 
осіб 

131175 44305 46087 4389 578 10997 24819

у т. ч. з фізичними та розумови-
ми вадами, осіб 1425 361 421 389 177 3 74

Питома вага осіб з фізичними  
та розумовими вадами, % 1,09 0,81 0,91 8,86 30,62 0,03 0,30

Кількість випускників, які  
не працевлаштувалися, осіб 18628 7409 9638 1224 211 112 34

у т. ч. з фізичними та розумовими 
вадами, осіб 272 62 56 102 52 – –

Питома вага осіб з фізичними  
та розумовими вадами, % 1,46 0,84 0,58 8,33 24,64 – –

Джерело: складено за [3].

та задоволення запитів роботодавців щодо професійної 
і кваліфікаційної структури аплікантів на вакантні ро-
бочі місця. Справедливості заради слід наголосити на 
тому, що проблеми профорієнтації молоді носять за-
гальнодержавний характер – через методичні похибки, 
недостатню організованість процесу оцінювання молоді 
і кваліфікованість експертів з профорієнтації на вітчиз-
няному ринку праці поглиблюються диспропорції між 
попитом і пропозицією висококваліфікованих трудових 
послуг. Більше того, з державного бюджету щорічно ви-
діляються вагомі кошти на підготовку кадрів для націо-
нальної економіки, які, по суті, втрачають своє цільове 
призначення при непрацевлаштуванні взагалі чи при 
працевлаштуванні випускників навчальних закладів не 
за здобутими спеціальностями (безвідносно причини: 
власне небажання особи працювати за фахом чи її неза-

требуваність на ринку праці). Існуюча на сьогоднішній 
день система профорієнтації молоді є далеко недоско-
налою і низькоефективною, що вимагає врегулювання 
та нагальної модифікації на національному рівні 

Торкнувшись питань працевлаштування осіб з об-
меженими фізичними можливостями після здо-
буття освіти у вищих навчальних закладах різних 

рівнів акредитації, доречно відзначити важливість орга-
нізації їх професійного супроводу досвідченими фахів-
цями безпосередньо на робочому місці (особливо – пер-
шому робочому місці) задля полегшення та пришвид-
шення адаптаційних процесів. Окрім того, розвитку 
потребує система консультування працівників-інвалідів 
протягом усього періоду їх професійної діяльності. 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ра
ц

і т
а 

со
ц

іа
л

ьн
а 

п
о

л
іт

и
ка

153БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2017
www.business-inform.net

Роль освіти як фактора економічної інтеграції 
осіб з обмеженими фізичними можливостями розкри-
вається також у такому ракурсі. Здобуття вищої освіти 
супроводжується формуванням практичних компетен-
цій, навичок і знань для започаткування власної справи. 
Іншими словами, отримання освіти у вищих навчальних 
закладах, з одного боку, розширює доступ випускників 
до гідно оплачуваних робочих місць та, з іншого боку, 
відкриває для них нові можливості до самозайнятості.

Глобальні тенденції стрімкої інформатизації та під-
вищення наукоємності економіки робить сам факт наяв-
ності спеціальної професійної підготовки та профільної 
вищої освіти недостатнім для утримання конкурентних 
позицій на ринку праці. У сучасних умовах наголос має 
бути зроблено на організації навчання протягом життя 
(lifelong learning). В Україні наразі робляться певні кро-
ки в цьому напрямі, що, однак, бувають непослідовними, 
неузгодженими та несистемними. Ще складніше пробле-
ма виглядає з позиції її аналізу крізь призму доступності 
та відкритості програм пожиттєвого навчання для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі проведеного дослідження 

можемо зробити висновок, що в системі факторів соці-
алізації осіб з обмеженими фізичними можливостями 
одну із центральних позицій займає вища професійна 
підготовка. Розвиток знаннєвої економіки, що супрово-
джується перетворенням знань на потужну продуктив-
ну силу, а інформації та інноваційних ідей – на вартісний 
товар, обумовлює виключну цінність освіти як переду-
мови працевлаштування та утримання конкурентних 
позицій осіб з інвалідністю на ринку праці. 

Економіко-статистичний аналіз продемонстру-
вав значне перевищення частки осіб з інвалідністю, які 

здобувають освіту у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV 
рівнів акредитації, над чисельністю студентів-інвалідів 
у професійно-технічних навчальних закладах. Указане 
співвідношення є цілком обґрунтованим, враховуючи 
той факт, що підготовка майбутніх фахівців потребує 
належного матеріально-технічного забезпечення. Підго-
товка фахівців з осіб із обмеженими фізичними можли-
востями додатково до цього має бути забезпечена спе-
ціалізованим оснащенням, адаптованим до специфічних 
потреб даної групи студентів. Безперечно, в умовах об-
меженого фінансування вищим навчальним закладам 
різних рівнів акредитації зазвичай достатньо складно 
задовольнити ці вимоги до матеріально-технічної бази, 
що до того ж має бути також оперативно оновлюваним 
відповідно до динамічності науково-технічного прогре-
су на сучасному етапі. 

Актуальними векторами зорієнтування державно-
го регулятивного впливу визначено: забезпечення рів-
ного доступу осіб з обмеженими фізичними можливо-
стями до якісних освітніх послуг; розширення практики 
впровадження принципів інклюзії в освіті (у тому числі, 
професійно-технічній і вищій); згладжування регіональ-
них диспропорцій в умовах економічної інтеграції осіб з 
інвалідністю; стимулювання роботодавців до створення 
робочих місць для інвалідів (у тому числі, перших робо-
чих місць для випускників вищих навчальних закладів 
І–ІV рівнів акредитації); оптимізація підходів до соці-
ального захисту осіб з обмеженими фізичними можли-
востями тощо.                     
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