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У статті досліджено особливості трудо-
вого потенціалу України, розглянуто проб-
леми працевлаштування осіб з обмеженими 
можливостями в контексті їх включення в 
соціально-економічні процеси, спрямовані 
на підтримання балансу соціальних та осо-
бистих інтересів, громадських і особистих 
цінностей. Запропоновано напрями вирі-
шення проблеми працевлаштування осіб 
з обмеженими можливостями в контексті 
стійкого інклюзивного зростання економіки 
і рівномірного підвищення добробуту всіх 
верств населення.
Ключові слова: особи з обмеженими мож-
ливостями, трудовий потенціал, працев-
лаштування, інновації, інклюзія, інклюзивні 
інновації, соціальна політика, державна 
підтримка.

В статье исследованы особенности тру-
дового потенциала Украины, рассмотрены 
проблемы трудоустройства лиц с огра-
ниченными возможностями в контексте 
их включения в социально-экономические 
процессы, направленные на поддержание 
баланса социальных и личных интересов, 
общественных и личных ценностей. Пред-

ложены направления решения проблемы 
трудоустройства лиц с ограниченными 
возможностями в контексте устойчивого 
инклюзивного роста экономики и равномер-
ного повышения благосостояния всех слоев 
населения.
Ключевые слова: лица с ограниченными 
возможностями, трудовой потенциал, тру-
доустройство, инновации, инклюзия, инклю-
зивные инновации, социальная политика, 
государственная поддержка.

The article analyzes the peculiarities of the 
labor potential of Ukraine, examines the prob-
lems of employment of people with disabilities 
in the context of their inclusion in socioeco-
nomic processes, aimed at maintaining a bal-
ance between social and personal interests, 
social and personal values. The directions of 
solving the problem of employment of people 
with disabilities in the context of sustainable 
inclusive growth of the economy and a uniform 
increase in the welfare of all versts of the popu-
lation are proposed.
Key words: persons with disabilities, labor 
potential, employment, innovations, inclusion, 
inclusive innovations, social policy, state support.

Постановка проблеми. В умовах сучасного 
глобального середовища негативні тенденції сві-
тової фінансової кризи, наявність національних 
макроекономічних дисбалансів та нестабільність 
політичних процесів продовжують посилювати 
«велику депресію» населення, зокрема й україн-
ського, через бідність, економічну нерівність та 
відсутність соціальної захищеності. 

В умовах докорінної трансформації суспільно-
економічної системи України особлива увага має 
приділятися збереженню і розвитку трудового 
потенціалу нації, також цілеспрямованим діям 
щодо підвищення його якості. На жаль, протягом 
останніх двох десятиріч Україна стрімко втрачає 
частину такого потенціалу, що пов’язано з при-
родними наслідками ускладнення демографічної 
ситуації і старінням населення, масовою міграцією 
(частіше – латентною у формі «заробітчанства») 
працівників різної кваліфікації – від робітників до 
висококваліфікованих фахівців, у тому числі –  
у галузі науки і техніки.

Крім того, втрата частини трудового потенціалу 
пов’язана зі зростанням інвалідизації населення. 
На жаль, для нашої держави проблеми інваліди-
зації економічно активного населення актуалізу-
ються з кожним роком (особливо з урахуванням 
подій, пов’язаних з військовими діями в зоні АТО). 

Кількість інвалідів за останні 15 років збільшилась 
на 8,7%. Нині 2,7 млн. чол. (або 6,1% від загаль-
ної чисельності населення України) мають інва-
лідність. Для порівняння, на початку 1990-х рр. 
кількість інвалідів у країні становила менше 3% 
населення (близько 1,5 млн. чол.). Окремої уваги 
потребують інваліди працездатного віку, для яких 
проблеми реабілітації, соціального захисту тісно 
пов’язані з необхідністю забезпечення їх повно-
цінної соціалізації та ефективного працевлашту-
вання [2–5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика економічного зростання, пошук 
умов для формування його соціальної якості пере-
бували у центрі уваги дослідників протягом усієї 
історії становлення і розвитку економічної науки. 
Збільшення наукових інтересів щодо пошуку 
моделі розвитку соціально-економічних сис-
тем, яка ідеально впишеться в економіку знань, 
пов’язане з трансформацією індустріального сус-
пільства в інтелектуальне. Ці зміни супроводжу-
ються економічними, фінансовими, соціальними 
кризами, тому вчені і практики намагаються зна-
йти шляхи вирішення проблем, що виникають. 
Дослідженням інклюзивного розвитку присвячено 
праці переважно закордонних учених: Д. Асмо-
глоу, Д. Робінсона, С. Голандера, Р. Болінга, 
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Дж. Подеста, Е. Дуфло Е. Серед українських 
науковців можна виділити наукові праці А. Бази-
люка, О. Жулина, Т. Затонацької, С. Кожемякіної, 
Л. Федулової, С. Філиппової, І. Тараненко. 

Значний внесок у розроблення теоретичних і 
практичних засад розвитку адаптації осіб з обме-
женими можливостями зробили такі відомі західні 
та вітчизняні вчені, як Н. Авраменко, С. Богданова, 
Н. Борецька, І. Безсонова, Н. Гаузнер, Н. Демен-
тьєва, К. Мичед, С. Леонова, А. Іпатова, Т. Войт-
чак, А. Нагорна, М. Позднякова, Н. Тарасова, 
А. Шевцов, Л. Шумна та ін. 

Теоретичні та методологічні основи проблеми 
відновлення трудового потенціалу та інтеграції 
осіб з особливими потребами досліджені в працях 
О. Андрєєвої, Ю. Блинкова, С. Васіна, О. Колес-
никової, А. Коновалова, Н. Клушина, Т. Малє-
єва, О. Малишевої, А. Макарян, Д. Некипелова, 
Д. Рязанова, В. Сафонова, І. Сирнікова, В. Тка-
ченко, Ю. Хаустова, С. Рикка. У працях І. Верхо-
вод, Н. Коляденко, О. Леушиної, Д. Маршавіна, 
Л. Фокас та інших науковців визначено головні 
напрями сприяння підвищенню конкурентоспро-
можності інвалідів та запропоновано шляхи соці-
ально-професійної реабілітації й адаптації молоді 
з інвалідністю на ринку праці. Незважаючи на 
численні напрацювання і здобутки вітчизняних і 
зарубіжних учених, проблема підвищення ефек-
тивності механізмів працевлаштування осіб з 
обмеженими можливостями як дієвого та ефек-
тивного засобу усунення соціального виключення 
потребує додаткових досліджень. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є узагальнення основних соціально-економічних 
аспектів працевлаштування осіб з обмеженими 
можливостями через інклюзію усіх членів суспіль-
ства та гуманізацію економічних процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кризові явища в соціально-економічній системі 
України набувають дедалі виразнішого затяжного 
та загальносистемного характеру, що свідчить 
про недосконалість антикризового управління як 
на рівні регіонів, так і на рівні країни. Тому для 
вирішення накопичених проблем необхідним є 
застосування світової концепції інклюзивного 
стійкого зростання, основою якої є економіка мак-
симальної зайнятості й взаємодії усіх суб’єктів, 
включаючи більш справедливий розподіл доходів 
в суспільстві з особливою увагою до найбідніших 
верств населення.

Проблема виведення національної економіки 
з кризи та забезпечення економічного зростання 
посідає центральне місце в сучасній дискусії про-
відних економістів і політиків світу. Такі наднаціо-
нальні інститути, як ОЕСР, Світовий банк, Міжна-
родний валютний фонд і Всесвітній економічний 
форум, зіграли вирішальну роль у визначенні кон-
цептуальних питань щодо стимулювання інклюзив-

ного зростання. Так, ОЕСР тлумачить інклюзивне 
зростання як економічне зростання, яке створює 
можливості для всіх прошарків населення й більш 
справедливо розподіляє в суспільстві переваги 
від збільшеного добробуту як у грошовому, так і 
в негрошовому вираженні [6]. Експерти Світового 
банку і МВФ визначають як стійке економічне зрос-
тання, основною метою якого є скорочення бід-
ності і нерівності. Всесвітній економічний форум 
також акцентує увагу на бідних, особливо в тій 
частині робочої сили, яка залучена у діяльності з 
низькою продуктивністю і/або повністю виключена 
з процесу зростання.

Ranieri та Almeida Ramos підкреслюють важ-
ливість концепції інклюзивного зростання через 
продуктивність зайнятості та труднощі в розумінні 
складних взаємодій між зростанням, бідністю і 
нерівністю. А Joyeeta Gupta та Courtney Vegelin 
визначають інклюзивне зростання як «зростання, 
яке не тільки створює нові економічні можливості, 
а й забезпечує рівний доступ до можливостей, 
створених для всіх верств суспільства, особливо 
для бідних» [9–12].

В Україні питання інклюзивного зростання 
лише набуває значущості, свідченням чого є зна-
чний розрив у показниках індексу інклюзивного 
розвитку у 2017 році між Україною (47місце серед 
країн, що розвиваються, або 77 у загальному рей-
тингу) та стратегічними партнерами (Норвегією – 
1 місце, Німеччиною – 13; Францією – 18; Поль-
щею – 34; Китаєм – 45 позиція). Україна займає 
47 місце з 79 країн за Індексом інклюзивного роз-
витку та розташована в рейтингу поруч з Гондура-
сом, Лаосом, Вірменією. Основним деструктивним 
чинником інклюзивного зростання було визначено 
тривалі бойові дії на сході країни, оскыльки вони 
непропорційно впливають на найменш забезпе-
чені верстви населення та підбурюють талано-
витих людей покидати Україну заради реалізації 
своїх можливостей в інших місцях. Також вказано, 
що Україна має один із найвищих рівнів нерівності 
добробуту серед всіх країн, що розвиваються [9].

До стримувальних чинників інклюзивного 
зростання в Україні слід додати: внутрішню та 
зовнішню трудову міграцію, тіньову зайнятість; 
обмежені можливості для працевлаштування й 
отримання доходу, а також нерівномірний геогра-
фічний та секторальний (галузевий) розподіл цих 
можливостей; макроекономічні ризики, істотну 
мінливість макроекономічних змінних, таких як 
ВВП, інфляція, реальний обмінний курс, процентні 
ставки, що стримують потік інвестиції в країну або 
зовсім перешкоджають йому, зменшують можли-
вості формування повної зайнятості; політичні 
потрясіння та нестабільність, надмірний рівень 
корупції в державному управлінні, великі масш-
таби тіньової економіки, відсутність належної пра-
вової бази тощо.
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Сьогодні поглиблюється негативна тенденція 
до збільшення осіб з особливими можливостями 
та зменшення можливостей їх працевлаштування. 
Так, в Одеському регіоні кількість працевлаштова-
них осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного 
віку, станом на 2017 рік становить 373 особи, що 
на 62 осіб менше, ніж у 2016 році (таблиця 1).

Проте кількість осіб з інвалідністю збільшу-
ється та станом на 2017 рік становила 8171 осіб, 
що на 258 осіб більше, ніж у 2016 році (таблиця 2).

Дослідження динаміки свідчить про те, що 
сьогодні є гостра потреба в докорінних інновацій-
них змінах в системі соціального захисту людей 
з обмеженими фізичними можливостями. Проте 
такі зміни неправомірно розглядати у відриві 
від інноваційної перебудови соціальної сфери 
загалом. У цьому контексті повністю погоджує-
мося з позицією Л.І. Федулової, яка вважає, що 
основними напрямами інноваційної діяльності в 
соціальній сфері мають бути: розширення кола 
суб'єктів соціальної діяльності, залучення в про-
цес вирішення соціальних проблем широких про-
шарків населення, що приведе до збільшення 
соціальної самодіяльності, а також до соціального 
самообслуговування населення; інформатизація 
соціальної сфери – соціально-економічний і нау-
ково-технологічний процес створення оптималь-
них умов для задоволення інформаційних потреб 
і реалізації прав громадян, громадських об'єднань 

на основі формування і використання інформацій-
них ресурсів; індивідуалізація соціальних послуг, 
збільшення розмаїтості організаційних форм і тех-
нологій задоволення соціальних потреб [1]. 

На нашу думку, використання концепції інклю-
зивного зростання в управлінні економікою пови-
нно бути націлене на підвищення економічної 
конкурентоспроможності за рахунок підвищення 
продуктивності праці і збільшення обсягу виробни-
цтва продукції з доданою вартістю, забезпечення 
економічного динамізму і невразливості економіки 
перед зовнішніми потрясіннями; забезпечення 
загальних соціальних та економічних благ і можли-
вості для працевлаштування, системи соціального 
захисту та права вести продуктивне життя шляхом 
інвестування в людський і соціальний капітал; під-
вищення соціальної безпеки та якості послуг для 
всіх верств суспільства.

В Україні вже сформоване надпотужне моти-
ваційне поле до впровадження інновацій в сфері 
вирішення питань соціальної та професійної 
реабілітації інвалідів. Є позитивна мотивація, 
пов’язана з проголошеною гуманізацією україн-
ського суспільства та зростаючою увагою громад-
ськості до проблем інвалідів (підсилена увага до 
перебудови інфраструктури місць громадського 
перебування та транспорту з урахуванням такої 
категорії населення; зобов’язання держави вико-
нувати вимоги міжнародних документів щодо 

Таблиця 1
Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку,  

в Одеській області, осіб
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Одеська область 344 438 450 485 464 451 435 373

Таблиця 2
Кількість вперше визнаних особами з інвалідністю в Одеській області, осіб

Роки Усього

За місцем проживання Із загальної кількості – особи у віці: 
жінки 18–54 роки, чоловіки 18–59 років

Із загальної 
кількості вперше 

визнаних особами 
з інвалідністю – 

особи з інвалідністю 
внаслідок аварії  

на ЧАЕС

у міських 
поселеннях

у сільській 
місцевості усього

за місцем проживання

у міських 
поселеннях

у сільській 
місцевості

2000 11824 7487 4337 7467 4273 3194 100
2005 12853 8130 4723 9467 5448 4019 2
2006 10309 6355 3954 8077 4600 3477 8
2007 11029 6818 4211 8261 4553 3708 3
2008 10036 5995 4041 7790 4210 3580 1
2009 9504 5825 3679 7698 4332 3366 –
2010 9437 5711 3726 7428 4023 3405 1
2011 8844 5459 3385 6888 3892 2996 –
2012 8724 5368 3356 6840 3860 2980 6
2013 8317 5046 3271 6805 3775 3030 4
2014 8148 4876 3272 6790 3755 3035 1
2015 7904 4694 3210 6404 3452 2952 –
2016 7913 4361 3552 6488 3213 3275 1
2017 8171 4590 3581 6563 3364 3199 3
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захисту прав інвалідів, насамперед відповідної 
Конвенції ООН 2007 р.; постійна трансляція євро-
пейського досвіду з наголосом на необхідність 
його поширення в Україні з огляду на активізацію 
інтеграційної взаємодії з країнами ЄС).

Проведене дослідження свідчить, що у сучас-
них науково-методичних підходах до державної 
підтримки зайнятості людей з обмеженими фізич-
ними можливостями спостерігається тенденція 
переходу від медичної моделі реабілітації людей 
з інвалідністю до моделі професійної реабілітації 
особистості, орієнтованої на її здібності та праг-
нення до активної участі у суспільному житті, 
тобто до моделі соціалізації особистості. Цей під-
хід сприяє зміцненню трудового потенціалу націо-
нального господарства, який нині зазнає суттєвих 
втрат через низку об’єктивних та суб’єктивних 
причин, серед яких вагоме місце займає зроста-
юча інвалідизації населення працездатного віку. 
Проте перехід до моделі комплексної соціаліза-
ції людей з інвалідністю неможливий без впрова-
дження соціальних інновацій в цій сфері. Проте 
така діяльність має фрагментарний характер і не 
підпорядкована реалізації національної страте-
гії соціалізації інвалідів, розроблення якої нині є 
вимогою часу, як з погляду внутрішньої ситуації 
в Україні, так і з погляду необхідності дотримува-
тися взятих державою обов’язків перед міжнарод-
ною спільнотою та з огляду на принципи Конвенції 
ООН у цій сфері.

Для переходу України на інноваційний шлях 
розвитку потрібна активна комплексна інноваційна 
політика держави, що включає як найважливіший 
компонент гуманітарний складник. Водночас інно-
ваційна політика, що реалізується сьогодні в нашій 
державі, має переважно технологічний характер, 
впровадженню інновацій в соціальній сфері при-
діляється недостатня увага. Питання підвищення 
якості життя населення на основі активізації соці-
альної відповідальності бізнесу, освоєння інклюзив-
них інновацій залишаються недостатньо розробле-
ним аспектом теоретико-методологічних підходів.

Висновки з проведеного дослідження.  
Трудова діяльність є основним способом інтегра-
ції, завдяки якому особа з обмеженими можли-
востями стає частиною соціально-суспільних від-
носин, позбавляється від психологічного бар'єру і 
самостверджується як особистість. Проте в умо-
вах реалій соціально-економічного становища 
України процес соціалізації людей з обмеженими 
фізичними можливостями уповільнений та зустрі-
чає певні перешкоди на шляху досягнення рівня 
європейських стандартів. Через наявні обме-
женння такі люди відчувають різного роду труд-
нощі в пошуку відповідного місця роботи і потре-
бують правової підтримки держави. На практиці 
працевлаштування людей з обмеженими можли-
востями – досить тривалий і складний процес із 

безліччю перешкод. Але створення безбар'єрного 
середовища, реалізація закону про квоту робочих 
місць, підвищення заробітної плати, підвищення 
рівня освіти для інвалідів допоможе вирішити про-
блему працевлаштування.

Розроблення і реалізація інклюзивної іннова-
ційної політики здатні допомогти досягти більш 
рівноправного, стійкого та інклюзивного роз-
витку. Для включення соціальних цілей в страте-
гію політику у сфері інновацій необхідно вивчити 
характерні особливості осіб з обмеженими можли-
востями, те, як вони живуть і що їм потрібно для 
поліпшення їх існування. Важливо розробити цілі 
і стратегії щодо того, як заохочувати і здійснювати 
інклюзивну інноваційну діяльність. Тому необ-
хідно, щоб інклюзивні інноваційні програми розро-
блялися на основі комплексного підходу, що вра-
ховує особливості не тільки суб'єктів, що беруть 
участь в реалізації таких програм, але і їх об’єктів, 
осіб з обмеженими можливостями, які здебільше 
живуть в злиднях, та інших груп, особливо схиль-
них до соціально-економічної ізоляції. Доцільно 
посилити дослідження щодо створення інновацій, 
спрямованих на вирішення проблеми соціальної 
ізоляції, дискримінації та різних форм нерівності 
населення. Це відкриє нові форми інновацій та 
посилить доказову базу для Інноваційного Союзу, 
Європейського дослідницького простору та інших 
ініціатив ЄС у контексті сприяння злагодженій та 
ефективній співпраці з багатьма країнами. 

Для підвищення ефективності інклюзивних 
інновацій в контексті соціальної відповідальності 
підприємств необхідно активізувати розвиток сис-
теми державно-приватного партнерства щодо реа-
лізації соціальних інновацій; створення стимулів 
для інвестування бізнесом соціальних інновацій; 
створення умов, необхідних для прояву приватних 
ініціатив в соціальній сфері, розвитку соціального 
підприємництва; формування інститутів розро-
блення, впровадження та масштабування успіш-
ної практики соціальних інновацій.
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