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Вступ
Досвід розвинених країн світу свідчить про те, що люди з інвалідністю можуть стати значним 

ресурсом для країни. Як доказ - багато позитивних прикладів і успішних компаній із політикою 

інклюзивності, й успішних самих людей з інвалідністю у всьому світі.

Наша країна зробила в інклюзивному напрямку важливі кроки, зокрема ухваливши необхідні 

закони, які відстоюють права людей з інвалідністю та їх працевлаштування. Навіть більше, є 

закони, які зобов’язують роботодавців створювати робочі місця, а також необхідні умови 

праці для таких людей.

Але лише ухвалення законів виявилось не достатньо для того, щоб люди з інвалідністю в 

Україні отримали можливість для самореалізації нарівні з іншими громадянами.

Стереотипи, що складалися роками, недостатня поінформованість  і, як наслідок, страхи у 

роботодавців – ось через що суспільство  сьогодні позбавлене свого таланту і суттєвого 

внеску в економічний розвиток країни, який можуть надати рівні умови праці.

Де шукати кандидатів з інвалідністю? Які є особливості проведення співбесіди з людьми з 

різними формами інвалідності? Як адаптувати робоче місце для людей із фізичною інвалідні-

стю? Як підготувати співробітників, щоб застерегти від можливого виникнення конфліктних 

ситуацій у колективі? Цей довідник дасть відповідь на ці та інші запитання, які виникають у 

роботодавців та спеціалістів з підбору персоналу щодо працевлаштування людей з інвалідні-

стю в їх компаніях.

Довідник розроблений у рамках проекту “Від кризи до росту”, який реалізовується громадсь-

кою організацією “Центр зайнятості Вільних людей” (czvl.org.ua) у співпраці з благодійним 

фондом “АІК” (aik.ua) за підтримки Проекту USAID – UCBI Українська ініціатива зміцнення 

громадської довіри.
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Переваги працевлаштування людей з інвалідністю

без штрафів лояльний працівник пільговий % ЄСВ

дотації позитивний імідж Підвищення продуктивності

 У разі прийому на роботу людей з інвалідністю підприємство не сплачує штраф за 

невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю.

Люди з інвалідністю несхильні до частої зміни місця роботи.

Компанії, у яких працюють особи з  інвалідністю, сплачують пільговий відсоток  

ЄСВ[1] (детальніше на с.18).

Виконуючи певні умови, підприємство має право на отримання дотації для адаптації 

робочого місця із залученням коштів із Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю 

(детальніше на с.17).

Створення робочих місць для людей з інвалідністю допомагає формувати позитив-

ний імідж підприємства, що може принести економічні дивіденди (розширення попиту 

на продукцію, яку вони випускають, отримання державного замовлення тощо) та 

визнання в суспільстві.

Наявність людей з інвалідністю в колективі сприяє створенню сприятливої атмосфе-

ри та підвищенню продуктивності. Інші працівники об’єднуються, щоб допомагати 

новому колезі з інвалідністю, розуміють, що компанія є небайдужою до всіх членів 

команди: як і до людей з інвалідністю, так і без інвалідності.
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Доволі часто буває так, що роботодавці, які готові взяти у свою компанію людину з 

інвалідністю, відмовляються від цієї ідеї вже на етапі пошуку. Щоб такого не трапилось, ми 

склали список установ та організацій, які можуть допомогти знайти таких кандидатів:

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(http://www.vmurol.com.ua)

Національна Асамблея осіб з інвалідністю України (http://naiu.org.ua)

Міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Київ –   

http://www.ssm.kiev.ua, Харків – http://xocsssdm.org.ua, Львів –  http://locssm.kl.com.ua)

Благодійний фонд “АІК” (http://aik.ua)

Центр зайнятості вільних людей (http://czvl.org.ua)

ВГО «УТОГ» (http://utog.org)

ВГО «УТОС» (http://cputos.org.ua)

ВГО «Генерація успішної дії» (http://gud.org.ua)

ГО «Відчуй» (http://www.vidchui.org)

Всеукраїнський центр професійної реабілітації людей з інвалідінстю 

(http://www.vcpri.com.ua)

Окрім вказаних джерел, також Ви можете скористатись пошуком на робочих сайтах під час 

оформлення вакансії на rabota.ua, hh.ua, work.ua, зазначаючи про готовність розглядати 

кандидатів з інвалідністю або ввівши в поле пошуку слово «інвалідність».

Пошук кандидатів з інвалідністю

3



Співбесіда з кандидатами різних 
форм інвалідності
Перед тим, як запросити кандидата з інвалідністю на співбесіду або на роботу у Вашу 

компанію, необхідно з’ясувати, яка в нього інвалідність.

Інвалідність[2] поділяється на чотири форми: фізична, сенсорна, ментальна та інтелектуальна.

Фізична інвалідність
Дана інвалідність є обмеженням фізичного функціонування людини, її рухливості, спритності 

або витривалості. Фізична інвалідність можуть бути як явна (особа користується милицями,  

переміщається на візку, має ДЦП тощо), так і невидима (проблеми із кровообігом, диханням, 

травленням, цукровий діабет та ін.). 

Запрошуючи на співбесіду людину з видимою фізичною інвалідністю, Ви повинні подбати про 

те, щоб цей кандидат (кандидатка) мав/ла змогу безперешкодно потрапити в офіс. Слід 

враховувати, що для людини у візку професії, які передбачають вільне переміщення робочою 

зоною, будуть доступними тільки після створення архітектурних умов та за наявності 

необхідних механічних (пандуси, поручні, пониження та ін.) або автоматитизованих (підйом-

ники, ліфти тощо) пристроїв, які допоможуть у пересуванні (детальніше на с. ...)

Фізична сенсорна ментальна інтелектуальна
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Сенсорна інвалідність

Така форма інвалідності може бути у людей із порушенням одного із чуттів (зору, слуху, нюху, 

смаку). 

Коли Ви запрошуєте на співбесіду людину, яка не чує, необхідно з’ясувати в кандидата 

(кандидатки), наприклад за допомогою електронного листування, який спосіб спілкування 

для нього/неї буде найзручніший. Адже є люди з порушенням слуху,  що чудово володіють 

навичками читання за губами і можуть розмовляти. Але є й такі, які спілкуються винятково 

жестовою мовою, оскільки ця мова є їх рідною. І саме в даній ситуації доцільно запросити 

перекладача жестової мови. Та в будь-якому разі під час спілкування з людиною, яка не чує, 

важливо підтримувати зоровий контакт. Віддалено з людьми із проблемами слуху краще 

комунікувати через переписку (не телефонувати, а писати повідомлення або електронні 

листи). Також не слід пропонувати роботу, пов’язану з телефонією (наприклад вакансію 

секретаря, оператора call-центру, диспетчера чи ін.).

Запрошуючи на співбесіду кандидата (кандидатку), який/ка не бачить або має певні 

проблеми із зором, необхідно з’ясувати, чи потрібна допомога такій людині, щоб потрапити в 

офіс компанії. Більшість людей, які не бачать, користуються тростиною і можуть самостійно 

орієнтуватись у просторі, та є й ті, які переміщаються із супровідником.

Існує думка, що люди із порушенням зору не можуть працювати за комп’ютером, однак завдя-

ки спеціальним озвучувальним програмам більшість із них є вільними користувачами комп’ю-

терів, зокрема можуть писати листи, переглядати пошту, користуватись різними програмами, 

окрім графічних, нарівні з іншими.
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Надсилаючи електронні листи людині, яка має проблеми із зором, переконайтесь у тому, щоб 

у тексті не були використані слова у форматі картинок, адже озвучувальні програми зчитують 

тільки друковані слова.

Під час співбесіди кандидатам (кандидаткам) із порушенням зору не варто давати друковану 

продукцію. Усю інформацію краще пересилати в електронному вигляді або надруковану 

шрифтом Брайля. Крім того, даним особам не слід пропонувати роботу водія, а також 

фізично активну посаду. Робота в офісі, яка не потребуватиме постійного переміщення, буде 

найбільш прийнятною для  таких людей.

Ментальна інвалідність
Це люди з порушенням психіки та поведінки. До них належать люди з епілепсією, синдромом 

Дауна, аутизмом та ін.

Існує хибне уявлення про те, що у людей із ментальною інвалідністю також є і проблеми з 

інтелектом. У більшості цих людей інтелект – норма, однак є певні особливості в поведінці.

Наприклад, люди з аутизмом не сприймають яскравого світла, різких звуків, 

несподіваних голосних звуків. Тому, під час спілкування, не можна підвищувати 

голос на них і т. ін. Іноді, спілкуючись з такою людиною, може здаватись, що 

вона вас не слухає, адже ці люди майже ніколи не дивляться в очі. Однак це не 

завжди так. Просто слід знати, що такі люди по-іншому сприймають світ, а в 

разі правильного підбору професії можуть бути дуже корисними і навіть 

незамінними. Адже вони не менш кмітливі, ніж звичайні люди,  на відміну від 

багатьох, можуть годинами займатися рутинною роботою і неймовірно уважні 

до деталей, легко запам’ятовують прості числа, подумки здійснюють складні 

арифметичні завдання та ін.

Люди з синдромом Дауна спокійно повторюють те, що їм якось зрозуміло пояснили. Тому для 

таких працівників метод поступового навчання з використанням наставника є необхідним.
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В офісі американської компанії Aspiritech, яка займається тестуванням комп'ютерних 

програм, працює більш 80% працівників із синдромом Аспергера – легкою формою 

аутизму. Працівники Aspiritech мають право спізнюватися на роботу, на них ніколи не 

кричать, якщо вони допустять будь-яку помилку, проте у них гідна оплата праці – від 2200 

до 2500 доларів на місяць.

Працюючи на компанію, люди з аутизмом досить успішно справляються із поставленими 

завданнями. Слід зазначити, що серед клієнтів Aspiritech є компанії Microsoft та Oracle.

Інтелектуальна інвалідність

Успішний приклад:

До цієї інвалідності належать ті особи, у яких рівень IQ менше 70 

одиниць. Тому розмова з такими людьми під час співбесіди не має 

бути надто інтелектуальна. Потрібно використовувати прості для 

розуміння слова та терміни. Такі кандидати можуть бути дуже 

ефективними у виконанні фізичної роботи.

Поради щодо пошуку та відбору кандидатів:

В оголошенні про вакансію слід вказувати інформацію про те, що Ви підтримуєте 

політику рівності та інклюзивності. У кандидатів це викличе більшу довіру та дасть 

впевненості в собі.

Для того, щоб уникнути незручних запитань, пропонуємо використовувати анкету 

кандидата на посаду з необхідними пунктами про наявність інвалідності та про те, чи 

потрібні людині особливі умови для роботи. Якщо людина зазначила інвалідність в 

анкеті, то, запрошуючи на співбесіду, слід їй зателефонувати і запитати, чи необхідні 

якісь особливі умови (зразок анкети знайдете в кінці довідника).
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Якщо Ви очікуєте чесності від кандидатів, в анкеті необхідно додати інформацію про те, 

що наявність інвалідності не буде впливати на ухвалення рішення щодо розгляду 

даного кандидата на запропоновану посаду.  

Під час співбесіди слід усім кандидатам задавати однакові питання в однаковому 

порядку. Це необхідно робити для того, щоб відбір кандидатів проводився на рівних 

умовах.

У компанії «Ашан Україна» є більше 5% працівників з інвалідністю. Основний відсоток таких 

співробітників становлять саме люди з порушенням слуху, які працюють у торгівельних 

залах та на касах. Компанія працює за принципом інклюзивного рекрутингу, тобто 

справедливого та рівного для всіх, і завдяки цьому вона отримала найбільший бал (95) за 

критеріями індексу корпоративної рівності стосовно осіб з інвалідністю.

Успішний приклад:

2
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Рівність та доступність використання

Гнучкість використання

Простота й інтуїтивність використання

Доступно викладена інформація

Терпимість до помилок

Малі фізичні зусилля

Наявність необхідного розміру, місця, простору

Адаптація робочого місця
Із нашого повсякденного досвіду знаємо, що середовище, продукція і послуги, які ми 

використовуємо вдома, на роботі й у нашому суспільстві не завжди призначені для 

використання всіх людей, зокрема для людей з інвалідністю.

Для інклюзивності Вашої компанії необхідно створювати умови,  які поважають людську 

різноманітність, демонструють толерантне ставлення до інакшості та сприяють залученню 

всіх людей. Такий підхід називається «Універсальний дизайн»[3].

Універсальний Дизайн – це дизайн усіх речей, в центрі уваги якого знаходиться людина і який 

враховує потреби кожного з нас.

Завдяки семи принципам Універсального Дизайну речі, простір, послуги, взаємодія між 

людьми стають зручними, безпечними, доступними:

принцип 1

принцип 2

принцип 3

принцип 4

принцип 5

принцип 6

принцип 7
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Поради щодо адаптації робочого місця 
для людини з інвалідністю:

Приймаючи у свій колектив людину з інвалідністю, перш за все порадьтесь з нею щодо 

адаптації її робочого місця.

Роботодавці, які приймають на роботу особу з інвалідністю, мають право на дотації на 

створення спеціального робочого місця людей з інвалідністю (детальніше на с. …)

Якщо в офісі Вашої компанії є певні архітектурні бар’єри, які важко усунути для 

створення робочого місця людини з фізичною інвалідністю, Ви можете вирішити це 

питання завдяки фізичній допомозі. Наприклад, охоронцю або одному із співробітників 
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Для впровадження політики рівних можливостей також слід зробити такі кроки:

провести оцінку своєї компанії за індексом корпоративної рівності (https://cei.org.ua);

провести аудит робочих приміщень / офісу (самостійно або за допомогою запрошених 

фахівців);

розробити політику, стратегію і відразу ж конкретний план втілення.
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програми є у самих людей, які не бачать.

Одним із варіантів доступності сьогодні є кнопка виклику допомоги на вході у Ваш офіс. 
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Існує 10 загальних правил етикету, складених 
людьми з інвалідністю:

Людина з інвалідністю в команді: 
особливості комунікації
Для інклюзивності Вашої компанії окрему увагу необхідно приділяти культурі спілкування та 

комунікації в колективі між співробітниками. Спілкування з людьми з інвалідністю має свої 

особливості. Тож давайте розглянемо основні правила, які допоможуть нам уникнути зайвих 

конфліктів в колективі.

Для співробітників рекомендуємо проводити регулярні лекції, тренінги або вебінари стосовно 

особливостей спілкування з людьми з інвалідністю, як це вже роблять більшість успішних 

компаній.

1. Коли розмовляєте з людиною з інвалідністю, звертайтеся безпосередньо до 

неї, а не до її супровідника або перекладача жестової мови, що присутні під 

час розмови.

2. Коли Вас знайомлять з людиною з інвалідністю, природньо потиснути їй 

руку (навіть ті, кому важко рухати верхніми кінцівками або хто користується 

протезом, можуть потиснути руку (праву або ліву).

3. Коли Ви зустрічаєтесь з людиною, яка погано або зовсім не бачить, обов'яз-

ково називайте себе і тих людей, які прийшли з Вами. Якщо у вас загальна 

бесіда в групі, не забувайте пояснити, до кого в даний момент звертаєтеся, і 

назвати себе. Обов'язково попереджайте вголос, коли відходите в бік (навіть 

якщо відходите ненадовго).

4. Якщо Ви пропонуєте допомогу, чекайте, щоб її прийняли, а потім 

запитуйте, що і як робити. 

Якщо не зрозуміли, не соромтеся –   перепитайте.

5. Спиратися або повиснути на чиємусь інвалідному візку – це те ж саме, що 

спиратися або повиснути на її власнику. Інвалідний візок – це частина недо-

торканного простору людини, яка використовує цей допоміжний засіб.

6. Коли розмовляєте з людиною, яка користується інвалідним візком або 

милицями, намагайтеся розташуватися так, щоб Ваші та її очі були на 

одному рівні. Вам буде легше розмовляти, а Вашому співрозмовнику не 

знадобиться закидати голову.

7. Розмовляючи з людиною, у якої є труднощі в спілкуванні, слухайте її 

уважно. Будьте терплячі, чекайте, поки вона сама завершить фразу. Не 

виправляйте і не договорюйте за неї. Не соромтеся перепитувати, якщо не 

зрозуміли співрозмовника.

8. Щоб привернути увагу людини, яка погано чує, помахайте їй рукою або 

поплескайте по плечу. Дивіться йому прямо в очі і говоріть чітко, однак 

пам’ятайте, що не всі люди, які погано чують, можуть читати за губами. 

Розмовляючи з тими, хто може читати за губами, розташуйтеся так, щоб на 

Вас падало світло і Вас було добре видно, подбайте про те, щоб Вам нічого 

не заважало і ніщо (чи ніхто) не затуляло Вас.

9. Не дивуйтеся, якщо випадково сказали «Побачимося» або «Ви чули про 

це ...?» тому, хто насправді не може бачити або чути. Передаючи що-небудь 

в руки незрячому, в жодному разі не кажіть «Помацай це»… Доречно вжива-

ти звичайні слова «Подивися на це», «Пішли» та ін.

10. Спілкуючись із людиною, в якої аутизм, не вимагайте від неї дивитись на 

Вас. Такі люди майже не дивляться в очі і часто здається, що вони не 

звертають увагу на свого співрозмовника. Не будьте занадто активними і 

нав’язливими у спілкуванні.

Існує стереотип стосовно того, що люди з інвалідністю не можуть знайти спільної мови з 
іншими співробітниками. Проте такі люди, зазвичай, більш лояльні і більш продуктивні, аніж 
їхні колеги без інвалідності, та дуже цінують ті соціальні контакти, що надає їм робота та 
зайнятість.  Крім того, питання комунікативності – це справа індивідуальна і залежить від 
культури компанії, а не від інвалідності людини.

Часто буває й так, що в колективі можуть не здогадуватись про наявність інвалідності когось 
із колег, адже кожна людина має право на збереження таємниці щодо стану свого здоров’я. 
Якщо ж інвалідність є наявною, то радимо уникати зайвих (нетактовних) запитань щодо 
причини інвалідності або інших розмов, пов’язаних з особливостями здоров’я людини.
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Якщо ж інвалідність є наявною, то радимо уникати зайвих (нетактовних) запитань щодо 
причини інвалідності або інших розмов, пов’язаних з особливостями здоров’я людини.

13



1. Коли розмовляєте з людиною з інвалідністю, звертайтеся безпосередньо до 

неї, а не до її супровідника або перекладача жестової мови, що присутні під 

час розмови.

2. Коли Вас знайомлять з людиною з інвалідністю, природньо потиснути їй 

руку (навіть ті, кому важко рухати верхніми кінцівками або хто користується 

протезом, можуть потиснути руку (праву або ліву).

3. Коли Ви зустрічаєтесь з людиною, яка погано або зовсім не бачить, обов'яз-

ково називайте себе і тих людей, які прийшли з Вами. Якщо у вас загальна 

бесіда в групі, не забувайте пояснити, до кого в даний момент звертаєтеся, і 

назвати себе. Обов'язково попереджайте вголос, коли відходите в бік (навіть 

якщо відходите ненадовго).

4. Якщо Ви пропонуєте допомогу, чекайте, щоб її прийняли, а потім 

запитуйте, що і як робити. 

Якщо не зрозуміли, не соромтеся –   перепитайте.

5. Спиратися або повиснути на чиємусь інвалідному візку – це те ж саме, що 

спиратися або повиснути на її власнику. Інвалідний візок – це частина недо-

торканного простору людини, яка використовує цей допоміжний засіб.

6. Коли розмовляєте з людиною, яка користується інвалідним візком або 

милицями, намагайтеся розташуватися так, щоб Ваші та її очі були на 

одному рівні. Вам буде легше розмовляти, а Вашому співрозмовнику не 

знадобиться закидати голову.

7. Розмовляючи з людиною, у якої є труднощі в спілкуванні, слухайте її 

уважно. Будьте терплячі, чекайте, поки вона сама завершить фразу. Не 

виправляйте і не договорюйте за неї. Не соромтеся перепитувати, якщо не 

зрозуміли співрозмовника.

8. Щоб привернути увагу людини, яка погано чує, помахайте їй рукою або 

поплескайте по плечу. Дивіться йому прямо в очі і говоріть чітко, однак 

пам’ятайте, що не всі люди, які погано чують, можуть читати за губами. 

Розмовляючи з тими, хто може читати за губами, розташуйтеся так, щоб на 

Вас падало світло і Вас було добре видно, подбайте про те, щоб Вам нічого 

не заважало і ніщо (чи ніхто) не затуляло Вас.

9. Не дивуйтеся, якщо випадково сказали «Побачимося» або «Ви чули про 

це ...?» тому, хто насправді не може бачити або чути. Передаючи що-небудь 

в руки незрячому, в жодному разі не кажіть «Помацай це»… Доречно вжива-

ти звичайні слова «Подивися на це», «Пішли» та ін.

10. Спілкуючись із людиною, в якої аутизм, не вимагайте від неї дивитись на 

Вас. Такі люди майже не дивляться в очі і часто здається, що вони не 

звертають увагу на свого співрозмовника. Не будьте занадто активними і 

нав’язливими у спілкуванні.

Існує стереотип стосовно того, що люди з інвалідністю не можуть знайти спільної мови з 
іншими співробітниками. Проте такі люди, зазвичай, більш лояльні і більш продуктивні, аніж 
їхні колеги без інвалідності, та дуже цінують ті соціальні контакти, що надає їм робота та 
зайнятість.  Крім того, питання комунікативності – це справа індивідуальна і залежить від 
культури компанії, а не від інвалідності людини.

Часто буває й так, що в колективі можуть не здогадуватись про наявність інвалідності когось 
із колег, адже кожна людина має право на збереження таємниці щодо стану свого здоров’я. 
Якщо ж інвалідність є наявною, то радимо уникати зайвих (нетактовних) запитань щодо 
причини інвалідності або інших розмов, пов’язаних з особливостями здоров’я людини.

PrimoCollect випробувала різні формати роботи людей з інвалідністю. Зрештою інклюзив-

ність перемогла. Практика показала, що інтеграція людей з інвалідністю в команди з іншими 

співробітниками підвищує їх ефективність. До того, багато співробітників з інвалідністю,  які 

на сьогодні працюють в компанії, показують кращі результати і ростуть завдяки високим 

показникам.

Успішний приклад:

Таблиця термінології

Людина з інвалідністю

Людина на візку

Людина з особливостями інтелекту

Людина, яка не бачить/погано бачить

Людина, яка не чує/погано чує

Людина з синдромом Дауна

Людина з епілепсією

Людина, яка має ДЦП

Жестова мова

Інвалід

Візочник

Розумововідсталий, з вадами розвитку

Сліпий, з вадами зору

Глухий, глухонімий, з вадами слуху

Даун

Епілептик, з припадками

ДеЦеПешник

Сурдопереклад, мова жестів

Правильно не Правильно
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Українське законодавство визначає три рівні інвалідності (І, ІІ і ІІІ групи) за ступенем 

обмеження життєдіяльності.

Це визначають МСЕК[4].

Роботодавець може працевлаштовувати людей з інвалідністю будь-якої з трьох груп, якщо 

згідно з висновками МСЕК стан їх здоров’я дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Законодавчі аспекти працевлаштування 
людей з інвалідністю в Україні
Право осіб з інвалідністю на працю нарівні з іншими охоплює і право на отримання можливості 

заробляти собі на життя працею, яку особа з інвалідністю вільно вибрала чи на яку вона вільно 

погодилась, в умовах, коли ринок праці та виробниче середовище є відкритими, інклюзивними та 

доступними для осіб з інвалідністю. Про це нам говорить низка законів, що діють в Україні.

Ці документи дають право працівнику з інвалідністю та його роботодавцеві на значні 
трудові пільги та пільги в оподаткуванні.

Під час прийому на роботу особи з інвалідністю необхідно прийняти такі документи:

Встановлення інвалідності

довідка МСЕК та виписка з акта огляду в МСЕК (роботодавцеві залишають їх копії). 
У цих документах вказується причина інвалідності, група і строк інвалідності та висновки 
комісії про умови та характер праці;

індивідуальна програма реабілітації[5].

Довідка
МСЕК 

виписка з акта 
огляду в МСЕК 

індивідуальна 
програма 
реабілітації
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Державні норми
Згідно зі статтею 19 Закону № 875 для всіх роботодавців установлено обов’язок дотримуватися 

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з  інвалідністю. Такий норма-

тив роботодавець розраховує самостійно, він повинен становити 4% середньооблікової 

чисельності штатних працівників облікового складу роботодавця за рік, а якщо в роботодавця 

працює від 8 до 25 осіб  –  в кількості одного робочого місця.

Розмір санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не 

зайняте ним, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю [6]  може надавати:

Роботодавці, у яких кількість працівників з інвалідністю збільшилася до восьми і більше осіб, 

мають зареєструватись у відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю до 

1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працівників.

Звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю подають усі роботодавці, у яких 

працює за основним місцем роботи від восьми і більше осіб. Звіт складається щороку і до 

1 березня, що настає після звітного періоду, подається або надсилається рекомендованим 

листом за місцем їх державної реєстрації до відділення Фонду соціального захисту осіб з 

інвалідністю.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для підприємств, установ і організацій, у яких працюють 

люди з інвалідністю, встановлюється в розмірі 8,41%, у той час як ставка для решти праців-

ників складає 22%.

Якщо в роботодавця 
працює 

від 8 до 25 осіб 

середньооблікової чисельності 
штатних працівників 

облікового складу роботодавця за рік

стаття 19 
Закону 
№ 875 

цільові позики (на поворотній основі зі строком повернення до 3 років)

фінансову допомогу на поворотній і безповоротній основі

дотації на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування 
осіб з інвалідністю, які зареєстровані в державній службі зайнятості як 
безробітні або такі, що шукають роботу.
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Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю [6]  може надавати:

Роботодавці, у яких кількість працівників з інвалідністю збільшилася до восьми і більше осіб, 

мають зареєструватись у відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю до 

1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працівників.

Звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю подають усі роботодавці, у яких 

працює за основним місцем роботи від восьми і більше осіб. Звіт складається щороку і до 

1 березня, що настає після звітного періоду, подається або надсилається рекомендованим 

листом за місцем їх державної реєстрації до відділення Фонду соціального захисту осіб з 

інвалідністю.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для підприємств, установ і організацій, у яких працюють 

люди з інвалідністю, встановлюється в розмірі 8,41%, у той час як ставка для решти праців-

ників складає 22%.

Звіт
Звіт про зайнятість та працевлаштуванняосіб з інвалідністю

До відділення Фонду соціального 
захисту осіб з інвалідністю.

Для підприємств, установ і організацій, у яких
працюють люди з інвалідністю

Для решти працівників
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Замість висновків
Усі люди дуже різні. За кольором шкіри, політичними та релігійними переконаннями, різного 

віку та етнічного походження, з порушеннями слуху, на візку, незрячі. Але кожна людина 

робить наш світ різноманітним і неповторним.

Суспільство і бізнес, котрі побудовані на принципах інклюзивності та повазі до прав людини, 

є більш динамічними та сталими у своєму розвитку, оскільки такий стан передбачає взаємо-

розуміння та пошук компромісів і енергія витрачається не на «непотрібні» конфлікти, а на 

спільний розвиток.
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             [1] *Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)  –  обов'язковий платіж до системи загальноо-

бов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забез-

печення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціаль-

ного страхування.

             [2] Інвалідність  –   це поняття, яке еволюціонує, і є результатом взаємодії, яка відбу-

вається між людьми, що мають порушення здоров'я, і відносницькими та середовищними 

бар'єрами та яка заважає їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з 

іншими.

             [3] Універсальний дизайн   –   це принцип дизайну місць, речей, інформації, повідом-

лень та політики, який дозволяє скористатися ними найбільш широкому колу людей у найріз-

номанітніших ситуаціях та не передбачає створення окремих або спеціальних можливостей 

для такого користування.

             [4] Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) –  спеціальний заклад в системі 

охорони здоров'я, що проводить медико -соціальну експертизу особам, які звертаються для 

встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони 

здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності 

відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворю-

ваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяль-

ності.

             [5] Індивідуальна програма реабілітації інваліда (ІПР) – це розроблений на основі 

рішення уповноваженого органу, що здійснює керівництво федеральними установами, 

медико -соціальної експертизи комплекс оптимальних для осіб з інвалідністю реабілітаційних 

заходів, що включає в себе окремі види, форми, обсяги, терміни і порядок реалізації медич-

них, професійних та інших реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення, компенса-

цію порушених або втрачених функцій організму, відновлення, компенсацію здібностей особи 

з інвалідністю до виконання певних видів діяльності.

             [6] Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю – бюджетна установа, яка створена 

з метою фінансування державних соціальних програм, для підтримки і захисту людей із особ-

ливими потребами.
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